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Proszę przeczytać tekst.1.
1 Kobiety mają dosyć systemowej opresji, łamania fundamentalnych praw i upolityczniania decyzji dotyczących 
ich ciał. By okazać sprzeciw wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego, Polki po raz kolejny wyszły na ulice. W 2016 r. 
podczas Czarnego Protestu towarzyszyły im czarne parasolki. Tym razem protestują z krwistoczerwoną 
błyskawicą na sztandarach. (...).

2 Błyskawica to ostrzeżenie, np. przed ryzykiem porażenia prądem. Dla Strajku Kobiet to znak niezgody na 
odbieranie kobietom ich fundamentalnych praw. – Odwoływałam się do symbolu ostrzeżenia i był to zabieg mocno 
graficzny. (...). Chciałam stworzyć coś uniwersalnego, z czym kobiety mogą się identyfikować niezależnie od miejsca 
zamieszkania, charakteru, czy ekspresji – mówiła graficzka i pomysłodawczyni symbolu, Ola Jasionowska 
w rozmowie z magazynem „Newsweek”.

3 Wśród przeciwników prawa do wyboru pojawiły się głosy, że błyskawica nawiązuje do nazistowskiego symbolu 
„SS”. (...). Symbol błyskawicy funkcjonuje w kulturze od wieków. Zazwyczaj kojarzy się go z nagłym wydarzeniem. – 
Pojawia się m.in. w antyku jako atrybut Zeusa i Neptuna. (...). Teraz to symbol gniewu kobiet – dodaje Kowalczyk.

4 Jesienią 2016 r. Polki wyszły na ulice, by sprzeciwić się projektowi ustawy o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Czarne protesty 
zainspirowały kobiety na całym świecie. Parasolki początkowo pojawiły się z pragmatycznych powodów – protestom towarzyszył 
rzęsisty deszcz. Parasole nawiązują także do zwycięstwa polskich sufrażystek w 1918 r. Na początku XX wieku Polki walczyły o prawa 
wyborcze dla kobiet. W tym celu stukały parasolami w drzwi Józefa Piłsudskiego, domagając się równego traktowania. Współczesne 
kobiety użyły więc czarnych parasoli, by podkreślić wielopokoleniowy charakter problemu. Do historii przeszedł Czarny Poniedziałek, 
czyli 3 października 2016 r., kiedy Polki i Polacy zgromadzili się w ponad 200 miastach w kraju i za granicą. Protest doprowadził partię 
rządzącą do wycofania się z proponowanego przez Sejm projektu całkowitego zakazu aborcji. (...).

5 Druciany wieszak nawiązuje do niebezpiecznych domowych metod dokonywania aborcji przez kobiety. Dotyczy szczególnie tych, 
których sytuacja finansowa nie pozwala na legalne przerwanie ciąży w zagranicznej klinice. Wieszak to przede wszystkim 
międzynarodowy symbol okrucieństwa i bezsilności, z jaką mierzą się kobiety na całym świecie. Protestujący podkreślają, że 
odmówienie prawa do bezpiecznej aborcji może doprowadzić kobiety do podejmowania często śmiertelnych prób usunięcia płodu na 
własną rękę. (...). Należy pamiętać, że najbardziej restrykcyjne prawo antyaborcyjne uderza przede wszystkim w kobiety najbiedniejsze 
– mówi Kowalczyk.

https://en.wikipedia.org/wiki/

Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.
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Autorka artykułu pisze o domaganiu się przez kobiety swoich praw. O jakie prawa walczyły polskie kobiety?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Co symbolizują kolory, które są ważnym elementem kobiecych protestów?

Czarny Poniedziałek -   ................................................................................................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

krwistoczerwona błyskawica -   ................................................................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Dlaczego czarna parasolka stała się symbolem Czarnego Poniedziałku?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Czy ograniczenie prawa do aborcji uderza tak samo we wszystkie kobiety? Dlaczego?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Proszę odpowiedzieć na pytania.
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W akapicie 2. pojawiło się określenie „pomysłodawczyni”. Oznacza ono kobietę, która 
jest autorką pomysłu. Wyjaśnij znaczenie innych podobnie zbudowanych wyrazów.2.

Proszę się zapoznać z popularnymi hasłami, które polskie kobiety prezentują na protestach. Jak je rozumiesz?3.
Myślę – czuję – decyduję 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Moje ciało – mój wybór

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Kiedy państwo mnie nie chroni, mojej siostry będę bronić

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

krwiodawczyni: ............................................

pracodawczyni: ............................................

sprzedawczyni: ............................................

wnioskodawczyni: ............................................

zleceniodawczyni: ............................................
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Miła już byłam

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Nasza godność, wasza podłość

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Nigdy nie będziesz szła sama

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Jeszcze Polka nie zginęła

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Nic o nas bez nas

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Wy odbieracie nam prawa, my odbierzemy wam władzę

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Nawet Maryja miała wybór

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Grzegorz Wysocki: Jarek tak naprawdę nie lubi kobiet, ale nie wie jak zagadać. 100 najlepszych haseł z protestów [w:] “Gazeta Wyborcza” 29.10.2020 [dostęp online 2.04.22]. 
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26458584,jarek-tak-naprawde-lubi-kobiety-ale-nie-wie-jak-zagadac-100.html
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Jednym z Milenijnych Celów Rozwoju jest osiągnięcie do 2030 r. równości płci oraz wzmocnienie pozycji 
kobiet i dziewcząt. Oto zadania, które mają do tego doprowadzić. Uzupełnij tekst czasownikami z ramki. 
Uwaga: jeden czasownik może pojawić się kilka razy. 

4.

zakończyć       wyeliminować       docenić        zapewnić         przeprowadzić       upowszechnić        wzmocnić       przyczyniać się       przyjąć

Zadania (zamieszczone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030)

5.1  Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie.
5.2  ....................................... wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, 
wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku.
5.3  ....................................... wszelkie krzywdzące praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, 
a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych.
5.4  ....................................... nieodpłatną opiekę i pracę w domu przez zapewnienie usług publicznych, infrastruktury, 
ochrony socjalnej oraz przez promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i  rodzinie, zgodnie z krajowymi 
uwarunkowaniami.
5.5  ....................................... kobietom pełny i efektywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach 
w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych.
5.6  ....................................... powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych, 
zgodnie z Programem Działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, Pekińską Platformą Działania i dokumentami 
końcowymi ich konferencji przeglądowych.
5.A  ....................................... reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych, prawa własności, 
sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, usług finansowych, dziedziczenia oraz zasobów naturalnych, zgodnie z prawem krajowym.
5.B  ....................................... korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
by .......................................  do wzmocnienia pozycji kobiet
5.C  ....................................... oraz ....................................... polityki i skuteczne ustawodawstwo promujące równość 
płci oraz wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach.

https://www.un.org.pl/cel5  [dostęp online 2.04.22]
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.........................................................................
Święto ma pomóc w dostępie kobiet i dziewcząt do nauki, technologii, inżynierii, matematyki, ich edukacji i badań naukowych. 
Niestety kobiety i dziewczęta na całym świecie wciąż zmagają się ze stereotypami i ograniczeniami społecznymi i kulturowymi. 
Mają trudny dostęp do edukacji i finansowania badań, kariery naukowej

.........................................................................
Każdego dnia kobiety na całym świecie tracą swoich mężów. Muszą żyć same oraz utrzymywać swoje rodziny. Na świecie jest 245 milionów wdów. 
Prawie połowa z nich żyje w skrajnej biedzie. W niektórych kulturach, kiedy mąż umiera, kobieta traci spadek, pracę, a nawet dzieci.

.........................................................................
Kobiety wiejskie to ponad 25% całej populacji. Pół miliarda kobiet mieszka na terenach wiejskich i żyje w biedzie. 
Globalny głód i ubóstwo wpływają na ich życie. 

.........................................................................
Przemoc dotyka kobiety na całym świecie, niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. 
Trzeba ochronić kobiety i dziewczynki przed przemocą fizyczną, emocjonalną i ekonomiczną.

https://www.ekokalendarz.pl/wykaz-wszystkich-swiat/ 

https://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/miedzynarodowy-dzien-eliminacji-przemocy-wobec-kobiet  [dostęp online 2.04.22]

W kalendarzu niektóre dni są dni poświęcone kobietom i ich sytuacji. 
Proszę przeczytać opisy i dopisać nazwy z tabelki.5.

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet - 25 listopada

Dzień Wdów - 23 czerwca

Dzień Kobiet Wiejskich - 5 października

Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce - 11 lutego 
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Projekt realizuje:

Materiały do nauki o Polsce „Prawa kobiet” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.

© Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
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Skład i ilustracje: Anastasiia Hromak

Przydatne informacje:

Przemoc w rodzinie – instytucje pomagające 
w województwie wielkopolskim
http://www.niebieskalinia.info/index.php/instytucje-pomagajace

Niebieska Linia – ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy w rodzinie
zadzwoń: tel. 800 120 002
napisz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
napisz list: Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa 
Nie prowadzą spotkań indywidualnych.

Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 156 032 – bezpłatny

Rzecznik Praw Obywatelskich – Prawa Kobiet
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Prawa%20kobiet_0.pdf

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
tel. 22 556 44 40 www.hfhr.pl  e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
tel. 22 621 51 65 www.interwencjaprawna.pl
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
skrytka pocztowa nr 5 PL 00-956 Warszawa 10
telefon zaufania: 22 628 99 99 (pomoc, porady)
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9 - 19; 
piątek 9 - 14; środy 14 - 19: dyżur w języku rosyjskim
telefon dla klientów wietnamskojęzycznych: 22 621 56 18
e-mail: strada@strada.org.pl
  
Polskie Stowarzyszenie Prawa Antydyskryminacyjnego
tel. 22 498 15 26 www.ptpa.org.pl
e-mail: biuro@ptpa.org.pl porady prawne: maszprawo@ptpa.org.pl

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Poznaniu
Al. Karola Marcinkowskiego 21/4, 61-754 Poznań 
tel. 511 660 128 cpk_poznan@cpk.org.pl

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
al. Niepodległości 53, pokój 27, 61-714 Poznań
tel. 618 293 157
e-mail: poradnia@amu.edu.pl
www.poradnia.home.amu.edu.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej – pomoc psychologiczna, 
pedagogiczna, prawna i socjalna osobom i rodzinom będącym 
w stanie kryzysu
Poznań, ul. Niedziałkowskiego 30
tel. 61 835 48 65; 61 835 48 66; 516 183 943
telefon zaufania – codziennie: 19:00–7:00, 
w niedziele i święta: tel. 61 835 49 04 
e-mail: pik@m.poznan.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
poniedziałek: 7.30 – 16.00, wtorek, środa, 
czwartek: 7.30 –15.30, piątek: 7.30 – 15.00
Zespół Wsparcia Specjalistycznego – 
Grunwald: tel. 61 878 57 61
Jeżyce: tel. 61 840 23 09
Nowe Miasto: tel. 61 872 36 14
Stare Miasto: tel. 61 878 18 65
Wilda: tel. 61 878 19 16
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna:
tel. 505 748 319, wtorek i piątek, 7:30 – 15:30
tel. 505 748 082, poniedziałek i środa, 7:30 – 15:00
tel. 609 862 492, poniedziałki - piątki, 8:00 – 15:00
tel. 61 878 18 32, czwartek, 8:00 – 15:00
tel. 515 745 741, poniedziałki, środy i piątki, 12:00 – 18:00, 
wtorki i czwartki, 9:00 – 15:00
tel. 61 878 19 31, wtorki 7:30 – 15:30, piątki 7:00 – 14:00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 
Poznań, ul. Dolne Chyby 10, tel. 061 814 22 71
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