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Cudze gra nice. Cudze „to nie moż liwe”. Cu
dze „za wcze śnie na to”. Cudze „to zbyt rady
kalne”. Cudze „ale jak Ty to sobie wła ści wie 
w prak tyce wyobra żasz”. Cudze „spo łe czeń
stwo tego nie kupi”. Cudze „tak tylko odstra
szy się zwy kłe kobiety”. Cudze „oczy wi ście, 
jestem za pra wami dla osób trans, no ale… 
Cudze „ale…”. Cudze „nie”. 

Cudzym myślom i cudzym oczom chcemy 
przeciwsta wiać bezgra niczność sio strzeń
stwa i fan ta zji, która nie zatrzy muje się przed 
niczym. Pod czas dys ku sji o temacie tego rocz
nej Manify, wyszło nam, że wła ści wie każ
dy aspekt życia ma gra nice. Gra nice, które 
chcemy sta wiać, ale rów nież te, które chcemy 
prze kra czać lub cał ko wi cie znieść. Zaczy na jąc 
od gra nicy języka, od two rze nia nowych słów, 
włą cza ją cych osoby trans czy nie bi narne, czy 
stosowanie żeń skich form tam, gdzie utarło 
się, że męska to domyślna. Przez gra nice cie
le sno ści, kiedy same_i chcemy decy do wać 
o swo ich cia łach, sek su al no ści i toż sa mo ści 
płcio wej, swoim roz mia rze, dłu go ści wło sów 
czy stylu ubie ra nia się, ale też o moż li wo ści 
bez wstyd nego powie dze nia nie, kiedy ktoś 
prze mocą tę gra nicę prze kra cza; gra nice 
absurdu w dzia ła niach pań stwa, które rzuca 
kłody pod nogi oso bom z nie peł no spraw no
ściami, star szym, dotkniętym bez dom nością 
czy samo dziel nym mamom; absurdu w dzia
ła niach kościoła, prze siąk nię tych kse no fo
bią i nie na wi ścią do wszyst kich, którzy nie 
wpi sują się w wizję „praw dzi wych pola ków” 
czy też absurdu w dzia ła niach kapi tału, gdzie 
bogaci mono po li zują sfery zależne od tego, 
ile kto ma pie nię dzy, które pro wa dzą do gra
nic wytrzy ma ło ści finan so wej, szcze gól nie 
teraz, w pan de mii, która dla wielu z nas jest 
klatką, kiedy ogromna liczba osób została bez 
pracy, bez per spek tyw, przez co tracą dach 
nad głową, zdro wie, a nawet życie; które pro
wa dzą do gra nic kla sowych, nie ro ze rwal nie 
związanych z kapi ta li zmem i bezgra nicznym 
wyzy skiem – ludzi, Ziemi, zwie rząt. Po gra
nice pań stwowe, które są pod sta wową formą 
prze mocy i wyzysku i powo dują, że przy pa dek 
miej sca uro dze nia spra wia, że pozo stałe gra
nice lub ich brak, mają ogromny wpływ na 
codzien nie życie, kiedy ludzie u tak zwa nej 
wła dzy decy dują czy ktoś jest „legalny” lub 
„nie le galny”. 

Mamy rów nież wła sne gra nice, wła sne klat
ki i wię zie nia, a oto kilka z nich: 

Anto nina: Uro dzi łam się w  klatce, choć 
począt kowo o tym nie wie działam. Nau czyli 
mnie, że tak po pro stu jest, a chcieć cze goś 
wię cej mi nie wypada. Gdy bym uro dziła się 
kimś innym, to wtedy pro szę bar dzo. Wol
no by mi było marzyć o wiel kich spra wach: 
o zosta niu fizy kiem jądro wym albo zna nym 

reży se rem. I było mi tylko tro chę smutno, kie
dy w szkole nauczy ciel powie dział, że mądre 
kobiety nie idą do poli tyki, bo w głębi duszy 
bar dzo chcia łam zostać wybrana na posłankę. 
Ale to nic, pomy śla łam. Do pew nych rze czy po 
pro stu się nie nadaję. 

Nie zli czę, ile razy w swoim życiu pomy śla
łam wła śnie tak: że się do cze goś nie nada
ję. Od kiedy pamię tam, moje, Ja, moje ciało 
i uczu cia nie były do końca moje. Zaw sze ist
niały ogra ni cze nia, zawsze sta wiano mi jakieś 
gra nice i był ktoś, kto czuj nie mnie obser wo
wał, pil nu jąc, bym nie posta wiła choćby tyl
ko jed nego kroku za daleko. Mówiono mi jak 
mam się ubie rać, zacho wy wać, co wolno mi 
robić i czuć, a czego nie, czym powin nam się 
inte re so wać, a co zare zer wo wane jest dla ko
goś innego. Czego powin nam chcieć od życia, 
a czego chcieć mi nie wolno. Kogo wolno mi 
kochać. Że muszę być miła. 

To doświad cze nie życia nie swoim życiem, 
bycia – w pew nym sen sie – zakład ni kiem 
spo łe czeń stwa, w któ rym ist niejemy, łączy 
wiele z nas. Dostrze że nie, jak gęsto opla tają 
nas pręty naszych kla tek, przy nosi pew nego 
rodzaju ulgę. Już wiemy, że to wszystko, cze
go doświad cza ły śmy i wciąż doświad czamy, 
wcale nie jest osta teczne i nie unik nione. Zau
wa żamy mno gość wybo rów i wszyst kie ścież
ki, któ rymi możemy podą żyć. Wiemy, że naszą 
siłę sta nowi to, co do tej pory uwa ża ły śmy 
za swoje sła bo ści. Łapiemy za pręty – oka
zuje się, że nie są nie znisz czalne. Wycią gamy 
przed sie bie dłoń. Ktoś ją łapie. Nie jeste śmy 
same. 

Ania: Ruch femi ni styczny jest dla mnie 
prze strze nią, w któ rej i dzięki któ rej mogę 
bezgra nicznie marzyć: o  świe cie bez hie
rar chii, wyzy sku, nędzy, rasi zmu, sek si zmu, 
homo fo bii i  trans fo bii. Bez Pana Kapi tału 
i bez jego wspar cia w postaci poli cyj nej pał
ki. Bez gra nic, tych ryso wa nych na mapach 
i  tych, które wkłada się do naszych głów. 
W tym świe cie zara zem „nie” zna czy „nie”, 
a każde „nie” i każde „tak” wybrzmiewa, bo 
nie ma już gło sów uci sza nych i nie wy słu cha
nych. I mogę tak marzyć, nie tylko dla tego, 
że o  taki wła śnie świat zabiega femi nizm, 
z  któ rym się iden ty fi kuję. Także dla tego, 
że dzięki Sio strom, femi nist kom wszyst kich 
płci, ten świat już ist nieje, tu i teraz. Może 
nie widzisz tego na co dzień, ale Sio stry two
rzą go, budują, zacho wują tak długo, jak 
się da. W naszych kolek ty wach, w naszych 
przy jaź niach, w naszych miło ściach, pomocy 
wza jem nej, w naszych kłót niach, w naszych 
książ kach, pio sen kach, w  naszej pracy co 
jakiś czas, wcale nie tak rzadko, na krót szą 
lub dłuż szą chwilę, powstaje i ist nieje świat 
z  naszych bezgra nicznych fan ta zji. Można 
go doświad czyć. Można go współ two rzyć.  

Można puścić wodzę fan ta zji. Być realistką, 
zażą dać nie moż li wego. 

Nata lia: Czym dla mnie są gra nice? Rozu
miem je wieloznacz nie. Gra nic czę sto nie 
widać. Na przy kład gra nice państw na ma
pie, które unie moż li wiają swo bodne prze
miesz cza nie. Gra nice te, czę sto nie wi doczne 
w tere nie, bywają dla niektó rych nie do sfor
so wa nia i sta no wią nie wi doczną, choć bar dzo 
odczu walną gra nicę. Gra nice moje, mojego 
ciała i mojej wytrzy ma ło ści rów nież są nie
wi doczne. I czę sto są for so wane jeżeli nie 
przez pań stwo, to przez różne osoby, w tym 
te, które nie dawno jesz cze pew nie nazwa ła
bym bli skimi. 

Aśka: Kiedy byłam dziew czynką, nie mia
łam świa do mo ści, że żyję w klatce. Czu łam 
się wolna. Kiedy zaczę łam dora stać, powoli 
poja wiły się kolejne ogra ni cze nia. Bar dzo 
szybko dowie działam się gdzie są gra nice, 
ocze ki wa nia. Co mogę, czego nie mogę. Ja
kie zacho wa nia są odpo wied nie, a jakie nie. 
Temu wszyst kiemu towa rzy szyło poczu cie 
wstydu. Potem, poja wiła się prze moc. Naj

więk sza z kla tek jakiej doświad czy łam. Klatka 
bez wytry chów, bez powie trza, szczel nie za
mknięta. Klatka bez wyj ścia. Klatka ze szkła. 
Wol ność była nie osią galna, a strach przed 
oprawcą, któ rego widzia łam codzien nie 
w domu ogromny. Każdy dzień przy po mi nał 
mi o tym jaka jestem słaba. Nie mogłam sobie 
wyba czyć, że nie potra fię zna leźć wyj ścia z tej 
sytu acji. Miesz ka łam w małej miej sco wo ści, 
gdzie wszy scy się znali. Było mi wstyd, że 
doświad czam prze mocy i  czu łam się win
na z tego powodu. Wie dzia łam, że wszy scy 
wie dzą, widzą i oce niają. Oce niają mnie, nie 
oprawcę. Tuszo wa łam siniaki, robi łam to, co 
do mnie należy. Szłam dalej. Codzien nie. Była 
nie bie ska linia. Nie pamię tam już ile razy byli 
u nas w domu, ile rapor tów spi sali. Na koniec 
i tak, zwy czaj nie wycho dzili, życząc „dobrego 
wie czoru”. Zaw sze wycho dzili. Zosta wia jąc 
mnie, bez wyj ścia. 

Mam wra że nie, że femi nizm i sio strzeń stwo 
ura to wały mi wtedy życie. Poszłam na Wen
Do. Zbu do wa łam wokół sie bie prze strzeń, 
w jakiej powoli zaczy na łam czuć się pew nie.  
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„Cudze oczy to nasze wię zie nia, 
cudze myśli – nasze klatki”
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Siostrzeństwo w działaniu
– Dzień dobry, mam na imię O., pani mnie 

nie zna, ale jestem kole żanką pani córki. 
– Dzień dobry! 
– Nie stety dzwo nię z przy krą wia domością, 

ponie waż pani córka od dwóch godzin jest 
prze trzy my wana w jed nym z komi sa ria tów 
mili cji w Miń sku. 

– Wiem. 
–??? – Jestem lekko zakło po tana, ponie waż 

zajęło mi to trzy godziny, aby dowie dzieć się, 
gdzie znik nęła po mar szu kobiet moja kole
żanka. – A skąd Pani wie? – nie odpusz czam. 

– Śniło mi się dziś w nocy, że N. zosta nie 
aresz to wana. 

– Uch – ode tchnę łam z ulgą. Od razu się 
uspo ko iłam, to dobrze, że to nie służby z prze
szu ka niem w miesz ka niu mamy N. poin for
mo wały ją o zatrzy ma niu córki, kon ty nu uję 
wyuczony na pamięć tekst – W tej chwili jadę 
tam, aby prze ka zać N. cie płe rze czy i środki 
higieny oso bi stej. Mam nadzieję, że przyjmą 
i na pierw szych kilka dni będzie miała wszyst
ko, co nie zbędne. Też szu kam już praw niczki 
dla N. Będę panią infor mo wać na bie żąco, 
raczej zadzwo nię już w ponie dzia łek po roz
prawie sądo wej. To jest numer do mnie, pro
szę dzwo nić jeśli Pani będzie potrze bo wać 
jakiejś pomocy albo infor ma cji. 

– Kiedy zosta nie wypusz czona moja córka? 
– Nie wiem. W ponie dzia łek odbę dzie się 

roz prawa sądowa. Będziemy robić wszystko, 
aby N. wyszła jak naj szyb ciej – pocie szam 
mamę, cho ciaż już się domy ślam, że to będzie 
nie wcze śniej niż za dwa tygo dnie…

To jedna z wielu moich roz mów z mat kami 
kobiet, takich, które znam oso bi ście i takich, 
które poznam dopiero po ich wyj ściu z aresz
tu. Takie roz mowy nie są łatwe, nie wszyst kie 
mamy są gotowe na to, że ich córka zosta nie 
pozba wiona wol no ści. Nie wszyst kie matki też 
popie rają poli tycz nie akty wizm swo ich córek 
i wtedy, pod czas roz mowy ze mną, widzą we 
mnie nie sojusz niczkę, a wroga. Wtedy N. nie 
dostała rze czy ode mnie, jedy nie co udało się 
jej prze ka zać to pod pa ski i maseczki. Tego 
jej mamie nie powie dzia łam, to już byłoby 
za dużo przy krych wia domości w jeden wie
czór. Zaw sze pod czas takich roz mów myślę 
o swo jej mamie i o tym, jak ona zare aguje. 
Nie raz roz ma wia łam z nią o moim moż li wym 
zatrzy ma niu, o tym jak ma zadbać o swój stan 
psy chiczny i jak współ pra co wać z osobą, któ
ra wspiera więź niarki poli tyczne, żeby taka 
współ praca była sku teczna i bez pieczna dla 
wszyst kich. Moja mama mówi pod czas takich 
roz mów, że wszystko rozu mie, i że będzie się 
trzy mać i soli da ry zo wać z innymi mat kami. 

Być więź niarką w Bia ło rusi w lutym 2021 
roku, to cie szyć się z  tego, że Twoja kole
żanka, która wycho dzi na wol ność, zosta wia 
Ci wyprane uży wane majtki, bo z powodu co
vida od 1,5 mie siąca prze ka zy wać więź niom 
paczek z ubra niem i żyw no ścią nie wolno, 
co wła dze tłu ma czą tym, że razem z pacz
ką może do wię zie nia prze do stać się wirus. 
Ja tym, że raczej będzie to wirus wol no ści. 
Być szczę śliwą więź niarką w lutym 2021, to 
zna czy mieć pry watną szczo teczkę do zębów 
i osobne miej sce do spa nia, zamiast dzie lić 
jedną szczotkę w 5 osób i spać we trzy na 
jed nym łóżku bez mate raca. Być osobą wspie
ra jącą więź niarki i więź niów poli tycz nych to 
bia ło ru ska codzien ność; codzien ność, w któ
rej możesz z pamięci wymie nić nazwi ska kil
ku dzie się ciu zna nych Ci osób, od lata 2020 
sie dzą cych za kra tami. 

W Bia ło rusi od sze ściu mie sięcy trwa ak
tywna (pasywna?!) walka z  reżi mem Łuka
szenki i sporo osób cały czas tra fia do wię
zień z powodu swo ich dzia łań i poglą dów 
poli tycz nych. Liczba więź niów i więź niarek 
poli tycz nych rośnie codzien nie. W tej chwili 
mamy około 230 osób, które ofi cjal nie uzy
skały miano więź nia poli tycz nego, w  tym 
około 30 kobiet. Na pewno to nie wszy scy: 
sporo rodzin nie chce, aby ich bli scy byli zali
czani do grupy poli tycz nej, gdyż oba wiają się 
repre sji i uwagi ze strony władz. Sporo osób 
nie może uzy skać tego tytułu, bo ich czyny nie 
odpo wia dają wymo gom mię dzy na ro do wym. 
Najczę ściej są to osoby nale żące do ruchu 
anar chi stycz nego albo wol no ściowego. Sporo 
osób wyemi gro wało, bo na pewno na wol no
ści (choć i zagra nicz nej) mogą zro bić wię cej 
dla kraju, niż w wię zie niu (bia ło ru skim). Teraz 
miesz kają w Pol sce, Litwie, Ukra inie, Esto
nii… To nie są łatwe wyjazdy i nie są to pro
ste decy zje, zwłasz cza kiedy decy zję o emi
gra cji poli tycz nej czę sto trzeba podej mo wać 
w mgnie niu oka: rano wycho dzisz do pracy 
na kilka godzin, masz plany na wie czór, umó
wione spo tka nie ze zna jo mymi na week end, 
zapla no wane wizyty u leka rza za tydzień… 
I nie wra casz do domu, bo w domu zro biło 
się nie bez piecz nie (np. było prze szu ka nie). 
To może ozna czać, że jako osoba miesz ka jąca 
w Bia ło rusi jesteś podej rzana o finan so wa nie 
pro te stów lub ich orga ni zo wa nie, eks tre mizm 
czy ter ro ryzm. Nigdy do końca nie wia domo, 
o co Cię oskarżą, ale arty kuły kodek sów cią
gle się powta rzają, więc można zorien to wać 
się, jakie wyroki grożą takim jak Ty albo ja. 

Jeśli pol skie media w tym momen cie nie 
piszą nic o Bia ło rusi, to nie ozna cza, że Bia

ło ruś prze szła do stanu snu litur gicz nego. Nie 
ma już ogrom nych mar szy na dwie ście tysięcy 
osób, nie ma otwar tych straj ków w pracy, ale 
jeste śmy my, któ rzy i które – mimo wszystko 
– robią swój codzienny akty wizm, ryzy ku jąc 
swoją wol no ścią, wspie ra jąc tych, będą cych 
w wię zie niach, wal cząc z tymi, któ rzy prze
szka dzają nam być wol nymi. 

Teraz tro chę o  naszej codzien no ści. Jak 
wyglą dają Wasze ponie działki? Bia ło ru skie 
od sze ściu mie sięcy bar dzo podob nie: ponie
dzia łek to dzień sądów. Nie spra wie dli wych, 
okrut nych i dołu ją cych. Rutyna może poja
wić się we wszyst kim, 
nawet w czymś, co kie
dyś było stre su jące i na 
wiel kiej adre na li nie. Te
raz wiem, że nie ma na 
co liczyć pod czas tych 
roz praw, jedyne co mnie 
inte re suje, to liczba dni /
lat aresztu i  wyso kość 
man datu, które będą 
musiały zapła cić osoby 
oskar żone. Już od daw
na nie cze kam na sali 
sądo wej na unie win nie
nie osoby zatrzy ma nej. A teraz, przy po mi na
cie sobie swoje czwartki i piątki? W Bia ło rusi 
to dni, kiedy służby przy cho dzą do domów 
i zabie rają akty wi stów i akty wistki z ich miesz
kań, bez cie płych rze czy, środ ków higieny, 
w klap kach w tem pe ra tu rze 20°C. Cza sami 
dostają się do miesz ka nia wywa ża jąc drzwi 
o 7.15 rano, cza sami wybi ja jąc okno o 10.30 
wie czo rem. Wczo raj był wyją tek, bo to ponie
dzia łek, ale to nie prze szko dziło służ bom zro
bić najazd na około 50 miesz kań, gdzie są 
zamel do wane osoby dzia ła jące w obsza rze 
praw czło wieka. Zabie rają wtedy wszystko, 
nawet tele fony dzieci z włą czo nym TikTo kiem 
i pen drajwy ze zdję ciami z wesela zna jo mych. 
Więk szość z zatrzy ma nych wczo raj osób wróci 
do domu po kilku tygo dniach lub latach…

Na początku lutego 2021 roku pod ję łam 
decy zję, by wyje chać na kilka dni z Bia ło rusi, 
aby móc ode tchnąć od codzien nej, choć nie
wi docz nej walki z  reżi mem. Jeśli ktoś się 
pyta, jak minęło moje ostat nich 6 mie sięcy, 
to nie wiem, co mogę opo wie dzieć, a  co 
lepiej zatrzy mać dla sie bie. W tych sze ściu 
mie sią cach jest kilka mnie. Jestem ja, która 
roz wija się zawo dowo, pra cuje na etat, pro
wa dzi wykłady i warsz taty, jestem ja, która 
szuka praw ni ków i kon taktuje się z rodzi nami 
osób zatrzy ma nych, jestem ja, która pro wa dzi  

grupy wspar cia dla osób dotknię tych prze
mocą sys te mową, jestem ja, akty wistka, któ
ra zdaje sobie sprawę, że z powodu swo ich 
dzia łań może w każ dej chwili zna leźć się po 
dru giej stro nie muru wię zien nego i nie mieć 
kon taktu ze świa tem. Ośmio dniowy pobyt 
w Pol sce szybko się skoń czył, dziś wra cam 
do kraju i bar dzo mi zależy, aby prze słać ten 
tekst jesz cze przed wej ściem na pokład samo
lotu, bo nie wiem, czy wypusz czą mnie z lot
ni ska i czy będę spać dziś w swoim łóżku. 
Do stra chu, że zostanę zatrzy mana, szybko 
się przy zwy cza iłam, potra fię z nim żyć, czę
sto nie zwra cam na niego uwagi. Tylko tu,  

w Pol sce – kiedy szłam ulicą – zro zu mia łam, 
że pierw szy raz od 6 mie sięcy nie roz glą
dam się uważ nie dookoła, bo wiem, że tu 
nie jestem na świecz niku i nie spo tkam lu
dzi w komi niar kach, któ rzy w Bia ło rusi łapią 
akty wistki na ulicy i wsa dzają do nie bie skiego 
busa, aby zajęła się nimi mili cja. Tak, każdą 
z nas mogą zatrzy mać w kawiarni, w kwia
ciarni, na spa ce rze w cen trum mia sta albo 
w parku. Coraz czę ściej myślę o tym, jak bar
dzo się przy zwy cza iłam do prze mocy sys te
mo wej, do rozu mie nia, że prawo nie działa, 
do tego, że jestem kon tro lo wana i że walka 
z sys te mem to nie jest fabuła jakie goś filmu 
w kinie, który oglą dam ze swo imi bli skimi, 
tylko że to moja codzien ność. To codzien ność, 
która tak dużo mi daje i nie stety tak dużo za
biera. Teraz wiem, że umiem cenić chwilę, 
cenić roz mowy z  przy ja ciół kami, oso bi ste 
spo tka nia i czas na rege ne ra cję. Wiem też, 
dla czego wra cam: wra cam, bo walka o moją 
wol ność trwa!

O. Ł. – anar cho fe mi nistka z Miń ska

PS: Dole cia łam, spa łam w domu i dziś znowu 
jestem w tej walce, co nazywa się Bia ło ruś.
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Nie czu łam już, że jestem sama. Pew nego 
dnia, takiego jak każdy, kiedy po raz kolej
ny rzu cił się na mnie, nie czu łam już stra chu 
ani wstydu. Klatka zaczęła pękać, a ja już nie 
chcia łam się bać. Czu łam siłę. Powie działam: 
„to jest ostatni raz”. Wie dzia łam, że to ja je
stem ważna, a moje życie jest znacz nie istot
niej sze, niż to co pomy ślą o mnie inni. Cho ciaż 
wspo mniana sytu acja trwała kilka lat. Tam
tego dnia prze moc się skoń czyła. Skoń czyła 
się, bo ja tak posta no wi łam. Podję łam decy
zję, że nikt mnie już ni gdy nie ude rzy, ani nie 
włoży w żadną z kla tek. 

Femi nizm to siła, by roz wa lać klatki. Kie
dyś mia łam wra że nie, że żyję w jed nej z nich 
zupeł nie sama, że ni gdy się nie wydo stanę 
i to jest moja wina. Chcę, żebyś wie działa, 
że bez względu na to, w jakiej klatce wylą
do wa łaś, nie jesteś winna, nie jesteś sama 
i nie jesteś słaba. Nie musisz być zawsze silna. 
W tych klat kach, mimo że osobno, żyją nas 

miliony. Cokol wiek posta no wisz, to będzie 
Twoja decy zja, Twój głos, który ma zna cze
nie. Naj waż niej sze, żebyś wie działa, że nie 
jesteś sama i ni gdy nie będziesz. 

Karo lina: Gdzie jest gra nica wyzy sku? Sys
tem kapi ta li styczny opiera się na wyzy sku 
tych, postrze ga nych za mniej war to ścio wych, 
na wyzy sku ludzi, Ziemi i zwie rząt. Ta pla neta 
to jedyna, jaką mamy, a jed nak robimy wszyst
ko, żeby ją znisz czyć, prze kra czamy gra nice 
jej wytrzy ma ło ści. Zmiany kli ma tyczne mają 
duży wpływ na nasze życie. Glo balne ocie
ple nie nie ozna cza, że nagle zimą prze sta nie 
padać śnieg, wręcz prze ciw nie – w niektó
rych regio nach tem pe ra tury zimą są tak eks
tre mal ne, że wkrótce ludzie nie będą w sta
nie tam żyć. To samo dzieje się w cie płych 
strefach, gdzie tem pe ra tury się podnoszą, 
powo dują m.in. susze i migra cję ludzi z bra
ku moż li wo ści wyży wie nia się. A jed nak czy 
każ da_y czło wiek jest win na_y? Pró buje się 

nam wmó wić, że to przede wszyst kim nasza 
wina, a w rze czy wi sto ści za obecne zmiany 
kli ma tyczne odpo wie dzialne są głów nie wiel
kie kor po ra cje i posłuszni im poli tycy, któ rzy 
kosz tem zysków prze kra czają gra nice wyko
rzy sty wa nia ziemi, wody czy zwie rząt. Jedną 
z  głów nych przy czyn zmian kli ma tycz nych 
jest prze my słowa hodowla zwie rząt. Obec
ne uprawy są w sta nie wyży wić całą ludzką 
popu la cję, a jed nak są miej sca, gdzie panuje 
głód. Dla czego? Bo 3/4 tych upraw jest prze
znaczanych na paszę dla zwie rząt w prze my
sło wych hodow lach, które pro du kują gazy 
cie plar niane, zuży wają wodę pitną i wyko rzy
stują tereny, niszcząc sie dli ska dzi kich zwie
rząt. Jednak naszymi codziennymi wyborami 
możemy wymu sić na kor po ra cjach i wiel kich 
prze my słach nie prze kra cza nie gra nicy, zza 
któ rej powrotu już nie ma. 

 

Dla czego oburzamy się na polo wa nie na 
zagro żone gatunki czy pseu do ho dowle psów 
i kotów, pro te stu jemy, a nie zauwa żamy, ile 
milio nów zwie rząt jest codzien nie okrutnie 
zabi ja nych ze względu na nasze upodo ba nia 
kuli narne? Zwie rząt, które tak jak pies czy kot 
czują ból i chcą żyć bez cier pie nia. Gdzie jest 
granica między cierpieniem a przyjemnością? 
Nie każdy musi od razu przestać jeść zwie
rzęta, ale ogra ni cze nie ich spo ży wa nia nie 
tylko zmniej sza ich cier pie nie, ale rów nież 
poka zuje wiel kim kor po ra cjom, że nie chcemy 
grać na ich zasa dach, nie chcemy prze kro czyć 
gra nicy, zza któ rej nie będzie już powrotu, za 
którą cze kają nas jedy nie ból, głód i wojny.

Poro zu mie nie Kobiet 8 Marca
* Hasło tego rocz nej Manify to cytat z:  

Vir ginia Woolf, Nawie dzony dom. Opo wia
da nia zebrane, tłum. Mag da lena Hey del.
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Razem próbujemy pokonać bariery
Nazy wamy się Odważne Dziew czyny. Przy

miot nik „odważne” jest dla nas bar dzo istotny. 
Jest to słowo, które okre śla, jakie jeste śmy, ja
kie chcemy być i jakie dzia ła nia podej mo wać. 
Koja rzy nam się rów nież z pro jektem, w któ rym 
dzia łamy od wielu lat i który ponie kąd ukształ to
wał nasze postawy wobec świata. Dzięki niemu 
zaczę ły śmy zwra cać więk szą uwagę na dru giego 
czło wieka, dowie działyśmy się wiele cie ka wych 
rze czy na temat innych kul tur, pozna wa ły śmy 
sie bie i swoje zdol no ści. Wiemy, że każdy czło
wiek wokół nas jest odważny, bo na co dzień 
poko nuje prze ciw no ści wiel kie dla nie j_niego. 
Nie oce niamy nikogo ani sie bie nawza jem. 
W naszej gru pie wspie ramy się i two rzymy dla 
sie bie bez pieczną prze strzeń. Razem pró bujemy 
poko ny wać bariery – swoje oraz spo łeczne, któ
re utrud niają życie. 

 
Kiedy odkry ły śmy Fun dusz Femi ni styczny, 

były śmy po pro stu grupką lice ali stek, jesz cze nie
wie dzą cych jak dużo można zmie nić. Na samym 
początku byłam ja i naj bliż sze mi dziew czyny – 
Zuzia i Emilka. We trójkę posta no wi ły śmy zro bić 
COŚ. Wybra ły śmy orga ni za cje i osoby, z któ rymi 
chcia ły by śmy się spo tkać i z pomocą już bar dziej 
doświad czo nych kobiet napi sa ły śmy pro jekt. 
Infor ma cja o zaak cep to wa niu naszego pomy
słu nie zmier nie nas ucie szyła, bo wie działyśmy, 
że poko na ły śmy barierę pie niężną. W naszym 
małym mie ście ciężko jest uzy skać pie nią dze na 
podobne pro jekty, szcze gól nie że miało to być 
głów nie na nasz uży tek, roz wój, a nie dzia łal ność 
na rzecz mia sta. Czę sto coś musi być modne, 
by urząd wziął to pod uwagę: my nie były śmy 
znane, a temat praw kobiet zaczął być gło śny 
kilka mie sięcy póź niej. Do naszej grupy chcia ły
śmy włą czyć jesz cze kilka osób, inne dziew czyny 
w podob nym wieku do naszego i o podob nej 
chęci edu ka cji. Zamie ści ły śmy publiczne ogło
sze nie i jako pierw sze zgło siły się znane nam 
osoby, co nas ucie szyło, ale z dru giej strony wie
działyśmy, że to, że się już tro chę znamy, będzie 
pewną barierą do poko na nia. Rela cje były na róż
nych pozio mach, ale wie działyśmy, że będziemy 
mogły się otwo rzyć i zosta niemy zro zu miane. 
Niek tóre z nas były tro chę zorien to wane w tema
tach femi ni stycz nych, inne dość nieświa dome, 
ale na pewno dla każ dej te spo tka nia przy nio sły 
wiele korzy ści i otwo rzyły oczy. 

 
Roz po czę ły śmy wszystko od wyjazdu do Mnisz

kowa, małej, pięk nie poło żo nej wio ski, gdzie 
wzię ły śmy udział w warsz ta tach edu ka cyj nych 
na tematy takie jak wolon ta riat mię dzynarodowy 
w kra jach połu dnia, prawa dziecka, prawa ko
biet w wię zie niach w Pol sce, czy odpo wie dzialna 
moda. Kobiety, które nam o tym opo wia dały, 
przy je chały spe cjal nie dla nas i były szczę śliwe, 
że chcemy się cze goś dowie dzieć. Oprócz tego 
mia ły śmy też moż li wość sko rzy sta nia z lek cji jaz
dy kon nej, co dla więk szo ści było czymś nowym, 
ale takie bariery też zostały zła mane. Jed nak 
naj waż niej szą lek cją jaką wynio sły śmy z Mnisz
kowa, było to, że femi nizm nie jest jedną ści śle 
okre śloną dzie dziną, ale ma wiele zadań, że jest 
to wie lo wy mia rowe i mię dzypokoleniowe dzia
ła nie. Po tym wyje ździe zaci snę ły śmy też więzi 

w  naszej gru pie, co 
umoc niło nas w słusz no ści 
tych dzia łań i dało kopa do 
dal szej pracy. 

 
Kilka tygo dni póź niej, jesz cze 

bar dziej spra gnione wie dzy, zor
ga ni zo wa ły śmy wyjazd stu dyjny, 
naj pierw do Trój mia sta, póź niej do 
War szawy. W Trójmie ście zaczę ły śmy od spo
tka nia na temat praw kobiet imi gran tek i uchodź
czyń. Chcia ły śmy zoba czyć jakie moż li wo ści 
w naszym kraju mają te kobiety, które uwa żamy 
za bar dzo odważne i war to ściowe. Odwie dzi
ły śmy rów nież Kry tykę Poli tyczną, co poka zało 
nam wolne, femi ni styczne media. Koniec dnia 
poświę ci ły śmy sobie na inte gra cję, poszły śmy 
grupą na pizze. Mimo zmę cze nia, jakie odczu
wa ły śmy po całym dniu spo tkań, cały czas roz
ma wia ły śmy o tym, czego się dowie działyśmy. 
Niek tóre rze czy były cięż kie, nagro ma dziły się 
w nas różne emo cje. To wszystko zain spi ro wało 
nas do stwo rze nia „kręgu kobiet” – usia dły śmy 
i szcze rze roz ma wia ły śmy, wyrzu ci ły śmy z sie bie 
wszystko, co nas bolało. To był moment, kiedy 
sobie zaufa ły śmy i dużo, jako gru pie, nam to 
dało. 

 
W War sza wie sku pi ły śmy się na pro blemach 

doty czą cych stricte kobiet, takich jak abor cja 
(Abor cyjny Dream Team), prze moc (Cen trum 
Praw Kobiet), oraz jak to jest być kobietą w poli
tyce. To ostat nie, to było spo tka nie z  Panią 
Bar barą Nowacką, które mi szcze gól nie zapa
dło w pamięć. Pani Bar bara powie działa nam 
o czymś, co wcze śniej było mi wia dome, ale 
ciężko było mi to robić, a raczej nie robić. Cho
dziło o to, że jeżeli nie chcemy się uśmie chać, to 
jest to tylko nasz wybór i nie musimy tego robić, 
ani za to prze pra szać. Nie musimy być ład nie 
uśmie cha ją cymi się dziew czynkami, jeżeli nam to 
nie odpo wiada i nie powin ny śmy czuć się winne. 
Uświa do miło mi to, że fak tycz nie tak jest. Przy 
oka zji robie nia zdjęć, mówiono mi, że z uśmie
chem mi ład niej. Ja tak nie uwa ża łam, moje zęby 
mi się nie podo bały, mia łam kom pleksy, ale nikt 
nie umiał mnie wysłu chać. Teraz, mimo że kom
pleksy udało mi się poko nać, nie uśmie cham się, 
gdy tego nie czuję. Cza sami pró buje udo wod nić 
swoją rację i prze ciw sta wić się narzu co nym mi 
ocze ki wa niom i regu łom, ale najczę ściej po pro
stu nie chcę. Nie muszę robić nic, na co moje 
ciało się nie zga dza. Wiem, że nasze bariery, 
szcze gól nie zwią zane z cia łem, to wina spo łe
czeń stwa. Każ da_y z nas prze bywa długą drogę,  

 
by dotrzeć do samo ak cep ta cji, mnie też 
to doty czy. To nie zna czy jed nak, że po 
poko na niu gra nicy, w  któ rej uwa ża łam, 
że moje ciało nie nadaje się do funk cjo no
wa nia mię dzy ide al no ściami, prze sta łam  
czuć się ze sobą w pewne dni gorzej. I to jest 
w porządku, gor sze samo po czu cie lub nie chęć 
do uśmie chu nie ozna cza, że nie kochamy sie bie. 
Chcia ła bym, żeby młode dziew czyny / chłopcy / 
osoby nie bi narne lub inne, przed któ rymi na dal 
jest ta ścieżka, wie działy – szcze gól nie w dobie 
inter netu – że ide alny obraz osoby nie ist nieje 
i zmie nia się on zależ nie od punktu widze nia każ
de j_go z nas. Dla tego myślę, że coś takiego jak 
„idealny” wygląd ist nieje jako forma powstrzy
my wa nia nas. Nawet femi nistki mają kom pleksy, 
nie jeste śmy nad ludźmi. 

 
Dużą czę ścią ogra ni czeń, jakie poko nała 

i poko nuje cały czas nasza grupa, są rodzi ce  /
bli scy. Poru szy ły śmy w domach tematy, które 
nie zawsze były mile widziane. Z tok sycz nymi 
rela cjami spo ty kamy się na co dzień i nie stety na
sze miesz ka nia nie zawsze są bez pieczne, wiele 
mło dych osób jest dys kry mi no wa nych i boi się 
mówić o swo ich poglą dach. W naszym mie ście, 
ale też w całej Pol sce, jest zani żona ludzka świa
do mość na temat dobrego wycho wa nia czy sa
mej empa tii. Rodzice czę sto nie zdają sobie spra
wy, jak wpły wają na nasze zdro wie psy chiczne 
i zacho wa nie. Chcą nas kon tro lo wać, a to nie
stety, zabiera nam szansę na roz wój. Ciężko 
jest myśleć czy dzia łać ina czej niż oni, do tego 
potrzeba dużo odwagi. Jest to ogromny pro
blem, który nie znaj duje roz wią za nia w naszym 
pań stwie, bo coś takiego jak „Nie bie ska Karta” 
takim dzie ciom nic nie da. Jeżeli rozej rzymy się 
dookoła, każdy z nas zna taką osobę. I nikt ni gdy 
nie zwraca uwagi, bo nie ma insty tu cji, która by 
mogła jakoś pomóc. To jest codzienny pro blem, 
który mło dzi zauwa żają coraz czę ściej, a to zja wi
sko będzie się tylko w Pol sce zwięk szać, mię dzy 
innymi przez zakaz abor cji. 

W cza sach koro na wi rusa powięk szyła się ilość 
prze mocy domo wej, głów nie wobec dziew czyn 
i kobiet, ale nie tylko. Nie cho dzimy teraz do szko
ły, co dla wielu było formą ucieczki od pro ble mów 
w domu. Takie osoby muszą funk cjo no wać przez 

cały dzień w stra chu. My chcia ły śmy temu jakość 
zadzia łać i oka zać wspar cie potrze bu ją cym tego 
oso bom. Mia ły śmy w naszym pro jek cie zapla no
wane spo tka nia edu ka cyjne w małych gru pach 
na temat naszych warsz ta tów, gdzie oczy wi
ście pla no wa ły śmy poru szyć wątek prze mocy 
domo wej. Liczy ły śmy, że w takim gro nie nie które 
dziew czyny zaufają nam i odważą się zapy tać 
o pomoc. Jed nak odkąd jeste śmy zamknięte 
w domach od paździer nika, nie mia ły śmy takiej 
moż li wo ści, nie można nawet w naszym mie ście 
zna leźć prze strzeni na takie spo tka nia. Bar dzo 
nas to ogra ni czyło, jest to prze szkoda, jakiej 
na razie no możemy poko nać. Spo tka nia twa
rzą w twarz są na dal ryzy kiem. Boimy się czasu, 
który nam ucieka, bo nie długo koń czymy szkołę 
i nie zdo łamy wyko nać pomy słów, które sobie 
zapla no wa ły śmy. Ale nie chcemy robić tego na 
siłę, dba jąc o zdro wie innych ludzi, nie możemy 
posta wić naszych chęci na pierw szy plan i powo
do wać zagro że nia. 

 
Mimo wszystko robimy, co możemy, żeby się 

jakoś zazna czyć w naszym mie ście. Bra ły śmy 
czynny udział w pro te stach prze ciwko wyro kowi 
pseudoTry bu nału w spra wie abor cji. Myślę, że 
jest to najbar dziej aktu alna sprawa, z jaką musi
my się zmie rzyć. Kiedy w 2016 roku rząd pró bo
wał nam zabrać nasze prawa po raz pierw szy, 
były śmy jesz cze za młode by rozu mieć, teraz 
jeste śmy gotowe do walki o wol ność naszego 
ciała. Nie chcemy się bać czy wsty dzić. Nasze 
poko le nie mówi coraz odważ niej o przy jem no ści 
czy sek su al no ści. Chcemy wyboru, chcemy same 
decy do wać o naszym ciele i zro bimy wszystko, 
co trzeba, żeby to osią gnąć. Oprócz tego nie
dawno wzię ły śmy udział w mię dzy na ro do wej 
akcji One Bilion Rising, mają cej na celu poprzez 
taniec zwró ce nie uwagi na prze moc wobec ko
biet oraz prze moc wobec Ziemi. Było to trans
mi to wane w inter ne cie i mia ły śmy moż li wość 
przej rzeć komen ta rze innych ludzi, które nas 
zdu miały. Niek tó rzy wyzy wali tań czące i uży wali 
bar dzo nie sto sow nych i sek si stow skich okre śleń, 
co jesz cze bar dziej poka zało nam, jak bar dzo 
takie dzia ła nia są w naszym mie ście potrzebne. 
Bar dziej niż zała mało, dało nam to moty wa cję 
do wpro wa dza nia zmian. 

 
To były nasze pierw sze kroki w ruchu kobie

cym w Pol sce. Uzy ska ły śmy dużo miło ści i wspar
cia, za które jeste śmy bar dzo wdzięczne. Wiemy, 
że całość jest wspa niałą ini cja tywą zrze sza jącą 
nie sa mo wi tych ludzi. Zda jemy sobie sprawę jed
nak, że w wielu mia stach, w tym naszym, dzia
ła nia nie są nagła śniane, dla tego na akcjach 
zawsze są te same osoby. Zmiana tego to nasz 
cel na przy szłość. Mamy nadzieję, że tę barierę 
też uda nam się poko nać. 

Kochamy świat,
Maya Sawicka (ona /jej),

Pomoc, redak cja, i z miło ścią
Zuzia Gileta (ona /jej) 

plus wspar cie: nie for malna grupa  
„Odważne Dziew czyny”
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Granice języka. Jak słowa kształtują 
rzeczywistość osób transpłciowych

Kiedy dzie sięć lat temu zaczy na łam pro ces ko
rekty płci, przez długi czas tylko nie licz nym oso
bom ujaw ni łam się jako osoba trans pł ciowa. Choć 
zaży wa łam już leki hor mo nalne, potrze bo wa łam 
czasu, by poczuć odwagę do bycia sobą w pełni 
i otwar cie. Trwało to wiele mie sięcy, pod czas któ
rych mia łam spory pro blem z mówie niem o sobie 
– spe cy fika języka pol skiego narzuca uży wa nie 
rodza jów, co w porów na niu do np. języka angiel
skiego znacz nie kom pli kuje mówie nie o płci. Sta
łam więc na swego rodzaju roz drożu, uży wa jąc 
skom pli ko wa nych i dziw nych form języ ko wych, by 
móc komu ni ko wać się z innymi bez coming outu 
jako kobieta, jed no cze śnie odrzu ca jąc rodzaj mę
ski. „Było mi dane widzieć”. „Wyle ciało mi z gło
wy”. Kiedy wresz cie poka za łam się wszyst kim jako 
trans pł ciowa kobieta, mia łam jesz cze przez jakiś 
czas pro blem z przy zwy cza je niem się na nowo do 
mówie nia o sobie w kon kret nej płci. Wcho dzi łam 
w „widzia łam” i „zapo mnia łam” jak do wody, testu
jąc tem pe ra turę.

 
Choć moja płeć w pełni wpi suje się w tra dy cyjny 

binarny podział, rozu miem języ kowe potyczki osób 
nie bi nar nych, które ni gdy nie osiądą wygod nie 
w któ rymś z rodza jów oso bo wych, zamiast tego 
się ga jąc po nowe formy języka czy uży wa jąc ro
dzaju męskiego i żeń skiego zamien nie. Płciowa 
eufo ria, gdy ludzie zaczy nają wresz cie mówić do 
nas i o nas tak, jak sobie tego życzymy, to języ kowy 
skarb, który ma swoje lustrzane odbi cie w zawi ło
ściach pol skiej gra ma tyki. Potra fię sobie wyobra zić, 
jak ogrom nym wysił kiem musi być próba prze ko na
nia bli skich osób – nie mówiąc już o dal szych zna
jo mych – żeby zapo znali się z nowymi zaim kami, 
któ rych ni gdy nie sły szeli. Jed no cze śnie nie dzi wię 
się wcale oso bom, które nie czują się kom for towo 
z rodza jem nija kim, do tej pory rezer wo wa nym dla 
dzieci, zwie rząt czy przedmio tów. Nie bi nar ność 
w języku pol skim jest skom pli ko wana, nie ulega 
to wąt pli wo ści. Z tego względu bar dzo pole cam 
stronę inter ne tową Zaimki.pl oraz znaj du jący się 
na niej Słow nik Neu tra ty wów, czyli oddolną ini cja
tywę mającą na celu oswa ja nie ludzi z nie bi nar nym 
języ kiem i wspo ma ga nie w nauce róż nych zaim ków 
i ich odmian.

 
Język, jakim się posłu gu jemy, mówiąc o ludziach 

i zja wi skach, może zdra dzać naszą ocenę tychże 
ludzi i zja wisk oraz kształ to wać ją u innych osób. 
Jest więc bar dzo ważne, by sta rać się zawsze 
uży wać takich okre śleń, które są obec nie pre fe
ro wane przez osoby, któ rych dana wypo wiedź 
doty czy. „Trans pł cio wość”, nie „trans sek su alizm”. 

„Homo sek su al ność”, nie „homo sek su alizm”. Sza
no wa nie czy ichś zaim ków (któ rych nie okre ślajmy 
jako „pre fe ro wane”, czy jaś toż sa mość nie jest 
kwe stią gustu) zali cza się do tej samej kate go rii. 
Nie musimy rozu mieć, dla czego nie bi narna osoba 
wybrała aku rat zestaw takich zaim ków, nawet je
śli znamy inną osobę, która używa jesz cze innych 
i tamte wydają nam się sen sow niej sze czy bar dziej 
este tyczne albo wydają się bar dziej „zasadne” ety
mo lo gicz nie. Język żyje i zmie nia się bez końca. 
Pol ski język nie prze wi duje roz wią zań dla osób 
nie bi nar nych, muszą więc je two rzyć na wła sną 
rękę. To nie są dzia ła nia legi sla cyjne, nie odby
wają się też drogą gło so wa nia. Nie do nas, osób 
binar nych, należy decy do wa nie, czy czy jeś zaimki 
i neu tra tywy (okre śle nia jak np. nazwy zawodu, 
które nie są ani rodzaju męskiego, ani żeń skiego 
– np. lekar cze, „osoba lekar ska”) są praw dziwe 
i poprawne.

 
Łatwo żach nąć się na nowe i nie znane, ale prze

cież histo ria języka poka zuje w pro sty i zro zu miały 
spo sób, jak zmie niają się jego gra nice. Znamy 
dosko nale pro blem femi na ty wów, które wciąż są 
wyśmie wane jako brzmiące nie na tu ral nie czy nie
po waż nie, pod czas gdy tek sty histo ryczne czę sto 
poka zują, że były sto so wane już dzie siątki lat temu. 
Choć nikogo nie dziwi „lekarka” czy „praw niczka”, 
„gościni” lub „widzka” budzą jesz cze czę sto 
uśmiech poli to wa nia. Gra nice języka, które prze
su wamy tutaj tak, by zmie ściły się w nim wszyst kie 
osoby, dla któ rych ów język jest swo istym domem, 
postrze gane są przez scep ty ków jako gra nice ide
olo giczne, które pró bu jemy prze su wać na lewo 
femi na ty wami, nie mówiąc już o zaim kach i neu tra
ty wach, które zapewne wymy kają się zro zu mie niu 
kon ser wa ty stów. Język nie jest jed nak pro stą osią, 
a cią gle roz wi ja ją cym się zbio rem.

 
W świe tle pro te stów Strajku Kobiet nie spo sób 

zaha czyć w kon tek ście trans pł cio wo ści o nie szczę
sną awan turę o „osoby z maci cami”. Oso bi ście 
wola ła bym już ni gdy nie wra cać do tematu, zaak
cep to wać fakt, że w każ dym kraju będzie trans
fo bia wśród osób, po któ rych spo dzie wa ła bym 
się otwar to ści, a potem po pro stu liczyć na to, że 
dys ku sja ucich nie, a Pol ska nie zmieni się w Wielką 
Bry ta nię. O co cho dzi? O okre śle nie, które ma przy
po mi nać, że abor cji mogą potrze bo wać nie tylko 
cispł ciowe kobiety, czyli kobiety, któ rych toż sa
mość płciowa zga dza się z płcią, którą ozna czono 
u nich tuż po uro dze niu. Kobiety, które nie są trans. 
Są prze cież osoby nie bi narne, które posia dają ma
cice i jaj niki, są trans pł ciowi męż czy zni, któ rzy nie 

zawsze te narządy usu wają. Jeśli Strajk jest wyłącz
nie Kobiet, a abor cja to prawo wyłącz nie kobiety, 
to gdzie ich to zosta wia? Na mar gi ne sie? Tak i nie. 
To jed nak nie jest sytu acja ana lo giczna do „all lives 
mat ter” jako odpo wie dzi do „Black lives mat ter” 
czy wspo mi na nia o prze mocy wobec męż czyzn, 
kiedy mówi się o prze mocy wobec kobiet, podob
nie jak mówie nie o abor cji jako o pra wie kobiety 
nie spra wia, że oso bie nie bi narnej abor cja zosta nie 
odmó wiona. Celem nie jest tutaj w żad nym stop
niu podwa że nie postu latu, a jedy nie dopeł nie nie 
go, czyli zauwa że nie, że nie tylko kobiet sprawa 
doty czy. Dla tego też zda rzają się w cyfro wej prze
strzeni komen ta rze, żeby napi sać cza sem „Strajk 
kobiet i osób z maci cami” albo „Nie tylko kobiety 
mają macice”. Piszą to rów nież te osoby, któ rych to 
wła śnie doty czy. Czy takie przy padki są czę ste? Nie 
sądzę. Nie zna czy to jed nak, że nie ist nieją. Nie
dawno rela cję z prze rwa nia ciąży prze pro wa dziła 
jedna z osób z kolek tywu Stop Bzdu rom, która nie 
jest kobietą. Osoba z macicą. Osoba potrze bu jąca 
abor cji.

 
W pełni rozu miem cispł ciowe kobiety, które mó

wią, że nie czują się kom for towo z okre śle niem 
„osoba z macicą”. Też nie czu ła bym się dobrze 
z  okre śle niem „osoba bez macicy” czy „osoba 
z pro statą”, nawet jeśli te słowa opi sują mnie na 
pozio mie fak tycz nym. To zro zu miałe i ludz kie i my
ślę, że ogromna część osób jest otwarta, by o tym 
roz ma wiać. Nikt zresztą nie postu luje, by nazwę 
„Strajk Kobiet” zmie nić na „Strajk osób z maci
cami” i prze stać mówić o pra wach kobiet. Jeśli 
jed nak raz na jakiś czas pojawi się gdzieś okre śle
nie „osoby potrze bu jące abor cji”, ktoś zapyta o to, 
co to wła ści wie zna czy, po czym otrzyma odpo
wiedź, że na przy kład cho dzi o osoby nie bi narne, 
cel zosta nie speł niony. A osoba, która z tęczową 
flagą będzie krzy czeć na soli dar no ścio wym demo 
po kolej nym pro te ście, poczuje satys fak cję, bo to 
rów nież o swoje prawo do prze rwa nia ciąży wal
czy na ulicy.

 
Burza wokół okre śle nia „osoby z maci cami”, 

które rze komo miało być narzu cane przez spo
łecz ność osób trans pł cio wych kobie tom, tak na
prawdę roze grała się w szklance wody. Myślę, że 
to kwe stia przede wszyst kim naszej prze in te lek tu
ali zo wa nej, inter ne to wej bańki. Nie ma się jed nak 
co dzi wić, że osoby trans pł ciowe są szcze gól nie 
wyczu lone na prze jawy TERFi zmu [TERF  Trans 
Exclusionary Radical Feminists, pol. Radykalny Fe
minizm Wykluczający Osoby Trans  przyp. PK8M], 
czyli uży wa nia femi ni stycz nych argu men tów 

o dobrze kobiet i dziew czyn, by ude rzać w osoby 
trans pł ciowe. We wspo mnia nej już przeze mnie 
Wiel kiej Bry ta nii sytu acja wygląda dziś tak, że wiele 
zna nych tam femi ni stek na zawsze pogrąża się 
w odmę tach jado wi tej trans fo bii, kala jąc swoje 
dzie dzic two uprze dze niami. Bry tyj skie media prze
ści gają się w uży cza niu plat formy coraz to bar dziej 
absur dal nym dys ku tan tom, któ rzy prze ko nują, że 
les bijki są na wymar ciu, bo trans lobby zmie nia 
je masowo w trans męż czyzn. Parę godzin przed 
napi sa niem tego tek stu widzia łam arty kuł „Sza nuję 
osoby trans pł ciowe, ale nie chcę, aby ode brano 
mi piersi”. Skąd ten pomysł? Stąd, że reko men
da cję zapi saną w doku men cie służby zdro wia, by 
wpro wa dzić do obiegu okre śle nie „che st fe eding”, 
aby pra cow nicy i pra cow nice szpi tali znali i znały 
ter min bar dziej inklu zywny dla osób, które kar mią, 
ale nie są kobie tami. Tam tej sze TERFy zigno ro
wały zupeł nie kolejne zda nie, czyli uwagę, aby nie 
zastę po wać „bre ast fe eding”, a jedy nie wpro wa
dzić dodat kowy ter min, dzięki czemu nikt niczego 
nie straci, ale niektó rzy zyskają. Brzmi zupeł nie 
jak histo ria z „oso bami potrze bu ją cymi abor cji”.

Nie doty czy mnie okre śle nie „osoba z macicą”, 
lecz cie szę się, kiedy widzę je jako dopeł nie nie 
zbioru osób potrze bu ją cych abor cji, któ rego więk
szość sta no wią cispł ciowe kobiety. To prze jaw 
pozy tyw nej roli języka, doświad cze nie jego pozy
tyw nego wpływu na rze czy wi stość. Nega tywny 
i realny przy kład nie stety też mogę podać. Kilka 
tygo dni temu jedna z pol skich femi ni stek i czo łowa 
TERFka wyra ziła obu rze nie, że w Argen ty nie, która 
nie dawno świę to wała libe ra li za cję prawa abor cyj
nego, poja wiło się w zapi sach praw nych na ten 
temat neu tralne płciowo okre śle nie. Ona widziała 
tam wyma zy wa nie kobiet przez poli tyczną popraw
ność, histo rię ku prze stro dze. Ja w jej reak cji wi
dzę, co naprawdę kryje się za walką o język. Kiedy 
nie mówimy o oso bach, które nie są więk szo ścią, 
ale wciąż doty czy ich dana sprawa, osoby te mogą 
czuć się wyklu czone lub zapo mniane. Kiedy jed nak 
wprost ocze ku jemy, że o tych oso bach nie będzie 
mówić prawo, że nie będą wymie nione w usta wie, 
wyma zane z jej języka – wtedy te osoby wyklu
czone są istot nie i legal nie.

Maja Heban

Jola Brze ska—pamię tamy!
W  tym roku, 1 marca, minęło dzie sięć lat od 

zamor do wa nia Jolanty „Joli” Brze skiej, dzia łaczki 
spo łecz nej, współ za ło ży cielki War szaw skiego Sto
wa rzy sze nia Loka to rów. 

Jolanta Brze ska miesz kała na war szaw skim 
Moko to wie, w kamie nicy tak doszczęt nie znisz czo
nej pod czas wojny, że Biuro Odbu dowy War szawy 
prze zna czyło ją do roz biórki. Pol ska Izba Rze mieśl
ni cza posta no wiła jed nak odbu do wać budy nek dla 
swo ich pra cow ni ków. Był wśród nich ojciec Jolanty 
Brze skiej, nale żał do ludzi, któ rzy wła snymi rękami 
podno sili dom z gru zów. W ura to wa nej kamienicy 
otrzy mał w 1951 roku miesz ka nie. 

W  2006 roku kamie nica została prze ka zana 
spad ko bier com przed wo jen nych wła ści cieli; 
w  prak tyce zna la zła się w  rękach Marka Mos
sa kow skiego, spe cja li sty od skła da nia rosz czeń 
w spra wie nie ru cho mo ści, zna nego w War sza wie 
jako „kolek cjo ner kamie nic”. Nie mal natych miast 
czynsz, jaki miała pła cić Jolanta, wzrósł trzy krot
nie. Mia sto odmó wiło jej lokalu zamien nego. Roz
po częła się droga przez pisma i pro cesy. Jolanta 
Brze ska wal czyła, także w sądach, „wła ści ciel” 
nasy łał na nią komor ni ków. 

Jolanta Brze ska i  jej mąż (zmarł w roku 2007, 
mię dzy innymi w sku tek stresu) razem z innymi 
zagro żo nymi eks mi sją miesz kań cami i miesz kan

kami „repry wa ty zo wa nych” kamie nic zało żyli 
War szaw skie Sto wa rzy sze nie Loka to rów. Jolanta 
Brze ska wspie rała inne osoby, dzie liła się wie dzą, 
cho dziła na pro te sty, pro wa dziła rejestr spraw eks
mi syj nych, uczest ni czyła w obra dach Rady Mia sta. 
Wal czyła o innych, nie tylko o sie bie. 

1 marca 2011 roku Jolanta Brze ska wyszła z domu 
i ni gdy nie wró ciła. Jej córka zgło siła zagi nię cie. 
Tego samego 1 marca w Lesie Kabac kim zna le ziono 
spa lone zwłoki kobiety: wkrótce oka zało się, że 
było to ciało Jolanty Brze skiej. 

Ofi cjal nie śmierć Jolanty Brze skiej do dziś nie 
została wyja śniona, war szaw ski ruch loka tor ski nie 
ma wąt pli wo ści, kto jest odpo wie dzialny. „Wszyst

kich nas nie spa li cie!” stało się hasłem tych, które 
i któ rzy wal czą z dziką war szaw ską repry wa ty za cją, 
z trak to wa niem loka to rek i loka to rów jak „wkładki 
mię snej” kamie nic, a wize runki Jolanty Brze skiej 
stały się sym bo lami oporu. 

Miesz ka nie pra wem, nie towa rem! Nie zapo
mnimy!
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Feministycznie o spektrum autyzmu
Postrze ga nie auty zmu zmie niło się na prze

strzeni ostat nich kil ku dzie się ciu lat dia me tral nie: 
od cięż kiej cho roby przez zabu rze nie roz wo jowe 
aż do modelu roz woju czło wieka. Obec nie spek
trum auty zmu wciąż funk cjo nuje w kla sy fi ka cjach 
medycz nych jako zabu rze nie roz wo jowe, jed nak 
ruch spo łeczny auty stycz nych samo rzecz ni ków 
zwraca uwagę na to, że per spek tywa medyczna 
styg ma ty zuje osoby w spek trum auty
zmu. Zgod nie z per spek tywą spo łeczną, 
autyzm jest uwa run ko wa nym gene
tycz nie mode lem roz woju, który warto 
widzieć w kate go riach neu ro róż no rod
no ści. Kon cep cja neu ro róż no rod no ści 
zakłada, że ludz kie mózgi zwy czaj nie 
róż nią się mię dzy sobą, a auty styczne 
zacho wa nia nie są dys funk cjami, które 
należy napra wiać, ale mniej typo wym 
spo so bem odbioru rze czy wi sto ści. 
To róż nice neu ro lo giczne powo dują 
u auty stycz nych osób inny niż u neu ro
ty po wych spo sób prze twa rza nia bodź
ców i  infor ma cji, odmien no ści w reak
cjach emo cjo nal nych, pro cesie ucze nia 
się i zapa mię ty wa nia, komu ni ko wa niu 
się czy nawet spo so bie podej mo wa nia 
decy zji i wyko ny wa nia czyn no ści. Neu ro
aty powe są także osoby z ADHD, depre
sją czy lewo ręczne.

Spek trum auty zmu to kolejny z frag
men tów rze czy wi sto ści spo łecz nej, 
w  któ rym przez wiele dekad róż nice 
płci nie były uwzględ niane, a  męska 
per spek tywa została uznana za uni
wer salną. Nau kowy opis auty zmu 
i  jego kry te ria dia gno styczne powsta
ły na pod sta wie obser wa cji zacho wań 
i badań chłop ców. Do tej pory zresztą 
dziew czyny w spek trum są dia gno zo
wane póź niej od chłop ców, błęd nie lub 
wcale, choć obec nie nie ma już wąt pli
wo ści, że autyzm u dziew czyn i kobiet 
prze ja wia się nieco ina czej niż u chłop
ców i męż czyzn. Oso bom dia gno zu ją cym 
spek trum auty zmu wciąż bra kuje wie dzy 
na temat spo łecznokul tu ro wych uwa
run ko wań płci i wraż li wo ści na róż nice 
płciowe. Narzę dzia dia gno styczne lepiej 
„wyła pu jące” chłop ców nie są zresztą 
jedy nym wyzwa niem. Być może najbar
dziej cha rak te ry stycz nym zja wi skiem 
dla spek trum u dziew czyn i kobiet jest 
masko wa nie auty stycz nych cha rak te ry
styk. Jako że dziew czyny w spek trum są mistrzy
niami kamu flażu, trud niej zoba czyć w nich osoby, 
które doko nują ogrom nego wysiłku poznaw czego, 
inte lek tu al nego i emo cjo nal nego, aby utrzy mać się 
na powierzchni i pora dzić sobie w nie zro zu mia łym 
świe cie.

Kobie tom w  spek trum auty zmu trud niej jest 
wypeł niać kie ro wane do nich ocze ki wa nia doty
czące płci niż kobie tom o typo wym roz woju. Bada
nia poka zują, że auty styczne dziew czynki lepiej 
od chłop ców odczy tują te ocze ki wa nia i są bar
dziej zdeter minowane, żeby na nie odpo wia dać, 
ale bar dzo dużo je to kosz tuje. Mamy podobne do 
neu ro ty po wych kobiet doświad cze nia, ponie waż 
żyjemy w tym samym spo łe czeń stwie, ale czę sto 
doty kają nas moc niej i gorzej sobie z nimi radzimy. 
Nasze emo cje są czę sto inten syw niej sze i trud niej
sze do regu lo wa nia, a zasoby potrzebne do radze
nia sobie z wyzwa niami – bar dziej ogra niczone. 
Dodajmy do tego: czę stą depre sję, wysoki poziom 
lęku, skłon no ści do uza leż nień, obcią że nie opieką 

nad oso bami zależ nymi, obo wiąz kami domo wymi 
i pro blemy w dostę pie do zatrud nie nia, opieki zdro
wot nej i pomocy spo łecz nej, a powoli zacznie się 
wyła niać sytu acja spo łeczna kobiet w spek trum 
auty zmu. 

Dziew czyny i kobiety w spek trum auty zmu są 
nara żone na prze moc, w  tym prze moc sek su
alną, jesz cze bar dziej od neu ro ty po wych kobiet: 

w szkole, w pracy, w związ kach i innych rela cjach. 
Są podatne na mani pu la cje i  inne nad uży cia, 
czę sto pre zen tują nadmierny poziom zaufa nia, 
który sprzyja oso bom naru sza ją cym ich gra nice 
i sto su ją cym prze moc. Bada nia prze pro wa dzone 
wśród zdia gno zo wa nych w doro słym wieku kobiet 
ujaw niły bar dzo wysoki wskaź nik doświad cze nia 
nad użyć sek su al nych. Auty styczne kobiety póź
niej roz po znają sytu acje zagro że nia albo nie roz
po znają ich wcale. Ponadto dziew częta i kobiety 
w  spek trum auty zmu ze względu na spe cy fikę 
roz woju mają mniej szą moż li wość ochrony przed 
prze mocą, zasto so wa nia mecha ni zmów obron
nych, zwró ce nia się o pomoc czy prze pra co wa nia 
traumy. W zde cy do wa nie naj trud niej szej sytu acji 
są ogrom nie czę sto doświad cza jące prze mocy ko
biety w spek trum auty zmu z nie peł no spraw no ścią 
inte lek tu alną. Jako że żyjemy w spo łe czeń stwie, 
które depre cjo nuje głos i per spek tywę kobiet, to 
te opo wia da jące o swo ich doświad cze niach prze
mocy – szcze gól nie z nie peł no spraw no ściami – są 
czę sto infan ty li zo wane, oskar żane o kon fa bu la cję, 

prze sadę lub histe rię. Kobie tom, które doświad
czyły prze mocy sek su al nej i miały odwagę o niej 
opo wie dzieć, oto cze nie zazwy czaj nie wie rzy, żyją 
z pięt nem, są izo lo wane i obwi nia nie za to, co się 
wyda rzyło. Zresztą, sam pro ces socja li za cji do roli 
płci wiąże się z naru sza niem gra nic, co w przy
padku dziew czynek w spek trum może się odby wać 
w znacz nie więk szym stop niu w związku z tym, że 

ich zacho wa nia i cechy moc niej odbie gają od ocze
ki wań spo łecz nych. Bar dzo ważne jest więc, aby 
uczyć dziew czyny w spek trum auty zmu aser tyw no
ści i ochrony wła snych gra nic od naj młod szych lat. 

Fascy nu jąca jest róż no rod ność toż sa mo ści płcio
wych i orien ta cji sek su al nych wystę pu jąca wśród 
osób w spek trum auty zmu. W auty stycznej spo
łecz no ści jest dużo wię cej osób –  niż w ogól nej 
popu la cji – które kon te stują binarny podział płci, 
nie iden ty fi kują się z płcią przy pi saną przy uro
dze niu lub nie chcą się w ogóle okre ślać poprzez 
kate go rie płci. Pow stał nawet ter min stwo rzony 
przez osoby w spek trum, który ma opi sy wać spe cy
fikę auty stycznego podej ścia do płci: „auti gen der”. 
Coraz wię cej badań wska zuje na zwią zek mię dzy 
auty zmem a dys fo rią płciową, czyli cier pie niem 
wyni ka ją cym z odczu wa nia nie zgod no ści mię dzy 
toż sa mo ścią płciową a płcią przy pi saną przy uro
dze niu. Osoby w spek trum auty zmu zde cy do wa nie 
czę ściej iden ty fi kują się jako nie bi narne i trans pł
ciowe niż osoby neu ro ty powe. Bada nia potwier

dzają, że u kobiet i osób w spek trum auty zmu, 
któ rym przy uro dze niu przy pi sano płeć żeń ską, 
wskaź niki nie he te ro sek su al no ści i nie bi nar no ści 
są wyż sze niż w przy padku męż czyzn w spek trum 
auty zmu oraz zna cząco wyż sze niż wśród osób 
neu ro ty po wych. Do auty stycz nych kobiet w dużej 
mie rze odnosi się rów nież zja wi sko non kon for mi
zmu płcio wego: eks pre sja płciowa nie zgodna ze 

ste reo ty powo przy pi saną kobie tom i nie
chęć do wypeł nia nia /od gry wa nia ról płcio
wych. 

Orien ta cja sek su alna jest następną 
kate go rią spo łeczną chęt nie kon te sto
waną przez auty styczne osoby. Osoby 
w spek trum auty zmu znacz nie rza dziej od 
osób neu ro ty po wych iden ty fi kują się jako 
hete ro sek su alne, nato miast czę ściej od 
neu ro ty po wych okre ślają się jako asek su
alne, homo sek su alne, bisek su alne, pan
sek su alne i queer lub odma wiają okre śle
nia swo jej orien ta cji sek su al nej. Kobiety 
w  spek trum auty zmu są zde cy do wa nie 
rza dziej hete ro sek su alne i zna cząco czę
ściej asek su alne niż auty styczni męż czyźni. 
Auty styczne kobiety wyka zują najwięk szą 
róż no rod ność pod wzglę dem orien ta cji sek
su al nej w porów na niu do neu ro ty po wych 
osób i  męż czyzn w  spek trum auty zmu. 
W zależ no ści od badań rapor to wany odse
tek nie he te ro sek su al nych kobiet wśród 
kobiet w spek trum auty zmu waha się od 
50% do 76,3% (!).

Dziew czyny w  spek trum auty zmu roz
wa lają rów nież ste reo typy doty czące auty
stycz nych osób. Czę sto są ogrom nie uta
len to wane arty stycz nie lub lite racko i mają 
nie zwy kle bogatą wyobraź nię. Odczu wają 
więk szą od chłop ców w spek trum potrzebę 
kon taktu z ludźmi, w doro słym wieku nie
rzadko wybie rają pracę z ludźmi, na przy
kład jako nauczy cielki, lekarki, psy cho lożki, 
dzia łaczki spo łeczne. Dziew czyny w spek
trum mają silne poczu cie spra wie dli wo ści 
spo łecz nej i mocno wspó łod czu wają, kiedy 
ludziom lub zwie rzę tom dzieje się krzywda. 
Są (nad)wraż liwe i empa tyczne. W związ
ku z tym akty wizm może być ich czę stym 
wybo rem życio wym. 

Jed nak w akty wi zmie też nie jest łatwo. 
Komu ni ka cja w gru pie jest trud niej sza dla 
dziew czyn w spek trum niż poro zu mie wa nie 

się z jedną osobą. Liczba inte rak cji spo łecz nych, 
„kole żan ko wa nie się” i gru powe socja li zo wa nie 
się mogą prze ra żać. Udział w  demon stra cjach 
może być dla osób w spek trum auty zmu pro ble
ma tyczny, a nawet nie do przej ścia ze względu na 
pro fil sen so ryczny (np. nadw raż li wość na hałas), 
alter na tywną moto rykę czy wysoki poziom lęku 
spo łecz nego. Bene fity, kon certy, gwizdki i „robie
nie hałasu” na demach – to wszystko powo duje 
stres i prze cią że nie sen so ryczne. Warto zwra cać 
więc uwagę, jakie normy akty wi styczne obo wią
zują w naszych gru pach, kolek ty wach, orga ni za
cjach i spraw dzać, czy pozwa lają na zaan ga żo wa
nie się wszyst kim oso bom. Dziew czyny w spek trum 
też chcą roz wa lać patriar chat.

 
Ewa Furgał – autorka bloga  

„Dziewczyna w spektrum” i założycielka  
Fundacji Dziewczyny w Spektrum.  

W feministycznym aktywizmie od 20 lat.
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ABORCJA. Co jest legalne? Co można?
Przede wszyst kim legalne jest PRZERWANIE 

WŁASNEJ CIĄŻY (do 22 tygo dnia ciąży), nie za
leż nie od powodu, jakim się kie ru jesz.

Możesz wyko nać abor cję far ma ko lo giczną 
w domu lub wyje chać za gra nicę do kli niki (za 
gra nicą odpo wia dasz według prawa danego 
pań stwa). W pol skim szpi talu na dal możesz sko
rzy stać z prawa do abor cji z pozo sta łych dwóch 
prze sła nek, czyli przy zagro że niu życia osoby 
w ciąży oraz w przy padku ciąży na sku tek gwałtu 
(choć jest to trudne). Masz rów nież prawo do 
uzy ska nia pomocy medycz nej w Pol sce, jeśli 
pod czas abor cji far ma ko lo gicz nej doj dzie do 
kom pli ka cji lub gdy np. doj dzie do zagro że nia 
Two jego życia z powodu nie sku tecz nej próby 
abor cji. Pamię taj, że per so nel medyczny ma obo
wią zek udzie lić Ci pomocy. Legalne jest rów nież 
zama wia nie lub przy wo że nie z zagra nicy leków 
na wła sny uży tek.

Każde udzie la nie infor ma cji jest cał ko wi cie 
LEGALNE. Obej muje to zarówno roz po wszech
nia nie numeru tele fonu do ADT czy infor ma cji 
publicz nie, jak i infor mo wa nie kon kret nej osoby 
(kole żanki, przy ja ciela, zna jo mej).

Możesz mówić czy pisać o tym, jak wygląda 
abor cja far ma ko lo giczna, pro ces wyjazdu za 
gra nicę, jakie mogą być skutki uboczne leków 
– innymi słowy: wszystko, co wiesz i jest spraw
dzone.

Możesz roz da wać wlepy, ulotki, obrazy z infor
ma cjami, udo stęp niać linki, itp.

Możesz wspie rać osobę w trak cie abor cji (i na
wet powinno się to robić).

Możesz towa rzy szyć, uspo ka jać, zawieść do 
szpi tala w razie koniecz no ści, itp.

Możesz rów nież zawieźć osobę w ciąży na za
bieg do kli niki za gra nicą, towa rzy szyć jej tam, itp.

CO JEST NIELEGALNE?
Nie le galna jest umyślna i bez po śred nia po

moc w abor cji – czyli, jeśli dajesz komuś tabletki, 
zama wiasz je dla kogoś, opła casz prze lew ze 
swo jego konta. Ktoś może to zgło sić na poli
cję. Zgod nie z pra wem nie można z zagra nicy 
przy wo zić leków w dużej ilo ści, a tym bar dziej 
wpro wa dzać ich do obrotu. Od 23. tygo dnia ciąży 
abor cja jest trak to wana jako wywo ła nie porodu 
i z tego tytułu grozi odpo wie dzial ność prawna.

Od wyroku TK nie można wyko nać abor cji 
z prze słanki embrio pa to lo gicz nej (wad płodu) 
w pol skich szpi ta lach.

Możesz prze rwać taką ciążę z pomocą  
Abor cji Bez Gra nic [+48 22 29 22 597].

Skon tak tuj się z  nami jak naj szyb ciej, jeśli 
potrze bu jesz pomocy w prze rwa niu ciąży z powo
du prze słanki embrio pa to lo gicz nej.  Wesprzemy 
Cię emo cjo nal nie, logi stycz nie i FINANSOWO. 

MASZ PYTANIA?
Coś jest nie ja sne?  
Potrze bu jesz wię cej infor ma cji?
Kon takt tele fo niczny: + 22 29 22 597
Email: kon takt@abor cyj ny dre am team.pl
Kon takt przez Mes sen gera:  
@abor cyj ny dre am team
(żeby nie dublo wać nam pracy, kon tak tuj się 

pro szę tylko jed nym kana łem – na pewno odpo
wiemy)

Wię cej infor ma cji o abor cji  
far ma ko lo gicz nej:

Zamó wie nie table tek z  Abor cja Pol ska –  
Women Help Women jest legalne oraz nie skut
kuje żad nymi nie przy jem no ściami. Należy jed nak 
uwa żać na zama wia nie leków z pol skich stron, 
ponie waż ich dzia łal ność jest nie le galna (obrót 
lekami poza apteką) i poli cja może wzy wać na 
świad ków osoby korzy sta jące z tych ser wi sów.

Zaży cie table tek w celu wywo ła nia poro nie nia 
nie jest prze stęp stwem.

Tkanki zarodka (do 12. tygo dnia, a to wtedy 
dzieje się najwię cej abor cji) mają wiel kość mniej 
wię cej tru skawki i są wyda lane z macicy w po
staci kawał ków, wyglą dem przy po mi na ją cych 
gala retę lub wątróbkę. Cza sem nawet trudno 
jest dostrzec pęche rzyk. Zazwy czaj dzieje się to 
kiedy sie dzimy na toa le cie.

Tkanki płodu, w  zależ no ści od dłu
go ści trwa nia ciąży, są coraz więk sze, 
ale na dal wyda lane są zazwy czaj w  for
mie frag men tów tka nek i  pęche rzyka.  
Nawet w 5. mie siącu płód ma mak sy mal nie 25 cm  
dłu go ści. Nie za leż nie od tego, co z nim zro bimy, 
nie popeł niamy żad nego prze stęp stwa.

Do 22. tygo dnia w przy padku zakoń cze nia cią
ży mamy do czy nie nia z poro nie niem (natu ral nym 
lub wywo ła nym). Nie ma moż li wo ści odpo wie
dzial no ści kar nej.

Dopiero po 22. tygo dniu abor cja może 
być potrak to wana jako wywo ła nie porodu 
i  przez to pod le gać odpo wie dzial no ści za 
dzie cio bój stwo (art. 149 kodeksu kar nego –  

zabój stwo dziecka w okre sie porodu).
Nie ma powo dów, aby oba wiać się zama wia

nia table tek z wia ry god nych źró deł, zaży wa nia 
ich w celu prze pro wa dze nia abor cji do 22. tygo
dnia oraz tego, że ktoś nas uka rze za wyrzu ce nie 
szcząt ków płodu.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?
Jeśli macie pyta nia, obawy o kon se kwen cje 

prawne abor cji czy poma ga nia w  abor cji, to 
pamię taj cie, że nasza praw niczka jest dla Was!
Napisz do nas email na: 
pra wo @a bor cyj ny dre am team. pl

Możesz też zadzwo nić i poroz ma wiać z praw
niczką. Dyżur tele fo niczny pro wa dzimy w ponie
działki i czwartki od 15.00 do 19.00 pod nume
rem: +48 733 980 396.

Jeśli nie możesz zadzwo nić w tym cza sie, wy
ślij SMS, a nasza praw niczka do Cie bie oddzwoni.

Aborcyjny Dream Team

Dzie ńPo jest nie for malną ini cja tywą przy ja ció łek,  
zna jo mych i kole ża nek. Zaj mu jemy się uła twia niem 
dostępu do anty kon cep cji awa ryj nej. 

Dzia łamy od 2017 roku, kiedy tabletka „po” zo
stała wyco fana ze sprze daży bez recepty. Jeste śmy 
prze ko nane, że ten zakaz nie był dyk to wany niczym 
innym niż potrzebą kon troli i  dal szej styg ma ty za
cji spo so bów, które dają nam spraw czość w sfe rze 
wła snej płod no ści, oraz tego jak i kiedy upra wiamy 
seks. Anty kon cep cja awa ryjna nam się naj zwy czaj
niej w świe cie należy. Jeśli potrze bu jesz anty kon
cep cji awa ryj nej – napisz: dzien po @ri seup.net.  
Udo stęp niamy ją za darmo, bez pyta nia o powód, 
wiek, bez oce nia nia i upo ka rza nia. 

RegenerAkcja.  
Miejsce dla zmęczonych  
aktywistek  i aktywistów

Tel: +48 501 365 834
Email: regenerakcja@gmail.com

FB/regenerakcja 
WWW: medium.com/@regenerakcja 

Fundusz Feministyczny
Tel. +48 736 060 436 

Email: kontakt@femfund.pl 
FB/funduszfeministyczny

WWW: femfund.pl 
 
 

Fundusz dla Odmiany
Tel.: +48 505 023 804

Email: kontakt@dlaodmiany.org.pl
FB/funduszdlaodmiany

WWW: dlaodmiany.org.pl 

 

Fundusz Milo
 Fundusz Solidarnościowy  

im. Milo Mazurkiewicz
Email: funduszinfo@riseup.net

FB/FunduszMilo
WWW: transresearch.pl/milo.html

Gdzie po wsparcie

Ciocia Basia 
+48 22 39 70 500 

ciocia.basia@riseup.net 
FB: Ciocia Basia

Ciocia Czesia
ciocia_czesia@riseup.net 

FB: Ciocia Czesia
ANA (Abortion Network Amsterdam) 

anamsterdam@riseup.net 
FB: Abortion Network Amsterdam 

Ciocia Wienia 
ciocia-wienia@riseup.net

FB: Ciocia Wienia ABORCJA BEZ GRANIC
+48 22 29 22 597 

administracja@maszwybor.net
kontakt@aborcyjnydreamteam.pl 

FB: Aborcyjny Dream Team
aborcjabezgranic.pl • maszwybór.net

Centrum Praw Kobiet 
FB: Centrum Praw Kobiet
cpk.org.pl 

WomenHelpWomen 
FB: Women Help Women
womenhelp.org 

Federacja Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
FB: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
federa.org.pl

Gdzie jeszcze szukać informacji i pomocy:
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POZIOMO
3. Trening samoobrony dla kobiet.
8. Irena, założycielka Przychodni Świadomego Macierzyństwa
9. Litera greckiego alfabetu i nazwa pierwszej organizacji LGBT+ w Polsce
11. Czerwona, symbol pracownic i pracowników seksualnych
12. Mężczyźni objaśniający świat
13. Inaczej megafon
15. Maria, autorka m.in „Kobiety i duch inności”
16. Kolorowa na niebie, obraża uczucia

PIONOWO
1. Przeszłość kobiet
2. Organizacja, która pomogła Alicji Tysiąc
4. Nigdy nie będziesz szła...
5. Symbol Strajku Kobiet
6. ...Basia, Wienia, Czesia, która pomoże w aborcji.
7. Zofia, lekarka i lebijka opisana ostatnio przez Wojciecha Szota
10. Włączenie głosów mniejszości
14. Zagrzewa graniem na bębnach do walki na protestach
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Krzyżówka

Połącz 
kropki

Rebusy
kropki i rebus: Zofia

(kropki na podstawie rysunku Misji)

Zespół Redakcyjny:  
Ania, Antonina Jop, Lan Pham, Lola Łowicka, Natalia Judzińska, Zofia Nawrocka, 
Karolina Żurek
Skład: Lan Pham

Serdeczne podziękowania od Porozumienia Kobiet 8 Marca za wsparcie:
Autorki projektów graficznych:  
Asia Bordowa, Misja, Ola Szmida, Joanna Zet, Lan Pham

Kluby, organizacje: Cafe Kulturalna, Fundacja Ocalenie

Dodatkowe wsparcie: Fuegro, Piernikowe domki, Andrzej Woźniak

Ofiarodawczynie_cy na aukcję: Agnieszka Warszawska, Aleksandra Płaczek, 
Alicja UrbanikKopeć, Anna Grodzka, Anna Syndoman, Anna Żurek, Asia Gzyra
Iskandar, Balcerowicz.com, Barney Cunney, Beata Sosnowska, By my mum. 
Zręczne robótki, Girls to the Front, Hania Stępień, Hanna Filanovich, Hanna 

Samson, HappyPessimist (Oliwia Ziebińska), Izabela Możdrzeń, Joanna Ruta 
Baranowska, Julia Fatima Zagórska, Karolina Sulej, Klaudia WaryszakLubaś,  
Krytyka Polityczna, Magdalena Kicińska, Magdalena Nowacka, Maja Karina, 
Mania Tatuatorka, Marta Lenartowicz  Masaż, Miłość nie wyklucza, Misja, Paula 
Ratajczyk, Paula Roszczenko, Replika, SIKSA, SiostroTusz,  Słuszna Strawa, Sylwia 
Chutnik, Ula Andruszko, Werka Karasek, Wiktoria Jakubowska, Zdzisławka 
Kaczyńska, Zimny Maj, Zła Maga, Zofia Nawrocka
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