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Niemożliwa jest demokracja bez kobiet w polityce. Niewykonalna 
jest polityka uwzględniająca interesy kobiet bez kobiet w polityce. 
Nie ma szans na skuteczną walkę z katastrofą klimatyczną bez ko-
biet w polityce. Dlatego jesteśmy my, DZIEWCZYNY DO POLITYKI 
– inicjatywa mająca na celu wsparcie początkujących aktywistek 
i polityczek w ich działalności oraz zachęcenie jak największej 
liczby aktywnych kobiet w Polsce do sięgania po władzę lokalną 
i centralną.

W tej publikacji znajdziecie streszczenie tego, czego uczyłyśmy się 
w ciągu minionych dziesięciu miesięcy od najlepszych ekspertek 
(i jednego eksperta!) w swoich dziedzinach: wizerunku, wystą-
pień publicznych, debatowania, stanowienia prawa, wpływania 
na władzę i kontrolowania władzy. Prezentujemy także linkotekę 
najciekawszych pozycji, które pomogą Wam pogłębić wiedzę w ob-
szarze najważniejszych zagadnień politycznych naszych czasów, 
ekonomii, energetyki, zmian klimatu, praw kobiet, cyberpolityki 
i innych.

Liczymy, że wiedza zgromadzona w naszym „Niezbędniku…” doda 
Wam pewności siebie w zabieraniu głosu i sięganiu po stano-
wiska, miejsca na listach wyborczych i mandaty, które pozwolą 
Wam zmieniać Polskę. Bardzo na taką Polskę czekamy!

Weronika Jóźwiak

pomysłodawczyni i koordynatorka projektu
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PODZIĘKOWANIA

Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy do wspaniałych 
Ekspertek i Eksperta, którzy zgodzili się poświęcić nam swój cenny 
czas i podzielić się imponującą wiedzą:

Aliny Czyżewskiej
Agnieszki Graff
Katarzyny Jagiełło
Ilony Jędrasik
Barbary Krysztofczyk
Moniki Matus
Barbary Michalskiej
Mirosława Oczkosia
Hanny Pieńczykowskiej
Anny Zachorowskiej-Mazurkiewicz

Dziękujemy także Polityczkom i Ekspertkom, których wiedza 
i doświadczenie były dla nas inspiracją i wsparciem w całym 
minionym roku:

Magdalenie Biejat
Hannie Gill-Piątek
Darii Gosek-Popiołek
Dorocie Łobodzie
Marcie Niedźwiedzkiej
Monice Rosie
Natalii Saracie
Oldze Wiechnik
Agacie Wojdzie
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WIZERUNEK PUBLICZNY
Rozdział opracowany na podstawie szkoleń 
z Barbarą Krysztofczyk i dr. Mirosławem Oczkosiem

Narzędziownik rozpoczynamy od kwestii związanych z wizerun-
kiem. Nasze doświadczenia pokazały, że jest to obszar często 
pomijany przez początkujące aktywistki i polityczki. Ich wiara 
w siłę merytoryki, w to, że to co ważne, właściwe, pożyteczne 
i dobre obroni się samo, a autentyczność to najlepszy PR, jest 
imponująca. Mamy nadzieję, że tak będzie już niebawem, a tym-
czasem zapraszamy do zapoznania się z kilkoma cennymi ra-
dami naszej Ekspertki i Eksperta.

O tym, jak powinny zachowywać się 
i wyglądać dziewczyny, napisano już 
zdecydowanie za dużo. Zapamiętanie 
wszystkich wskazówek zabiera cenny 
czas i uwagę, która zostałaby znacznie 
lepiej spożytkowana, gdyby zainwe-
stować ją w merytoryczną część wy-
stąpień. Jeśli jednak jesteś początku-
jącą polityczką i nie możesz jeszcze 
liczyć na wsparcie specjalistek od wi-
zerunku, zatrudnionych przez Twoją 
partię, podsumowałyśmy w telegra-
ficznym skrócie kilka drobiazgów, 
które – wzięte pod uwagę – pozwolą 
Ci zapomnieć o tym, jak się prezen-
tujesz, bo będziesz prezentować się 
świetnie.

HAPPY
INTERNATIONAL
WOMEN’S DAY

8TH MARCH
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Wizerunek publiczny

Wizerunek publiczny ma przede wszystkim realizować Twoje cele. 
Jeśli zatem jesteś aspirującą radną na etapie kampanii, powinnaś 
wyglądać tak, jak w wyobrażeniu Twoich potencjalnych wyborców_
czyń radna wygląda.

Wizerunek publiczny powinien być autentyczny (ale oparty o to, 
co w Tobie najlepsze) – bardzo dużo energii stracisz udając kogoś, 
kim nie jesteś. Pozostań sobą, ale zastanów się, co wyborcy_czynie 
mogą w Tobie polubić najbardziej.

Wizerunek publiczny polityczki powinien trafiać możliwie szeroko 
– dobrze kojarzyć się maksymalnie dużej grupie odbiorców.

Przewodnicząca Komisji 
Europejskiej Ursula
von der Leyen

Fot. European Union 2019 - EP

Premierka
Finlandii
Sanna Marin

Fot. Ministerikuvat 
ovat hyödynnet-
tävissä CC-BY-4.0 
-lisenssillä

Premierka Estonii
Kaja Kallas

Fot. Renee Altrov, CC BY-SA 4.0

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego
Roberta Metsola

Fot. World Economic Forum / Boris Baldinger, CC BY-NC-SA 2.0
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Wizerunek publiczny

Na Twój publiczny wizerunek składają się:

•	 wygląd – ubiór, fryzura, makijaż, ale też budowa ciała, 
wiek, atrakcyjność

Na niektóre elementy wyglądu mamy wpływ, na inne nie. Nie 
zmienimy wieku; nad atrakcyjnością możemy popracować, 
ale tylko w pewnych ramach. Żaden wygląd nie wyklucza suk-
cesu wyborczego, ale i żaden go nie gwarantuje. Warto jednak 
wziąć pod uwagę to, co widzą odbiorcy_czynie, i dopasować 
poszczególne elementy wizerunku tak, by stanowiły spójną 
całość. Pamiętaj też o zasadzie dress for the job you want – 
ubieraj się tak, jakbyś wymarzone stanowisko już zdobyła.

W ostatnich latach w naszej części Europy wśród polityczek do-
minuje styl swobodny formalny: klasyczne barwy – zielenie, 
granaty, biele, niebieskości i czerwienie, oraz klasyczne fasony 
– garsonki, sukienki formalne, spodnie i koszule. Do tego de-
likatny makijaż, czasem wyrazista szminka. Podobnie z biżu-
terią.

•	 zachowanie – mowa ciała, gestykulacja, 
mimika twarzy, głos

Pamiętaj, że w sytuacjach publicznych Twoje zachowanie 
może zostać zarejestrowane okiem kamery, dlatego zawsze za-
chowuj się tak, jakbyś była na wizji. Stój stabilnie; wyobraź sobie 
sznurek przechodzący od kości ogonowej do czubka głowy; 
pociągnij go odrobinę w górę i koniecznie opuść ramiona – 
osoba z opuszczonymi ramionami od razu wygląda na bar-
dziej zrelaksowaną (gdy się stresujemy, w odruchu obronnym 
chowamy głowę w ramionach). Warto zawczasu poćwiczyć to, 
co mają robić ręce – dobrze, jeśli możesz coś w nich trzymać 
(wskaźnik, telefon, długopis); możesz także spleść je na wyso-
kości talii lub dolnej części brzucha, ewentualnie włożyć jedną 
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Wizerunek publiczny

z nich do kieszeni, jednak taka 
poza sygnalizuje dużą pewność 
siebie, graniczącą z arogancją. 
Ręce mogą też pracować, czyli 
gestykulować, ale zawsze poniżej 
linii twarzy i tylko tyle, ile potrzeba, 
żeby uwypuklić treść wypowiedzi. 
Siedząc zadbaj o wyprostowane 
plecy. Dobrze sprawdza się za-
łożenie nogi na nogę, nawet 
w wersji „na Jaworowicz”; możesz 
także wyobrazić sobie, że z oparcia 
krzesła wystaje igła – staraj się nie 
ukłuć, czyli delikatnie pochylaj się 

do przodu. Taka pozycja daje wra-
żenie zaangażowania i gotowości do działania.

•	 to, co o Tobie wiadomo – na przykład że skończyłaś 
Harvard, adoptowałaś dziecko czy jesteś sędzią

Poniżej prezentujemy najważniejsze narzędzia i przestrzenie, w któ-
rych możesz budować swój wizerunek i wiedzę wyborców_czyń 
o Tobie.

Social media
Twoje dokonania i dossier to efekt wielu lat życia i pracy. Nie zawsze 
idealnie pasują do wizerunku, jaki chcesz stworzyć. W dobie me-
diów społecznościowych polityczki mają duży wpływ na to, jakie in-
formacje o sobie udostępniają wyborcom_czyniom. Tu także obo-
wiązuje zasada podporządkowania strategii wizerunkowej celom, 
jakie chcesz osiągać. Warto rozważyć dwa: czy chcesz budować 
swój autorytet, czy może sprawić, by wyborcom_czyniom łatwo 

Premier Finlandii Sanna Marin

Fot. Ministerikuvat ovat hyödynnettävissä, CC-BY-4.0 -lisenssillä
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Wizerunek publiczny

było się z Tobą utożsamić? Jeśli stawiasz na budowanie autory-
tetu, eksponuj te informacje o sobie, które go potwierdzają – Twój 
status społeczny, wykształcenie, znajomości. Uważaj, żeby nie prze-
sadzić – te informacje powinny być przekazywane mimochodem, 
jako element Twojej codzienności. Jeśli natomiast stawiasz na utoż-
samianie, najpierw poznaj potencjalny elektorat, a następnie eks-
ponuj to, co Cię z nim łączy – dojazdy w korkach, opieka nad dziećmi, 
obowiązki, radość z wolnego czasu. Bardzo ryzykowne jest ukry-
wanie znaczących faktów z życia – prędzej czy później wyjdą na jaw. 
Lepiej zawczasu przygotować strategię na tę okoliczność.

Jeśli jesteś początkującą polityczką, pamiętaj o kilku zasadach:

•	 nie bój się relacji na żywo – pozwalają odbiorcom_czyniom na bez-
pośredni kontakt z Tobą i tworzą wrażenie dostępności;

•	 zawsze sprawdzaj, czy udostępniane przez Ciebie informacje 
są prawdziwe; utrata wiarygodności związana z opublikowaniem 
niesprawdzonych treści jest natychmiastowa i bardzo bolesna;

•	 przygotuj się na trollowanie, spam i masowe raportowanie Twoich 
kont – nie ma na to lepszego sposobu, niż wyhodowanie twardej 
skóry i nieangażowanie się emocjonalne w treść komentarzy. Nie 
karm trolli – nie wdawaj się w dyskusje z użytkownikami, którzy 
komentują tylko po to, żeby Cię sprowokować;

•	 w postach zadawaj i odpowiadaj na pytania – to prosty sposób, 
by zachęcić użytkowników do interakcji;

•	 pamiętaj, by publikować nie tylko treści związane z polityką – 
konta polityków są jednymi z najchętniej blokowanych/unfollowo-
wanych przez użytkowników; zadbaj o wizualną stronę publikacji 
– zdjęcia, wykresy, memy;

•	 publikuj także pozytywne, niepolaryzujące treści – wszyscy mamy 
dość szczekaczek powtarzających partyjny przekaz dnia.
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Wizerunek publiczny

Wystąpienia publiczne
Planując wystąpienie publiczne pamiętaj, że robisz to, by zreali-
zować jakiś cel. Zastanów się, dlaczego chcesz zabrać głos i jakie 
wrażenie wywołać u słuchających – podporządkuj temu całą resztę. 
Pamiętaj – nie każde wystąpienie musi się widowni podobać. 

Kiedy publikować posty, tweety i TikToki?

Najlepsze dni na publikację treści w mediach społecznościowych 
przypadają od wtorku do czwartku w godzinach 9.00‒10.00; 
najgorsze – w niedziele.

Jak często publikować?

Facebook – 4‒5 x dzień

LinkedIn – 1 x dzień

Twitter – 3-4 x dzień

TikTok – 1-4 x dzień

Profil posłanki PO Barbary Nowackiej
na Facebooku

Profil członkini Izby Reprezentantów 
USA Alexandry Ocasio-Cortez (Partia 

Demokratyczna) na Twitterze
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Wizerunek publiczny

Łatwiej nakłonić ludzi do zmian, kiedy czują się niekomfortowo.

Na odbiór wystąpień publicznych składają się trzy elementy: to, jak 
wyglądasz, to, co mówisz i to, jak się zachowujesz. Dobrze jest 
zadbać o to, by wszystkie pracowały na siebie nawzajem. O wyglą-
dzie dużo już pisałyśmy.  Teraz zajmiemy się formą i treścią wypo-
wiedzi oraz zachowaniem.

Pamiętaj! Widzowie ocenią Cię jeszcze zanim zaczniesz mówić, 
więc zachowuj się tak, jak chciałabyś zostać odebrana. Na scenę, 
mównicę lub podium wchodź, jakbyś szła odebrać dyplom – sam 
fakt zaproszenia Cię do występu jest ogromnym wyróżnieniem, 
więc idź pewnie, energicznie i spokojnie. Wyobraź sobie, że na-
grodę już dostałaś.

Zacznij ciekawie – głośno lub z werwą, żartem lub podając cie-
kawe fakty. Ściągnij na siebie uwagę publiczności, a potem za-
dbaj, żeby energia wznosiła się i opadała na zmianę. Unikaj jedno-
stajnego tonu, bo uwaga słuchaczy odpłynie. Co jakiś czas możesz 
ją przywołać, zadając widowni pytanie (a potem sama na nie odpo-
wiadając), prosząc o podniesienie ręki, znów żartując czy mówiąc 
głośniej.

Metafora cukierka
1. Zaszeleszcz papierkiem –

zaciekaw odbiorców
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Wizerunek publiczny

Przygotowując strukturę 
wystąpienia możesz skorzy-
stać z metafory cukierka. 
Rozpocznij szeleszcząc papier-
kiem, czyli zaciekaw odbior-
czynie_ców (możesz np. mieć 
jakiś gadżet lub intrygujące 
zdjęcie na początku prezen-
tacji). Następnie określ, o czym 
będziesz mówić. Treścią wy-
stąpienia powinny być nie 
więcej niż trzy obszary te-
matyczne. Nigdy nie wracaj 
do już zamkniętych zagad-
nień. Na koniec podsumuj to, 
co powiedziałaś, i znów porusz 
publiczność mocną puentą 
i wezwaniem do działania.

Najważniejsze elementy wy-
stąpienia powinny znaleźć się 
na początku – wtedy koncen-

tracja słuchających jest największa. Duża jest także na końcu wy-
stąpienia. Uwaga odpływa w trakcie – pamiętaj o tym, planując 
strukturę treści.

Gdy przygotowujesz wystąpienie, zanotuj na kartce wszystko to, 
co chciałabyś powiedzieć. Ta kartka może Ci towarzyszyć przez 
kilka dni; uzupełniaj ją o wszystkie ważne rzeczy, które przyjdą Ci 
do głowy. Następnie posegreguj zebrane pomysły w obszary tema-
tyczne i wybierz trzy najistotniejsze. Publiczność potrzebuje po-
wodu, żeby poświęcić Ci uwagę: musi coś zyskać – dowiedzieć 
się czegoś, dobrze się bawić, zaciekawić. Musi czuć, że jesteś osobą, 

3. Zaprezentuj papierek – porusz
 maksymalnie trzy obszary tematyczne

6. Z nów zaszeleszcz papierkiem –
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Wizerunek publiczny

której warto słuchać – buduj swój autorytet wśród odbiorczyń_ców, 
jeśli nie jesteś jeszcze rozpoznawalna. Powiedz im, co mają o Tobie 
myśleć. Pozwól poczuć, że słuchając Ciebie lub robiąc to, o co pro-
sisz, zyskują, a słuchanie Ciebie zwyczajnie im się opłaca.

Stojąc już na scenie patrz na publiczność. Obejmuj ją wzrokiem 
niczym światłem latarni morskiej, nie zaniedbując żadnego ob-
szaru. Nie odjeżdżaj wzrokiem do góry – postaraj się, by pozostał 
na poziomie głów słuchaczek_y. Pamiętaj o postawie – obie nogi 
powinny stać pewnie na podłożu, a ciężar ciała być na nich rów-
nomiernie rozłożony. Oddychaj spokojnie z brzucha, opuszczaj ra-
miona. Gestykuluj, jeśli potrzebujesz; jeśli nie – zadbaj, by dłonie 
były naturalnie splecione lub podparte.

Poćwicz z kimś bliskim, kto nie będzie się krępował udzielić Ci 
szczerej informacji zwrotnej. Wspólnie zastanówcie się, czy Twoje 
wystąpienie jest jasne i przejrzyste – czy widz_ka będzie wiedzieć, 
co powinien_na zrobić po wysłuchaniu Ciebie, czy nie jest nudno, 
czy coś może drażnić lub niepokoić. Usuń przeczenia zwrotne 
(np. nie zbijam kapitału politycznego, nie jestem wariatką, nie 
kłamię) – słuchacz może usłyszeć tylko drugą część wypowiedzi. 
Zastąp formy zmiękczające, takie jak spróbuję czy postaram się, 
bardziej stanowczymi: zrobię wszystko, co w mojej mocy; jestem 

Początki: storytelling, fakty, żart, upewnienie słuchaczy, że jesteś 
właściwą osobą na właściwym miejscu (tj. warto Cię słuchać), 
empatyzowanie, zaskoczenie.

Końcówki: szokujące fakty, powtórzenie najważniejszych tez, 
wezwanie do działania, inspiracja.
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Wizerunek publiczny

przekonana, że to się uda; to, co mogę obiecać, to… Stosuj urozma-
icenia, np. soundbite – zgrabne, zabawne, przewrotne zdanie, które 
można łatwo zapamiętać i powtórzyć.

Mów jasno, zrozumiale, w większości prostymi krótkimi zdaniami. 
Stosuj pauzy. Spraw, by publiczność potakiwała Ci w duchu. 
Zastanów się, co pomyśli o Tobie Pani Krystyna z Częstochowy i Pan 
Tomasz z Warszawy.

Bezpośrednio przed wystąpieniem:

•	 mocno i długo ziewaj

•	 przesadnie wyraźnie przeczytaj tekst

•	 rozciągnij i rozgrzej całe ciało i aparat głosowy

Głos ćwicz codziennie:

•	 energicznie opuszczaj i unoś dolną szczękę

•	 wysuwaj żuchwę do przodu i ją cofaj

•	 przy zamkniętych ustach krąż wolno językiem 
wewnątrz ust pod wargami w prawo i w lewo

•	 oblizuj wargi ruchem kolistym, coraz szerzej otwierając usta

•	 cmokaj, parskaj, rób „dzióbek”, ziewaj

•	 na jednej fali wydechowej wypowiadaj samogłoski: 
a, o, u, e, i, y lub sylaby, np.: ba, wa, ko

•	 przesadnie wyraźnie czytaj teksty

•	 ćwicz łamańce językowe
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Unikaj: popisywania się, 
banałów, trudnego języka. 
Stosuj: jasną, prostą komu-
nikację, logiczną, zwięzłą 
i do celu; mów o konkretach, 
barwnie i przekonująco.

Relacje z mediami
Podstawą do zbudowania 
dobrych – czyli służących 
Tobie – relacji z mediami jest 
ich znajomość. Poznaj dobrze 
krajobraz medialny miasta, 

okręgu, kraju. Oglądaj, czytaj, przeglądaj strony internetowe. 
Zwracaj uwagę na dziennikarzy_rki zajmujących_ce się ważnym 
dla Ciebie obszarem.

Stwórz solidną listę mediów z kontaktami do konkretnych osób 
i… nie nadużywaj jej. Wysyłaj informacje do dziennikarzy i redakcji, 
które mogą zainteresować się Twoimi działaniami, ale nie spamuj 
wszystkich każdą sprawą.

•	 pij wodę

•	 unikaj kawy, czekolady, cukru, napojów gazowanych

•	 staraj się mówić niskim głosem – jest bardziej 
przekonujący i przyczynia się do tworzenia 
wizerunku osoby godnej zaufania, podczas gdy głos 
wysoki kojarzy się z niepewnością i stresem

Więcej na ten temat przeczytasz w książce naszego eksperta 
dr. Mirosława Oczkosia „Sztuka mówienia”.
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Wysyłaj wartościowe komunikaty. Zastanów się, co z tego, czym 
się zajmujesz, może zaciekawić media. Pamiętaj, że one też mają 
swoje cele do zrealizowania (zainteresować, zdobyć i utrzymać jak 
najwięcej odbiorców) i dobrze byłoby, gdyby Twoje działania po-
magały w ich osiąganiu, tzn. by ciekawiły, szokowały, wzburzały 
lub intrygowały odbiorców_czynie. Twórz informacje prasowe tak, 
by ułatwić dziennikarzom_rkom pracę – tytuł, lead (w skrócie co? 
kto? gdzie? kiedy? dlaczego? jak?), rozwinięcie, kontakty, grafiki. 
Pisz tak, jakbyś pisała już gotowy artykuł, bo może właśnie to robisz.

Pchaj się do mediów. Kiedy jesteś początkującą polityczką, tre-
ningu nigdy nie dość. Jeśli widzisz ekipę szukającą osób do wypo-
wiedzi na marszu lub proteście, podejdź i zaoferuj, że chętnie się 
wypowiesz. W najgorszym razie źle wypadniesz. To nie jest koniec 
świata.

Buduj relacje osobiste z dziennikarzami_rkami podczas każdego 
spotkania. Możecie nawzajem sobie pomóc i nie ma powodu, żeby 
tego nie wykorzystać. Pamiętaj też o operatorach i fotografach. 
Od nich zależy to, jak będziesz wyglądała na wizji czy zdjęciach, 
dlatego warto z nimi także się przywitać.

Setka – krótka wypowiedź ekspercka nazywana jest w fachowym 
żargonie „setką”. Nazwa wzięła się od 100-procentowej synchro-
nizacji dźwięku i obrazu. Dla dziennikarzy „setka” jest jednym 

Setka – kilka zasad:

•	 przed spotkaniem zapytaj dziennikarza_rkę o temat i pierwsze pytanie

•	 patrz na dziennikarza_rkę, nie w kamerę

•	 pamiętaj, że widzowie nie usłyszą pytania

•	 jeśli czujesz, że Ci nie wyszło, popsuj nagranie (np. nagle wychodząc 

z kadru) i/lub poproś o dubel.
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z podstawowych materiałów wykorzystywanych do przygotowania 
pełnej informacji.

Konferencja prasowa to poświęcone konkretnemu tematowi spo-
tkanie z dziennikarzami, które odbywa się na żywo. Tutaj już nie 
ma możliwości zrobienia dubla. Materiały dobrze jest  przygotować 
wcześniej i wręczyć dziennikarzom na miejscu lub przesłać w mailu 
z zaproszeniem na konferencję. Po części głównej, obejmującej 
wystąpienia, dziennikarze zapraszają uczestników na „setki”.

Konferencja – kilka zasad:

•	 dowiedz się, o czym będą mówić pozostali uczestnicy kon-
ferencji, żeby nie okazało się, że wszystko, co przygotowałaś, 
zostało właśnie powiedziane przez kogoś innego;

•	 zastanów się, do kogo mówisz i po co; najczęściej adresa-
tami Twojego przekazu będą osoby niezdecydowane (prze-
konywanie przekonanych lub zdecydowanie przeciwnych nie 
ma sensu) – buduj komunikat z myślą o nich;

•	 przygotuj sobie wcześniej plan wypowiedzi i przećwicz 
ją przed lustrem bezpośrednio przed konferencją;

•	 upewnij się, że nic w Twoim wyglądzie nie rozprasza publicz-
ności;

•	 patrz na dziennikarzy lub rozmówców;

•	 zawsze zakładaj, że kamery i mikrofony są włączone i pa-
miętaj, że nic nie jest off the record.
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Debata telewizyjna – bardzo popularny schemat programu tele-
wizyjnego, do którego zaprasza się polityków_czki różnych partii, 
zazwyczaj licząc na żywiołową rozmowę, a czasem na rozlew krwi. 
Jeśli otrzymasz zaproszenie do takiego programu rozważ, czy 
warto je przyjąć – dopytaj o pozostałych gości i tematy rozmowy. 
O ile debata z przedstawicielami_lkami innych partii, naukowcami_
czyniami, społecznikami_czkami może być dla Ciebie ciekawym 
i wzmacniającym doświadczeniem, którego fragmenty chętnie 
wykorzystasz potem w mediach społecznościowych, o tyle spotkań 
z ekstremistami i zwolennikami teorii spiskowych lepiej unikać. 

Kilka zasad:

•	 bardzo dobrze przygotuj się z zakresu, jaki obejmuje 
spotkanie; zapamiętaj dane i liczby – będą wyglądały 
efektownie wplecione w wypowiedź. Posegreguj in-
formacje na te, które muszą zostać przekazane; te, 
które powinny i te, które możesz wykorzystać;

•	 bądź opanowana – zaangażowana, aktywna, pełna 
pasji, ale nie agresywna czy arogancka; nie krzycz;

•	 kiedy to tylko możliwe, przejmuj kontrolę nad tokiem 
rozmowy i wprowadzaj wygodne dla Ciebie wątki;

•	 dbaj o estetykę języka – w większości przekazu stosuj 
zdania pojedyncze, proste i klarowne; mów wyraźnie, 
stawiaj wirtualne kropki na końcu zdań, nie opusz-
czaj końcówek. Unikaj protez językowych (po prostu, 
zwyczajnie) i dźwięków nieartykułowanych (ummm, 
ammm, eee); gdy nie mówisz – zamykaj usta. 
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Po pierwsze: nie chcesz być z nimi kojarzona, po drugie: niewiele 
wyniknie z takiej rozmowy. Pamiętaj, że w debacie telewizyjnej czy 
w ogóle politycznej nie chodzi o to, by przekonać oponentów_ki, 
tylko publiczność. A publiczność jest różnorodna. Dlatego przed 
udziałem w debacie zastanów się, do kogo ma trafić Twój ko-
munikat, i konstruuj wypowiedź z myślą o tej konkretnej grupie.

Oglądaj debaty telewizyjne i przygotuj się na najczęściej stoso-
wane zagrywki. Pamiętaj, że nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko, 
dlatego zawsze musisz być gotowa na trudne pytania, na które 
nie znasz odpowiedzi. Stosuj bridging – technikę służącą przej-
mowaniu kontroli nad rozmową; polega na tym, by – po uzyskaniu 
głosu – nawiązać do pytania lub wypowiedzi przedmówcy, a na-
stępnie w wypowiedzi znaleźć znaczeniowy „most” (bridge), łączący 
odpowiedź na to pytanie z tym, o czym chcesz mówić. Dobrze ilu-
struje to występ Szymona Hołowni w debacie prezydenckiej z 2020 
roku: https://www.facebook.com/watch/? v=2680972968842806.

Pewność siebie
W świecie wystąpień publicznych pewność siebie jest warun-
kiem powodzenia. Nie ufamy ludziom niepewnym, nie mamy 
ochoty słuchać tego, co mają do powiedzenia, i na pewno na nich 
nie zagłosujemy w wyborach.

Pewności siebie nie buduje się w weekend. Jej poziom jest rezul-
tatem całego życia – tego, w jakim środowisku się wychowaliśmy, 
jak traktowano nasze sukcesy i błędy, ile udało nam się osiągnąć 
i jak czujemy się z tym, co zakończyło się porażką, a nawet tego, 
jakiej jesteśmy płci. Budowanie pewności siebie to długotrwały, 
skomplikowany proces. Jest jednak coś, co możesz zrobić. Nikt 
nie widzi Twoich myśli; to, co widać, to mowa ciała, mimika, gesty; 
to, co słychać, to Twój głos. W oparciu o te elementy publiczność 

https://www.facebook.com/watch/?v=2680972968842806
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buduje swoje przekonanie na temat tego, co dzieje się w Twojej 
głowie. A na nie jak najbardziej masz wpływ. Zatem – fake it till 
you become it! Naucz się wyglądać i zachowywać tak, jakby nic nie 
mogło Cię dotknąć; jakbyś była najwłaściwszą osobą na wybrane 
miejsce w radzie miasta, parlamencie, ministerstwie. Wyglądaj 
na spokojną, pewną siebie, przygotowaną. Nie tylko publiczność 
będzie przekonana, że tak właśnie jest, ale będzie to miało także 
wpływ na to, jak Ty o sobie będziesz myślała. Na początek: wypro-
stuj się i opuść ramiona.

Czasem łatwiej jest walczyć z wewnętrznymi sabotażystami, gdy 
lepiej ich poznamy i nazwiemy. Uważaj szczególnie na tych:

Syndrom oszusta (impostor 
syndrom) – zdecydowanie 
częściej dotyka kobiet i prze-
jawia się w dwóch schema-
tach myślenia. Pierwszy jest 
związany z poczuciem bycia 
niewystarczającą: nie jesteś 
dość zdolna, Twoja wiedza 
nie jest wystarczająca, Twoje 
pomysły nie są tak błysko-
tliwe, jak innym się wydaje. 
Kilka razy udało Ci się bły-
snąć i przez to otaczający Cię 
ludzie stworzyli sobie mylne 

wyobrażenie o Twojej wiedzy i zasobach. Pozycja, którą osiągnęłaś, 
i odnoszone sukcesy są wynikiem tego, że Ci się udało; przemknęłaś 
pod radarem.

Drugi schemat wynika z pierwszego – skoro Twoja wiedza nie jest 
wystarczająca, to ktoś to w końcu odkryje i Cię zdemaskuje. Nie 
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powinnaś zajmować tego miejsca czy pełnić tej funkcji, bo brak Ci 
tego, co – w Twoim oczywiście przekonaniu – mają inni otaczający 
Cię ludzie. Gdy przychodzą takie myśli, warto je rozpoznać i nazwać.

Wewnętrzny krytyk – to głos w głowie, który celniej i boleśniej niż 
Twoi najgorsi wrogowie podlicza wszystkie Twoje słabości i błędy; 
projektuje wszystkie Twoje przyszłe porażki, podważa zdolności, 
wiedzę i kompetencje, surowo ocenia każdy aspekt Twojej osoby.

Wszyscy go znamy a część z nas traktuje go jako najgłębszą prawdę 
o sobie. Bardzo niesłusznie. 
Wewnętrzny krytyk to me-
chanizm psychologiczny, 
który ma chronić przed 
światem to, co w Tobie naj-
bardziej wrażliwe. Ma Cię 
próbnie zniechęcić do po-
dejmowania jakiejkolwiek 
działalności, która mo-
głaby Cię narazić na ból 
i zranienie. Wyhodowany 
w dzieciństwie, kiedy 
ból i zranienie były nie 
do zniesienia, bo nie miałaś 
wypracowanych żadnych 
mechanizmów obronnych, towarzyszy Ci w całym dalszym życiu, 
kiedy unikanie bólu i zranienia powoduje dużo większe szkody niż 
najgorsza porażka.

Wewnętrzny krytyk nie jest Twoim wrogiem – na swój własny 
pogmatwany sposób próbuje Cię chronić. Dostrzeż go! Dopytaj, 
czego mu trzeba, i z tą świadomością układaj Wasze dalsze relacje. 
On nie zniknie, ale Ty – znając go lepiej – przestaniesz mu ulegać.
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PATRIARCHAT I FEMINIZM
Rozdział opracowany na podstawie szkoleń z dr hab. Agnieszką 
Graff i dr hab. Anną Zachorowską-Mazurkiewicz

Wszystkie aż za dobrze znamy te kpiące gderania, że skoro ko-
biet nie ma w polityce, to znaczy że polityka nie jest dla kobiet 
i nie ma sensu ich do niej zmuszać. Albo że parytety i suwaki 
to narzędzia dyskryminujące mężczyzn i na siłę angażujące ko-
biety, które nie chcą być angażowane. Bzdury! Przytaczamy 
kontekst walki kobiet o ich prawa, by pokazać, czym jest 
patriarchat i przypomnieć, że 104 lata praw wyborczych 
to bardzo mało.

Patriarchat to pewien system 
społeczny: sieć nierówności po-
między mężczyznami i kobietami 
i uzasadniających te nierówności 
przekonań,  osadzonych w kul-
turze, religii, a także instytucjach 
politycznych, społecznych i eko-
nomicznych. Cechy postrzegane 
jako „kobiece” lub odnoszące 
się do kobiet są niedoceniane, 
podczas gdy cechy postrzegane 
jako „męskie” lub odnoszące 
się do mężczyzn są uprzywile-
jowane. Patriarchalne relacje 
kształtują zarówno sferę pry-

watną, jak i publiczną, zapewniając mężczyznom dominację w obu 
tych obszarach (za C.J. Nash, International Encyclopedia of Human 
Geography, 2009).
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System patriarchalny dominował w Europie przynajmniej 
od V  wieku p.n.e., będąc jedyną znaną normą dostępną pokole-
niom naszych babek i prababek. Dostrzeganie niesprawiedliwości 
tego systemu i wywalczanie fragmentów równości to historia za-
chodniego ruchu feministycznego.

feminizm  [od łac.  femina  – kobieta] to nazwa bardzo szerokiego 
ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i inte-
lektualnym, którego różne orientacje, szkoły, teorie i badania łączy 
wspólne przekonanie, że kobiety były i są przedmiotem dyskrymi-
nacji (za Encyklopedią PWN).

Kobiety cierpią niesprawiedliwość z powodu swojej płci. 
Niższy status społeczny kobiet NIE jest wynikiem uwarun-
kowań biologicznych ani indywidualnych wyborów, tylko 
skutkiem pewnej umowy/struktury społecznej.

Feministyczna świadomość zaczyna się zawsze od tego 
wglądu: to, co uważamy za różnicę, jest w gruncie rzeczy 
NIERÓWNOŚCIĄ. Ciąg dalszy to NIEZGODA na nierówność, 
chęć zmiany – osobistej i społecznej

– za Agnieszką Graff

Feminizm nigdy nie był ruchem jednorodnym. Od początku 
trwały debaty i istniały podziały na ruchy radykalnie domagające 
się prawa głosu i te bardziej umiarkowane, próbujące poprawiać 
sytuację kobiet bez gruntownych zmian. W feminizmie pierwszej 
fali ważny spór dotyczył rozwodów – część feministek się ich doma-
gała, inne uważały, że rozwody osłabią pozycję kobiety w małżeń-
stwie.

Jednym z najdłuższych i najważniejszych sporów w feminizmie 
jest spór pomiędzy feminizmem liberalnym (równości), zakłada-

„
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jącym, że różnice między płciami wynikają z kultury i można je zni-
welować, a feminizmem różnicy, który zakłada, że różnice między 
płciami są immanentne i należy je politycznie obsługiwać, tak by 
dowartościować kobiety i kobiecość.

W latach 80. spierano się o pornografię – czy stanowi ona uprzed-
miotowienie kobiecego ciała, czy przestrzeń wolności seksualnej 
– także dla kobiet. Bardziej współczesne debaty dotyczą stosunku 
feminizmu do osób transpłciowych i transpłciowości jako zajwiska 
a także do pracownic seksualnych. Osiągają bardzo wysokie tem-
peratury, zwłaszcza gdy angażują się w nie tak znane postacie  jak 

np. J.K. Rowling. Podziały by-
wają bolesne, ale też można w 
nich widzieć znak, że ruch jest 
żywy i ważny dla jego członkiń, 
i że nie wszystko jeszcze po-
wiedziano.  

Feminizm zazwyczaj dzieli się 
na trzy fale: feminizm pierw-
szej fali, zajmujący się prawami 
własności i prawem do głoso-
wania; feminizm drugiej fali, 
skupiający się na prawach re-
produkcyjnych i  seksualnych 
oraz przeciwdziałaniu dyskry-
minacji w  pracy, oraz femi-
nizm trzeciej fali, zainicjowany 
w latach 90. jako bunt pokole-
niowy i  odwrót od uprzywile-
jowania białych, heteroseksu-
alnych kobiet, o które młode 
kobiety oskarżaly drugą falę.

Plakat z propagandą antysufrażystowską
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Feminizm pierwszej fali

Pierwsza fala feminizmu to sufrażystki i ich walka o prawa wyborcze 
kobiet w latach 1840‒1920. Na konwencji w Seneca Falls w 1848 roku 
abolicjonistki, wśród nich Elizabeth Cady Stanton i Lucretia Mott, 
w słynnej Declaration of Sentiments śmiało ogłosiły: „Uważamy te 
prawdy za oczywiste, że wszyscy mężczyźni i kobiety są stworzeni 
równi”. Choć wiele uczestniczek konwencji (której nota bene prze-
wodniczył mężczyzna) nie wierzyło, że uzyskanie praw wyborczych 
jest możliwe, a krytyka przeciwników politycznych była wyrafino-
wana i zajadła, 45 lat później Nowa Zelandia stała się pierwszym 
niepodległym krajem, w którym kobiety mogły głosować.

Także w Polsce toczyła się walka – nie tylko o prawo kobiet do gło-
sowania, ale także o prawo do edukacji, godnego życia, ochrony 
pracowniczej. Jej bohaterkami były m.in. Narcyza Żmichowska, 
Eliza Orzeszkowa, Maria Dulębianka czy Kazimiera Bujwidowa.

Uczcie się, jeśli możecie; umiejcie, jeśli potraficie i myślcie 
o tym, żebyście same sobie wystarczyły, bo w razie potrzeby 
nikt na was z opieką i wsparciem nie czeka

– Narcyza Żmichowska

Ostatecznie  7 listopada 1918 roku,  wraz z powstaniem  rządu 
Ignacego Daszyńskiego, Polki uzyskały prawa wyborcze. Rząd 
Daszyńskiego nie zdążył wprowadzić gwarantowanych swoich 
programem zmian. Józef Piłsudski nie był przekonany do tego 
pomysłu, lecz być może pod wpływem swojej ówczesnej żony, fe-
ministki Aleksandry Piłsudskiej, lub pod presją stukających para-
solami w okna jego mokotowskiej willi sufrażystek, prawa kobiet 
potwierdzone zostały  28 listopada  tego samego roku dekretem 
Naczelnika Państwa  o  ordynacji wyborczej. Dekret  stanowił, 

„
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że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy 
płci” (art. 1) oraz „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) 
państwa posiadający czynne prawo wyborcze” (art. 7).

Pierwszymi Polkami zasiadającymi w polskim parlamencie 
były  Gabriela Balicka,  Jadwiga Dziubińska,  Irena Kosmowska, 
Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska,  Anna Piasecka,  Zofia 
Sokolnicka oraz Franciszka Wilczkowiakowa.

Obejrzyj wywiad z Olgą Wiechnik, autorką książki 
„Posełki. Osiem pierwszych kobiet”

Feminizm drugiej fali

Druga fala feminizmu przypada na lata 1960‒1980. Zmiany 
prawne wywalczone w pierwszej fali wbrew oczekiwaniom nie 
pociągnęły za sobą zmian społecznych i obyczajowych w takim 
stopniu, jak oczekiwały tego kobiety. Dlatego feminizm drugiej fali 
to przede wszystkim zabieganie o zmianę obyczajowości: walka 
z dyskryminacją zarówno na rynku pracy, jak w obszarze praw re-
produkcyjnych i seksualności, w tym walka o prawo do aborcji. 
Ikoną ruchu była Gloria Steinem – amerykańska feministka, dzien-
nikarka, założycielka pisma „Ms.”.

Obejrzyj „Mrs. America”, serial o kampanii amerykańskich 
feministek na rzecz „Equal Rights Act”

Feminizm drugiej fali wywalczył wiele zmian zarówno w obyczajo-
wości, jak i w prawie. W 1964 roku w USA uchwalono ustawę o pra-
wach obywatelskich (Civil Rights Act), która zakazywała dyskry-
minacji w miejscu pracy ze względu na płeć. Istotnym sukcesem 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1954010701465267
https://www.hbomax.com/pl/pl/series/urn:hbo:series:GYR9eZQmTPTdFwwEAABI2
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feministek było złagodzenie prawa aborcyjnego w USA. W 1973 
roku Sąd Najwyższy USA w sprawie Roe v. Wade uznał, że ja-
kiekolwiek prawne ograniczenia swobody dokonania aborcji 
w pierwszych 3 miesiącach ciąży są niezgodne z konstytucją. 
Sąd uznał, że każda kobieta ma prawo do wykonania aborcji, a wy-
nika to z praw do prywatności i wolności (niestety, 24 czerwca 2022 
roku Sąd Najwyższy w sprawie Dobbs v. Jackson Women’s Health 
Organization uchylił wyrok w sprawie Roe v. Wade. W rezultacie 
decyzje o dopuszczalności aborcji pozostawia poszczególnym 
stanom).

Istotnymi dokonaniami drugiej fali feminizmu były także zmiany 
świadomości społecznej w odniesieniu do takich zjawisk jak mole-
stowanie seksualne.

Feminizm trzeciej fali

Trzecia fala feminizmu to lata 90. i pierwsza dekada XXI wieku.

W latach 90. prasa wieściła śmierć feminizmu, nie potrafiąc sobie 
wyobrazić, co jeszcze mogłoby zostać przez feministki wywalczone. 
W tym, jak kultura popularna portretowała kobiety, pojawił się etos 
indywidualistyczny – samodzielnej, niezależnej kobiety z wielkiego 
miasta, który uosabiały takie bohaterki jak Ally McBeal, dziewczyny 
z serialu „Seks w wielkim mieście” czy Bridget Jones. Nie zajmował 
ich feminizm, bo wszystko już miały. Ale wszystkie były też białymi, 
młodymi członkiniami zachodniej klasy średniej i mogły nie do-
strzegać rodzących się feminizmów reprezentujących różne grupy 
etniczne i społeczne.

Feminizm trzeciej fali tworzyły różnorodne kobiety i ich różnorodne 
doświadczenia; to feminizm intersekcjonalny, w którym płeć 
ma także kolor skóry, klasę i orientację. Takie aktywistki i pisarki 
jak bell hooks czy Gloria E. Anzaldúa dowodziły, że dotychczas fe-
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minizm był ruchem bogatych i białych kobiet z Zachodu, które wy-
powiadały się w imieniu kobiet „w ogóle” i nie dostrzegały odmien-
nych stanowisk oraz problemu różnorodności. Z tego powodu jest 
to ruch bardzo różnorodny, związany ściśle z ruchami ekologicz-
nymi, LGBTQIA, postkolonializmem.

Feminizm dzisiaj

Współczesny feminizm, zwany także czwartą falą, to radykalne 
masowe ruchy kobiece powstające w odpowiedzi na wzmoc-
nienie konserwatywnego, a czasem zabarwionego faszystowsko 
populizmu, oraz określenie dla wielu ruchów i inicjatyw rozwija-

Influencerka Bodyposipanda

Fot. Bodyposipanda

Demonstracja #meToo

Fot. Jeanne Menjoulet, CC BY 4.0

Czarny Protest

Fot. Silar, CC BY-SA 4.0
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nych na świecie od 2013 roku. To polskie czarne protesty, globalny 
ruch #metoo, Nazywam się miliard, Niunamenos; liczne akcje arty-
styczne skoncentrowane na przemocy wobec kobiet, seksualizacji 
kobiecego ciała, zakazu aborcji, normalizacji karmienia piersią, bo-
dyshamingu; influencerki takie jak Celeste Barber, Bodyposipanda 
czy – na polskim gruncie – Maja Staśko, Paulina Młynarska i Galanta 
Lala.

Internet i możliwości, jakie daje, demokratyzuje ruch femini-
-styczny i sprawiają, że staje się on coraz bardziej powszechny, 
ma dziesiątki wariantów i kontekstów, i setki tysięcy bohaterek. 
Nawet w czasach wzmożenia prawicowych populizmów, gdy 
trudno dostrzec ogrom postępu, jaki dokonał ruch w ostatnich 
stu pięćdziesięciu latach, konserwatywne twarze Włoch, Francji, 
Wielkiej Brytanii czy Polski to często twarze kobiece.

Ekonomia feministyczna
To, jak głęboko patriarchalne myślenie o świecie zdominowało 
różne sfery, na których zbudowane są współczesne społeczeń-
stwa w Europie, doskonale pokazuje przykład ekonomii.

Ortodoksyjna (głównonurtowa) perspektywa w ekonomii to współ-
czesny standard, z którym porównywane są wszystkie inne szkoły 
myśli ekonomicznej.  W takim ujęciu ekonomia jawi się jako nauka 
obiektywna, neutralna ze względu na płeć czy inne cechy, oraz po-
zytywna, a zatem taka, która formułuje prawa ekonomiczne w taki 
sam sposób, w jaki fizycy formułują prawa fizyki.

W perspektywie neoklasycznej gospodarka opiera się na dobrowol-
nych kontraktach zawieranych między racjonalnymi podmiotami 
gospodarczymi. W ramach takiej perspektywy ludzie nie są ogra-
niczeni żadnymi obowiązkami czy odpowiedzialnością za innych. 
Tworzą relacje z innymi ludźmi jedynie w wypadku, gdy jest to dla 
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nich korzystne. Taka gospodarka jest samoregulująca się. W mo-
delu tym wszystkie rynki znajdują się w równowadze, jeśli tylko 
ceny mogą kształtować się swobodnie, a konsumenci i producenci 
zachowują się racjonalnie. W ekonomii ortodoksyjnej podmioty 
gospodarze na doskonale konkurencyjnym rynku dokonują naj-
efektywniejszej alokacji zasobów, inwestując je w najbardziej war-
tościowe (w sensie monetarnym) działania pod warunkiem, że nie 
są poddawane regulacjom rządu.

Sfera ekonomiczna wydaje się napędzana całkowicie przez swoje 
własne prawa, a społeczeństwo zdaje się podporządkowywać dyk-
tatowi rynku.

Na podstawie: Hazel 
Henderson. (1996) Creating 
Alternative Futures. New Delhi: 
Kumarian Press.
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Heterodoksja w ekonomii

Ekonomia heterodoksyjna obejmuje wszystkich mniej lub bardziej 
radykalnych krytyków neoklasycznego sposobu analizy i takiej 
wizji gospodarki rynkowej, której symbolami są: niewidzialna ręka 
rynku i odwoływanie się do abstrakcji jako metody analizy zjawisk 
ekonomicznych. Ekonomiści_stki heterodoksyjni_e w swoich do-
ciekaniach koncentrują się na czynnikach powodujących zmiany 
społeczno-gospodarcze oraz wpływających na rozwój instytucji. 
Można zatem stwierdzić, że wyjaśniają to, co ortodoksja przyj-
muje za dane (założenia). Ekonomia heterodoksyjna poddaje kry-
tyce wiele założeń ekonomii ortodoksyjnej, opartych na epistemo-
logii mechanistycznej.

Przykładowe szkoły heterodoksyjne:

•	 ekonomia instytucjonalna

•	 ekonomia post-keynesowska

•	 ekonomia radykalna

•	 ekonomia feministyczna

Ekonomia feministyczna

Ekonomia feministyczna to niezależny program badawczy, któ-
rego głównym celem jest zrozumienie niekorzystnych warunków 
ekonomicznych, będących udziałem kobiet (Hewitson 1999).  Jest 
przedsięwzięciem radykalnym. W dyscyplinie, która jest w znacznej 
mierze pozytywistyczna, kwestionuje pojęcie obiektywizmu i prze-
konuje, że to, nad czym się pracuje i jak formułowane są teorie 
i rekomendacje polityczne, zależy od kultury, pozycji w społe-
czeństwie i doświadczeń życiowych (Strober 1994). Odrzuca pa-
radygmat skoncentrowany wokół niezależnego podmiotu gospo-
darczego (homo oeconomicus). Poza krytyką kategorii, którymi 
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posługuje się ekonomia głównego nurtu, ekonomia feministyczna 
podkreśla znaczenie kategorii pomijanych, takich jak praca nieod-
płatna. Wskazuje, że relacje płci mają znaczenie nie tylko w anali-
zach mikroekonomicznych, ale również w makroekonomicznych, 
które posługują się – zdawałoby się – neutralnymi płciowo agre-
gatami pieniężnymi. Ekonomiści i ekonomistki feministyczne po-
kazują, że polityczne jest nie tylko to, co prywatne, ale również 
to, co bezosobowe. Posługują się definicją ekonomii jako nauki 
o zabezpieczeniu społecznym. To pozwala na odrzucenie rozróż-

Wynagrodzenie kobiet w Polsce

W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet wy-
nosiło 5343,07 PLN i było o 14,7% niższe od przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia mężczyzn (6126,15 PLN).

Kobiety wykonują 53% pracy na świecie, z tego 75% nieodpłatnie 
(UNDP). Wykonują też 76,2% nieodpłatnej pracy opiekuńczej 
(ILO).

Kobiety w Polsce pracują każdego dnia 21 minut dłużej niż męż-
czyźni. Porównanie dwóch ostatnich badań budżetów czasu 
w Polsce (2003/4 oraz 2013) pokazało wzrost tej różnicy na nie-
korzyść kobiet.

Pomijanie w analizach i podejmowaniu decyzji ekonomicznych 
(np. o systemach emerytalne) pracy nieodpłatnej powoduje nie-
doszacowanie poziomu PKB i jest przyczyną trudności w porów-
naniach między krajami.

https://www.niewidzialnyetat.pl/kalkulator

https://www.niewidzialnyetat.pl/kalkulator


34

Patriarchat i feminizm

nienia tego, co jest ekonomiczne, i tego, co ekonomiczne nie jest. 
Instrumenty wykorzystywane w badaniach wykraczają poza mo-
delowanie matematyczne i są rozszerzone o badania doświadczeń 
i wartości.

Ekonomiści_stki feministyczne wskazują na problemy związane 
z konkurencją (rywalizacją) oraz na korzyści wywodzące się 
ze współpracy. Postulują aktywne wykorzystanie instrumentów 
polityki fiskalnej i monetarnej do osiągnięcia konkretnych celów, 
wskazując, że interwencja ta powinna wykraczać poza ramy wyzna-
czone przez niedoskonałości rynku. Państwo nie może wycofać się 
z gospodarki, gdyż taka nieaktywność powoduje legitymizowanie 
nierówności. W takiej perspektywie państwo przestaje być wro-
giem gospodarki, a staje się pożytecznym mechanizmem, który 
można wykorzystywać. Progresywne państwo powinno wypeł-
niać lukę w procesie społecznego zabezpieczenia, jeżeli się taka 
pojawi.
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Rozdział opracowany na podstawie szkoleń z Aliną Czyżewską, 
Hanną Pieńczykowską i Moniką Matus

Swobodne i pewne siebie w występach publicznych, zaprzyjaź-
nione z krytykiem wewnętrzym, pełne świadomości historycznej 
nierówności – zabieramy się do pracy! Poniżej znajdziecie trzy 
możliwe drogi działania, choć jeśli jesteś kobietą mieszkającą 
w Polsce w 2023 roku – możliwości działania są nieskończone!

Kontrolowanie władz, czyli WOS 
dla zaawansowanych
Kontrolowanie działań władzy to fundament demokracji eg-
zekwowanej nie co cztery lata przy urnach wyborczych, ale 
na co dzień. Brak obywatelskiej kontroli władzy umożliwia nad-
użycia i zamykanie się polityków w twierdzach swoich urzędów. 
Jak dowodzi nasza Ekspertka Alina Czyżewska każdy może 
pytać, pisać, patrzeć władzy na ręce. A nawet każdy powinien!

Kontrola władz nie jest naszym widzimisię czy czepianiem się. 
Żyjąc w demokratycznym państwie, to my – naród – stanowimy 
władzę zwierzchnią i jako taka mamy zarówno prawa, jak i obo-
wiązki. Mamy prawo żyć w państwie urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej, państwie ludzi wolnych i równych; 
państwie, w którym nikt nie może być dyskryminowany w życiu 
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przy-
czyny. A jeśli nasze lub innych prawa są łamane, mamy obowiązek 
troski o dobro wspólne i solidarności z innymi. To nie radykalne po-
stulaty lewicowej młodzieżówki, tylko Konstytucja Rzeczpospolitej 
Polskiej. Warto ją sobie przypomnieć.
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Preambuła

„ (…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej 
(…), pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatel-
skie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność 
i sprawność (…), ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej 
Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na po-
szanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, 
dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umac-
niającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, 
którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą 
stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przy-
rodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obo-
wiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli 
za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział I – Rzeczpospolita

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli.

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości spo-
łecznej.

Art. 4.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy 
do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawi-
cieli lub bezpośrednio.

Art.  7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w gra-
nicach prawa.

Art. 8. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba 
że Konstytucja stanowi inaczej.

„
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Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Rozdział II – Wolności, prawa i obowiązki 
człowieka i obywatela

Zasady ogólne

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi 
źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaru-
szalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 
publicznych.

Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. 
Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu 
nie nakazuje.

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wol-
ności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko 
wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty 
wolności i praw.

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo 
do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają 
równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym 
i gospodarczym.
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2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo 
do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wy-
nagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia 
społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji 
oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Nie dość, że piękna i mądra, to jeszcze najważniejsza, gdyż obowią-
zująca w Polsce hierarchia aktów prawnych przedstawia się nastę-
pująco:

1. Konstytucja; 

2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe  – traktaty, pakty, 
układy; aby mogły wejść w życie, muszą zostać ratyfikowane 
przez Sejm w drodze ustawy jak np. Traktat lizboński;

3. Ustawy  – uchwalane przez Parlament, np. Ustawa o prawie 
oświatowym;

4. Rozporządzenia z mocą ustawy  – ten rodzaj aktów praw-
nych ma możliwość zmiany istniejących już ustaw lub całko-
witego ich uchylenia. Rozporządzenia z mocą ustawy wyda-
wane są jednak jedynie podczas stanu wojennego. Wydaje 
je Prezydent na wniosek Rady Ministrów w sytuacji, w której 
Sejm nie może się zebrać;

5. Rozporządzenia – wydawane na podstawie ustawy po to, aby 
mogła być ona wprowadzona w życie przez odpowiednią insty-
tucję wykonawczą: Prezydenta, Radę Ministrów, Prezesa Rady 
Ministrów, Ministra kierującego działaniem administracji rzą-
dowej, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (np. Rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej);

6. Akty prawa miejscowego – obowiązują jedynie na obszarze 
działania organu je wydającego. Uchwalane przez sejmiki wo-
jewódzkie, rady powiatu, rady gminy, wojewodów, zarządy 
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województw, zarządy powiatów, wójtów, burmistrzów, prezy-
dentów miast, organy administracji niezespolonej (np. miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Podstawową zasadą obowiązującą przy rozpatrywaniu hierarchii 
aktów prawnych jest fakt, że każdy akt niższego rzędu musi być 
zgodny z aktem rzędu wyższego.

Wiemy już zatem, że obywatelki i obywatele Polski mają prawo 
i obowiązek dbać o funkcjonowanie swojego państwa. Jak się 
do tego zabrać?

Dostęp do informacji publicznej

USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację 
publiczną w rozumieniu ustawy. Każdemu przysługuje, 
z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, 
zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno 
żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie 
do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej 
aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
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Jak uzyskać dostęp do informacji publicznej?

Wniosek możesz wysłać mailem, pocztą, za pomocą elektronicz-
nego formularza, faksem, zanieść do urzędu, zeskanować – jednym 
słowem może mieć on dowolną formę i musi zawierać tylko nie-
zbędne informacje.

To, o czym warto pamiętać, to powołanie się na podstawę prawną 
(żeby urząd nie miał wątpliwości, że wnioskujesz o informację pu-
bliczną), wyłuszczenie,  o jaką informację wnioskujesz,  jak chcia-
łabyś/chciałbyś ją otrzymać (np. e-mailem, na adres fizyczny czy też 
odbierzesz ją osobiście) oraz w jakiej formie powinna zostać dostar-
czona – skanu (ewentualnie format), papierowej kopii czy fizycznie 
do wglądu.

Pamiętaj: nie musisz w swoim wniosku tłumaczyć, kim jesteś 
i dlaczego potrzebujesz daną informację uzyskać.

Możesz też skorzystać z „gotowca”:

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wnoszę o udostęp-
nienie… (tu podajesz, o jaką informację wnioskujesz, np. kopie 
umów dotyczących projektu, tłumaczenie, protokół z posie-
dzenia itd.).

Odpowiedź proszę przekazać w formie… (np. pliku tekstowego, 
skanu w pdf, nagrania w pliku mp3) na adres… (stacjonarny, 
internetowy, możesz też zadeklarować odbiór osobisty).

Więcej na: https://informacjapubliczna.org/news/
jak-napisac-wniosek-o-informacje-publiczna/

Zgodnie z art. 12 ust. 2  Ustawy o dostępie do informacji publicznej:

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest 
obowiązany zapewnić możliwość: 

https://informacjapubliczna.org/news/jak-napisac-wniosek-o-informacje-publiczna/
https://informacjapubliczna.org/news/jak-napisac-wniosek-o-informacje-publiczna/
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1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruku lub 
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej 
na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Ustawy o dostępie do informacji 
publicznej:

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje 
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni 
od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Urzędy mają obowiązek udostępnić informację publiczną w usta-
lonym terminie. Co jednak zrobić, gdy nie wywiązują się z niego? 
Możesz wtedy:

•	 złożyć skargę na bezczynność

•	 odwołać się od decyzji do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego

•	 jeśli otrzymasz odpowiedź, że potrzebna Ci informacja jest in-
formacją przetworzoną, a zatem jej udostępnienie wymaga 
zaistnienia szczególnie istotnego interesu społecznego, prze-
czytaj,  co radzi Sieć Obywatelska Watchdog: 
https://informacjapubliczna.org/news/in-
formacja-przetworzona-czyli-jaka/

•	 zapytać o każdy element informacji oddzielnie.

•	 zapytać inaczej :)

Pamiętaj, że kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udo-
stępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (Ustawa 
o dostępie do informacji publicznej art. 23).

Jeśli z Twojej wiedzy, udostępnionej informacji publicznej lub z in-
nych źródeł wynika, że urzędy łamią prawo lub działają niezgodnie 

https://informacjapubliczna.org/news/informacja-przetworzona-czyli-jaka/
https://informacjapubliczna.org/news/informacja-przetworzona-czyli-jaka/
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z interesem społecznym, masz prawo do składania petycji, wnio-
sków i skarg.

Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie 
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów 
władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych 
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi 
z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, 
wniosków i skarg określa ustawa”.

Kodeks postępowania administracyjnego

Dział VIII. Skargi i wnioski

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 221. Realizacja prawa do składania skarg i wniosków

§ 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów 
państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, 
organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 
do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest 
na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji 
społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami 
zleconymi z zakresu administracji publicznej.

§ 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, 
własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Art. 222. Kryterium kwalifikacji pisma jako skargi lub wniosku

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść 
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pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Art. 223. Rozpatrywanie skarg i wniosków 
w ramach właściwości organów

§ 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne 
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych – 
rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej 
właściwości.

§ 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy 
oraz organu organizacji społecznej, winny niewłaściwego 
i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega 
odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej 
odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Art. 224. Ustawowe pojęcie organów państwowych

Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa 
o organach państwowych – rozumie się przez to także organy 
przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek 
organizacyjnych.

Art. 225. Obowiązek przeciwdziałania ograniczaniu 
prawa do składania skarg i wniosków

§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub 
zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu 
dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub 
wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu 
terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy 
organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać 
hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo 
do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – 
do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.
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Art. 226. Rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków

Rada Ministrów wyda, w drodze rozporządzenia, przepisy 
o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Art. 226a. Przekazywanie informacji skarżącemu lub wniosko-
dawcy

Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków przekazują 
informacje, o których mowa w  art.  13  informacje podawane 
w przypadku zbierania danych od osoby, której dane 
dotyczą  ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, skarżącemu lub 
wnioskodawcy przy pierwszej czynności skierowanej do tych 
osób.

Art. 227. Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie 
lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy 
albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub 
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw.

Art. 241. Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy 
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, 
usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony 
własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Kogo pytamy o informację publiczną, gdzie kierujemy skargi 
i wnioski?

Reforma administracyjna wprowadziła z dniem 1 stycznia 1999 
roku nowy zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa, 
którego jednostkami są gminy, powiaty i województwa. Utworzono 
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wówczas 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu oraz 
zmniejszono liczbę województw z 49 do 16.

Przed wysłaniem wniosku, skargi, zapytania zapoznaj się z doku-
mentami:

•	 Ustawa o samorządzie gminnym

•	 Ustawa o samorządzie powiatowym

•	 Ustawa o samorządzie wojewódzkim
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Więcej o kontrolowaniu władz:

https://informacjapubliczna.org/poradnik/

https://siecobywatelska.pl/

https://nicdoukrycia.mystrikingly.com/

http://watchdogportal.pl/niezbednik-watchdoga/

Współpraca z politykami w parlamencie
Wywieranie wpływu na sytuację polityczną w Polsce to nie tylko 
wywieranie presji i kontrolowanie władz, ale także współpraca 
z politykami_czkami partii opozycyjnych, a czasem i rządzącej, 
w celu uzyskania zmian, które są dla nas ważne. Jak to robić 
z głową i w granicach prawa, dowiecie się z części Niezbędnika 
przygotowanej na podstawie warsztatu z Hanną Pieńczykowską.

Powtórka z WOS-u – władza w Polsce
Trójpodział władzy w Polsce oznacza, że jest ona sprawowana 
w przez organy tworzące prawo (władza ustawodawcza, czyli Sejm 
i Senat), organy wykonujące to prawo (władza wykonawcza, czyli 
rząd z premierem na czele i prezydent) oraz rozsądzające spory, 
niezależne od dwóch poprzednich (władza sądownicza, czyli sądy 
i trybunały).

Parlament, czyli Sejm i Senat, to najwyższa wybierana w powszech-
nych wyborach władza w Polsce. 460 posłanek i posłów oraz 100 
senatorek i senatorów to Twoi potencjalni sojusznicy w rozwiązy-
waniu problemów lokalnych i ogólnokrajowych.

Podczas kadencji posłowie i posłanki oraz senatorowie i senatorki 
mają prawo tworzyć nowe kluby i koła (mandat nie jest związany 

https://informacjapubliczna.org/poradnik/
https://siecobywatelska.pl/
https://nicdoukrycia.mystrikingly.com/
http://watchdogportal.pl/niezbednik-watchdoga/
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z listą wyborczą, z której zostali wybrani), zmieniać przynależność 
klubową, część mandatów też wygasa (np. z powodu śmierci lub 
objęcia stanowiska, którego nie da się połączyć z mandatem po-
selskim czy senatorskim – jak członek Rady Polityki Pieniężnej czy 
wojewoda). Od początku trwającej IX kadencji Sejmu i X kadencji 
Senatu prawdziwe są jednak cały czas dwie rzeczy:

1. W Sejmie cały czas większość ma Zjednoczona Prawica, 
w Senacie natomiast – opozycja, większość Zjednoczonej 
Prawicy w Sejmie jest na tyle duża, że mogą odrzucać 
uchwały Senatu dotyczące projektów ustaw i de facto wracać 
do kształtu ustawy sprzed prac Senatu;

2. Udział kobiet w Parlamencie cały czas utrzymuje się poniżej 
30%.

Demokracja pośrednia, którą mamy w Polsce, charaktery-
zuje się tym, że wybieramy swoich przedstawicieli i przedsta-
wicielki do Sejmu i Senatu. Czy oznacza to, że jedynym mo-
mentem decyzyjnym dla wyborców jest moment przy urnie 
co 4 lata? Jak wpływać na to, by parlament pracował w naszym in-
teresie?
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Inicjatywa ustawodawcza

Zgodnie z obowiązującą konstytucją podmiotami uprawnio-
nymi do występowania z inicjatywą ustawodawczą są:

•	 prezydent

•	 rząd

•	 Senat

•	 posłowie (grupa co najmniej 15 
posłów lub komisja sejmowa)

•	 a także grupa co najmniej 100 tysięcy obywateli 

  
W zależności od tego, kto wystąpił z inicjatywą ustawodawczą, 
projekt ustawy określamy jako projekt prezydencki, rządowy, se-
nacki, poselski lub obywatelski. Projekt ustawy może zawierać 
zmiany w obowiązującej ustawie – to znaczy nowelizować 
ją lub stanowić propozycję uchwalenia zupełnie nowej ustawy. 
W Sejmie sposób postępowania z wniesionym projektem, czyli 
procedurę ustawodawczą, określa Konstytucja RP i Regulamin 
Sejmu RP. Projekty ustaw Sejm uchwala w trzech czytaniach. 
Do końca drugiego czytania wnioskodawca ma prawo wycofać 
projekt.

Zasadą jest, że pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu 
właściwej komisji. Przedstawiciel autorów projektu (wniosko-
dawców) prezentuje projekt na forum komisji, która przystę-
puje do jego szczegółowej analizy. Ważne projekty ustaw, do-
tyczące między innymi zmian ustrojowych w państwie, praw 
i wolności obywateli, prawa wyborczego, kodeksów oraz po-
datków i finansów, muszą być zaprezentowane przez wnio-
skodawcę najpierw Sejmowi. Wnioskodawca przedstawia ko-
misji lub izbie uzasadnienie konieczności uchwalenia ustawy 
oraz oświadczenie o jej zgodności z prawem Unii Europejskiej, 

„
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po czym projekt staje się przedmiotem ogólnej debaty doty-
czącej jego założeń. Jeżeli projekt był przedmiotem debaty 
w Sejmie, zostaje przekazany do szczegółowej analizy wła-
ściwym komisjom sejmowym. Komisje mogą poprawiać bądź 
całkowicie zmieniać poszczególne artykuły ustawy. W pracach 
komisji często uczestniczą eksperci, to znaczy osoby będące 
specjalistami w dziedzinie, której ustawa dotyczy. Posiedzenia 
komisji są otwarte dla przedstawicieli mediów. Po zakończeniu 
pierwszego czytania projektu ustawy komisja wybiera spra-
wozdawcę, który przedstawia na posiedzeniu plenarnym izby 
sprawozdanie komisji, czyli uzgodnione stanowisko w sprawie 
danej inicjatywy ustawodawczej. Następnie rozpoczyna się 
procedura drugiego czytania, która obejmuje możliwość zgła-
szania przez posłów, Radę Ministrów lub   wnioskodawców 
dodatkowych poprawek do przedstawionego sprawozdania. 
Jeżeli w trakcie drugiego czytania zgłoszone zostaną poprawki 
i wnioski, co do których wcześniej komisja nie zajęła stano-
wiska, projekt zostaje ponownie przekazany do tej samej ko-
misji w celu rozpatrzenia nowych propozycji. Komisja ocenia 
zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu propozycje 
i wnioski przy udziale ich autorów oraz opracowuje tak zwane 
dodatkowe sprawozdanie. Poseł sprawozdawca referuje stano-
wisko komisji na posiedzeniu plenarnym, po czym Sejm przy-
stępuje do głosowania. Jest to tak zwane trzecie czytanie pro-
jektu ustawy. Izba głosuje nad każdym zgłoszonym wnioskiem, 
odrzucając go bądź przyjmując. Sejm uchwala ustawy zwykłą 
większością głosów (więcej głosów jest za niż przeciw) w obec-
ności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kolejność 
głosowania jest następująca:

•	 głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu w całości 
(jeżeli taki wniosek został postawiony);
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•	 głosowanie nad poprawkami do poszczególnych artykułów, 
przy czym w pierwszej kolejności głosuje się nad popraw-
kami, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych 
poprawkach;

•	 głosowanie nad projektem w całości, w brzmieniu zapropo-
nowanym przez  komisję ze zmianami wynikającymi z prze-
głosowanych poprawek.

  
Uchwalona przez Sejm ustawa jest przekazywana do Senatu. 
Tryb postępowania z ustawą w Senacie, podobnie jak w Sejmie, 
określa Konstytucja RP i Regulamin Senatu RP. Ustawa prze-
syłana jest do właściwej komisji senackiej (jednej lub kilku), 
która w terminie nie dłuższym niż 18 dni opracowuje swoje 
stanowisko i przedstawia je na forum Senatu w formie spra-
wozdania. Następnie ustawa jest przedmiotem obrad Senatu, 
który ma trzy możliwości decydowania o kształcie ustawy:

1. Może odrzucić ustawę w całości; wtedy ustawa jest przeka-
zywana Sejmowi z zaznaczeniem, iż Senat nie wyraża  na nią 
zgody;

2. Może przyjąć ustawę bez zmian; marszałek sejmu przeka-
zuje wówczas ustawę do podpisu prezydenta;

3. Może wnieść poprawki do ustawy; ustawa ponownie trafia 
wtedy do Sejmu, by ten rozpatrzył poprawki wniesione przez 
Senat.

Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy 
nie ustosunkuje się do niej, ustawę uznaje się za uchwa-
loną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Ostateczna decyzja 
co do kształtu ustawy należy do Sejmu, który może bez-
względną większością głosów (liczba głosów za jest większa 
niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się) odrzucić pro-
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ponowane poprawki lub uchwałę Senatu odrzucającą ustawę 
w całości. Jeżeli jednak Sejm nie odrzuci poprawek Senatu 
do ustawy, uważa się je za przyjęte. Również sprzeciw Senatu 
co do całości ustawy staje się skuteczny, jeżeli Sejm nie odrzuci 
go bezwzględną większością głosów. W takim wypadku postę-
powanie nad ustawą zostaje zamknięte i prace nad nią mogą 
ewentualnie toczyć się od początku. Po uchwaleniu ustawy, 
to znaczy rozpatrzeniu jej przez Sejm i Senat, Marszałek Sejmu 
przekazuje ją do podpisu Prezydentowi RP. Prezydent podpi-
suje ustawę jeżeli nie budzi ona jego zastrzeżeń i zarządza jej 
publikację w „Dzienniku Ustaw”. Ustawa wchodzi w życie po 
14 dniach od jej opublikowania, chyba że ustawodawca określi 
inny termin. Zgodnie z Konstytucją RP prezydent może od-
mówić podpisania ustawy i w ciągu 21 dni przekazać ją Sejmowi 
z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie (prawo 
weta) albo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnio-
skiem o stwierdzenie zgodności jej postanowień z konstytucją. 
W sytuacji gdy Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności 
ustawy z konstytucją, prezydent nie może już odmówić jej 
podpisania. Jeśli jednak Trybunał Konstytucyjny uzna ustawę 
za niezgodną z konstytucją, prezydent odmawia jej podpisania. 
Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna za niezgodne z konstytucją 
tylko poszczególne przepisy ustawy i nie orzeknie, że są one 
nierozerwalnie związane z ustawą, wyjątkowo prezydent pod-
pisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za nie-
zgodne albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgod-
ności. Jeśli prezydent występuje z wetem, ostateczna decyzja 
co do kształtu ustawy należy do Sejmu, który może odrzucić 
stanowisko prezydenta (uchwalając ustawę ponownie większo-
ścią 3/5 głosów). Nieodrzucenie przez Sejm weta prezydenta 
powoduje zamknięcie procesu ustawodawczego. Odrzucenie 
weta prezydenta oznacza, że Sejm nie zgadza się ze zgłasza-
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nymi zastrzeżeniami i domaga się podpisania ustawy. W takim 
wypadku prezydent jest zobowiązany ustawę podpisać.

Proces powstawania ustawy jest, jak widać, bardzo skompliko-
wany i z reguły długotrwały. Ponieważ w wielu sprawach de-
cyzje trzeba podejmować bardzo szybko, do procedury uchwa-
lania ustaw została wprowadzona instytucja pilnego projektu 
ustawy, tak zwana szybka ścieżka legislacyjna. Jej istotą jest 
przyspieszenie i ułatwienie procesu powstawania prawa. Jeżeli 
rządowi zależy na szybkim uchwaleniu jego projektu ustawy, 
może skierować go do Sejmu z zastrzeżeniem, że jest to pro-
jekt pilny. Sejm ma obowiązek rozpatrzyć projekt pilny w pierw-
szej kolejności, Senat musi ustosunkować się do niego w ciągu 
14 dni, a prezydent może zgłosić zastrzeżenia w terminie 7 dni. 
Proces powstawania ustawy został przedstawiony w postaci 
schematu.

– Źródło: strona Senatu

Tak wygląda proces legislacyjny w  parlamencie – w teorii. 
Jednak ponad 100 projektów ustaw zgłoszonych do Sejmu utknęło 
w tak zwanej „zamrażarce sejmowej”. To potoczne określenie 
wstrzymania prac nad projektami legislacyjnymi w Sejmie. 
Pozwala na to Regulamin Sejmu, który wiele decyzji pozostawia 
marszałkowi Sejmu i nie wyznacza maksymalnych okresów 
między kolejnymi etapami procesu legislacyjnego. Aby Sejm mógł 
rozpocząć pracę nad jakimś projektem, Marszałek Sejmu musi go 
najpierw skierować do pierwszego czytania. Marszałek może też 
wzywać autora projektu do usunięcia wad prawnych przez dowolnie 
długi czas. Projekty obywatelskie, które zebrały poparcie 100 000 
obywatelek i obywateli, muszą być poddane pierwszemu czytaniu 
na posiedzeniu plenarnym w ciągu 3 miesięcy od wpłynięcia 
do Sejmu. Jednak  nawet jeśli nie zostaną odrzucone w pierwszym 

https://senat.edu.pl/senat/proces-legislacyjny/
https://senat.edu.pl/senat/proces-legislacyjny/
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czytaniu, tylko zostaną skierowane do prac w komisjach, część 
z nich nigdy nie doczeka się zwołania posiedzenia komisji. Ponadto 
obowiązuje zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych – następuje 
ona po zakończeniu kadencji Sejmu. Dyskontynuacja prac nad 
projektami obywatelskimi następuje natomiast na koniec kadencji 
następującej po tej, w której zostały zgłoszone.

Jeśli chcesz wiedzieć, co będzie działo się z danym projektem 
podczas prac w Sejmie i Senacie warto sprawdzić: 

•	 kto będzie zajmował się tematem?

•	 do której komisji trafi dany projekt?

•	 kluczowe na tym etapie będzie kto jest przewodniczącym ko-
misji sejmowej, która zajmie się Twoją ustawą

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?sym-
bol=KOMISJE_STALE&Nrkadencji=9

•	 regulamin Sejmu ma załącznik, który definiuje rzeczowo za-
kresy przedłożeń, którymi zajmuje się dana komisja, dodatkowo, 
w przypadku nowelizacji konkretnej ustawy można sprawdzić, 
która komisja pracowała nad ustawą-matką;

•	 jacy posłowie i posłanki są w danej komisji? 

•	 czy argumenty są wystarczająco dobrze znane w przestrzeni pu-
blicznej? Czy stanowiska organizacji czy autorytetów w danej 
dziedzinie trafiły do posłów i posłanek? Czy trafiły do przewod-
niczącego lub przewodniczącej komisji (można poprosić prze-
wodniczących o przekazanie danego pisma członkom komisji)? 
Czy dostarczyłaś stanowisko i swoją argumentację do posłów 
i posłanek bezpośrednio (to lepsze rozwiązanie niż wysyłanie do  
klubów)?

•	 czy możesz wziąć udział w konsultacjach publicznych (jeśli 
dany projekt jest jeszcze na etapie rządowym)? W posiedzeniu 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJE_STALE&Nrkadencji=9
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJE_STALE&Nrkadencji=9
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komisji rozpatrującej projekt (warto odezwać się do sekretariatu 
komisji z pytaniem, czy przewodniczący dopuszcza udział strony 
społecznej)? Wysłuchaniu publicznym (o wysłuchanie wnioskują 
członkowie komisji, czyli posłowie/posłanki, trzeba też pamiętać, 
że wysłuchanie publiczne rządzi się bardzo sztywnymi regułami 
– do sprawdzenia na stronie Sejmu: 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.
xsp/wysluchanie_publiczne)?

Siłą rzeczy najbardziej skutecznie inicjatywę ustawodawczą re-
alizuje rząd, gdyż przy rządzie większościowym (a taki mamy teraz) 
może liczyć na sprawne przegłosowanie projektu przez większość 
posłów_anek partii rządzącej. Projekty te realizują agendę pro-
gramową rządu i mają wykaz prac przewidziany na wiele kwar-
tałów wprzód (dostępny na stronie KPRM: https://www.gov.pl/web/
premier/wplip-rm). Są to kompleksowe projekty opracowywane 
przez legislatorów i merytorystów w ministerstwach, a proces ich 
uchwalania jest najdłuższy i co do zasady obejmuje konsultacje 
i opiniowanie.

Projekty rządowe są dostępne w serwisie RCL na różnych etapach 
prac: https://legislacja.gov.pl/. Co do zasady projekty rządowe są prze-
kazywane do konsultacji społecznych. Zarówno ogłoszenie o kon-
sultacjach, jak i przekazane w nich stanowiska ukazują się w RCL. 
To ważny moment procesu legislacyjnego dla strony społecznej – 
można zaprezentować swoją argumentację, a autorzy projektu po-
winni przeanalizować te uwagi, zdarza się też, że pod ich wpływem 
zapisy projektu zmieniają się. Wyciąg z konsultacji jest dołączany 
do uzasadnienia projektu przekazanego do Sejmu, z przedstawioną 
argumentacją zapoznają się również parlamentarzyści na etapie 
prac w Sejmie i Senacie. Zobacz przykład projektu z konsultacjami: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353752

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/wysluchanie_publiczne
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/wysluchanie_publiczne
https://www.gov.pl/web/premier/wplip-rm
https://www.gov.pl/web/premier/wplip-rm
https://legislacja.gov.pl/;
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353752
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Projekty opozycji rzadziej są kompleksowe i regulują całość 
zagadnienia. Częściej to reakcja na aktualne prace legislacyjne 
ze strony rządzącej, często o bardzo małej objętości, wynikające 
np. z faktu, że strona rządowa nie uwzględniła w swoim projekcie 
jakiegoś ważnego aspektu, np. https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.
nsf/Projekty/9‒020‒784‒2022/$file/9‒020‒784‒2022.pdf

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp? symbol=PROJNO-
WEUST&NrKadencji=9&Kol=D&Typ= UST

Mimo że projekty opozycyjne mają nikłe szanse na uchwalenie, 
pełnią bardzo ważną rolę w korygowaniu legislacji przycho-
dzącej z rządu, który często przynosi podobne zapisy lub rozwią-
zujące dany problem w trochę inny sposób w kolejnym swoim pro-
jekcie.

Monitoring prac legislacyjnych

Angażując się w działalność polityczną warto nie tylko planować 
własne pomysły legislacyjne, ale także monitorować procesy 
inicjowane przez rząd i opozycję, i korygować je wprowadzając 
w nich konieczne zmiany. Wolę wprowadzenia takich zmian 
należy komunikować jak najwcześniej. Żeby dotrzeć z postulatami 
na czas, wiele spraw trzeba antycypować. Kontakty z posłankami 
i posłami należy rozpocząć jeszcze zanim pojawi się projekt 
ustawy. Współpracująca z nami posłanka lub poseł powinien_na 
przynieść poprawki możliwie na pierwsze czytanie, aby strona 
rządowa miała czas się zastanowić, ewentualnie popracować nad 
kompromisowym rozwiązaniem.

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9‒020‒784‒2022/$file/9‒020‒784‒2022.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9‒020‒784‒2022/$file/9‒020‒784‒2022.pdf
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp? symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=9&Kol=D&Typ= UST
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp? symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=9&Kol=D&Typ= UST
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Skąd czerpać wiedzę o aktach prawa powszechnie stanowio-
nego – ustawach i rozporządzeniach?

•	 media – konwencje programowe, konferencje prasowe

•	 strony podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie projektu 
(głównie ministerstwa)

•	 Rządowe Centrum Legislacyjne (https://legislacja.rcl.gov.pl/)

•	 strona Sejmu RP: 
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/proces.xsp? view=4

•	 osoby i organizacje istotne dla danego tematu

Gdzie szukać informacji o postępie prac legislacyjnych?

•	 projekty rządowe na etapie rządowym: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/

•	 projekty na etapie Sejmu: 
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/proces.xsp? view=4

•	 jak czytać drzewko legislacyjne: 
Druk nr 1389 – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

•	 projekty na etapie Senatu: 
https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/

•	 projekty podpisane przez prezydenta: 
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane

•	 projekty czekające na ogłoszenie: https://wykaz.rcl.gov.pl/

•	 jeśli szukasz aktualnie obowiązującego tekstu aktu praw-
nego, korzystaj z ISAP-u (komercyjne serwisy mają opóźnienia): 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/

https://legislacja.rcl.gov.pl/
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/proces.xsp?view=4
https://legislacja.rcl.gov.pl/
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/proces.xsp?view=4
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1389
https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane
https://wykaz.rcl.gov.pl/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583
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W czym mogą nam pomóc posłowie i posłanki?

Prawa i obowiązki posłanek i posłów reguluje Ustawa z dnia 9 maja 
1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora:

Art. 14.

1. W wykonywaniu obowiązków poselskich poseł w szczegól-
ności ma prawo:

1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach 
rozpatrywanych na posiedzeniach Sejmu i jego organów;

2) wybierać i być wybieranym do organów Sejmu;

3) zwracać się do Prezydium Sejmu o rozpatrzenie określonej 
sprawy przez Sejm lub komisję sejmową;

4) zwracać się do komisji sejmowej o rozpatrzenie określonej 
sprawy;

5) uczestniczyć w podejmowaniu poselskich inicjatyw usta-
wodawczych i uchwałodawczych oraz w rozpatrywaniu pro-
jektów ustaw i uchwał Sejmu;

6) uczestniczyć w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi 
przez Sejm lub komisje sejmowe;

7) wnosić interpelacje i zapytania poselskie.

https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacje.xsp? view=S

Interwencje poselskie w ustawie o mandacie

Art. 16.

1. Posłowie i senatorowie mają prawo uzyskiwać od członków 
Rady Ministrów oraz przedstawicieli właściwych organów 
i instytucji państwowych i samorządowych informacje 
i wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania 
obowiązków poselskich lub senatorskich.

https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacje.xsp?view=S
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2. Członkowie Rady Ministrów oraz przedstawiciele właściwych 
organów i instytucji państwowych i samorządowych, organi-
zacji społecznych, zakładów i przedsiębiorstw państwowych 
i samorządowych, spółek prawa handlowego z udziałem pań-
stwowych lub komunalnych osób prawnych są obowiązani 
przedstawiać informacje i wyjaśnienia na żądanie stałych 
i nadzwyczajnych komisji sejmowych i senackich, w sprawach 
będących przedmiotem ich zakresu działania.

Art. 19.

1. W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, je-
żeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania

informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których 
znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w dzia-
łalność organów administracji rządowej i samorządu tery-
torialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz 
zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, 
z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

2. Zasady i tryb udostępniania posłom i senatorom informacji 
niejawnych określają przepisy o ochronie informacji niejaw-
nych.

Art. 20.

1. Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich 
obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w or-
ganie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, za-
kładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji 
społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej 
dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo 
w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się 
z tokiem jej rozpatrywania.
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2. Organy i jednostki, wymienione w ust. 1, wobec których poseł 
lub senator podjął interwencję, są obowiązane najpóźniej 
w ciągu czternastu dni powiadomić posła lub senatora o stanie 
rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem lub 
senatorem ostatecznie ją załatwić.

3. Kierownicy organów i jednostek, o których mowa w ust. 1, 
są obowiązani niezwłocznie przyjąć posła lub senatora, który 
przybył w związku ze sprawą wynikającą z wykonywania jego 
mandatu, oraz udzielić informacji i wyjaśnień dotyczących 
sprawy.

4. Legitymacja poselska lub senatorska upoważnia 
parlamentarzystę do wstępu na teren jednostek, o których 
mowa w ust. 1.

Poseł ma prawo (Art. 16, 19, 20 Ustawy o mandacie posła):

•	 do uzyskiwania informacji od organów publicznych, insty-
tucji, organizacji społecznych, samorządów, jednostkach 
gospodarki niepaństwowej

•	 do uzyskiwania wglądu w działalność i wnoszenia spraw 
w imieniu swoim lub wyborców.

Posłowie i posłanki mogą też kierować sprawy do urzędów 
takich jak RPO, RPD, NIK, PIP czy UOKiK, choć za każdym 
razem kierujący instytucją rozpatruje sprawę merytorycznie 
i decyduje o jej podjęciu. itd., 

Mogą uczestniczyć w sesjach rady miasta, powiatu, samorządu 
województwa i zabierać na nich głos.
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Jak dobrze współpracować z parlamentarzystami_kami?

1. Parlamentarzysta_ka na ogół interesuje się sprawami według 
dwóch osi:

•	 Właściwość tematyczna – najprostszy sposób, by ją poznać, 
to sprawdzić, w jakich jest komisjach i zespołach oraz jakie 
przedłożenia prowadził_a w imieniu klubu 
(https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/poslowie.xsp? type=A; 
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/posel.xsp? id=285&type=A)

•	 Właściwość miejscowa – własny okręg lub województwo 
(https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/poslowie_okregi.xsp)

Zbiorowy mailing do wszystkich parlamentarzystów nie przy-
nosi rezultatów. Lepiej zrobić rozeznanie, które posłanki i którzy 
posłowie zajmują się ważną dla Was sprawą, są potencjalnymi so-
jusznikami lub odwrotnie – osobami, którym chcecie przedstawić 
swoje argumenty i spróbować przekonać – i kontaktować się z nimi 
bezpośrednio, za pomocą ich biur poselskich (te dane są na stronie 
Sejmu u każdego posła/posłanki w zakładce BIURA POSELSKIE).

2. Posłowie i posłanki nie mają szczegółowej wiedzy na każdy 
temat i w wielu sprawach korzystają z wiedzy ekspertów czy zlecają 
research współpracownikom. Dlatego warto zaoferować wkład 
merytoryczny, jeśli jesteście ekspert (k) ami w danej sprawie oraz 
traktować współpracowników posłów jako ważne ogniwo w pra-
cach.

3. W pierwszym kontakcie raczej na pewno spotkacie się z pra-
cownikiem/pracownicą biura poselskiego. Do tej osoby trzeba 
podchodzić pozytywnie, najgorsze co można zrobić to mówić, 
że będziecie rozmawiać tylko z posłem/posłanką.

4. Posłowie i posłanki mają na ogół bardzo napięte kalendarze 
i nie są skłonni spotykać się wielokrotnie bez konkluzji. Warto 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/poslowie.xsp?type=A
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/posel.xsp?id=285&type=A
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/poslowie_okregi.xsp
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od razu przychodzić z konkretami – dokładnym opisem problemu, 
możliwym scenariuszem działań, nad którym moglibyście pra-
cować – zestawem informacji, który pozwoli ustalić kolejne kroki 
na spotkaniu.

5. Posłowie i posłanki nie są wszechmocni, działają w ramach 
swoich uprawnień, wynikających z mandatu. Są częścią władzy 
ustawodawczej, a nie wykonawczej lub sądowniczej, nie podejmą 
więc decyzji administracyjnej w żadnej toczącej się sprawie ani 
nie rozsądzą sprawy sądowej. Mądrze użyte narzędzie wynikające 
z pełnienia mandatu oraz rozpoznawalność i autorytet mogą zna-
cząco posunąć waszą sprawę do przodu.

5. Posłowie i posłanki na ogół nie mają szczegółowej wiedzy 
na temat wszystkich toczących się w Sejmie procedur 
legislacyjnych, bo w klubach dzielą się pracą, na ogół wg 
przynależności do komisji. Najważniejszy głos przy ustalaniu 
stanowiska klubu mają na ogół prezydia oraz poseł/posłanka 
prowadząca druk – jest to osoba z największą wiedzą o danym 
przedłożeniu, bo prawdopodobnie była na wszystkich komisjach, 
spotykała się z ekspert (k) ami, zna stanowiska innych klubów 
i organizacji. Zawartość konkretnego druku znają na ogół posłowie 
i posłanki z danej komisji + osoba prowadząca druk w klubie. 
Przepływ informacji w klubach jest różny, a nowelizacje często dot. 
wielu ustaw z różnych działów. Dlatego szukając osoby w danym 
klubie, z którą można porozmawiać na temat konkretnej ustawy, 
warto sprawdzić kto ją prowadzi (na ogół to ta osoba wygłasza 
stanowisko w imieniu klubu podczas czytania na sali plenarnej 
oraz zgłasza poprawki w pracach w komisji).

6. Jeśli planujecie wspólne działania na rzecz jakiejś sprawy, warto 
rozpoznać, co lepiej zrobić jako strona społeczna, a o co poprosić 
posła/posłankę. Niektóre argumenty brzmią silniej ze strony spo-
łecznej – np. ze względu na lata doświadczenia praktycznego 
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i zagregowaną wiedzę w organizacji. Inne mają większe szansę 
wybrzmieć podniesione przez posłów/posłanki, np. z mównicy sej-
mowej czy w mediach.

Co śledzić, by być bardziej na bieżąco?

•	 konta w social mediach wszystkich kluczowych dla Waszych 
spraw polityczek i polityków (Twitter, Instagram, Facebook)

•	 na Facebooku: Ceiling Sejm – kot sejmowy oraz Fajny ten Sejm, 
taki nie za reprezentatywny

•	 na Instagramie:

o profil @eduobywatelska (podsumowania posiedzeń Sejmu 
ze stanowiskami klubów do ustaw);

o profil @kontytucjonalista – często alarmuje o ważnych pro-
jektach na dość wczesnym etapie,

•	 monitoring legislacyjny:

o Na poważnie: RPL i strony Sejmu

o Wersja light: organizacje z Twojej branży, które prowadzą 
monitoring oraz:

– https://siecobywatelska.pl/

– https://watchdogportal.pl/

•	 warto oglądać posiedzenia komisji sejmowych – są dostępne on-
line, można też w nich brać udział czynny, za zgodą przewodni-
czącego danej komisji lub jako eksperci/ekspertki towarzyszące 
posłom i posłankom! Transmisje dostępne tu: https://www.sejm.
gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp#

•	 w poszukiwaniu podstaw prawnych: Ustawa z dn. 9 maja 1996 
roku o pełnieniu mandatu posła lub senatora, Regulamin Sejmu, 
Regulamin Senatu.

https://www.facebook.com/ceilingsejm
https://www.facebook.com/fajnytensejm
https://www.facebook.com/fajnytensejm
https://www.instagram.com/eduobywatelska/
https://www.instagram.com/konstytucjonalista/
https://siecobywatelska.pl/
https://watchdogportal.pl/
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp#
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp#
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Kampaniowanie
Gdy kontrolowanie władz nie przynosi rezultatów, a współpraca 
nie układa się po Twojej myśli, pozostaje jeszcze jedno rozwią-
zanie – presja społeczna. Taką presję najlepiej jest budować an-
gażując ludzi w kampanię na rzecz konkretnej zmiany.

Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych 
w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, 
których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany my-
ślenia i zachowania wobec określonego problemu społecznego lub 
rozwiązanie problemu społecznego blokującego osiąganie dobra 
wspólnego zdefiniowanego jako cel.

Żeby przygotować sensowną kampanię społeczną na początek:

1. Zdefiniuj zwycięstwo – czy Twoim celem jest zmiana legislacyjna, 
czy może zmiana postaw, postrzegania społecznego. Co chcesz 
osiągnąć (zmiana bezpośrednia, pośrednia, zmiana długotrwała)? 
Dokończ następujące zdanie: „Kampania osiągnie sukces, jeśli...”;

2. Ogarnij kontekst – czyli grupę docelową. Określ, do kogo kierujesz 
przekaz: jaką Twoja grupa ma sprawczość, możliwości wpływu, 
zasięgi, jakimi kanałami i jakim językiem do niej trafić.

3. Zrób mapping aktorów i partnerów:

Przemyśl kwestię możliwości dotarcia do różnych aktorów.

Zdecyduj, jakie narzędzia dotarcia najlepiej się sprawdzą w Twoim 
przypadku: media tradycyjne i/lub elektroniczne, media społecz-
nościowe, działania bezpośrednie, sprzeciw obywatelski itp.

4. Wyznacz kurs – stwórz strategię na podstawie wiedzy. Zacznij 
od celu. Uwzględnij komponent rzeczniczy – szczególnie jeśli po-
trzebna jest zmiana legislacyjna.

5. Sprawdzaj, co działa, i modyfikuj plany zgodnie z tym, 
co zaobserwujesz.
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Do dzieła!

Przykłady ciekawych kampanii:

Mapping aktorów i partnerów na przykładzie tematu związków partnerskich

Źródło: Monika Matus

Kuźnia Kampanierów:

https://kampanierzy.pl/

Kampania Greenpeace Polska „#tochybatwoje, Nestlé, 2019

Fot. Greenpeace Polska, CC BY-ND 2.0
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Do dzieła!

Kampania Fundacji Rak’n’Roll „Zbieramy 
na cycki, nowe fryzury i dragi”, 2012
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Do dzieła!

Kampania Extinction Rebellion „Just Stop Oil”, 2022

Fot. Extinction Rebellion UK, Twitter
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Linkoteka

LINKOTEKA
Poniżej prezentujemy książki, filmy, artykuły, strony internetowe 
dotyczące kilku z najważniejszych zagdanień politycznych naszych 
czasów. Zbierałyśmy je w czasie szkoleń od naszych Ekspertek 
i Uczestniczek szkoleń. Część z nich to poważne pozycje naukowe, 
część to rozrywkowe filmy i seriale. Ich lektura pomoże Wam 
poczuć się pewniej w omawianych tematach a różnorodne formaty 
pozwolą skorzystać zarówno wtedy gdy macie dużo siły i czasu, jak 
i wtedy gdy macie siłę już tylko na włączenie serialu.



padlet.com/StowarzyszenieTkalnia/clng6v27czt7u7vr

Linkoteka Dziewczyn do polityki i naszych Ekspertek
TKALNIA/ WERONIKA 09 LIP 2022 07:04 UTC

Ekonomia feministyczna

ANONIMOWY 17 LIP 2022 08:26 UTC

Ekonomia - instrukcja obsługi. Przystępne omówienie
różnych szkół ekonomii

Ekonomia instrukcja obsługi|Ha-joon Chang |
Krytyka Polityczna
Opis książki Jak to jest, że łatwiej pokłócimy się z
meteorologiem niż ekonomistą? Czemu temu drugiemu
ufamy właściwie bezgranicznie, skoro to właśnie jego
praca przypomina wróżenie z fusów? Ha-Joon Chang,
niepokorny brytyjski ekonomista, tłumaczy w jaki sposób jego koledzy i koleżanki (choć
głównie koledzy, kobiety są zdecydowanie rozsądniejsze) po fachu przekonali nas, że
posiedli tajemną wiedzę o funkcjonowaniu nie tylko gospodarki, ale też właściwie
wszystkiego innego.

WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ

TKALNIA/ WERONIKA 08 STY 2023 15:57 UTC

Global Gender Gap Report 2022

Global Gender Gap Report 2022
Gender parity is not recovering, according to the Global
Gender Gap Report 2022. It will take another 132 years to
close the global gender gap. As crises are compounding,
women's workforce outcomes are suffering and the risk of
global gender parity backsliding further intensifies.

WORLD ECONOMIC FORUM

TKALNIA/ WERONIKA 08 STY 2023 15:07 UTC

Ekonomia obwarzanka Kate Raworth

Ekonomia obwarzanka | Kate Raworth
Opis książki W tej bezkompromisowej, erudycyjnej, ale i
optymistycznej książce Kate Raworth proponuje nie tyle
zmianę w rozumieniu, czym ekonomia jest i czym
mogłaby być, ale przedstawia konkretne rozwiązania jak
zerwać z mitem konieczności ciągłego wzrostu PKB, jak
zmienić system monetarny i fiskalny, i wreszcie: jak uczynić biznes wartościowym i
pożytecznym dla ludzkości.

WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ

TKALNIA/ WERONIKA 15 LIP 2022 15:52 UTC

Patriarchat rzeczy. Świat stworzony przez mężczyzn
dla mężczyzn Rebekka Endler

Patriarchat rzeczy. Świat stworzony przez
mężczyzn dla mężczyzn
Broszurowa ze skrzydełkami Wydanie: Pierwsze ISBN:
978-83-240-8455-5 EAN: 9788324084555 Liczba stron:
384 Wydawnictwo: Znak Koncept Format: 143x205mm
Cena katalogowa: 54,99 zł Tłumaczenie: Barbara Bruks
Rok wydania: 2022 54,99 zł 38,49 zł Zamów teraz,
wyślemy w poniedziałek. Kupuj więcej i oszczędzaj Opis
Książka Rebekki Endler ➠ Kto ma większe szanse na
przeżycie ataku serca - kobieta czy mężczyzna?

ZNAK

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:57 UTC

Thomas Piketty Ekonomia nierówności
Ekonomia Nierówności | Thomas Piketty | Krytyka Polityczna

Ekonomia Nierówności | Thomas Piketty | Krytyka
Polityczna
Opis książki Książka autora bestsellerowego Kapitału w
XXI wieku. Czy nierówności to konsekwencja koncentracji
kapitału w rękach nielicznych, których do tego często
omijają podatki? Czy nierówność dochodowa
odzwierciedla popyt na różne typy pracy? Czy nierówności są przenoszone na poziomie
rodziny? Czy nakłady na edukację mogą zmniejszyć nierówność szans?

WYDAWNICTWO.KRYTYKAPOLITYCZNA.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:57 UTC

Dlaczego wszyscy ekonomiści powinni być
ekonomistami feministycznymi Susan Himmelweit

Dlaczego wszyscy ekonomiści powinni być
ekonomistami feministycznymi
Nakłady na edukację, opiekę nad dziećmi i opiekę
zdrowotną są przyszłościową inwestycją, ponieważ
przynoszone przez nią zyski - lepiej wykształceni, bardziej
zadbani i zdrowsi ludzie oraz więcej możliwości dla kobiet
- będą procentować nie tylko teraz, ale też w przyszłości. Fragment książki „Pomyśleć
ekonomię od nowa.

KRYTYKAPOLITYCZNA.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:58 UTC

Ile warte jest prowadzenie domu? Niewidzialny etat

Niewidzialny etat ✶ Ile warte jest prowadzenie
domu?
Przelicz swój niewidzialny etat na pensję
Niewynagradzana praca kobiet to filar funkcjonowania
społeczeństwa i korzystamy z niej wszyscy. - Caroline
Criado Perez, Niewidzialne kobiety, przeł. Anna Sak
Dlaczego to ważne Nie można mówić, że Polska się rozwija, i nie wspomnieć o
nieodpłatnej pracy w domu.

NIEWIDZIALNYETAT

TKALNIA/ WERONIKA 10 LIP 2022 06:42 UTC

Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony
pod mężczyzn Caroline Criado

Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat
skrojony pod mężczyzn
Pierwsza książka, która na taką skalę analizuje
seksistowski charakter świata, w którym żyjemy - od
dostępności usług publicznych po projektowanie dóbr
luksusowych. Caroline Criado Perez na setkach
przykładów pokazuje, że domyślnym użytkownikiem
większości dóbr i usług jest wciąż mężczyzna i pisze o
tym, w jaki sposób wpływa to na codzienne życie połowy
ludzkości.

KARAKTER

TKALNIA/ WERONIKA 10 LIP 2022 06:40 UTC

Mniej znaczy lepiej Jason Hickel

https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia/clng6v27czt7u7vr
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https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022?fbclid=IwAR2pXCDIbRrHmdZ1LS3HOTgKc1f6bUyyuAqlVTT9Lr5PXUyRWbEIgKmsF-w
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https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia


Mniej znaczy lepiej
To nie jest książka o nieuniknionej zagładzie. To książka o
nadziei. Łącząc wiedzę z różnych dziedzin - historii,
ekonomii, antropologii, filozofii i nauk ścisłych - Jason
Hickel kreśli błyskotliwą analizę kapitalizmu (z
odświeżającym spojrzeniem na jego historię) i proponuje
wizję alternatywnego rozwoju, zrywającego z obłędem
ciągłego wzrostu.

KARAKTER

TKALNIA/ WERONIKA 10 LIP 2022 06:39 UTC

To zmienia wszystko Naomi Klein

To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat
Najnowsza książka Naomi Klein, nad którą autorka
pracowała od 2010 roku, w sposób wyczerpujący,
świadczący o głębokiej znajomości tematu, a zarazem
przystępny przedstawia zagrożenia związane z globalnym
ociepleniem i innymi zmianami klimatu, umieszczając je w
szerokim kontekście – politycznym, ekono…

ZNAK.COM.PL

Feminizm

TKALNIA/ WERONIKA 08 STY 2023 15:54 UTC

Posełki. Osiem pierwszych kobiet Olga Wiechnik

WYDAWNICTWOPOZNANSKIE.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:52 UTC

Mężczyźni objaśniają mi świat Rebecca Solnit
#mustread

https://www.karakter.pl/ksiazki/mezczyzni-objasniaja-mi-swiat

Mężczyźni objaśniają mi świat
Zbiór błyskotliwych tekstów amerykańskiej feministki i
historyczki.Zaczyna się niewinnie, od czegoś, co przy
pewnej dozie dobrej woli można by uznać za towarzyską
niezręczność. Podczas przyjęcia pan domu nie przyjmuje
do wiadomości, że rozmawia z autorką książki, którą
właśnie jest jej łaskaw objaśn…

KARAKTER.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:52 UTC

KOBIETY W POLSCE W XXI WIEKU Raport Centrum
Praw Kobiet

raport_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87_cpk.pdf
Dokument PDF

CPK.ORG.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:09 UTC

Knock down the house na Netflixie / YT
https://www.youtube.com/watch?v=YCSo2hZRcXk

polecam obejrzeć m.in. o AOC

Knock Down The House | FULL FEATURE | Netflix
Autor: Netflix

YOUTUBE

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:50 UTC

Becoming film i książka Michelle Obama
�lm dostępny na Net�ixie 
https://www.youtube.com/watch?v=wePNJGL7nDU
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Becoming | Official Trailer | Netflix
Autor: Netflix

YOUTUBE

TKALNIA/ WERONIKA 08 STY 2023 15:49 UTC

Moimi słowami Ruth Bader Ginsburg

Moimi słowami | Ruth Bader Ginsburg
Opublikowana w 2016 roku przez wydawnictwo Simon &
Schuster biografia zmarłej w 2020 roku wybitnej
amerykańskiej prawniczki, aktywistki i sędzi Sądu
Najwyższego Stanów Zjednoczonych w latach 1993-2020.
To pierwsza książka wydana przez Ginsburg po jej
nominacji na sędzię Sądu Najwyższego w 1993 roku.

LUBIMYCZYTAĆ.PL

EWA SUROWIEC 08 STY 2023 15:48 UTC

Gloria Steinem Moje życie w drodze
https://www.taniaksiazka.pl/moje-zycie-w-drodze-gloria-steinem-p-
1317930.html

Moje życie w drodze
"Moje życie w drodze" to pasjonująca biografia Glorii
Steinem, amerykańskiej ikony feminizmu i znanej
aktywistki walczącej o równość płci. Historia życia
niezwykle odważnej dziennikarki, która zabierała głos w
imieniu tysięcy poniżanych kobiet. To inspirująca
opowieść o kobiecie o wojowniczej naturze, która stała się
wzorem do naśladowania dla milionów.

TANIAKSIAZKA.PL

ANONIMOWY 10 LIP 2022 08:00 UTC

Bardzo polecam ten film o Ruth Bader Ginsburg!!

ANONIMOWY 10 LIP 2022 07:59 UTC

Kobiety, których nie ma Bezdomność kobiet w Polsce

Kobiety, których nie ma - marginesy.com.pl
Poruszający reportaż o kobietach w kryzysie
bezdomności. Co doprowadziło je, do momentu, w którym
pozbawione są domu? Jakie mają marzenia związane z
przyszłością?

MARGINESY.COM.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:47 UTC

Unbelievable serial o przemocy seksualnej Netflix

https://www.youtube.com/watch?v=wePNJGL7nDU
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4963339/moimi-slowami
https://padlet.com/ewasurowiec
https://www.taniaksiazka.pl/moje-zycie-w-drodze-gloria-steinem-p-1317930.html
https://www.taniaksiazka.pl/moje-zycie-w-drodze-gloria-steinem-p-1317930.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/843560449/73b123820899b990a291a61ca0e75140/On_the_Basis_of_Sex_Movie_Poster_300x294.jpg
https://marginesy.com.pl/sklep/produkt/133523/kobiety-ktorych-nie-ma
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Film "Niezłomne" 2004 rok

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:45 UTC

Maya Angelou Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak

Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak | Maya
Angelou
Nowe wydanie epokowej autobiografii „Miałam osiem lat i
byłam dorosła" - pisze Maya Angelou. Wychowywała się w
miasteczku na południu Stanów, w dzielnicy zamieszkałej
przez czarnoskórych. Trudne lata dorastania spędziła u
matki w Kalifornii. To tam spotkały ją traumatyczne
doświadczenia, które odcisnęły się bolesnym piętnem na
jej życiu i sprawiły, że na pięć lat przestała mówić.

LUBIMYCZYTAĆ.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:45 UTC

Chimamanda Ngozi Adichie Wszyscy powinniśmy być
feministami

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:45 UTC

bell hooks Gotowi na zmianę

Gotowi na zmianę. O mężczyznach, męskości i
miłości
Wszyscy chcą kochać i być kochani. Również mężczyźni.
Jednak, aby nauczyć się kochać, mężczyźni muszą
zrozumieć, że patriarchat krzywdzi nie tylko kobiety, ale

TANIAKSIAZKA.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:11 UTC

Siostra outsiderka Audree Lorde

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/843560449/c431b84cd0b6957fbd2b8ceff4b5c02a/MV5BN2Q3OWQ1Y2UtN2E3OS00ODA2LWE1Y2EtYmY5OWMzNWYzMDZmXkEyXkFqcGdeQXVyMzY0MTE3NzU___V1_.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/843560449/fc4db7125a843a56176f9552bd9f4e6c/6910298_6.jpg
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/5017026/wiem-dlaczego-w-klatce-spiewa-ptak
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/843560449/0d4d2e689f0f056e15ec00bea03e82e5/608103_352x500.jpg
https://www.taniaksiazka.pl/gotowi-na-zmiane-o-mezczyznach-meskosci-i-milosci-bell-hooks-p-1661892.html


Siostra outsiderka eseje i przemówienia
W tym poruszającym zbiorze piętnastu esejów i
przemówień wybitna amerykańska poetka i aktywistka,
Audre Lorde, mierzy się z seksizmem, rasizmem,
ageizmem, homofobią i klasizmem, postulując, by różnica
społeczna stała się wehikułem działania i zmiany. Jej
proza jest wyrazista, niezachwiana i liryczna, mówi o
walce, ale ostatecznie daje też nadzieję.

TANIAKSIAZKA.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:44 UTC

bell hooks Teoria feministyczna

Teoria feministyczna | bell hooks | Wydawnictwo
Krytyki Politycznej
bell hooks w “Teorii feministycznej” z pasją polemizuje z
koncepcją feminizmu jako dążenia do równości kobiet i
mężczyzn | Kup u wydawcy

WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:44 UTC

Czarownice Mona Chollet

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:44 UTC

Film Sufrażystka

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:43 UTC

Mit urody Naomi Wolf

Mit urody | Naomi Wolf
Bestseller i klasyczna pozycja z zakresu myśli
feministycznej, która redefiniuje nasze spojrzenie na
relacje między pięknem a kobiecą tożsamością. W
dzisiejszym świecie kobiety mają więcej władzy, ci...

LUBIMYCZYTAĆ.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:42 UTC

Feminism June Hannam

Feminizm | June Hannam
Książka June Hannam to niezwykle pożyteczny
przewodnik po historii feminizmu, który śledzi jego rozwój
jako ogólnoświatowego ruchu społecznego - od
początków XVIII wieku, przez sufrażystki, międzywojnie,
"drugą falę", aż po współczesność. Feminizm przedstawia
kluczowe postacie, wydarzenia i konflikty na kilku
kontynentach, a w obszernych notach bibliograficznych
dostarcza wskazówek do dalszych poszukiwań (autorka
Polskę niestety pomija, ale starałam się tę lukę uzupełnić
w aneksie do polskiego wydania).

LUBIMYCZYTAC.PL

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:42 UTC

Damy, rycerze, feministki Sławomira Walczewska

https://www.taniaksiazka.pl/siostra-outsiderka-eseje-i-przemowienia-audre-lorde-outlet-p-877475.html
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https://lubimyczytac.pl/ksiazka/104594/feminizm
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Kto się boi gender Agnieszka Graff, Elżbieta Korolczuk

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:41 UTC

Rebecca Solnit Mężczyźni objaśniają mi świat

TKALNIA/ WERONIKA 08 STY 2023 15:40 UTC

The Feminism of Uncertainty:A Gender Diary

A Gender Diary
This piece, which has become a classic text in feminist
theory, attempts to tease out a number of possible
understandings of a central contradiction in contemporary
feminist thinking. This recurring feminist divide goes
under a variety of names: equality versus difference,
minimizers versus maximizers, radical feminists versus
cultural feminists, social constructionists versus
essentialists, feminists versus motherists, etc.

DUKE UNIVERSITY PRESS

TKALNIA/ WERONIKA 10 LIP 2022 07:12 UTC

Niewidzialna połowa technologicznego świata. Jak
bez kobiet czeka nas techaberracja SYLWIA
CZUBKOWSKA

kobiety-technologie-brak-metaversum
2022

SPIDERSWEB.PL
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Miss America - mini serial HBO. Konserwatywna
aktywistka Phyllis Schlafly prowadzi nieoczekiwaną
walkę z ruchem Equal Rights Amendment w latach
siedemdziesiątych.

Mrs. America (TV Mini-Series 2020) - IMDb
Created by Dahvi Waller. With Cate Blanchett, Rose Byrne,
Uzo Aduba, Elizabeth Banks. Conservative activist Phyllis
Schlafly leads an unexpected fight against the Equal
Rights Amendment movement during the 1970s.

IMDB
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Angela Y. Davis Kobiety, rasa, klasa

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/843560449/d9db12bd989952995304080e9c4e80de/_9788393449873_40.jpg
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/843560449/eee941278d3d5b784174ed50cdf8a14c/large_Solnit_1.png
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https://spidersweb.pl/plus/2022/06/kobiety-technologie-brak-metaversum
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://www.imdb.com/title/tt9244556/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia


Kobiety, rasa, klasa
Pierwsze polskie wydanie jednej z najważniejszych
książek w dziejach feminizmu. Angela Y. Davis, ikona
ruchu na rzecz wyzwolenia Afroamerykanów i praw kobiet,
członkini Czarnych Panter i akademiczka, opisuje relacje,
jakie w XIX i XX wieku zachodziły między abolicjonizmem i
feminizmem.

KARAKTER
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Mitologia współczesna - uważaj w co wierzysz

Jakim rodzajem patrioty jesteś? [TEST]
Przyda się kartka i ołówek, bo to staromodny psychotest,
który nie zbiera Waszych danych, żeby sprzedać je
Cambridge Analytica.

MITOLOGIA WSPÓŁCZESNA
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Etyka języka - jak mówić i pisać o kobietach

Jak mówić i pisać o kobietach - Etyka języka
Agata Maciejewska, Fundacja Dziewuchy Dziewuchom W
SKRÓCIE: ✓ Unikajmy zwrotów, w których kobieta
definiowana jest poprzez mężczyznę, a nie jako
samodzielna istota, np. czyjaś żona, córka, partnerka czy
matka. ✓ Podkreślajmy i doceniajmy sprawczość kobiet w
historii - np. Polki wywalczyły, a nie otrzymały prawa
wyborcze.

ETYKA JĘZYKA
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Contrapoints - kanał na YouTube tłumaczący inby
Internetu wokół płci, osób trans, skrajnej prawicy.

Gender Critical | ContraPoints
Autor: ContraPoints

YOUTUBE

TKALNIA/ WERONIKA 10 LIP 2022 06:49 UTC

Andrzej Leder esej Relacja folwarczna
I książki Prześniona rewolucja i Chamstwo Kacpra Pobłockiego

Leder: Relacja folwarczna
Podwładny powinien przed obliczem przełożonego mieć
wygląd lichy i durnowaty, tak, by swoim pojmowaniem
sprawy nie peszyć przełożonego. przypisywane Piotrowi I
Relacja folwarczna to relacja władzy. Jeden człowiek ma
władzę nad innym, może mu coś nakazać, może go
oceniać, upokarzać i czerpać z tego satysfakcję, może odrzucać i wykluczyć...

KRYTYKAPOLITYCZNA.PL
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Feminizm niepewności. Dziennik rodzaju Snitow Ann
Tu esej Gender diary: https://www.dissentmagazine.org/article/pages-from-
a-gender-diary-basic-divisions-in-feminism

Feminizm niepewności. Dziennik rodzaju
Sprawdź niskie ceny i kup Feminizm niepewności.
Dziennik rodzaju w księgarni internetowej tantis.pl ⭐
Szybka wysyłka!

TANTIS.PL
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Rebellion reż. Maia Kenworthy
https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/�lm/rebellion

Rebellion Rebellion
reż. Maia Kenworthy, Elena Sánchez Bellot / 2021 / Wielka
Brytania / 83min. Fascynująca historia XR, czyli Extinction
Rebellion - międzynarodowego oddolnego ruchu
społeczno-politycznego, protestującego przeciwko
bierności polityków wobec zmian klimatu i wymierania
gatunków Fascynująca historia XR, czyli Extinction Rebellion - międzynarodowego
oddolnego ruchu społeczno-politycznego, protestującego przeciwko bierności
polityków wobec zmian klimatu i wymierania gatunków.

MDAG
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Joanna Żylińska

Joanna Zylinska - Bio
Winton Chair Visiting Scholar at the University of
Minnesota, US, and Beaverbrook Visiting Scholar at McGill
University in Canada. Joanna Zylinska is a writer, lecturer,
artist and curator, working in the areas of digital
technologies and new media, ethics, photography and art.

JOANNAZYLINSKA
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Donna Haraway

Donna Haraway - Wikipedia, wolna encyklopedia
Donna Haraway (ur. 1944 w Denver) - biolożka i filozofka
feministyczna, wykładowczyni na wydziale Historii
Świadomości Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz,
zajmująca się m.in. feminizmem oraz studiami nad
stosunkiem ludzi do maszyn. Uhonorowana nagrodą im.
Ludwika Flecka.

WIKIPEDIA
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Chcemy całego życia. Aneta Górnicka-Boratyńska

https://www.karakter.pl/ksiazki/kobiety-rasa-klasa
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https://tantis.pl/feminizm-niepewnosci-dziennik-rodzaju-p2988830?utm_source=google&utm_medium=cpc_product&utm_source=google&utm_medium=cpc_shopping_max&utm_campaign=ksiazki-biografie&gclid=Cj0KCQjwzqSWBhDPARIsAK38LY-YrFZQ5vHpcc1y88kOa1edsaKym837l5QOH2NFOga7vBvMxLx8FdoaAg3oEALw_wcB
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/rebellion
https://mdag.pl/pl/ogladaj-online/19/film/rebellion
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Donna_Haraway
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Chcemy całego życia
Wspólnym doświadczeniem większości cytowanych
w niniejszej antologii autorek jest zapomnienie. O wielu z
nich niemalże nikt nie słyszał. W przypadku innych,
bardziej

WWW.CZARNAOWCA.PL
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Sufrażystki, ani służące, ani prostytutki

Sufrażystki Ani służące, ani prostytutki
Autor: p c

YOUTUBE
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Ulrike Ottingen "Madame X"

Ulrike Ottinger Retrospective: Madame X: An
Absolute Ruler - Metrograph
With her first feature, in which a merciless pirate ruler
invites women to leave domestic security behind for a life
of adventure, Ottinger already displays a languid style
that’s all her own.

METROGRAPH
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Elizabeth Cady Stanton “The Solitude of Self”
https://matfel.pl/product-pol-810552-THE-LOST-DIARIES-OF-ELIZABETH-
CADY-STANTON-Sarah-Bates.html?
utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping

“The Solitude of Self”: Stanton Appeals for
Women’s Rights
The struggle for woman suffrage lasted almost a century.
The 1848 Woman’s Rights Convention at Seneca Falls, New York, initiated public
discussion of votes for women, and serious campaigning began with the founding in
1869 of two original (and competing) suffrage organizations—the National Woman
Suf…

HISTORYMATTERS.GMU.EDU
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Powieść Marta Elizy Orzeszkowej

Eliza Orzeszkowa, Marta
Marta stanowi typowy przykład pozytywistycznej powieści
tendencyjnej. Zbyt typowy jak na gust dzisiejszy - ze
szkodą dla wagi podejmowanej przez Orzeszkową
tematyki obecności kobiet na rynku pracy i w życiu
społecznym. Oczywiście wiele się zmieniło, odkąd Marta
została po raz pierwszy opublikowana w 1873 roku na
łamach „Tygodnika Mód i Powieści".

WOLNE LEKTURY
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Socjalny Kongres Kobiet

Socjalny Kongres Kobiet
Socjalny Kongres Kobiet. 2,196 likes. Socjalny Kongres
Kobiet jest kolejnym krokiem w rozwoju wspólnej walki o
wyższe płace i niższe czynsze.

FACEBOOK

WOS dla zaawansowanych

ANONIMOWY 17 LIP 2022 08:33 UTC

Prawo konstytucyjne - podręcznik
Gdyby któraś miała ochotę poczytać omówienie naszej Konstytucji i działania
organów przez prof. prawa konstytucyjnego. Wydanie z 2011 r., więc część
ustawowa mogła się pozmieniać, ale ustrojowa i konstytucyjna nadal aktualne. 

Link do pobrania z dysku, bo plik za duży, by wrzucić.

Polskie Prawo Konstytucyjne_Garlicki 2011 (Liber
wyd. 15).pdf
Autor: Natalia Kowalik

GOOGLE DRIVE

ANONIMOWY 08 STY 2023 15:38 UTC

Obywatelska kontrola wyborów KOD

Obywatelska Kontrola Wyborów - Obywatelska
Kontrola Wyborów - projekt realizowany przez KOD
PRZED NAMI WYBORY DO SEJMU I SENATU 2023 TO
WAZNE BYŚMY OBSERWOWALI ICH PRZEBBIEG ___
Obecna władza nie szanuje prawa. Mamy podstawy, by jej
nie ufać. Dopilnujmy więc, by wybory były uczciwe.
Pójdziesz na wybory. Zagłosujesz. Ale...

OBYWATELSKA KONTROLA WYBORÓW
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Ceiling Sejm - Kot Sejmowy

Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.

FACEBOOK.COM
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Fajny ten Sejm, taki nie za reprezentatywny

Fajny ten Sejm, taki nie za reprezentatywny
Fajny ten Sejm, taki nie za reprezentatywny. 3,587 likes · 5
talking about this. Kobiety stanowią 52% polskiego
społeczeństwa i statystycznie są lepiej wykształcone.
Mimo tego stanowią tylko 28%...

FACEBOOK
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Kompendium wiedzy dot. działania państwa.
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Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i
prawie
15% Przenikające się sfery: polityczna, społeczna i
gospodarcza podlegają nieustannym zmianom, które
wpływają na kształt życia społecznego, systemu
ekonomicznego, ustroju państwa i jego pozycję w
społeczności międzynarodowej. Warto je śledzić na
bieżąco, a zadaniem tej książki jest pomoc w ich
zrozumieniu.

PROFINFO
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"Ludowa Historia Polski" Adam Leszczyński

Ludowa historia Polski | Adam Leszczyński
„Ludowa historia Polski" to opowieść o tym, co zostało w
polskiej pamięci zakłamane, albo z niej wyparte. To
historia 90 proc. Polaków - ubogich i niewykształconych,
tych, którzy mieli ciężko pracować i słuchać narodowych
elit - od początku Polski aż do czasów współczesnych.

LUBIMYCZYTAĆ.PL
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„Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu” to
projekt realizowany przez Kaliską Inicjatywę Miejską
w Kaliszu.
https://www.facebook.com/liczysiemiasto/

Liczy się miasto
Liczy się miasto. 593 likes · 2 talking about this. „Liczy się
miasto. Społeczna analiza budżetu” to projekt realizowany
przez Kaliską Inicjatywę Miejską w Kaliszu.

FACEBOOK.COM
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Chamstwo Kacper Pobłocki

Chamstwo | Kacper Pobłocki
„Hasłem naszym mizeria, okryciem nędza, napojem łzy".
Myśląc o historii niewolnictwa, niejednokrotnie nie
pamiętamy o historii polskich chłopów i chłopek. Ale jak
inaczej nazwać ich darmową pracę pod...

LUBIMYCZYTAĆ.PL
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"Prześniona rewolucja" Andrzej Leder
https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/przesniona-rewolucja-andrzej-
leder-210

Prześniona rewolucja | Andrzej Leder |
Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Opis książki W Polsce w latach 1939-1956 dokonała się
rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, narzucona z
zewnątrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie
głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa,
tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli mieszczaństwa, do
najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków: odejścia od
mentalności określonej przez wieś i folwark ku tej zdeterminowanej przez miasto i
miejski sposób życia.

WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ

TKALNIA/ WERONIKA 08 STY 2023 15:36 UTC

Polska smuta Prof. Janusz Czapiński o kryzysie
zaufania, nepotyzmie oraz dobrym i złym kapitale
społecznym

Polska smuta
Prof. Janusz Czapiński o kryzysie zaufania, nepotyzmie
oraz dobrym i złym kapitale społecznym Jacek Żakowski:
- Co nas czeka, kiedy wyjdziemy z tego kryzysu? Janusz
Czapiński: - Po kryzysie globalnym czeka nas nasz własny.
Dlaczego? Bo się przestaniemy rozwijać. Pociąg globalnej
gospodarki musiał się na chwilę zatrzymać, żeby
przeprowadzić różne drobne naprawy.

POLITYKA
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Czy już mamy reżim? Sprawdzam. Piszę do Wojewody
o unieważnienie odwołania dyrektorki Teatru Rozrywki
w Chorzowie

Czy już mamy reżim? Sprawdzam. Piszę do
Wojewody o unieważnienie odwołania dyrektorki
Teatru Rozrywki w Chorzowie
Kilka dni temu, na spotkaniu w Katowicach, pewien
Syryjczyk opowiadał o swoim koledze. Reżim Assada
oskarżył go o to, że w prywatnej rozmowie negatywnie
wypowiadał się o Assadzie,

CZY JUŻ MAMY REŻIM? SPRAWDZAM. PISZĘ DO WOJEWODY O UNIEWAŻNIENIE ODWOŁANIA
DYREKTORKI TEATRU ROZRYWKI W CHORZOWIE
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Podział administracyjny Polski

Główny Urząd Statystyczny / Statystyka regionalna
/ Jednostki terytorialne / Podział administracyjny
Polski
Trójstopniowy podział administracyjny (terytorialny) Polski
został wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 roku.
Zgodnie z nim terytorium Polski podzielone zostało na województwa, następnie na
powiaty (w tym gminy mające status miast na prawach powiatu) oraz gminy. Podział
ten zastąpił obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny na
województwa i gminy.

STAT
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USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o
zgromadzeniach

https://www.profinfo.pl/sklep/kompendium-wiedzy-o-spoleczenstwie-panstwie-i-prawie,131782.html?gclid=Cj0KCQjw8amWBhCYARIsADqZJoXhkSFYRu0ayTIbfZkaeW939j8dcdFWzObNYyTq-JnmRyBN-jYwgJ8aAuQhEALw_wcB#book
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4939197/ludowa-historia-polski
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https://www.facebook.com/liczysiemiasto/
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4948339/chamstwo
https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/przesniona-rewolucja-andrzej-leder-210
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Prawo-o-zgromadzeniach.pdf
Dokument PDF

KONSTYTUCYJNE.HOME.AMU.EDU.PL
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Folwark - radiowy serial dokumentalny o władzy,
polityce i lokalnych układach

Folwark - Radio TOK FM
Folwark - radiowy serial dokumentalny o władzy, polityce i
lokalnych układach Kilkadziesiąt osób w krótkim czasie
rezygnuje z pracy w Urzędzie Miasta. Nie wytrzymali.
Część jest zmuszona korzystać z pomocy psychologa i
psychiatry. Twierdzą, że padli ofiarami tyrani, nękania i
mobbingu. Za wszystko, ich zdaniem, odpowiada jeden człowiek: burmistrz.

TOKFM
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Nagrody - Wrocław, nagrody dla urzędników od 600 zł
do 60 tys.

Urzędnicy się wkurzyli. Folwark trzyma się mocno
[Felieton Czyżewskiej]
Przeglądarka Internet Explorer, której używasz,
uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu
ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu
ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox,
Safari, Opera, Edge). Dowiedz się więcej o działalności odpłatnej. Szukasz innych źródeł
finansowania niż dotacje, darowizny, składki? Kup poradnik PDF Loty Kuchcińskiego to
kropla w morzu całego budżetu państwa.

NGO.PL
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Łamanie praw człowieka zaczyna się w szkołach -
Wygląd:
- poszanowanie prawa: https://tvn24.pl/premium/co-uczen-moze-w-szkole-
i-dlaczego-z-tych-praw-nie-korzysta-5414285

Odczepcie się od wyglądu uczniów i przestańcie
łamać prawa człowieka [Felieton Czyżewskiej]
To naprawdę nie jest wasza sprawa, nauczyciele i
nauczycielki. Macie przyglądać się rozwojowi uczniów -
nie tropić, czy pod rękawem są tatuaże, tylko mieć
uważność i mądrość, kiedy spod rękawa wystają blizny od
samookaleczania. Albo sińce od przemocy w domu.

NGO.PL
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Stypendia i praworządność

Stypendiów dla uczniów nie można uzależniać od
oceny z zachowania - Sieć Obywatelska Watchdog
Świadectwa rozdane, więc uzdolnieni uczniowie i
uczennice zasiadają do wypełniania wniosków o
stypendia. Niestety, niektóre rady miast i gmin pozbawiły
zdolnych, ale niepokornych młodych mieszkańców, prawa
do uzyskania stypendium. Mamy jednak dobrą wiadomość: takie ograniczenie w
przyznawaniu stypendiów jest niezgodne z ustawą o systemie oświaty, a radom gminy
miasta, powiatu, i sejmikom województwa, które uzależniły...

SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG
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Porady Watchdoga w zakresie dostępu do informacji
(można się poradzić, czy organ odpowiedział
prawidłowo, uzyskać projekt skargi na bezczynność,
zapytać o postepowanie i inne, w zakresie prawa do
informacji).
Mamy też dyżur prawnika Szymona Dubiela telefoniczny, chyba we wtorki (ale
to się może zmieniać) - nr tel. tu: 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/508572
8494850650/

Poradnia
Udzielamy ponad 2000 konsultacji prawnych rocznie. Aby
sprawniej Ci pomagać, stworzyliśmy stronę, na której w tej
chwili się znajdujesz. Specjalizujemy się w takich
tematach, jak dostęp do informacji publicznej, fundusz
sołecki i wpływanie na decyzje rządzących. W tych
obszarach mamy pewność, że porada którą otrzymujesz opiera się na doświadczeniu i
bogatej, przemyślanej wiedzy.

SIECOBYWATELSKA
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Jawne spółki komunalne. Raport z kampanii

raport_spolki_komunalne.pdf
Dokument PDF

BACKEND.SPRAWDZAMYJAKJEST.PL
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Psychologia władzy Bogdan Wojciszke

https://konstytucyjne.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Prawo-o-zgromadzeniach.pdf
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://audycje.tokfm.pl/folwark
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://publicystyka.ngo.pl/urzednicy-sie-wkurzyli-folwark-trzyma-sie-mocno-felieton-czyzewskiej
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://tvn24.pl/premium/co-uczen-moze-w-szkole-i-dlaczego-z-tych-praw-nie-korzysta-5414285
https://publicystyka.ngo.pl/odczepcie-sie-od-wygladu-uczniow-i-przestancie-lamac-prawa-czlowieka-felieton-czyzewskiej
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://siecobywatelska.pl/stypendiow-dla-uczniow-nie-mozna-uzalezniac-od-oceny-z-zachowania/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/5085728494850650/
https://porady.siecobywatelska.pl/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://backend.sprawdzamyjakjest.pl/media/annotations/mission/report_file/raport_spolki_komunalne.pdf
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia


mainfile.pdf
Dokument PDF

JOURNALS.PAN.PL
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Lokalsi Andrzej Andrysiak

Lokalsi. Nieoficjalna historia pewnego samorządu |
Andrzej Andrysiak
Niepowtarzalny koloryt Polski prowincjonalnej. Z gracją i
dociekliwością opisuje układziki, przekręty i mechanizmy
rządzące samorządem. | Zamów online

WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ
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Ścieżka dostępu do informacji:

Ścieżka dostępu do informacji
Przeprowadzimy Cię przez proces uzyskiwania informacji
publicznej, krok po kroku.

INFORMACJAPUBLICZNA.ORG
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O tym, jak pytać o informacje:

Informacja publiczna - jak pytać - Sieć Obywatelska
Watchdog
Co to jest informacja publiczna? Informacją publiczną jest
każda informacja o działalności osób oraz instytucji, które
pełnią funkcje publiczne, wykonują zadania publiczne lub
gospodarują środkami publicznymi. Kogo mogę pytać?
Mówiąc o instytucjach, które mają obowiązek udostępniać
informacje public…

SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG

Katastrofa klimatyczna
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Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-
ekologiczny głosem wielu nauk. UJ
Darmowa publikacja UJ do pobrania

Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys
klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk
Stopka redakcyjna Redakcja naukowa Kasia Jasikowska i
Michał Pałasz Recenzentki Prof. dr hab. Ewa Bińczyk,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. dr hab.
Ewa Domańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu Redaktorka językowa i korektorka Paulina
Bieniek Autorka opracowania graficznego i składu
Aleksandra Toborowicz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (
pełen tekst licencji, skrócone podsumowanie) Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, al.

UJ
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Klimatyczne ABC
https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-
Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-
PDF.html

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy
współczesnej wiedzy o zmianie klimatu - PDF
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy
współczesnej wiedzy o zmianie klimatu - PDF | W obliczu
kryzysu klimatycznego zgodna ze współczesnym stanem
wiedzy naukowej edukacja na jego temat jest wyjątkowo
pilną potrzebą.

WUW
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Climate Watch to platforma internetowa mająca na
celu umożliwienie decydentom, naukowcom, mediom i
innym zainteresowanym stronom dostęp do otwartych
danych klimatycznych, wizualizacji i zasobów, których
potrzebują, aby uzyskać wgląd w krajowe i globalne
postępy w zakresie zmian klimatu.

Climate Watch
Climate Watch is an open online platform designed to
empower users with the climate data, visualizations and
resources they need to gather insights on national and
global progress on climate change, sustainable
development, and help advance the goals of the Paris
Agreement.

CLIMATEWATCHDATA
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Mapa emisji w poszczególnych krajach.

Live 24/7 CO₂ emissions of electricity consumption
Electricity Maps is a live 24/7 visualization of where your
electricity comes from and how much CO2 was emitted to
produce it.

ELECTRICITYMAPS.COM
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Nadzieja umiera ostatnia.
https://www.youtube.com/watch?v=lMOHhNRLDZk&vl=pl

�lm twórcy Mozna panikować  tym razem o młodych polskich aktywistach
klimatycznych

https://journals.pan.pl/Content/91718/mainfile.pdf
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/lokalsi-nieoficjalna-historia-pewnego-samorzadu-andrzej-andrysiak-1013
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://informacjapubliczna.org/poradnik/sciezka-dostepu-do-informacji/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://siecobywatelska.pl/informacja-publiczna-jak-pytac/
https://za512.uj.edu.pl/
https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html
https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://www.climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://app.electricitymaps.com/zone/PL
https://www.youtube.com/watch?v=lMOHhNRLDZk&vl=pl


Nagrodzony film „Nadzieja umiera ostatnia” reż. Jonathan L. Ramsey (2021)
Autor: Ramsey United

YOUTUBE
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"Nowa wojna klimatyczna. Jak ocalić naszą planetę?" -
Michael E. Mann

Nowa wojna klimatyczna. Jak ocalić naszą planetę?
| Michael E. Mann
Michael E. Mann, klimatolog i uznany autorytet w tej
dziedzinie, demaskuje niewygodną prawdę: koncerny
paliw kopalnych, prowadząc kampanię dezinformacyjną,
obarczyły nas wszystkich odpowiedzialnością za
ratowanie Ziemi. Zobowiązują zwykłych ludzi do
ekologicznych zachowań, a same nadal prowadzą
szkodliwe dla środowiska interesy, zarabiając miliardy!
Mann nie poprzestaje na tej diagnozie, lecz pokazuje, jak
wybrnąć z zaistniałej sytuacji.

LUBIMYCZYTAĆ.PL
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Cowspiracy
świetny �lm polecam - o zależności między przemysłową hodowlą bydła a
zmianami klimatycznymi
https://www.�lmweb.pl/�lm/Cowspiracy%3A+tajemnica+równowagi+ekologic
znej+środowiska-2014-725681

Cowspiracy: tajemnica równowagi ekologicznej
środowiska | Film | 2014

"id":"725681","linkUrl":"/film/Cowspiracy%3A+tajemnica+r%C3%B3wnowagi+ekologicznej+%C5%9Brodowiska-
2014-725681","alt":"Cowspiracy: tajemnica równowagi ekologicznej
środowiska","imgUrl":"https://fwcdn.pl/fpo/56/81/725681/7685449.2.jpg"} Dokument
przedstawia wpływ hodowli przemysłowych na środowisko naturalne, jednocześnie
poszukując realnych rozwiązań ratowania planety i odnalezienia odpowiedniej drogi do
zrównoważonego rozwoju. Więcej Mniej
{"tv":"/film/Cowspiracy%3A+tajemnica+r%C3%B3wnowagi+ekologicznej+%C5%9Brodowiska-
2014-
725681/tv","cinema":"/film/Cowspiracy%3A+tajemnica+r%C3%B3wnowagi+ekologicznej+%C5%9Brodowiska-
2014-725681/showtimes/_cityName_"} {"linkA":"#unkown-link--stayAtHomePage--?
ref=promo_stayAtHomeA","linkB":"#unkown-link--stayAtHomePage--?
ref=promo_stayAtHomeB"} Na razie nikt nie dodał opisu do tego filmu. Możesz być
pierwszy! Dodaj opis filmu Szkoda, że film "Cowspiracy ..."

FILMWEB
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Świat na rozdrożu
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?
sa=L&ai=DChcSEwi2pPzAwf_4AhXzjWgJHQXECWEYABAQGgJ3Zg&ae=2&ohost
=www.google.com&cid=CAASJuRo8MqdgcYN1T_7Sw7mJzfrf_KVcCxCjacgPFjWj

Tzt_nyPinh0&sig=AOD64_0zzI0CkOr-tTdbPe22-D7I7Nr7-
Q&q&adurl&ved=2ahUKEwjj_fLAwf_4AhViX_EDHQIZDCgQ0Qx6BAgDEAE&nis
=8&dct=1

trudna pozycja, dużo danych i trzeba bardzo się skupić, ale wiedza bezcenna

Świat na rozdrożu
"Świat na rozdrożu" to książka z gatunku tych tekstów
popularnonaukowych, które należy zaliczyć do pozycji
obowiązkowych dla każdego, kto chce zrozumieć
mechanizmy społeczne kierujące rozwojem i
funkcjonowaniem ludzkości. Można nawet powiedzieć
więcej: wiele zyskałby kanon lektur szkolnych, gdyby doń
zaliczyć dzieło Marcina Popkiewicza, a jeszcze więcej
zyskaliby uczniowie...

TANIAKSIAZKA.PL
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Nauka o klimacie, strona www
https://naukaoklimacie.pl

Nauka o klimacie. | naukaoklimacie.pl
Nie mamy co liczyć na to, że zmniejszona aktywności
Słońca odwróci skutki globalnego ocieplenia. Ewentualny
spadek temperatury będzie dziesięć razy mniejszy niż
wzrost wywołany przez nadmiar CO 2 w atmosferze! dodaj
komentarz

NAUKAOKLIMACIE

TKALNIA/ WERONIKA 08 STY 2023 15:21 UTC

Zestaw narzędzi do przeprowadzenia lokalnej
transformacji energetycznej Dla samorządów, klastrów
energii, społeczności energetycznych, firm oraz
mieszkańców.

Zefir - narzędzie do przeprowadzenia transformacji
energetycznej
Symulacja przyszłości pozwoli wybrać najlepszą drogę -
na podstawie dostępnych informacji zaawansowany
symulator, wykorzystujący moce obliczeniowe
superkomputerów w nowoczesnym Centrum
Informatycznym w Świerku, pozwala przeanalizować konsekwencje decyzji
inwestycyjnych i wybrać tę, która jest optymalna. 

ZEFIR
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Raport Edukacja klimatyczna w Polsce

Raport_Edukacja_klimatyczna_w_Polsce
Dokument PDF

PADLET DRIVE

https://www.youtube.com/watch?v=lMOHhNRLDZk&vl=pl
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4990707/nowa-wojna-klimatyczna-jak-ocalic-nasza-planete
https://www.filmweb.pl/film/Cowspiracy%3A+tajemnica+r%C3%B3wnowagi+ekologicznej+%C5%9Brodowiska-2014-725681
https://www.filmweb.pl/film/Cowspiracy%3A+tajemnica+r%C3%B3wnowagi+ekologicznej+%C5%9Brodowiska-2014-725681
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi2pPzAwf_4AhXzjWgJHQXECWEYABAQGgJ3Zg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASJuRo8MqdgcYN1T_7Sw7mJzfrf_KVcCxCjacgPFjWjTzt_nyPinh0&sig=AOD64_0zzI0CkOr-tTdbPe22-D7I7Nr7-Q&q&adurl&ved=2ahUKEwjj_fLAwf_4AhViX_EDHQIZDCgQ0Qx6BAgDEAE&nis=8&dct=1
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi2pPzAwf_4AhXzjWgJHQXECWEYABAQGgJ3Zg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASJuRo8MqdgcYN1T_7Sw7mJzfrf_KVcCxCjacgPFjWjTzt_nyPinh0&sig=AOD64_0zzI0CkOr-tTdbPe22-D7I7Nr7-Q&q&adurl&ved=2ahUKEwjj_fLAwf_4AhViX_EDHQIZDCgQ0Qx6BAgDEAE&nis=8&dct=1
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi2pPzAwf_4AhXzjWgJHQXECWEYABAQGgJ3Zg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASJuRo8MqdgcYN1T_7Sw7mJzfrf_KVcCxCjacgPFjWjTzt_nyPinh0&sig=AOD64_0zzI0CkOr-tTdbPe22-D7I7Nr7-Q&q&adurl&ved=2ahUKEwjj_fLAwf_4AhViX_EDHQIZDCgQ0Qx6BAgDEAE&nis=8&dct=1
https://naukaoklimacie.pl/
https://naukaoklimacie.pl/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://zefir.app/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1018857763/7cb04d2768d69633772b7b80d4db7b06/Raport_Edukacja_klimatyczna_w_Polsce.pdf
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Pierwsze kroki z klimatem

pierwsze-kroki-z-klimatem-poradnik-na-drodze-do-neutralności-
klimatycznej (2)
Dokument PDF

PADLET DRIVE
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Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat
Szymon Markiewka

Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o
klimat | Tomasz Szymon Markiewka
Rok 2020 wyraźnie pokazał, w jak marnie
skonstruowanym świecie żyjemy. Pandemia COVID-19
skutecznie sparaliżowała systemy ochrony zdrowia w
wielu państwach i potężnie uderzyła w światową
gospodarkę. Bezlitośnie obnażyła też słabości systemu,
który generując miliony bezrobotnych, innym zapewnia
rekordowe zyski na giełdach. A pandemia to dopiero
początek. Katastrofa klimatyczna rozgrywa się na naszych
oczach.

LUBIMYCZYTAĆ.PL
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Międzyrządowa Platforma Naukowo-Polityczna ds.
Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych
(IPBES)

IPBES Home page | IPBES secretariat
The Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) is the
intergovernmental body which assesses the state of
biodiversity and of the ecosystem services.

IPBES SECRETARIAT
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1,5°C… 2°C… 3°C… 4°C – porównanie następstw
zmiany klimatu

1,5°C... 2°C... 3°C... 4°C - porównanie następstw
zmiany klimatu
Średnia temperatura powierzchni Ziemi w wyniku
powodowanej przez nas zmiany klimatu wzrosła już o
ponad 1°C powyżej wartości z epoki przedprzemysłowej.
Jeśli szybko nie zredukujemy emisji gazów cieplarnianych
to w latach 2030. wzrost temperatury może sięgnąć 1,5°C,
do 2100 roku powyżej 4°C, a później nawet 2-3 razy tyle.

NAUKA O KLIMACIE | NAUKAOKLIMACIE.PL
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Badanie 500 milionów lat zmian klimatu na Ziemi
ujawnia tragiczne ostrzeżenie dla ludzkości.

A 500-million-year survey of Earth's climate reveals
dire warning for humanity
When it opens next month, the revamped fossil hall of the
Smithsonian Institution's National Museum of Natural
History in Washington, D.C., will be more than a vault of
dinosaur bones. It will show how Earth's climate has
shifted over the eons, driving radical changes in life, and
how, in the modern age, one form of life-humans-is, in turn,
transforming the climate.

SCIENCE
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Marcin Popkiewicz Zielony podcast

Jest gotowy scenariusz zielonej transformacji
Polski! Marcin Popkiewicz, autor "Zrozumieć
transformację energetyczną"
Listen to this episode from Zielony Podcast on Spotify. To
już ostatni, 40. odcinek 4. sezonu Zielonego Podcastu. I
tak jak sezony 1. i 2 rozpoczynaliśmy od rozmowy z
Marcinem Popkiewiczem, tak teraz będziemy kończyć ten
sezon.

SPOTIFY
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MOŻNA PANIKOWAĆ

MOŻNA PANIKOWAĆ
„Można panikować" to przepełniony nostalgią portret 62-
letniego fizyka atmosferycznego, prof. Szymona
Malinowskiego. Profesor zajmuje się zjawiskami
prowadzającymi do zmian klimatycznych i alarmuje o
nadchodzącym zagrożeniu. Szymon, który przez całe
życie zawodowe edukował innych, jest ukazany w momencie kiedy musi poradzić sobie
z osobistą tragedią, która skłania go do oceny dokonań życia.

MOZNAPANIKOWAC
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Popkiewicz: Atom? Tak. Nie. Być może, ale…

Popkiewicz: Atom? Tak. Nie. Być może, ale... -
BiznesAlert.pl
W dyskusjach o energetyce jądrowej można zauważyć
radykalną polaryzację stanowisk: zarówno przeciwnicy
energetyki jądrowej jak i jej zwolennicy prezentują
jednostronne poglądy, a nie zgadzające się z nim osoby są
rutynowo oskarżane o bycie wrogami ludzkości. Tymczasem energetyka jądrowa - jak
zresztą każde wielkoskalowe źródło energii - ma swoje realne plusy i minusy, które
należy brać [...]

BIZNESALERT.PL
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Nauka o klimacie

Książka „Nauka o klimacie"
Globalne ocieplenie to temat bardzo gorący, wywołujący
emocje i ożywione dyskusje. W tych dyskusjach
spotykamy wiele niezrozumienia, wyobrażeń odległych od
stanu wiedzy i często powtarzanych mitów klimatycznych.
Nauka o klimacie - jak każda dziedzina współczesnej
nauki - jest bardzo rozbudowana i kompetentne wypowiadanie się w jej zakresie
wymaga sporej wiedzy.

NAUKAOKLIMACIE.PL

https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1018857763/5bc58b5e3c144f827e2ffdf7581ab3f3/pierwsze_kroki_z_klimatem_poradnik_na_drodze_do_neutralnos_ci_klimatycznej__2_.pdf
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4955777/zmienic-swiat-raz-jeszcze-jak-wygrac-walke-o-klimat
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://ipbes.net/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/porownanie-nastepstw-zmiany-klimatu/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://www.science.org/content/article/500-million-year-survey-earths-climate-reveals-dire-warning-humanity
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://open.spotify.com/episode/1jSnpRxm2NdGMHkL1lxE90?si=77a153de964d4a67&nd=1
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://www.moznapanikowac.pl/
https://biznesalert.pl/atom-strategia-energetyczna-oze/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ksiazka-nauka-o-klimacie-346/
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Nauka klimacie dla sceptycznych

Nauka o klimacie. | naukaoklimacie.pl
Spadek PKB o kilka procent czy możliwość upadku
globalnej gospodarki? Tłumaczymy, czemu ekonomiści
często nie doceniają problemu zmiany klimatu.

NAUKAOKLIMACIE
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Zrozumieć transformację energetyczną Od depresji do
wizji albo jak wykopywać się z dziury, w której
jesteśmyebook Autor Marcin Popkiewicz

Zrozumieć transformację energetyczną - ebook
„Kryzys energetyczny, gospodarczy i militarny w Europie
zagrożonej przez reżim Władimira Putina to argument za,
a nie - Broń Boże! - przeciwko transformacji energetycznej.
Jej potencjał oraz wyzwania należy tłumaczyć językiem
prostym i atrakcyjnym, a mało kto robi to lepiej niż Marcin
Popkiewicz. Polecam!"

PUBLIO.PL
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IPCC Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu
The Intergovernmental Panel on Climate Change

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
Special and Methodology Reports Special Report
Methodology Report Through its assessments, the IPCC
determines the state of knowledge on climate change. It
identifies where there is agreement in the scientific
community on topics related to climate change, and where further research is needed.
The reports are drafted and reviewed in several stages, thus guaranteeing objectivity
and transparency.

IPCC
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Edukacja klimatyczna w Polsce

UNGC - Edukacja klimatyczna
Współzałożyciel powstałej w 1990 r. Fundacji Instytutu na
rzecz Ekorozwoju i przez blisko 25 lat jej prezes.
Współzałożyciel Fundacji Efektywnego Wykorzystania
Energii. Prowadzi działalność naukową w zakresie
zrównoważonego rozwoju, specjalizując się w kwestiach
energii i ochrony klimatu. Wykłada na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach.
Współtwórca i pierwszy przewodniczący Komisji ds.

EDUKACJAKLIMATYCZNA
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Pozytywnie o klimacie
https://instagram.com/sambentley?igshid=YmMyMTA2M2Y=

sambentley

INSTAGRAM
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Granice wzrostu Donella H.Meadows

Granice wzrostu (288062) - Donella H.Meadows -
książka, recenzja, streszczenie
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych
przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz
szczegóły na ten temat Zgadzam się na przechow…

HTTPS://WWW.GRANICE.PL/
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This Is Not A Drill Extinction Rebellion

This Is Not A Drill - Extinction Rebellion -
Megaksiazki.pl
Zamów książkę This Is Not A Drill od autora Extinction
Rebellion Księgarnia online Megaksiazki.pl. szybka
wysyłka, świetne ceny

MEGAKSIAZKI
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Siostry Rzeki
Super akcja Cecylii Malik w spółki...

Siostry Rzeki - VOD Green Festival
Opis filmu "Siostry Rzeki": Inne rzeki wpływają, aby
uratować Wisłę przed planowaną nową wielką zaporą w
Siarzewie: Dunajec, Soła, Pilica i Raba. Cecylia Malik
wzywa kobiety, by oddały głos rzekom i włączyły się do
walki, która toczy się między ekologami z Koalicji
RATUJMY RZEKI a politykami, urzędnikami i lobby hydrotechnicznym.

GREENFESTIVAL
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Nadzieja w mroku Rebecca Solnit

Nadzieja w mroku. Nieznane opowieści, niebywałe
możliwości | Rebecca Solnit
Książka napisana przeciwko zwątpieniu. Płomienne
wezwanie do działania na rzecz zmiany. „Nadzieja tkwi w
założeniu, że nie sposób przewidzieć, co się stanie w
przyszłości, i że w tej szczelinie niepe...

LUBIMYCZYTAĆ.PL
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Ostatni moment. Jak wspólnie możemy ocalić nasz
świat Scilla Elworthy

https://naukaoklimacie.pl/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://www.publio.pl/zrozumiec-transformacje-energetyczna-marcin-popkiewicz,p1100152.html
https://www.ipcc.ch/
https://edukacjaklimatyczna.org.pl/
https://instagram.com/sambentley?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/sambentley?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.granice.pl/ksiazka/granice-wzrostu/288062
https://www.megaksiazki.pl/specjalistyczne-naukowe/5690909-this-is-not-a-drill.html?utm_si=dEh1ckV0aDRyTlRZNU1Ea3dPVE14TGpNME5EQXdNQT09&adtype=%7Badtype%7D&product_id=%7Bproduct_id%7D&product_partition_id=%7Bproduct_partition_id%7D&store_code=%7Bstore_code%7D&matchtype=&network=g&device=c&creative=86980132997&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=311701277&adgroupid=25605646997&feeditemid=&targetid=pla-1405202098984&loc_physical_ms=9061070&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQjw8amWBhCYARIsADqZJoU2nJZh-HoMMT-_McywdeMvfXDZDgt1XgEA2geqU6gnfcj413vTO0kaAhvREALw_wcB
https://vod.greenfestival.pl/v/siostry-rzeki,274.html?sad=8ebe7271c1a2
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4882928/nadzieja-w-mroku-nieznane-opowiesci-niebywale-mozliwosci


Ostatni moment. Jak wspólnie możemy ocalić nasz
świat | Scilla Elworthy
W książce dr Scilla Elworthy, trzykrotnie nominowana do
Pokojowej Nagrody Nobla, realistycznie myśląca
aktywistka z czterdziestoletnim doświadczeniem pracy
przy najostrzejszych konfliktach, prezentuje swoją
odważną, ale możliwą do osiągnięcia wizję przyszłości.
Porównywarka z zawsze aktualnymi cenami W naszej
porównywarce znajdziesz książki, audiobooki i e-booki, ze
wszystkich najpopularniejszych księgarni internetowych i
stacjonarnych, zawsze w najlepszej cenie.

LUBIMYCZYTAĆ.PL
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Świat na granicy: Nasza planeta oczami naukowców -
o granicach planetarnych (na Netflixie)

Świat na granicy: Nasza planeta oczami
naukowców | Film | 2021

"id":"874210","linkUrl":"/film/%C5%9Awiat+na+granicy%3A+Nasza+planeta+oczami+naukowc%C3%B3w-
2021-874210","alt":"Świat na granicy: Nasza planeta oczami
naukowców","imgUrl":"https://fwcdn.pl/fpo/42/10/874210/7959315.2.jpg"} David
Attenborough i naukowiec Johan Rockström opowiadają o kryzysie bioróżnorodności
na Ziemi i zastanawiają się, jak mu zaradzić. Więcej Mniej
{"tv":"/film/%C5%9Awiat+na+granicy%3A+Nasza+planeta+oczami+naukowc%C3%B3w-
2021-
874210/tv","cinema":"/film/%C5%9Awiat+na+granicy%3A+Nasza+planeta+oczami+naukowc%C3%B3w-
2021-874210/showtimes/_cityName_"} {"linkA":"#unkown-link--stayAtHomePage--?
ref=promo_stayAtHomeA","linkB":"#unkown-link--stayAtHomePage--?
ref=promo_stayAtHomeB"} Film przedstawia podstawy naukowe obu tych wpływowych
produkcji. "Świat na granicy" opowiada o ustaleniach naukowych profesora Johana
Rockströma, który cieszy się uznaniem na całym świecie.

FILMWEB
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Śmierć w Amazonii Domosławski Artur

Śmierć w Amazonii
Książka Śmierć w Amazonii autorstwa Domosławski Artur,
dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 18,22 zł.
Przeczytaj recenzję Śmierć w Amazonii. Zamów dostawę
do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze!

EMPIK.COM
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Koniec lodu. Jak odnaleźć sens w byciu świadkiem
katastrofy klimatycznej

Koniec lodu. Jak odnaleźć sens w byciu świadkiem
katastrofy klimatycznej
Książka Koniec lodu. Jak odnaleźć sens w byciu
świadkiem katastrofy klimatycznej autorstwa Jamail Dahr,
dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 28,00 zł.
Przeczytaj recenzję Koniec lodu. Jak odnaleźć sens w
byciu świadkiem katastrofy klimatycznej. Zamów dostawę
do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorz…

EMPIK.COM
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DAVID ATTENBOROUGH: ŻYCIE NA NASZEJ
PLANECIE

David Attenborough: Życie na naszej planecie | Film
| 2020
Legendarny narrator wspomina swoje życie i opowiada o
ewolucji życia na Ziemi, ubolewając nad zanikiem dzikiej
przyrody i dzieląc się swoją wizją przyszłości. Więcej
Mniej Ten wyjątkowy film dokumentalny wyprodukowany
przez nagradzaną wytwórnię Silverback Films
specjalizującą się w filmach przyrodniczych oraz globalną
organizację ekologiczną WWF opowiada historię życia na
naszej planecie z punktu widzenia mężczyzny, który zna
świat natury lepiej niż ktokolwiek inny na świecie.

FILMWEB
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#DzikieJestPiękne: Dzikie jest kobietą Monika Kotulak

#DzikieJestPiękne: Dzikie jest kobietą
Jej praca jest niewidoczna, ale bardzo wiele warta. Jest
wrażliwa i cenna, ale wykorzystywana do załatwiania
prywatnych interesów i przepychanek. System
kapitalistyczny i patriarchalny upatrzył sobie w niej wroga
i zasób. Jej siła jest jednak nie do ogarnięcia
i nie do powstrzymania. Kto…

INSTYTUTSPRAWOBYWATELSKICH.PL

Cyberpolityka
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Fakenews.pl FUNDACJA “PRZECIWDZIAŁAMY
DEZINFORMACJI”

Fakenews.pl
Fake News Polska. Plotki, manipulacje, miejskie legendy i
zwykłe kłamstwa. Weryfikujemy wszystko. Prawda nigdy
nie leży pośrodku.

FAKENEWS.PL
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Spider`s web portal o technologii

Spider’s Web
Spider’s Web to największy niezależny technologiczno-
lifestylowy blog w Polsce. Kilkunastu blogerów regularnie
tworzy felietony, opiniotwórcze teksty, tłumaczy
zagadnienia ze świata nauki i doradza w zakupach
elektroniki.

SPIDER'S WEB
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Wojska Obrony Cyberprzestrzeni rozpoczęły
działalność

Powołano polskie cyberwojsko - CRN
Autor: Krzysztof Pasławski Wojska Obrony
Cyberprzestrzeni rozpoczęły działalność. Cyberwojsko
będzie formowane do 2025 r. MON ogłosił rozpoczęcie
działalności Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Powołano
dowództwo. Na jego czele stanął gen. bryg. Karol
Molenda, który od 3 lat formował tę jednostkę. Jak
informuje ministerstwo, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są przeznaczone do
prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni - obronnych, rozpoznania i
ofensywnych.

CRN

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4879505/ostatni-moment-jak-wspolnie-mozemy-ocalic-nasz-swiat
https://www.filmweb.pl/film/%C5%9Awiat+na+granicy%3A+Nasza+planeta+oczami+naukowc%C3%B3w-2021-874210
https://www.empik.com/smierc-w-amazonii-domoslawski-artur,p1136236442,ksiazka-p
https://www.empik.com/koniec-lodu-jak-odnalezc-sens-w-byciu-swiadkiem-katastrofy-klimatycznej-jamail-dahr,p1241220965,ksiazka-p
https://www.filmweb.pl/film/David+Attenborough%3A+%C5%BBycie+na+naszej+planecie-2020-850417
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://instytutsprawobywatelskich.pl/dzikiejestpiekne-dzikie-jest-kobieta/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://fakenews.pl/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://spidersweb.pl/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://crn.pl/aktualnosci/powstalo-polskie-cyberwojsko-wojska-obrony-cyberprzestrzeni/


TKALNIA/ WERONIKA 28 SIE 2022 06:46 UTC

Panoptykon na YT

Fundacja Panoptykon
Fundacja Panoptykon powstała w kwietniu 2009 r. z
inicjatywy grupy społecznie zaangażowanych prawników.
Była to spontaniczna odpowiedź na poczucie, że choć
żyjemy społeczeństwie coraz bardziej nadzorowanym,
brakuje nie tylko konkretnych gwarancji chroniących nas
przed utratą wolności, ale nawet merytorycznej debaty publicznej na ten temat.
Fundacja miała wypełnić tę lukę.

YOUTUBE
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Marek Górka: Oblicza cyberpolityki. Przyczynek do
rozważań na temat współczesnej demokracji

Marek Górka: Oblicza cyberpolityki. Przyczynek do
rozważań na temat współczesnej demokracji
Idea postępu przewiduje stały rozwój technologiczny
prowadzący do zwiększenia komfortu, eliminowanie
chorób, ubóstwa, niesprawiedliwości, konfliktów. Wydaje
się, że wiele dzisiejszych potęg politycznych postawiło na
przyszłość, która utożsamiana jest ściśle z sukcesem w obszarze gospodarki cyfrowej -
pisze Marek Górka w „Teologii Politycznej Co Tydzień": „Sztuczna inteligencja.
Przedsionek przyszłości?"

TEOLOGIAPOLITYCZNA
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The great hack. Po wyborach prezydenckich w USA w
2016 r. firma Cambridge Analytica stała się symbolem
ciemnej strony mediów społecznościowych.

The Great Hack | Official Trailer | Netflix
Autor: Netflix

YOUTUBE
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Stowarzyszenie Demagog jest pierwszą w Polsce
organizacją fact-checkingową. Naszym głównym
celem jest poprawa jakości debaty publicznej poprzez
dostarczanie obywatelom bezstronnej i wiarygodnej
informacji.

DEMAGOG - politycy pod kontrolą!
Działamy na rzecz poprawy jakości debaty publicznej w
Polsce, tak aby bezstronna i wiarygodna informacja była
podstawowym źródłem wiedzy obywateli.

DEMAGOG
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Film The social dillema

The Social Dilemma - A Netflix Original
documentary
Never before have a handful of tech designers had such
control over the way billions of us think, act, and live our
lives. The Mental Health Dilemma A 5,000 person study
found that higher social media use correlated with self-reported declines in mental and
physical health and life satisfaction.

THE SOCIAL DILEMMA

Inne istotne
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Podcast o wypaleniu i regeneracji

https://rozmowyregeneracyjne.pl/

Rozmowy Regeneracyjne
Kolejna witryna WordPress

ROZMOWY REGENERACYJNE
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Poradnia Sieci Watchdog

Poradnia
Udzielamy ponad 2000 konsultacji prawnych rocznie. Aby
sprawniej Ci pomagać, stworzyliśmy stronę, na której w tej
chwili się znajdujesz.

SIECOBYWATELSKA.PL
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Złap i ukręć łeb Ronan Farrow
https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/zlap-i-ukrec-leb

Złap i ukręć łeb
W 2017 roku Ronan Farrow, syn słynnej hollywoodzkiej
pary, Mii Farrow i Woody'ego Allena, prowadził
dziennikarskie śledztwo w związku z przemocą seksualną
w Hollywood. Sprawa dotyczyła producenta filmowego
Harveya Weinsteina, jednej z najbardziej wpływowych
osób w branży.

CZARNE

ANONIMOWY 08 STY 2023 16:08 UTC

Missoula ... Jon Krakauer
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4465921/missoula-gwalty-w-amerykanskim-
miasteczku-uniwersyteckim

Missoula. Gwałty w amerykańskim miasteczku
uniwersyteckim | Jon Krakauer
Missoula w Montanie tylko z pozoru jest sielskim
miasteczkiem uniwersyteckim, zamieszkanym przez zżytą
społeczność dumną ze swojej drużyny futbolowej. Tak
naprawdę ta przyjemna fasada skrywa poważny p...

LUBIMYCZYTAĆ.PL
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Siła Naomi Alderman
polecała ją kiedyś Paulina Zagórska na ig 
na liście do przeczytania 
https://www.empik.com/moc-alderman-naomi,p1187210118,ksiazka-p?
cq_src=google_ads&cq_cmp=15923173382&cq_term=&cq_plac=&cq_net=u&c
q_plt=gp&gclid=EAIaIQobChMIwoid38T_-
AIVEQCiAx1cZQmqEAQYASABEgJi9_D_BwE&gclsrc=aw.ds

Siła
Książka Siła autorstwa Alderman Naomi, dostępna w
Sklepie EMPIK.COM w cenie 25,65 zł. Przeczytaj recenzję
Siła. Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy
odbiorze!

EMPIK.COM
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Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry
Reni Eddo-Lodge
https://www.karakter.pl/ksiazki/dlaczego-nie-rozmawiam-juz-z-bialymi-o-
kolorze-skory?gclid=EAIaIQobChMIlfGXucT_-
AIVVUeRBR0oFAd8EAAYASAAEgJzsfD_BwE

książkę kupiłam na fali ruchu BLM... jeszcze do przeczytania, ale dużo słyszałam
o niej dobrego

Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze
skóry
W 2014 roku Reni Eddo-Lodge, brytyjska dziennikarka i
blogerka, opublikowała na Facebooku post zatytułowany
„Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry".
Napisała w nim, że ma już dość wyjaśniania białym
ludziom, jak czują się osoby o innym kolorze skóry, ma
dość ich reakcji - od znudzenia i niezrozumienia po
agresję.

KARAKTER
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The Game changers - film o weganizmie w sporcie
https://www.youtube.com/watch?v=iSpglxHTJVM

może to nie o polityce, ale na mnie wywarł duże wrażenie... 

chyba jest na net�ixie ale nie jestem pewna...

The Game Changers | Official Trailer
Autor: The Game Changers

YOUTUBE
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Mirosław Oczkoś Sztuka dobrego mówienia

https://www.empik.com/sztuka-dobrego-mowienia-bez-belkotania-i-
przynudzania-oczkos-miroslaw,p1283600046,ksiazka-p?
cq_src=google_ads&cq_cmp=14061168183&cq_term=&cq_plac=&cq_net=u&c
q_plt=gp&gclid=EAIaIQobChMI4-yM0L__-
AIVhqkYCh2LDwUgEAQYAiABEgJ5bPD_BwE&gclsrc=aw.ds

książka z polecenia B. Krysztofczyk, z autorem mamy wykłady na
październikowym zjeździe, dużo ćwiczeń i dostęp do soundcloud w
ćwiczeniami

Sztuka dobrego mówienia bez bełkotania i
przynudzania
„Trzask, prask i po wszystkim", jak mawiał pewien dziadek
w pewnym słuchowisku radiowym. I podobnie jest z
postrzeganiem człowieka przez człowieka w sytuacjach
publicznych. Pierwszy trzask - ludzie widzą, drugi trzask -
ludzie słyszą, trzeci trzask - niektórzy rozumieją, co się do
nich mówi. Prask, i po pierwszym wrażeniu.

EMPIK
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Trello

Zarządzaj projektami zespołu z dowolnego miejsca
| Trello
Wszystko w tym samym miejscu - nawet jeśli Twój zespół
nie jest. Niezależnie od tego, czy Twój zespół składa się z
2 czy 2000 osób, możesz dopasować Trello do swojej
organizacji. Sprawdź, która opcja jest najlepsza dla Ciebie.
Trello to narzędzie wizualne, które umożliwia zespołowi
zarządzanie dowolnym typem projektu, przepływu pracy
lub śledzenia zadań.

TRELLO
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Edukacja nie jest lekiem na całe zło Tomasz S.
Markiewka

Edukacja nie jest lekiem na całe zło
Nie stać cię na podstawowe potrzeby? Widocznie nie
umiesz korzystać z pieniędzy. Pracownicy narzekają na
warunki pracy? Trzeba ich doszkolić. Ludzie głosują
inaczej, niżbyśmy chcieli? Oto mszczą się braki w edukacji
obywatelskiej. Czy istotnie chodzi o niedostatki wiedzy,
czy może ktoś nam wciska kit? Młodych nie stać na mieszkania?

KRYTYKAPOLITYCZNA.PL
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Jasnopis - narzędzie do tworzenia prostych treści

Jasnopis
To autorska aplikacja, która mierzy zrozumiałość tekstu
napisanego w języku polskim. Analizuje formę językową
tekstu i podaje stopień jego trudności (1 - teksty
najłatwiejsze, zrozumiałe dla wszystkich; 7 - teksty
najtrudniejsze). Aplikacja pozwala uwzględnić
wykształcenie odbiorcy. Działanie programu oparte jest na
wynikach badań psycholingwistycznych, w których wzięło udział ponad 3,5 tys.

JASNOPIS
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Zefirto zestaw narzędzi do przeprowadzenia lokalnej
transformacji energetycznej 
https://ze�r.app/

https://www.empik.com/moc-alderman-naomi,p1187210118,ksiazka-p?cq_src=google_ads&cq_cmp=15923173382&cq_term=&cq_plac=&cq_net=u&cq_plt=gp&gclid=EAIaIQobChMIwoid38T_-AIVEQCiAx1cZQmqEAQYASABEgJi9_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.empik.com/moc-alderman-naomi,p1187210118,ksiazka-p?cq_src=google_ads&cq_cmp=15923173382&cq_term=&cq_plac=&cq_net=u&cq_plt=gp&gclid=EAIaIQobChMIwoid38T_-AIVEQCiAx1cZQmqEAQYASABEgJi9_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.karakter.pl/ksiazki/dlaczego-nie-rozmawiam-juz-z-bialymi-o-kolorze-skory?gclid=EAIaIQobChMIlfGXucT_-AIVVUeRBR0oFAd8EAAYASAAEgJzsfD_BwE
https://www.karakter.pl/ksiazki/dlaczego-nie-rozmawiam-juz-z-bialymi-o-kolorze-skory?gclid=EAIaIQobChMIlfGXucT_-AIVVUeRBR0oFAd8EAAYASAAEgJzsfD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=iSpglxHTJVM
https://www.youtube.com/watch?v=iSpglxHTJVM
https://www.empik.com/sztuka-dobrego-mowienia-bez-belkotania-i-przynudzania-oczkos-miroslaw,p1283600046,ksiazka-p?cq_src=google_ads&cq_cmp=14061168183&cq_term=&cq_plac=&cq_net=u&cq_plt=gp&gclid=EAIaIQobChMI4-yM0L__-AIVhqkYCh2LDwUgEAQYAiABEgJ5bPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.empik.com/sztuka-dobrego-mowienia-bez-belkotania-i-przynudzania-oczkos-miroslaw,p1283600046,ksiazka-p?cq_src=google_ads&cq_cmp=14061168183&cq_term=&cq_plac=&cq_net=u&cq_plt=gp&gclid=EAIaIQobChMI4-yM0L__-AIVhqkYCh2LDwUgEAQYAiABEgJ5bPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://trello.com/pl
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://krytykapolityczna.pl/kraj/edukacja-nie-jest-lekiem-na-cale-zlo-markiewka/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://www.jasnopis.pl/
https://padlet.com/ewasurowiec
https://zefir.app/


Zefir - narzędzie do przeprowadzenia transformacji
energetycznej
Symulacja przyszłości pozwoli wybrać najlepszą drogę -
na podstawie dostępnych informacji zaawansowany
symulator, wykorzystujący moce obliczeniowe
superkomputerów w nowoczesnym Centrum
Informatycznym w Świerku, pozwala przeanalizować konsekwencje decyzji
inwestycyjnych i wybrać tę, która jest optymalna. 

ZEFIR
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Czemu mafia kradnie plaże, czyli piasek cenniejszy od
ropy

Czemu mafia kradnie plaże, czyli piasek cenniejszy
od ropy - Dział Zagraniczny
Piasek stał się niezbędną częścią naszego życia. Jest
głównym kruszywem w produkcji betonu i asfaltu,
powstają z niego części w laptopach i telefonach
komórkowych, bez niego nie powstaną szyby, żarówki czy
porcelanowe umywalki. Znajdziemy go nawet w silikonie podtrzymującym naszą
bieliznę.

DZIAŁ ZAGRANICZNY
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Blog o kosmetykach cruelty-free
Logical Harmony - making cruelty-free beauty easy

Logical Harmony - making cruelty-free beauty easy
making cruelty-free beauty easy

LOGICAL HARMONY
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Fundacja, która swoją działalność koncentruje w
trzech obszarach - Odpowiedzialna Energia,
Odpowiedzialne Państwo oraz Odpowiedzialne
Przedsiębiorstwa.

Frank Bold |
Teorię łączymy z praktyką. W rozwiązywaniu problemów
społecznych pomagają nam studenci prawa. Uczestniczą
oni w sporządzaniu opinii prawnych i pism procesowych
oraz w całym przebiegu postępowania sądowego. Studenci są pod opieką
doświadczonych prawników.

FRANKBOLD.PL
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Przewodnik zawiera kompletną wiedzę o
społecznościach energetycznych i ich rozwijaniu.

Manual Społeczności Energetycznych
🌞📒 Manual Społeczności Energetycznych to komplet
wiedzy o społecznościach energetycznych. Wiemy, że
pilnie trzeba walczyć o rozwiązania, które zapewnią nie
tylko zieloną i efektywną, ale też bezpieczną, niezależną i
tanią produkcję energii. Kierunkiem przyszłości jest
zdecentralizowana energetyka…

COOPTECH HUB
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Drwale Proulx Annie

Drwale
Książka Drwale autorstwa Proulx Annie, dostępna w
Sklepie EMPIK.COM w cenie 44,93 zł. Przeczytaj recenzję
Drwale. Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać
przy odbiorze!

EMPIK.COM
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Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce Anna
Wylegała

Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce
Książka Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce
autorstwa Wylegała Anna, dostępna w Sklepie
EMPIK.COM w cenie . Przeczytaj recenzję Był dwór, nie ma
dworu. Reforma rolna w Polsce. Zamów dostawę do
dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze!

EMPIK
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Okrągły stół dla edukacji klimatycznej

AKTUALNOŚCI - UNGC
Edukacja klimatyczna

EDUKACJAKLIMATYCZNA
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Markiewka: Nie stać cię na sukces, czyli okrutny mit
merytokracji

Markiewka: Nie stać cię na sukces, czyli okrutny
mit merytokracji
Pisze Tomasz Markiewka.

KRYTYKAPOLITYCZNA.PL
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Maja Lunde Ostatni

Ostatni
Apokalipsa, którą sami sobie zgotowaliśmy, jest coraz
bliżej! Trzecia część klimatycznej tetralogii Mai Lunde -
autorki bestsellerowej "Historii pszczół" i "Błękitu" -
nareszcie w Polsce! Sankt Petersburg, 1881 rok.
Odnalezione w Mongolii kości nowego gatunku konia
trafiają do zoologa Michaiła.

WWW.EMPIK.COM

ANONIMOWY 08 STY 2023 16:13 UTC

CAPITAL in the XXI Century

Capital in the Twenty-First Century (2019) - IMDb
Capital in the Twenty-First Century: Directed by Justin
Pemberton. With Michael Douglas, Vanessa Redgrave,
Ronald Reagan, Daniel Huttlestone. Based on Thomas
Piketty's No. 1 New York Times Bestseller, Capital in the
Twenty-First Century explores one of the most important
and controversial subjects of our time: wealth, and who gets a share of the dividends.

IMDB

https://zefir.app/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://dzialzagraniczny.pl/2019/09/czemu-mafia-kradnie-plaze-czyli-piasek-cenniejszy-od-ropy-dzial-zagraniczny-podcast012/
https://logicalharmony.net/
https://logicalharmony.net/
https://frankbold.pl/
https://www.hub.coop/publikacja/manual-spolecznosci-energetycznych/
https://www.empik.com/drwale-proulx-annie,p1154556146,ksiazka-p
https://www.empik.com/byl-dwor-nie-ma-dworu-reforma-rolna-w-polsce-wylegala-anna,p1284683222,ksiazka-p
https://edukacjaklimatyczna.org.pl/aktualnosci/
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://krytykapolityczna.pl/kraj/mit-merytokracji-markiewka/
https://www.empik.com/ostatni-lunde-maja,p1254347059,ksiazka-p
https://www.imdb.com/title/tt5723056/


ANONIMOWY 08 STY 2023 16:14 UTC

Naomi Klein Doktryna Szoku

Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm
wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne
| Naomi Klein
W tej kultowej książce Naomi Klein opowiada, w jaki
sposób amerykańskie strategie wolnorynkowe podbiły
świat, wykorzystując to, że niektóre kraje i narody znajdują
się w stanie szoku. Autorka pokazuje...

LUBIMYCZYTAĆ.PL
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Całkiem zwyczajny kraj Historia Polski bez
martyrologii

Całkiem zwyczajny kraj Historia Polski bez
martyrologii
Oprawa twarda ISBN: 978-83-957-9734-7 EAN:
9788395797347 Tytuł oryginalny: Poland in the Modern
World: Beyond Martyrdom Liczba stron: 608 Format:
170x245mm Cena katalogowa: 59,90 zł Tłumaczenie:
Dzierzgowska Anna, Dzierzgowski Jan 59,90 zł 38,15 zł
Zamówienie wyślemy 2022-07-11 Kupuj więcej i
oszczędzaj Opis Historyczny esej, w którym autor
polemizuje z cierpiętniczo-bohaterską interpretacją
polskich dziejów, tak powszechną w publicznym
dyskursie, i oferuje świeże spojrzenie na kształtowanie się
idei polskiej państwowości, a także formowanie się
świadomości narodowej i społecznej po 1795 roku.

ZNAK
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Kapitalizm. Historia krótkiego trwania Kacper
Pobłocki

Kapitalizm. Historia krótkiego trwania | Kacper
Pobłocki
Czym jest kapitalizm i skąd się wziął? Porywająca
opowieść o systemie, który na naszych oczach odchodzi
w przeszłość. Czy nowoczesność, indywidualizm i
miejskość są rzeczywiście europejskimi wynalazkami?
Czy kapitalizm powstał wraz z brytyjską rewolucją
przemysłową? Czy rok 1989 faktycznie był przełomowy, a
Amerykanie wygrali zimną wojnę?

LUBIMYCZYTAĆ.PL
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#nieczekam107lat baza ekspertek

#nieczekam107lat
Według raportu GLOBAL GENDER GAP z 2020 roku
kobiety w Europie Środkowowschodniej będą miały równy
status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse w
2128 roku. Czyli za 107 lat! Jeśli nie zaczniemy działać
teraz, nikt z nas tego nie dożyje.

#NIECZEKAM107LAT
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After Babel: Reclaiming Relationship in a
Technological World with Andy Crouch & Jonathan
Haidt

After Babel: Reclaiming Relationship in a Technological World with Andy
Crouch & Jonathan Haidt
Autor: The Trinity Forum

YOUTUBE
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Magazyn Szajn

Szajn
dziewczyński magazyn online

SZAJN
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LIFE AFTER BABELAdapting to a world we can no
longer share

Life After Babel |
America is coming apart and falling apart before our eyes.
The sense of chaos and confusion was already
overwhelming by late 2019, during the first Trump
impeachment trial.

LIFEAFTERBABEL

※※※※※※

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/612/doktryna-szoku-jak-wspolczesny-kapitalizm-wykorzystuje-kleski-zywiolowe-i-kryzysy-spoleczne
https://padlet.com/StowarzyszenieTkalnia
https://www.znak.com.pl/ksiazka/calkiem-zwyczajny-kraj-historia-polski-bez-martyrologii-brian-porter-szucs-186272
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https://www.youtube.com/watch?v=iUOCNyLVX5M
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https://szajnmag.pl/
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