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Kraków, dn. 24 września 2021 r. 

 

 

Kongres kobiet 
 

 

 

Szanowne Panie, 

 

 

W związku z rozpoczęciem merytorycznych prac nad tematami kolejnego 

Kongresu proponuję wygłoszenie przeze mnie prelekcji pod tytułem:  

„Rozwód i utrata dzieci jako porażka życiowa nowoczesnej kobiety”. 

 

Współczesna kultura i prawo promuje rozwody których liczba ciągle rośnie a 

żadna kobieta nie wychodzi za mąż z myślą o rozstaniu. Mimo gwałtownych zmian 

społecznych szczęśliwa rodzina, dom, dzieci - ciągle plasują się wysoko na liście 

celów życiowych współczesnych kobiet. Do założonej przeze mnie fundacji,  

której celem jest minimalizowanie skutków rozwodu zgłasza się, z roku na rok, 

coraz więcej kobiet cierpiących z powodu kryzysu relacji z partnerem. Wiele z 

nich traci kontakt ze swoimi dziećmi co odbierane jest jako wyjątkowo silne 

cierpienie emocjonalne. W swoimi wystąpieniu chcę omówić zarówno szerokie 

ramy społeczne niekorzystnych dla współczesnych kobiet zmian społecznych jak i 

sposoby ich przeciwdziałania.   

 

 

Z poważaniem, 

Krzysztof Mariusz Kokoszka 
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Zawiadomienie  o rozpoczęciu merytorycznych prac na d  

XII  Kongresem Kobiet  

.  

 
 

 

Dziewczyny, Kongresowiczki! 

 

Rozpoczynamy merytoryczne prace nad kongresem. Jak wiecie, zawsze 

jest to praca nas wszystkich. Proszę pomyślcie o najważniejszych tematach 

i to zarówno w ramach posiedzeń plenarnych, jak i debat, które będą 

się odbywały w tygodniu. Kongres będzie się odbywał 6 listopada, w modnym 

dziś stylu hybrydowym (będziemy miały studio, koło 50-100 uczestniczek a 

całość będzie profesjonalnie szła na Polskę) potem mamy cały tydzień na 

debaty online. Tematy zależą od was. Proszę zgłaszajcie je, zgłaszajcie 

też opiekunki, wykonawczynie, formy spotkań, postulaty, różne pomysły. 

  

Cały czas tkwimy w pandemii, tkwimy również w państwie, które jest wrogie 

kobietom, LGBT i uchodźcom. To państwo nie uznaje praw 

osób pozaludzkich ani praw natury... Stoimy w obliczu dewastacji środowi-

ska naturalnego na niespotykaną skalę.... być może będziemy przeżywa-

ły kryzys ekonomiczny oraz polityczny w naszych stosunkach z Unią. 

PiS zamierza chyba wyprowadzić nas ze wspólnoty, planuje zamach 

na samorządy, szkoła jest pod butem dziwacznego ministra, sądy 

są zniewolone (choć sędziowie dzielnie się bronią)... Nie jest dobrze! O czym 

wszystkie wiemy, wszelako nie chciałabym byśmy tylko narzekały! Spójrzmy 

radośnie w przyszłość lub - spójrzmy na nasza radosną przyszłość (musimy o 

takiej myslec dla naszych dzieci i reszty). 

 

Poniżej (w załączniku) przesyłam szkic głównych tematów dnia pierwszego 

(sesje plenarne), które ułożyły mi się w cztery P (Praca, płeć, przemoc, poli-
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tyka)  - ale to jest tylko propozycja!!  Jeśli chodzi o tydzień debat powinny się 

tam znaleźć przykładowo: ekologia (lasy!!!), polityka (demokracja-populizm-

autorytaryzm), młodzi, sytuacja kościoła, gdzie jest lewica?... etc. Proszę po-

myślcie, popracujcie głową i sercem i pamiętajcie: masz pomysł - zrealizuj go! 

 

W załączeniu: propozycja wiodących tematów. 

Czekam na wasze uwagi, propozycje, zgłoszenia, 

Magda Środa 
  

 
 

Propozycja tematów na XIII Kongres Kobiet 
 

  
 

 

ul. Mokotowska 17/33 00-640 Warszawa 

22 400 47 54 

 
  

 

 

Kongres Kobiet 6 Listopad 2021  (online) 

KOBIETY (PO) PANDEMII 

1. Praca. Dość nierówności! 

Będziemy rozmawiały o zmianach na rynkach pracy, o dekonstrukcji granicy między tym co 

publiczne i prywatne, o powiększających się nierównościach, braku uznania dla zawodów 

opiekuńczych (szczególnie ważnych w okresie pandemii). Przede wszystkim jednak o 

propozycjach Kongresu w sprawie wyrównywania nierówności (równe pensje, kwoty w 

zarządach, wsparcie dla pielęgniarek). 

https://shoutout.wix.com/so/beNlBqyno/c?w=SPfGECZ6RIpNvde87kiriD0BexC1Qriqn4cFfZFpEpY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly80ODc0YmY2Zi1hYWQ0LTQxNDEtODIzMi1kMTFmMTQ1M2M3ZWYudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC83NDJkOTlfYjU2ZGIyNWIzN2RmNDU4Nzg0NDg5NmNmNmVkYmIxYTIuZG9jeD9kbj1YSUlJJTIwS29uZ3JlcyUyMEtvYmlldC5kb2N4IiwiciI6IjlmN2JlNDY1LTE3MTgtNGMzZi05NGViLTUxOTkyNGMyZDk5OCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImVjN2IyZDhlLTA4N2UtNGJhMy1hYTNmLWEzMTNmOTMyMzVjMyJ9
https://shoutout.wix.com/so/beNlBqyno/c?w=SPfGECZ6RIpNvde87kiriD0BexC1Qriqn4cFfZFpEpY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly80ODc0YmY2Zi1hYWQ0LTQxNDEtODIzMi1kMTFmMTQ1M2M3ZWYudXNyZmlsZXMuY29tL3VnZC83NDJkOTlfYjU2ZGIyNWIzN2RmNDU4Nzg0NDg5NmNmNmVkYmIxYTIuZG9jeD9kbj1YSUlJJTIwS29uZ3JlcyUyMEtvYmlldC5kb2N4IiwiciI6IjlmN2JlNDY1LTE3MTgtNGMzZi05NGViLTUxOTkyNGMyZDk5OCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImVjN2IyZDhlLTA4N2UtNGJhMy1hYTNmLWEzMTNmOTMyMzVjMyJ9
https://shoutout.wix.com/so/beNlBqyno/c?w=R-TVr1Y14CHpJ_Nm1PiFML_TvXRS0Z2DAyQvW6orePo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9dWwuK01va290b3dza2ErMTclMkYzMysrMDAtNjQwK1dhcnN6YXdhIiwiciI6ImJjNjg0YWJlLWZmYjYtNGQzYy0wOTEwLTVlYTU5YzczMmQzMCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImVjN2IyZDhlLTA4N2UtNGJhMy1hYTNmLWEzMTNmOTMyMzVjMyJ9
https://shoutout.wix.com/so/beNlBqyno/c?w=4EoRgQWhUVH39-5Fqi_7uxd6zLATHuXkw0NmwZQlTew.eyJ1IjoidGVsOjIyKzQwMCs0Nys1NCIsInIiOiJiYzY4NGFiZS1mZmI2LTRkM2MtMDkxMC01ZWE1OWM3MzJkMzAiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiJlYzdiMmQ4ZS0wODdlLTRiYTMtYWEzZi1hMzEzZjkzMjM1YzMifQ
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- Mama w domu czy w pracy? O pracy domowej kobiet (straty i zyski) 

- Czy kobieta wydziela z siebie troskę jak pszczoła miód? (o zawodach i rolach opiekuńczych) 

- równe płace, równe kariery, równe obowiązki i prawa 

- ekonomia feministyczna, ekonomia troski 

2. Płeć. Dość wykluczeń! 

Będziemy rozmawiały  o problemach związanych z płcią. Problemy te mają charakter 

zarówno antropologiczny jak i polityczny. W Polsce szczególnie jest widoczna dyskryminacja 

osób LGBT. To nie ludzka nienawiść do osób nieheterseksualnych  legitymizuje 

separatystyczne działania władzy; to władza traktuje osoby LGBT jako obce wzbudzając tym 

samym brak szacunku i tolerancji.  Tę sytuację trzeba zmienić. 

- Płeć, gender, seks – co pierwsze? 

- Rodziny nieheteroseksualne – jak je zakładać jak ich bronić (aspekty prawne i moralne) 

- Tolerancja to za mało… Źródła i konsekwencje wykluczeń osób nieheteronormatywnych  

- edukacja seksualna, seks niepełnosprawnych, edukacja równościowa (postulaty) 

3. Przemoc. Dość! 

Pandemia, izolacja, zamknięcie w domach, słaba komunikacja z organizacjami 

antyprzemocowymi, szowinistyczna atmosfera polityczna -  spowodowały zwiększenie 

przemocy domowej. Postaramy się zanalizować  popandemiczną sytuację związaną z 

przemocą, zastanowimy się również nad płcią prawa i sposobami przeciwdziałania przemocy.  

-  Na ile prawo chroni równość kobiet i mężczyzn? 

- Nowe formy przemocy w rodzinie a konwencja stambulska 

- Poradnik prawny dla ofiar przemocy i osób zatrzymanych podczas manifestacji 

zatrzymanych  

4. Polityka. Dość patriarchalizmu! 
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Będziemy zastanawiały się nad dzisiejszą polityką: nad językiem (braku) komunikacji w 

czasach pandemii, nad niechęcią kobiet do instytucjonalizacji działań obywatelskich, nad 

zieloną polityką po pandemii, nad europejską i międzynarodową polityką Polski  

- Język walki, język strażacki, język troski czyli jak przywódcy komunikowali się podczas 

pandemii 

- Marto Lempart, co dalej? O potrzebie (nie) instytucjonalizacji ruchów obywatelskich 

- Zielona polityka po pandemii: co się zmieniło? Jakie priorytety? 

- Jak będą wydawane unijne pieniądze (gender balance)  

- Gdzie jest Polska? Debata o polityce międzynarodowej  

 


