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Streszczenie 

 

 

Niniejsza praca została poświęcona opisowi i analizie spontanicznego zrywu  

społecznego, jakim był Czarny Protest. Jej celem jest przybliżenie oraz objaśnienie  

czytelnikowi mechanizmów towarzyszących jego powstaniu oraz narzędzi wykorzystanych  

w trakcie jego trwania.   

W pierwszej części pracy zdefiniowany został jej przedmiot oraz użyte pojęcia.  

Ponadto nakreślone zostało tło wydarzeń. W kolejnym rozdziale omówione są przyczyny  

Czarnego Protestu, a także jego poszczególne składowe takie jak: emocje, komunikacja,  

proksemika, język, symbolika, zaangażowanie społeczne, decentralizacja, partycypacja, 

uczestniczka, organizacja i przywództwo.  

W ramach podsumowania przedstawione zostały dotychczasowe skutki zrywu  

i nakreślone perspektywy na przyszłość.    
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I. WPROWADZENIE 

 

I.1. Biowładza 

Ciało ludzkie podlega nieustannemu nadzorowi i kontroli ze strony władzy rozumianej 

nie tylko jako aparat państwowy, ale w wielu przypadkach również Kościół1. O naszej  

cielesności stanowi szereg aktów prawnych decydujących o tym, co normatywne, a co nie. 

Już w momencie narodzin człowieka lekarz stwierdza: „to dziewczynka/chłopiec”.  

To apriorystyczne i niepodważalne określenie biologicznej płci dziecka definiuje jego  

tożsamość, relacje ze światem i, zgodne z replikowanymi wzorcami kobiecości i męskości, 

miejsce w społeczeństwie2. Kiedy jednak okazuje się, że płeć biologiczna nie pokrywa się  

z płcią psychologiczną, zgodę na jej ewentualną zmianę (korektę) może wyrazić tylko sąd, 

który wymaga udowodnienia zaistniałej sytuacji za pomocą rozbudowanej dokumentacji  

medycznej. Również o pełnej sprawności człowieka, jego zdrowiu lub chorobie, zdolności  

do pracy decydują organy państwowe reprezentowane przez specjalne komisje lekarskie.  

Wymiar sprawiedliwości może zadecydować o uwięzieniu, a nawet o śmierci człowieka, kiedy 

jednak ten sam człowiek zechce zostać uśmiercony przez zabieg eutanazji, musi przebywać  

na terenie państwa, w którym taki zabieg jest zgodny z obowiązującym prawem i uzyskać nań 

specjalną zgodę3.    

W całym systemie biopolitycznym najbardziej wnikliwej kontroli podlegają kwestie  

reprodukcyjne. W związku z tym sytuacja bycia pozbawionym możliwości decydowania  

o swojej cielesności o wiele częściej dotyka kobiety. Antykoncepcja awaryjna, środki  

wczesnoporonne czy przerywanie ciąży, podlegają wyjątkowo ścisłej regulacji przez konkretne 

akty prawne w każdym kraju i są powszechnie potępiane przez Kościół4.  

                                                             
1  W dalszej części pracy odnoszę się wyłącznie do kościoła rzymskokatolickiego, w związku z tym wykorzystuję 

pisownię wielką literą.    
2  Aktualnie w Kanadzie toczy się postępowanie Koro Doti mające na celu wywalczenie niewpisywania płci  

do dokumentów jej dziecka (Searyl Atli), do momentu aż zdecyduje o tym samo. Koro Doti reprezentuje ruch  

Gender-Free ID Coalition - Koalicji przeciw określaniu płci w dokumentach tożsamości.    
3  E. Ratyńska, Transplantacja narządów ludzkich jako praktyka biopolityczna, praca magisterska napisana  

w Instytucie Kultury Polskiej UW pod kierunkiem Romana Chymkowskiego, Warszawa 2015 r.  
4 Dla poszerzenia kontekstu warto zwrócić uwagę na to jak ambiwalentny na przestrzeni wieków był stosunek 

Kościoła do aborcji. W różnych źródłach można znaleźć informację poświadczające zezwalanie przez biskupów 

na przerywanie ciąży za czasów św. Augustyna (IV/V w n.e.) do trzeciego miesiąca życia płodu, a św. Tomasz  

z Akwinu (XIII w n.e.) uważał, że płód zależności od płci staje się człowiekiem dopiero po upływie czterdziestu 
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Ze względu na to, że władza rości sobie prawo do kontroli nad ciałem, pozostaje ono powodem 

nieustannej walki. W jednym ze swoich felietonów prof. Monika Płatek napisała:  

 

Kto kontroluje płodność człowieka, ten kontroluje jego życie. Kto odmawia człowiekowi prawa 

do decydowania o swojej płodności, przejmuje nad nim kontrolę.5  

 

Kontrolowanie ciał kobiet jest celem zasadniczym i priorytetowym zwłaszcza dla partii  

politycznych i organizacji o charakterze prawicowym6. Wynika to w dużej mierze ze względu 

na utrwalone, konserwatywne postrzeganie społecznych ról kobiet i związane z tym wzorce 

osobowe. Jeśli chodzi o zakaz aborcji uwagę na jego ścisły związek z prawicową ideologią 

zwróciła Agnieszka Graff. Jej zdaniem: 

 

Odebranie kobietom prawa do przerywania ciąży mieści się w plemiennej wizji narodu, zgodnie 

z którą kobiety dla dobra wspólnoty mają rodzić jej nowych członków, (…) ponieważ wartością 

absolutną jest potęga plemienia lub narodu wyrażająca się w jego liczebności7.  

 

Na gruncie polskim tego typu organizacjom zależy na tym, aby utrzymać i wspierać m. in.  

tożsamościowy mit matki Polki8, bo jest to zgodne z ich konserwatywno–chrześcijańskim świa-

topoglądem. Jednak współczesne kobiety w dużej mierze nie identyfikują się z taką wizją 

świata i ich samych, dlatego te dążenia spotykają się ze stanowczym sprzeciwem ze strony 

środowisk walczących o ich prawa. 

 

                                                             
(płód męski) lub osiemdziesięciu dni (płód żeński). Dopiero w czasach nowożytnych negatywny stosunek Ko-

ścioła wobec przerwania ciąży ostatecznie wyraził Pius IX. W roku 1869 papież unieważnił bullę In Coena Do-

mini, bullą Apostolicae Sedis, ogłaszając dokonanie aborcji grzechem śmiertelnym i włączając ją w poczet dwu-

nastu ekskomunik.    
5  M. Płatek, Powiedzmy to bez znieczulenia. Kto kontroluje płodność człowieka, kontroluje jego życie, „Wysokie 

Obcasy”, 22 sierpnia 2015 r.; http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,100865,18581788,bez-znieczule-

nia.html?disableRedirects=true; dostęp 23.08.2017 r.    
6  E. Korolczuk, Czarne protesty 2016: skąd się wzięły i czego nas uczą?, s. 6, 2016 r.  
7 A. Graff, cyt. za: A. Budnik, „Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. 

Casus niewolenia kobiet, czy ich emancypacji?”, Gdańsk, 2016 r., s. 83. 
8  Mit zakładający, że kobieta powinna być szczęśliwa mogąc poświęcać się rodzinie i wychowywaniu dzieci w 

konserwatywnych wartościach.  
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I.2. Ruch feministyczny i prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce 

W początkach tej walki, która aktualnie toczy się głównie wokół praw reprodukcyjnych, 

nacisk kładziony był głównie na kwestie związane z nierównym traktowaniem 

społeczno-politycznym kobiet – brakiem możliwości głosowania i kandydowania w wyborach,  

czy ograniczonym dostępie do edukacji. Pierwszych form sprzeciwu Polek, a zarazem korzeni 

rodzimego ruchu feministycznego można doszukiwać się już w połowie XIX w.  

(czyli niedługo po tym jak kwestie te zaczęły być podnoszone na świecie9). Za jedną z pierw-

szych, która pochyliła się nad prawami kobiet w społeczeństwie, można uznać Eleonorę Zie-

mięcką. Z dzisiejszej perspektywy jej rozważania zapewne budziłyby pewne kontrowersje,  

bo choć autorka „Myśli o wychowaniu kobiety” (1843 r.) była przeciwna patriarchalnej władzy,  

to przedstawiała kobiety jako istoty słabe i łatwo ulegające emocjom, tym samym utrwalając 

pokutujące stereotypy. Ważne jednak, aby zaznaczyć, że Ziemęcka korzeni „kobiecej natury” 

nie upatrywała wyłącznie w fizjologii, ale przede wszystkim w braku odpowiedniej edukacji  

i wychowaniu, o którego zmianę bardzo mocno postulowała w swojej książce10. W tym samym 

czasie działania na rzecz zmiany utartych ról społecznych kobiet i ich postrzegania przez  

mężczyzn podejmowała Narcyza Żmichowska.  Regularnie prezentowała swoje feministyczne 

poglądy w artykułach publikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Naukowego”. Była także 

założycielką grupy „Entuzjastek”, które postulowały o poszerzenie praw kobiet, konieczność 

edukacji i niezależność finansową11. Żmichowska rozumiała prawa kobiet i feminizm w sposób 

o wiele bardziej nowoczesny niż Ziemęcka, zbliżony do współczesnego modelu,  

dlatego to o niej powinniśmy myśleć w pierwszej kolejności, kiedy mówimy o prekursorkach 

polskiego ruchu feministycznego.   

W drugiej połowie XIX w. kwestie kobiece podnosił także Adam Wiślicki, który  

na początku lat siedemdziesiątych opublikował w Przeglądzie Naukowym tekst zatytułowany 

„Niezależność Kobiety”, a trzy lata później Edward Prądzyński „O prawach kobiety”.  

Obydwa skupiały się na zrównaniu praw kobiet i mężczyzn, przede wszystkim w kwestii  

edukacji i pracy zawodowej, ale także w innych dziedzinach życia. W tamtym czasie w ruch 

                                                             
9  Jedną z najwcześniejszych prac poświęconych kwestiom związanym z prawami kobiet było „Wołanie o prawa 

kobiety” z 1792 roku autorstwa brytyjskiej pisarki Mary Wollstonecraft. Choć trudno uznać tę pracę za femini-

styczną w obecnym rozumieniu tego słowa, była ona bez wątpienia jedną z pierwszych poruszających temat zrów-

nania praw kobiet i mężczyzn. 
10 E. Ziemięcka, Myśli o wychowaniu kobiety, Warszawa 1843 r., s. 15 – 17. 
11 Entuzjastki – nieformalna grupa działająca w Warszawie w latach 1830 – 1850 walcząca o prawa kobiet. Ich 

głównymi postulatami było zrównanie praw społecznych, politycznych i obyczajowych obu płci. Prowadziły dzia-

łalność polityczną, publicystyczną i edukacyjną. Zrwały z ówczesnymi ideami kształcenia panien na przyszłe pa-

nie domu. Swoje poglądy wyrażały na łamach czasopism takich jak: Pierwiosnek, Pielgrzym, Przegląd Naukowy.  
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kobiecy zaangażowane były także Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa i Zofia Nałkowska 

(Kobiety „1906” r., „Narcyza” 1910 r.). W roku 1913 Izabela Moszczeńska – Rzepecka  

założyła Ligę Kobiet Polskich, której działalność skupiała się m. in. na walce 

o równouprawnienie. Jej członkinie organizowały wiece, pisały odezwy i artykuły w prasie12.  

Choć w okresie zaborów na terenie Polski prawa reprodukcyjne były ograniczone13 

wśród głównych postulatów obrońców praw kobiet z rzadka pojawiały się kwestie dotyczące 

przerywania ciąży czy edukacji seksualnej, co ma swoje odzwierciedlenie w kolejności  

stanowienia aktów prawnych. Prawo do głosowania udało się uzyskać Polkom stosunkowo 

wcześnie, bo już w roku odzyskania niepodległości14, tymczasem prawodawstwo dotyczące 

praw reprodukcyjnych sięga dopiero początku lat trzydziestych. Prawdopodobnie największy 

wpływ na jego opracowanie miała, prowadzona od lat dwudziestych przez Tadeusza  

Boya-Żeleńskiego, Irenę Krzywicką i Zofię Pareńską, głośna kampania na rzecz złagodzenia 

przepisów dotyczących kwestii planowania rodziny, przerywania ciąży itp. Boy-Żeleński  

na łamach „Wiadomości Literackich” publikował feministyczne felietony, które wyszły  

w tomie zatytułowanym „Piekło kobiet”. Głównymi postulatami było prawo do antykoncepcji, 

aborcji i świadomego macierzyństwa. Dzięki tym wysiłkom jedenastego lipca 1932 roku  

rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego wprowadzony został nowy kodeks karny. 

Przewidywał karę trzech lat pozbawienia wolności dla kobiet, które umyślnie przerwały ciążą 

i pięciu lat dla udzielających pomocy przy aborcji. Kara nie obowiązywała w sytuacji,  

gdy zdrowie ciężarnej było zagrożone lub ciąża była wynikiem przestępstwa w rozumieniu 

ówczesnego prawa15,16. Z dzisiejszej pespektywy można je uznać za umiarkowanie liberalne, 

jednak w porównaniu z innymi tego typu aktami w Europie uchodziło za jedno z najbardziej 

tolerancyjnych. Kwestia przerywania ciąży uległa zmianie w trakcie II wojny światowej.  

Po raz pierwszy (i jedyny) Polki zyskały nieograniczony dostęp do aborcji,  

                                                             
12 W czasie PRL stowarzyszenie działało na zasadach organizacji koncesjonowanej. Szacuje się, że w latach osiem-

dziesiątych XX w. należało do niego około sześćset tysięcy kobiet. Aktualnie Liga zajmuje się obroną praw kobiet, 

pomocą w trudnych sytuacjach życiowych i edukacją. 
13  W okresie zaborów na terenie Polski obowiązywało prawo państw, które go okupowały, przy czym w każdym 

z nich przerwanie ciąży było traktowane jak przestępstwo. Dodatkowo w Cesarstwie Austro-Węgierskim karze 

mógł być poddany również ojciec dziecka, jeżeli został mu udowodniony współudział w aborcji. Przepisy te obo-

wiązywały aż do roku 1932.  
14  Pierwszym suwerennym państwem w Europie, które wprowadziło bierne prawo wyborcze dla kobiet była Dania 

(1908 r.). Razem z Polkami w 1918 r. prawo głosu uzyskały również Litwinki, Niemki, Austriaczki, Angielki, 

Mołdawianki, Azerki i Ormianki.   
15  Kodeks karny z 11 lipca 1932, art. 231, 232, 233, 234. 
16  Za przestępstwo uznawany było gwałt, w tym na nieletnim do lat 15 (art. 203, 204, 205), oraz kazirodztwo (art. 

206).   
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między rokiem 1943, a 194517. Po wojnie początkowo wrócono do zapisów z dwudziestolecia 

międzywojennego, ale już w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dokonano kolejnej zmiany – 

nową ustawę regulującą przerywanie ciąży wprowadzono w kwietniu 1956 roku. Zakładała ona 

jedną istotną zmianę, która okazała się „furtką” dla legalnego przerywania ciąży dla kobiet, 

które nie miały wskazań zdrowotnych18. Nowy zapis zezwalał na aborcję „ze względu na trudne 

warunki życiowe kobiety ciężarnej”19, co w praktyce pozwoliło na dokonywanie aborcji na  

życzenie pacjentek. Dostępne były również środki antykoncepcyjne, a w szkołach wprowa-

dzano edukację seksualną. Formalnie zagwarantowano równouprawnienie, poza tym (głównie 

ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na siłę roboczą) kobiety zatrudniano w fabrykach,  

co części z nich pozwoliło na niezależność ekonomiczną. W praktyce jednak sytuacja kobiet 

nie uległa radykalnemu polepszeniu, o czym świadczą choćby takie filmy dokumentalne  

z okresu PRL jak np. „Robotnice” (reż. I. Kamieńska, 1980 r.), czy „Nasze znajome z Łodzi” 

(reż. K. Gryczełkowska, 1970 r.). Mimo to ruch feministyczny pozostawał uśpiony, w tym  

czasie nieobecność kobiet zaznaczała się również w polityce - w obradach okrągłego stołu w 

1989 roku wzięły udział jedynie dwie – Grażyna Staniszewska i Anna Przecławska. Sytuacja 

powoli zaczęła ulegać zmianie wraz z transformacją ustrojową.  

W roku 1991 powstała Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – pierwsza 

organizacja pozarządowa wspierająca kobiety. W 1993 roku, w życie weszła ustawa  

o planowaniu rodziny uznawana za kompromisową pomiędzy wizją Kościoła, a ówczesną  

władzą. Od tego momentu przestano wykonywać aborcję z powodów  

społeczno-ekonomicznych, co spotkało się z dużym niezadowoleniem znacznej części kobiet  

i skutkowało protestami20. Dwa lata później na Światowa konferencję w sprawie kobiet  

w Pekinie pojechało czterdzieści polskich działaczek feministycznych. Na krótki moment  

między rokiem 1996, a 1997 przywrócono wykonanie zabiegu aborcji, jeśli kobieta znajdowała 

się w trudnej sytuacji życiowej jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność zapisów  

z tzw. Małą Konstytucją z 1992 roku. Od tej chwili nieprzerwanie aż do teraz legalnie można 

przerwać w Polsce ciążę tylko z trzech powodów: kiedy zagrożone jest życia matki, kiedy  

wiadomo, że płód urodzi się poważnie uszkodzony, i kiedy ciąża jest wynikiem czynu  

zabronionego kodeksem karnym. W roku 1997 w Sejmie odbyło się głosowanie nad projektem 

                                                             
17 A. Budnik, „Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. Casus niewolenia 

kobiet, czy ich emancypacji?”, Gdańsk, 2016 r., s. 82. 
18  Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży; Dz.U. 1956 nr 12 poz. 61 
19  Ibidem.  
20 Zebranych zostało około miliona podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie, niestety nie zostało to 

wzięte pod uwagę przez rządzących.   
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ustawy dotyczącym statusu kobiet i mężczyzn – w pierwszym czytaniu został on odrzucony,  

a poziom debaty wokół niego pozostawiał wiele do życzenia. Trzy lata później z inicjatywy 

Marii Janion, Kazimiery Szczuki, Agnieszki Graff i innych działaczek powstała organizacja 

Porozumienie Kobiet 8 Marca i zorganizowana została pierwsza Manifa (przyszło na nią około 

stu osób). Równolegle w mediach rozpoczęła się debata w związku ze sprawą Alicji Tysiąc, 

kobiety, której mimo wskazań medycznych odmówiono prawa do legalnego przerwania ciąży, 

co doprowadziło ją do drastycznego pogorszenia wzroku. Niedługo po tym rząd powołał Peł-

nomocnika do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, którym została  

Izabela Jaruga – Nowacka. Z inicjatywy Porozumienia Kobiet w 2002 roku wystosowano  

„List Stu Kobiet” – list otwarty do Parlamentu Europejskiego, z apelem o umożliwienie debaty 

na temat sytuacji kobiet, którego sygnatariuszkami były głównie kobiety ze świata kultury: 

Wisława Szymborska, Krystyna Janda, Agnieszka Holland, Maria Janion i inne. W tym samym 

czasie odbyła się walka o przywrócenie Funduszu Alimentacyjnego, której główną siłą były 

kobiety niezrzeszone w organizacjach feministycznych. Pięć lat później założona została  

pierwsza (i jak do tej pory jedyna) partia polityczna o charakterze feministycznym – Partia 

Kobiet na czele z Manuelą Gretkowską. W roku 2009 zorganizowany został pierwszy Kongres 

Kobiet Polskich, którego pomysłodawczyniami były Magdalena Środa i Henryka Bochniarz,  

w obradach wzięło udział ponad trzy tysiące kobiet z całej Polski, głównym tematem były pa-

rytety i przemoc w rodzinie, kwestie praw reprodukcyjnych potraktowane zostały marginalnie. 

W 2014 roku profesor Bogdan Chazan, dyrektor ginekologiczno-położniczego Szpitala Specja-

listycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, powołał się na klauzulę sumienia i odmówił 

zabiegu aborcji kobiecie, której płód nosił liczne uszkodzenia.  

Na przestrzeni dwudziestu ośmiu lat, od czasu transformacji ustrojowej, ruch  

feministyczny w Polsce rozwijał się w różnych kierunkach, a kwestie praw reprodukcyjne były 

dyskutowane wielokrotnie. Aktualne prawo regulujące w Polsce przerywanie ciąży z 1993 r. 

jest zaklasyfikowane do drugiej kategorii, co do radykalności na świecie (59 państw, 13,8% 

populacji)21. W Europie takie przepisy obowiązują jedynie na Wyspach Owczych, w Irlandii 

Północnej, Księstwie Lichtensteinu i Księstwie Monako, na świecie m. in. w Kolumbii, Etiopii, 

Arabii Saudyjskiej czy Pakistanie. Dla wielu jest ono zbyt restrykcyjne dla innych zbyt łagodne. 

Dlatego w latach dziewięćdziesiątych i na początku dwutysięcznych do Sejmu kilkukrotnie 

wpływały projekty zarówno zaostrzające jak i łagodzące obowiązujące prawo. Jednak ze 

                                                             
21  Klasyfikacja według organizacji Center for Reproductive Rights z 2014 r.; Aneks I, s. 48. 
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względu na dotychczasowy układ sił w parlamencie, nikt naprawdę nie wierzył,  

aby wypracowany kompromis uwzględniający, zarówno racje Kościoła, jak i państwa został 

złamany, aż do czasu zmian na scenie politycznej i pojawienia się propozycji ustawy złożonej 

przez jedną ze skrajnie prawicowych organizacji. 
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    II. WSTĘP 

 

II.1. Czym był Czarny Protest? 

3 października 2016 roku przez Polskę przetoczył się bodaj największy od lat  

osiemdziesiątych XX w. strajk będący zwieńczeniem kilkutygodniowej akcji protestacyjnej22. 

Na ulicę wyszły przede wszystkim kobiety, ale i wspierający je mężczyźni23, którzy wspólnie 

demonstrowali przeciwko zaostrzeniu ustawy regulującej prawo do przerywania ciąży.  

Większość z nich całkowicie zrezygnowała tego dnia z pracy zarobkowej, a ich gest odmowy 

odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce24, ale i na całym świecie25.  

Czarny Protest, bo tak przyjęło się nazywać działania protestacyjne z jesieni 2016 roku, 

rozpoczął się już w trzecim tygodniu września26, choć dopiero w środę 21 w internecie pojawiła 

się nazwana tak akcja społeczna. Tego dnia od samego rana media społecznościowe zaczęły 

zapełniać się zdjęciami oznaczonymi hasztagiem „#czarnyprotest”27. Kobiety i mężczyźni, dla 

wyrażenia sprzeciwu wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego, publikowali swoje fotografie 

w czarnych strojach, z czarnymi atrybutami lub po prostu w kolorystyce zmienionej na mono-

chromatyczną28. Równolegle pod budynkiem Sejmu partia Razem zorganizowała pikietę – 

pierwszą z serii wielu, które miały mieć miejsce w kolejnych dniach. 

Dwa dni później, w piątek 23 września, Sejm odrzucił w głosowaniu projekt liberalizu-

jący prawo aborcyjne („Ratujmy kobiety”), a projekt radykalizujący („Stop aborcji”) skierował 

do dalszych prac w komisjach. Następnego dnia na swoim profilu, w jednym z portali  

społecznościowych, Krystyna Janda opublikowała link do artykułu portalu Gazeta.pl,  

                                                             
22  Jedyne zgromadzenia bardziej liczne niż te, których dotyczy ta praca, odbyły się w lipcu 2017 r. i dotyczyły 

planowanej reformy sądownictwa. W związku z tym, że przyjęły one włącznie formę manifestacji przyjmuję, że 

Ogólnopolski Strajk Kobiet, będący integralną częścią Czarnego Protestu, pozostaje największym od czasu straj-

ków robotniczych związku zawodowego „Solidarność” (przynajmniej do czasu publikacji tego tekstu).   
23  Mężczyźni zarówno uczestniczyli w protestach, jak i je organizowali. Jednak, będąc uczestniczką warszaw-

skiego czarnego marszu, zaobserwowałam, że zdecydowaną większość protestujących, a także liderek, stanowiły 

kobiety.  
24   Aneks VI, s. 54.  
25   Aneks VII, s. 59. 
26  Jedną z pierwszych dużych manifestacji była demonstracja KOD-u: „Ani kroku dalej! Demonstracja Ratujmy 

kobiety” z 18 września 2016 r.  
27  Dane agencji SentiOne przytoczone i omówione w dalszych rozdziałach pracy (s. 22).  
28  Pomysłodawczynią akcji jest Małgorzata Adamczyk (PR manager, zrzeszona w partii Razem).  
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autorstwa Olgi Kołakowskiej29, poświęconemu islandzkiemu strajkowi kobiet z 1975 roku30. 

Aktorka zaproponowała przeprowadzenie takiej samej formy sprzeciwu w Polsce, jednocześnie 

wątpiąc, że takowa będzie miała szansę dojść do skutku31. 25 września partia Razem  

zorganizowała przed biurem poselskim Joanny Fabisiak32 (pl. Dąbrowskiego, Warszawa)  

protest pod hasłem „Czarny protest – lista hańby”, podczas którego wyczytywane były  

nazwiska posłanek i posłów, którzy głosowali za przyjęciem projektu ustawy „Stop aborcji”.  

Przez cały kolejny dzień, z różnym natężeniem, odbywały się demonstracje, protesty,  

happeningi itp. działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec dyskutowanych zmian 

prawa, a także zwiększenie świadomości związanej z prawami reprodukcyjnymi. Na kolejną 

sobotę (1 października) demonstrację przeciwko zmianom zaostrzającym dotychczasowe 

prawo aborcyjne zapowiedziała Barbara Nowacka, „Żarty się skończyły – Moje ciało, moja 

sprawa” zgromadziło około pięciu tysięcy osób33. 

Równolegle do tych wydarzeń, za pośrednictwem portali społecznościowych  

organizowały się grupy pod szyldem „Ogólnopolskiego strajku kobiet”. W poniedziałek,  

3 października w całym kraju (ponad sto czterdzieści miejscowości), a także na świecie  

(kilkadziesiąt miejsc)34 odbył się tzw. Czarny Poniedziałek, czyli strajk polskich kobiet.  

Wzorem Islandek duża część Polek nie przyszła tego dnia do pracy korzystając z urlopu, dnia 

na żądanie, dnia opieki nad dzieckiem lub innej dostępnej im możliwości. Te kobiety, które nie 

mogły zrezygnować z pracy, a chciały wziąć udział w proteście, przychodziły ubrane w czarne 

stroje. Trzy dni później, 6 października Sejm w głosowaniu odrzucił projekt „Stop aborcji”. 

 

                                                             
29  O. Kołakowska, 40 lat temu islandzkie kobiety przez jeden dzień strajkowały. Efekty były zdumiewające, 19 

października 2015 r.; http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19045111,40-lat-temu-islandzkie-ko-

biety-przez-jeden-dzien-strajkowaly.html; dostęp: 15.08.2017 r. 
30  tzw. długi piątek, miał miejsce 24 października 1975 roku na Islandii. W ramach ogólnokrajowego protestu 

około dziewięćdziesiąt procent kobiet zrezygnowało na jeden dzień z wykonywania obowiązków domowych oraz 

pracy zarobkowej. Celem akcji było zwrócenie uwagi mężczyzn na wartość kobiet i wykonywaną przez nie prace. 

Efektem strajku była zmiana społeczna, w wyniku której, pięć lat później, kobieta została wybrana na stanowisko 

prezydenta w wyborach powszechnych (Vigdís Finnbogadóttir). Było to wydarzenie bez precedensu ponieważ na 

Islandii doszło do tego po raz pierwszy na świecie. 
31  „To tylko taka propozycja niestety wśród polskich nie ma solidarności za grosz” (pisownia oryginalna); Face-

book Krystyny Jandy, dostęp: 15.08.2017 r.   
32  Posłanka na Sejm VIII kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej.  
33 Dane przekazane portalowi http://tvnwarszawa.tvn24.pl/ przez Rafała Retmaniaka z biura prasowego Komendy 

Stołecznej Policji.  
34  Aneks VII, s. 59.  
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II.2. Czego dotyczy praca? 

Według danych policji 3 października 2016 roku35, na polskich ulicach demonstrowało 

około stu tysięcy osób36. Trudno oszacować, ile osób wzięło udział w protestach wyrażając 

swój sprzeciw w inny sposób niż poprzez manifestacje uliczne, jednak nie ma wątpliwości, 

że był to największy strajk od czasów solidarnościowych strajków pracowniczych37.  

Dlatego też zdecydowałam się poświęcić swoją pracę magisterską próbie opisania  

i przeanalizowania tego zjawiska. 

W kolejnych rozdziałach tekstu skupię się na zidentyfikowaniu i wyjaśnieniu  

kluczowego dla podjęcia działań protestacyjnych elementu, czyli emocji, które towarzyszyły 

uczestniczkom i uczestnikom przed i w trakcie trwania Czarnego Protestu. Zależy mi również 

na prześledzeniu wykorzystanych sieci komunikacji, nie tylko ze względu na wymianę  

informacji, ale również proksemikę wydarzeń. Poruszę także wątki związane  

z zaangażowaniem społecznym, demokratyzacją, partycypacją oraz organizacją  

i przywództwem. Ważne będzie także przyjrzenie się uczestniczce protestu, przede wszystkim 

jej miejscu w aktualnym systemie reprodukcyjnym i kwestii tożsamości. Głównym celem tej 

analizy jest przybliżenie mechanizmów towarzyszących formowaniu się tego spontanicznego 

zrywu społecznego. Mam nadzieję, że pozwoli to na lepsze zrozumienie nie tylko powodów, 

dla których ludzie pierwszy raz po roku 1989 zdecydowali się tak licznie wyjść na ulicę, 

aby walczyć o swoje prawa, ale także to, co spowodowało, że protest przyjął takie formy i jakie 

postawy uruchomił w społeczeństwie. Liczę na to, że w toku wywodu znajdą się także  

odpowiedzi na inne pytania, które nagromadziły się wokół przedstawionych wydarzeń. 

Zanim jednak przejdę do właściwej części pracy, chciałabym przedstawić kilka  

zastrzeżeń. W związku z dużą liczbą, a także rozproszeniem inicjatyw, które miały miejsce 

jesienią 2016 roku, w swojej analizie bazuję na tych, które udało mi się udokumentować.  

                                                             
35 Dane policji przekazane przez nadinsp. Jarosława Szymczyka podczas konferencji prasowej z dnia 4 paździer-

nika 2016 r., Podsumowanie zabezpieczenia zgromadzeń o tematyce aborcyjnej, 4 października 2017 r.; 

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/132770,Podsumowanie-zabezpieczenia-zgromadzen-o-tematyce-aborcyj-

nej.html; dostęp 11.07.2017 r.  
36  Według danych partii Razem około sto pięćdziesiąt tysięcy (E. Korolczuk, Czarne protesty 2016: skąd się 

wzięły i czego nas uczą?, s. 3.).   
37  Drugim największym tego typu protestem, był protest przeciwko podpisaniu przez Polskę ustawy ACTA w 

2012 roku. Wzięło w nim udział około pięćdziesięciu tysięcy osób (Tysiące osób na protestach przeciwko ACTA, 

zamieszki w Kielcach; http://www.rmf24.pl/raporty/raport-koniec-wolnego-internetu/acta-fakty/news-tysiace-

osob-na-protestach-przeciwko-acta-zamieszki-w-kielca,nId,431100; dostęp 09.08.2017 r. ), nie miał on jednak 

charakteru strajku.  

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/132770,Podsumowanie-zabezpieczenia-zgromadzen-o-tematyce-aborcyjnej.html
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/132770,Podsumowanie-zabezpieczenia-zgromadzen-o-tematyce-aborcyjnej.html
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Jestem przekonana o tym, że są one dostatecznie reprezentatywne, jednak należy pamiętać,  

że bez wątpienia nie są to wszystkie działania. W swojej pracy pomijam obraz medialny  

wydarzeń oraz wszystko, co jest z nim związane, ponieważ, jak sądzę, jest to temat na tyle 

obszerny, że powinna mu być poświęcona osobna rozprawa.  

Zadaniem tej pracy jest możliwie bezstronny opis i analiza zjawiska, dlatego też staram 

się zachować neutralność wobec kwestii światopoglądowych, jednak koniecznym jest, aby na 

marginesie zaznaczyć, że sama byłam uczestniczką Czarnego Protestu, co mam nadzieję nie 

wpłynie na rzetelność mojej pracy. W związku z tym, że w tekście nie poruszam tematów  

związanych z antyfeminizmem, a jednocześnie chcę uniknąć pułapki porównywania do siebie 

wydarzeń, pomijam wątek „białego protestu”, czyli kontrmanifestacji, które miały miejsce  

równolegle do Czarnego Protestu.  

 

II.3. Definicje pojęć 

W czasie trwania akcji protestacyjnej przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego,  

pojawiało się wiele określeń związanych z poszczególnymi wydarzeniami i działaniami, 

do których będę odwoływała się w dalszej części pracy. W związku z tym, że w ich  

nazewnictwie zdarzają się pewne nieścisłości, które mogłyby skutkować problemami ze  

zrozumieniem toku wywodu, chciałabym zacząć od ich uporządkowania. 

Choć początkowo określenie „Czarny Protest” odnosiło się głównie do akcji  

internetowej, z czasem (zarówno w mediach tradycyjnych jak i społecznościowych) zaczęło 

być wykorzystywane do nazwania całej serii jesiennych wydarzeń, które datuję od 21 września 

2016 roku do 3 października włącznie. Zanim jednak nazwa ta przyjęła się na stałe,  

określano nią również pojedyncze, mniejsze akcje protestacyjne z końca września;  

aby odróżnić je od serii wykorzystuję zapis małą literą. Według części osób zaangażowanych 

w organizację akcji protestacyjnych, pod hasłem „Czarny Protest” powinny znaleźć się również 

manifestacje z 24 października 2016, a także kolejne, późniejsze o prawie pół roku,  

zorganizowane 8 marca 2017. Przede wszystkim w związku z upływem czasu pomiędzy  

wydarzeniami, ale również ze względu na inne kwestie, o których będę pisać w następnych 

rozdziałach, wykluczam je z tej grupy. 
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W odniesieniu do kulminacji wydarzeń, czyli wszystkich działań (demonstracji,  

manifestacji, pikiet itp.) z 3 października najczęściej będę używać określenia „ogólnopolski 

strajk kobiet” (zważywszy na to, że jednocześnie jest to nazwa organizacji, w kontekście  

3 października będę używać małych liter38). Nie wszystkie podmioty, będące zaangażowane 

w organizację wydarzeń tego dnia, chciałyby widzieć swoją działalność pod wspólnym  

„szyldem” z pozostałymi, dlatego wymiennie ze strajkiem kobiet, będę używać sformułowania 

„Czarny Poniedziałek”. Ostatnim, najmniej kłopotliwym określeniem jest „czarny marsz”, 

czy raczej „czarne marsze”, czyli manifestacje w formie pochodów, które odbywały się 

w tym czasie.  

Czarny Protest był wynikiem spontanicznego działania zarówno liderek,  jak i zwykłych 

osób, a kluczową rolę odegrała w nim oddolna organizacja. Ponadto wszystkie inne czynniki, 

które miały wpływ na jego powstanie i rozwój jak emocje, czy komunikacja pozwalają  

zaklasyfikować go jako ruch społeczny. Jednak, aby podkreślić krótkotrwały charakter tej  

mobilizacji, w swojej pracy Czarny Protest definiuję raczej jako „zryw”, przez co chcę zwrócić 

uwagę na (mimo wszystko) mniejszą niż w ruchu społecznym skalę oddziaływania w dłuższej 

perspektywie czasowej. Co więcej pojęcie „zrywu” miałoby oddawać zadaniowy charakter 

działań aniżeli regularną „walkę” o prawa kobiet i zmianę całego systemu praw  

reprodukcyjnych w Polsce. Nie wpływa to jednak na kategorie i narzędzia, którymi się posłu-

guję do jego opisu i analizy. Nie wykluczam również, że z perspektywy czasu okaże się, iż 

Czarny Protest był zalążkiem nowego ruchu społecznego, czy też silnym bodźcem  

umacniającym polski ruch feministyczny, który pozwoli na trwałą obecność tematów  

kobiecych w dyskursie polityczno-społecznym.  

  

                                                             
38  Organizacja ta występuje także pod skróconą nazwą „Strajk Kobiet”. 
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III. CZARNY KARNAWAŁ 

 

III. 1. Jak doszło do Czarnego Protestu?  

5 lipca 2016 r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”39 złożył,  

przygotowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, projekt zaostrzający przepisy  

aktualnie obowiązującej ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży” ze stycznia 1993 r. (Ustawa) oraz kodeksu karnego. 

W pierwszej kolejności autorzy zmienili tytuł Ustawy na: „O powszechnej ochronie życia  

ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie”. Powołując się na Konstytucję RP, zdefiniowali 

początek życia człowieka na moment połączenia się żeńskich i męskich komórek rozrodczych 

oraz zapewnili prawną ochronę tegoż życia bez względu na etap rozwoju. Meritum stanowiło 

uchylenie artykułów 4a., 4b. i 4c. Ustawy, które dotyczą legalnych możliwości przerywania 

ciąży40, a także wprowadzenie bardziej surowych kar, zarówno dla kobiet w ciąży, jak i lekarzy 

wykonujących zabiegi. Ważną zmianą było również wprowadzenie do szkolnych programów 

nauczania przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” („obejmującego wiedzę o zasadach 

odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz wartości rodziny i ludzkiego życia od poczęcia do  

naturalnej śmierci”41), w miejsce „wiedzy o życiu seksualnym człowieka (…), metodach i środ-

kach świadomej prokreacji”42.  

Argumentem za zmianami było m. in. przekonanie o tym, że każdy człowiek ma prawo 

żyć, bez względu na to, czy w świetle prawa jest zdrowy, chory lub poczęty w wyniku gwałtu. 

Aby zminimalizować ryzyko narażenia się na ataki przeciwników zmian w projekcie na organy 

administracji państwowej nałożony został obowiązek zapewnienia opieki i pomocy materialnej 

rodzinom wychowującym dzieci ciężko upośledzone oraz na matkom, których dzieci  

zostały poczęte w wyniku czynu zabronionego (jednocześnie wykreślony został punkt  

                                                             
39 W skład komitetu weszli m.in. Mariusz Dzierżawski, Joanna Banasiuk, Jerzy Kwaśniewski oraz przedstawiciele 

ruchów, które działają na rzecz życia. 
40  Tj. w przypadku, kiedy ciąża zagraża życiu matki, płód jest uszkodzony lub ciążą jest wynikiem czynu zabro-

nionego. 
41  Projekt zmiany ustawy komitetu inicjatywy ustawodawczej „Stop aborcji” z 5 lipca 2016 r. 
42  Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ze 

stycznia 1993 r. art. 4. ust. 1.; Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 
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o obowiązku zapewnienia „swobodnego dostępu do metod i środków służących dla  

świadomej prokreacji”43). 

Miesiąc później, 4 sierpnia do Sejmu trafił kontrprojekt Komitetu Inicjatywy  

Ustawodawczej „Ratujmy kobiety”44 – „Ustawa o prawach kobiet i świadomym  

rodzicielstwie”. W tym przypadku autorzy nie ograniczyli się jedynie do wprowadzenia  

poprawek w istniejącej Ustawie, projekt ten był kompleksową propozycją zmiany praw  

dotyczących reprodukcji. Kluczową kwestią było zalegalizowanie przerwania ciąży do  

dwunastego tygodnia jej trwania bez konieczności podawania przyczyny (art. 8), a w kolejnych 

tygodniach w wypadkach dopuszczanych aktualną Ustawą (górna granica ustalona jest na  

moment, w którym płód może funkcjonować poza organizmem matki). Oprócz tego w ponad  

dwudziestostronicowym projekcie znalazło się: szerzej niż do tej pory zdefiniowane zasady 

prowadzenia przedmiotu szkolnego wiedza o seksualności człowieka (art. 6), refundacja  

środków zapobiegających ciąży przez organy administracji państwowej (art. 7), a także prawo 

lekarza do odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży (art. 10). 

Zważywszy na to, że projekty zmiany ustawy dotyczącej przerywania ciąży były  

zgłaszane kilkukrotnie w latach dziewięćdziesiątych oraz w początkach lat dwutysięcznych 

i zazwyczaj prowadziły jedynie do zaciętej medialnej debaty, czasem niszowych demonstracji, 

a następnie odrzucenia przez Sejm, trudno było spodziewać się, żeby kolejne propozycje miały 

przed sobą inną przyszłość. Jednak w tym wypadku zmieniła się sytuacja polityczna  

i przesunięciu uległ horyzont tego, co realne45. Pierwszy raz, od momentu transformacji  

demokratycznej, większość w Sejmie zdobyła jedna partia, co istotne konserwatywna. 

W związku z tym, pierwszy raz zagrożenie zmiany ustawy stało się tak prawdopodobne.  

 

 

                                                             
43  Ibidem.  
44 W skład komitetu weszli m.in. Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka, Anna Karaszewska, Wanda Nowicka, 

Marek Kossakowski, Dariusz Joński oraz organizacje: Inicjatywa Polska, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania 

Rodziny, Partia Zieloni, Inicjatywa Feministyczna, Równość i Nowoczesność, Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej, 

Fundacja Feminoteka, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Kongres Kobiet, Krytyka Polityczna i Partia 

Kobiet. 
45 K. Narkowicz, “Czarny Protest: how Polish women took to the streets”, 11 października 2016 r.; 

https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/kasia-narkowicz/czarny-protest-how-polish-women-took-

to-streets; dostęp: 23.08.2017 r. 
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III. 2. Dynamika Czarnego Protestu 

 

III. 2. 1. Emocje i komunikacja 

 

Od momentu wyborów parlamentarnych w 2015 roku pogłębiał się kryzys  

reprezentacji, a co za tym idzie, zaufanie społeczne wobec sprawujących władzę osiągnęło  

krytycznie niski poziom. Po szeregu zmian w kluczowych ustawach (m. in. o Trybunale  

Konstytucyjnym), wielu obywateli straciło poczucie politycznego bezpieczeństwa. Kiedy więc 

pojawiły się projekty dotyczące zmiany prawa aborcyjnego, w społeczeństwie pojawił się  

niepokój. Odczucie to jest bezpośrednio odpowiedzialne za wywołanie strachu – czynnika  

najbardziej hamującego przed działaniem. Aby doszło do jego przezwyciężenia, sytuacja  

zewnętrzna musi wywołać w jednostce gniew, który sprzyja podejmowaniu ryzyka i tłumi lęki. 

Z czasem następuje afirmacja emocji gniewu i wytwarza się wokół tego struktura.  

Po pokonaniu strachu górę biorą pozytywne emocje takie jak entuzjazm i połączona z nim na-

dzieja. Ta druga, dzięki zdolności ludzkiego umysłu do wyobrażania sobie przyszłości, potrafi 

podtrzymać potencjalnie krótkotrwałe działania zbudowane wyłącznie na entuzjazmie46.  

Te emocje pojedynczych jednostek, budzące się w reakcji na działanie władzy, są zalążkiem 

każdego ruchu społecznego (nawet w wymiarze mikro, tak jak w przypadku Czarnego  

Protestu); to właśnie strach i entuzjazm są konieczne dla mobilizacji społecznej.  

Zanim jednak do tego wszystkiego dojdzie, jednostki wiedzione, jak się zdaje,  

pierwotnymi instynktami chcą zderzyć swój stan emocjonalny (strach) ze stanem innych  

jednostek. Odbywa się to na drodze komunikacji, która jest niezbędna do przekazywania sobie 

indywidualnych doświadczeń. Jak pokazał m. in. Czarny Protest, dominującą rolę odgrywają 

w tej kwestii media społecznościowe. Dlaczego akurat one, a nie grupy rówieśnicze,  

znajomi z pracy, czy choćby sąsiedzi? Wydaje się, że kluczowa jest anonimowość. Przy tak 

dużym podziale społecznym, jaki aktualnie obserwujemy w polskim społeczeństwie internet 

jest bezpieczniejszym narzędziem do wyczucia nastrojów niż bezpośrednie interakcje  

i narażenie się na wykluczenie przez grupę w związku z poglądami na sprawę. Manuel Castells 

słusznie zauważa również, że internet, w odróżnieniu od tradycyjnych kanałów komunikacji, 

będących często fundamentem władzy, pozostaje przestrzenią względnie autonomiczną –  

monitorowaną i podlegającą prawu, jednak cały czas pozostającą w dużej mierze poza kontrolą 

władzy47. Z tego powodu gros komunikacji odbywa się za pośrednictwem serwisów  

                                                             
46  M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei, Warszawa 2012, s. 25-27. 
47  Ibidem s. 14. 
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społecznościowych. Są one przestrzenią, która koncentruje rozproszone jednostki, za pomocą 

grup dyskusyjnych, stron fanowskich, oraz stron poświęconym konkretnym wydarzeniom. 

W przypadku Czarnego Protestu prześledzenie sieci komunikacji będzie kluczową kwestią 

dla zrozumienia skąd wzięła się jego siła. 

Jak wspomniałam wcześniej, najważniejszym momentem było uruchomienie hasztagu 

#czarnyprotest. Rozproszony do tej pory sprzeciw nie tylko dostał swoją nazwę, dzięki której 

sprawniej można było się komunikować (podawać dalej informacje, szukać ich itd.), ale  

również poprzez identyfikację, dał poczucie ogromu liczby jednostek dzielących te same  

emocje.  21 września zaledwie w ciągu ośmiu godzin (między szóstą rano, a czternastą) hasztag 

został wykorzystany prawie cztery tysiące razy, a o samej akcji wspomniano ponad dwadzieścia 

jeden tysięcy razy, przy czym kobiety robiły to prawie trzykrotnie częściej niż mężczyźni  

(dane agencji SentiOne, przedstawione poniżej na wykresie).     

   

Wyk. 1. Liczba użyć hasztagu #czarnyprotest w dniu 21.09.2016 r w godz. 6:00 -14:00 

 

Wykres przygotowany przez agencję SentiOne, (https://socialpress.pl/2016/09/czarnyprotest-odbil-sie-sze-

rokim-echem-w-mediach-spolecznosciowych/; dostęp 23.08.2017 r.) 

 

Według agencji brand24 hasztag #czarnyprotest uzyskał największy zasięg w sieci 

w 2016 roku, tj. ponad czterdzieści cztery miliony48. Ponadto w grupie hasztagów  

„wspierających”, znalazł się również #czarnyponiedziałek – czternaście milionów (czwarte 

miejsce), #strajkkobiet dwa i pół miliona, oraz #blackmonday prawie trzy miliony. Dla  

porównania drugi i trzeci najbardziej popularny hasztag to odpowiednio #audyt (dwadzieścia 

siedem milionów) oraz #pracarzadu (dwadzieścia jeden milionów). W dniu 3 października 

                                                             
48  Dane z 5 października 2016 r. 
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2016 r. (Czarny Poniedziałek) wygenerowanych zostało: 4,318,900 polubień, 185,124  

komentarzy oraz 120,932 udostępnień, a ogólna liczba interakcji między 21 września,  

a 3 października 2016 r. to 2,607,545. 

 

93%

4%
3%

Wyk. 3. Liczba interakcji w socialmedia w dniu 3.10.2016 r.

Opracowanie własne na podstawie danych www.brand24.pl, www.monitori.pl , 

www.fanpagekarma.com

Polubienia 4 318 900

Komentarze 185 124

Udostępnienia 120 932

74%

26%

Wyk. 2. Odniesienia do akcji #czarnyprotest w rozróżnieniu na płeć

Opracowanie własne na podstawie danych agencji SentiOne

Kobiety 73,78%

Mężczyźni 26,22%
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Głównymi siłami na polu mediów społecznościowych były portale Twitter 54,047, Instagram 

16,964, oraz Facebook – 10,299, a głównymi producentami treści były dwa typy profili:  

satyryczne, takie jak np. sokzburaka.pl49, których komunikaty poświęcone akcji #czarnyprotest 

na portalu Facebook uzyskały największą liczbę udostepnień oraz profile typu lifestyle 

(strony aktorek, modelek, influencerek, blogerek modowych itp.). 

                                                             
49  https://pl-pl.facebook.com/sokzburaka/; http://www.sokzburaka.pl/.  

  Zbiorcze dane dotyczące akcji #czarnyprotest 

Dane z okresu 20.09.2016 - 03.10.2016 

Opracowanie własne na podstawie danych www.brand24.pl, www.monitori.pl , www.fanpagekarma.com 

Wyniki wyszukiwania w social media 285 287 

Wyniki wyszukiwania poza social media 2 262 

Zasięg social media 102 572 714 

Liczba interakcji w social media 2 607 545 

Udostępnienia w social media 467 989 

Polubienia w social media 2 070 905 

10 299

54 047

55 911 20 122

16 964

65
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Wyk. 4. Liczba wzmianek w poszczególnych socialmedia w dniu 3.10.2016 r.

Opracowanie własne na podstawie danych www.brand24.pl, www.monitori.pl , 

www.fanpagekarma.com

https://pl-pl.facebook.com/sokzburaka/
http://www.sokzburaka.pl/
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Dzięki temu zintensyfikowały się działania grup społecznościowych. Część z nich  

powstała na fali protestu, inne istniały o wiele wcześniej, jednak nie wszyscy mieli tego  

świadomość50. Istotnym z punktu widzenia dalszej części tej pracy jest zwrócenie uwagi na to,  

że wymiana informacji w ramach akcji przebiegała poziomo, to znaczy nie w modelu lider – 

grupa, a członek grupy – członek grupy, co uczestnikom dało poczucie demokratyczności  

i egalitarności. 

Lawinowo wzrastająca liczba zdjęć, wpisów na blogach, czy zwykłych komentarzy  

pozwoliła na rozpoczęcie się drugiego etapu – poczucia jedności poglądów. Gest zrobienia 

i zamieszczenia w sieci naszego zdjęcia, dał uczestnikom nie tylko kontrolę nad ich  

wizerunkiem, ale też poczucie równości i tego, że są w tym działaniu razem51, wspólnie mają 

emocje, które mają moc i można je jakoś ukierunkowywać. Według Manuela Castellsa  

najważniejszym mechanizmem psychologicznym, poza gniewem, który pozwala  

na przezwyciężeniu strachu, jest właśnie jedność. Ona z kolei stanowi bazę dla budowania  

wspólnotowości52. 

Według D. Della Porty i M. Dianiego „sukces protestu mierzy się tym, czy uda się  

zachęcić do niego innych – to jedna z niewielu strategii, jakiej mogą użyć grupy o małej 

 politycznej sile przebicia”53. Masowość akcji, którą zainicjowała Małgorzata Adamczyk,  

jest niezaprzeczalna, a bazowała w dużej mierze na „uwiarygodnieniu społecznym” (ang. social 

proof), czyli sytuacji, w której gwałtownie rosnąca liczba interakcji tj. polubień, udostepnień, 

komentarzy sprawia, że użytkownik mediów społecznościowych nabiera prostego poczucia, 

że większość nie może być w błędzie. Jest to sytuacja bardzo trudna do wywołania, ale kiedy 

już dojdzie do skutku ma największą siłę oddziaływania54. Bez wątpienia „#czarnyprotest”  

to największa akcja społeczno-polityczna w polskim internecie od czasu wystapień przeciw 

ustawie ACTA w 2012 roku. Innowacyjna akcja protestacyjna jaką zaproponowała Małgorzata 

Adamczyk okazała się sukcesem również dlatego, że była bardzo atrakcyjna w swojej formie55. 

Nowe taktyki tworzy się zarówno na potrzeby mediów (w celu zwiększenia wartości  

                                                             
50 m. in. Dziewuchy Dziewuchom, o których więcej piszę w rozdziale poświęconym organizacji i przywództwu. 
51  E. Majewska i E. Korolczuk, Seminarium o Czarnym Proteście, PAN 8 luty 2017 r.   
52  M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei, Warszawa 2012, s 22. 
53  D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne: wprowadzenie, Kraków 2006 r.; s. 190 
54 ANALIZA #CZARNYPROTEST vs. #BIAŁYPROTEST, 5 października 2016 r.; http://politykawsieci.pl/analiza-

czarnyprotest-vs-bialyprotest/ dostęp 23.08.2017 r.  
55 Jedną z pierwszych akcji internetowych związanych z wykorzystaniem hasztagu była #YesAllWoman. Hasztag 

został uruchomiony w 2014 roku po masakrze w Isla Vista (Kalifornia) kiedy to jeden ze studentów w wyniku 

zaburzeń osobowościowych, a także bardzo negatywnego stosunku do kobiet zamordował sześć osób. Akcja pro-

testacyjna dotyczyła dzielenia się przykładami mizoginii i aktów przemocy stosowanych wobec kobiet. 
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informacyjnej protestu), jaki i po to, aby dotrzeć do opinii publicznej na możliwie jak najszerszą 

skalę, co  jest jednym z warunków koniecznych do skutecznego działania.  

 

III. 2. 2. Proksemika  

Czarny Protest od samego początku odbywał się równolegle w dwóch przestrzeniach – 

wirtualnej i realnej, dało to możliwość poszerzenia „repertuaru działań zbiorowych”56,  

a co za tym idzie, bardziej skutecznego wywierania wpływu na politycznych decydentów. 

Kiedy w dniu 21 września w internecie wystartowała akcja #czarnyprotest, pod Sejmem (pod 

tym samym hasłem) odbyła się pikieta partii Razem. W jakimś sensie zamazana, czy raczej 

przekroczona została przestrzenna granica działań. Dzięki wytworzeniu się wspólnoty w  

ramach akcji internetowej, przestrzeń prywatnych kont w mediach społecznościowych łatwiej 

było zamienić na realną przestrzeń publiczną. Mimo tego, że nie trzeba było fizycznie być w 

danym miejscu, żeby mieć poczucie działania, bo już wirtualne kliknięcie miało swoją  

sprawczość, to dzięki nagromadzonym emocjom i poczuciu wspólnotowości przeformułowanie 

protestu z internetowego na rzeczywisty było możliwe. W tym samym czasie i przestrzeni  

stanęły obok jednostki, które zdobyły polityczną sprawczość57. W dynamice ruchu społecznego 

(czy jak w tym wypadku zrywu) kolejnym etapem budującym wspólnotę jest zawłaszczenie 

przestrzeni publicznej. Wybór miejsca manifestacji czy demonstracji pada zazwyczaj na prze-

strzenie o znaczeniu politycznym i/lub symbolicznym. 3 października w Czarnym Poniedziałku 

udział wzięły przynajmniej sto czterdzieści trzy miejscowości, w każdej z nich na miejsce  

protestu wybierane były takie miejsca jak: rynek przed ratuszem miejskim (Lublin), główny 

plac (Bydgoszcz), czy deptak reprezentacyjny (Warszawa)58. To przejęcie czy naruszenie  

przestrzeni władzy państwowej jest symbolicznym gestem odzyskania kontroli  

i samostanowienia59. 

Jedną z kluczowych cech Czarnego Protestu było rozproszenie możliwości  

uczestniczenia, dlatego tak dużo osób zdecydowało się wyjść z domu. W znakomitej  

większości przypadków nie trzeba było brać dnia wolnego w pracy i jechać do Gdańska, Łodzi 

                                                             
56 D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne: wprowadzenie, Kraków 2006 r., s. 182. 
57  J. Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, Warszawa 2016 r. 
58  Aneks VI, s. 54. 
59  Popularnym narzędziem do zbierania w jednym miejscu wydarzeń stały się internetowy mapy tworzone na 

bazie Google Maps. Zespół Stołecznej Gazety Wyborczej stworzył mapę wydarzeń warszawskich, która miała 

około czterdzieści tysięcy wyświetleń, ogólnopolską mapę wyświetlono prawie milion siedemset tysięcy razy – 

aneksy III i IV, s. 51, 52.   
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czy Poznania, żeby móc wziąć udział w manifestacji. Ponad dwadzieścia miejscowości,  

w których odbyły się demonstracje zamieszkuje do dwudziestu tysięcy osób, kolejne  

czterdzieści to miasta do pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców. W sumie to prawie połowa 

wszystkich zarejestrowanych zgromadzeń. Oczywiście, jeśli chodzi o liczbę uczestniczek 

i uczestników wygrywają miasta takie jak Wrocław, Warszawa czy Kraków,  

które przyciągnęły najwięcej osób. Ważne jednak, aby zwrócić uwagę na to, że siła całego 

Czarnego Protestu tkwiła w egalitarności, mechanizm ten zadziałał nie tylko w internecie, 

ale też w rzeczywistości – nikt nie był wykluczony. 

W ramach protestów najbardziej popularną formą była pikieta, typowa w sytuacji, 

kiedy mamy do czynienia z małą ilością protestujących i czasu. Dlatego też ten wybór był  

najbardziej charakterystyczny dla miejscowości o mniejszej liczbie mieszkańców lub słabszych 

strukturach organizacyjnych. W największych miastach często działania były rozproszone, 

tak jak np. w Warszawie60. Poza pikietami i jej większymi formami (demonstracjami  

i manifestacjami) często mieliśmy do czynienia z tzw. czarnymi marszami, które należą do 

„głównych taktyk mających na celu pokazanie liczbowej siły protestu”61. Trasy marszy, tak jak 

w wypadku manifestacji, również przebiegają przez miejsca naznaczone symbolicznie i poli-

tycznie tak jak np. w wypadku Częstochowy – marsz przeszedł z placu im. Ignacego Daszyń-

skiego, na plac im. Władysława Biegańskiego pod ratusz miejski62. W swoim charakterze mar-

sze nie są tak agresywne jak wielodniowe bierne okupowanie przestrzeni, czy głodówki, nie 

łączą się teżze stratami ekonomicznymi, tak jak strajki w zakładach pracy.  

Są jednak dostatecznie wyrazistym środkiem przekazu, wysyłającym jasny komunikat,  

zarówno w związku z postulatami, jak i stadium zaawansowania niezadowolenia społecznego. 

„Ruchy społeczne pamięta się często nie ze względu na cele, ale ze względu na zastosowane 

metody”63, ta forma protestu pozostanie chyba najczęściej kojarzoną z ogólnopolskim strajkiem 

kobiet. 

 

 

 

                                                             
60  Aneks IV i V, s. 52, 53. 
61   D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne: wprowadzenie, Kraków 2006 r., s. 185. 
62 B. Dynda, Uporczywe ciała. Przestrzenie okupacji miejskiej i polityka placu: Tahrir, Zuccotti i Czerwonego, 

praca magisterska napisana w Instytucie Kultury Polskiej pod kierunkiem Romana Chymkowskiego. 
63   D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne: wprowadzenie, Kraków 2006 r., s. 186. 
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III. 2. 3. Język  

Od dłuższego czasu dyskurs związany z prawem aborcyjnym zdominowany jest przez 

zwolenników ruchu pro – life. Przez lata dochodziło do wielu manipulacji semantycznych64, 

takich jak: „likwidacji terminów neutralnych, wprowadzenia odpowiednich synonimów,  

wykluczenia pewnych sformułowań i przedefiniowania innych”65. Przykładami są zmiany 

zwrotów neutralnych na nacechowane emocjonalnie jak na przykład:  

embrion/ płód/ zarodek –> dziecko, nienarodzone dziecko, dziecko w łonie matki;  

kobieta –> matka;  

aborcja/ przerwanie ciąży –> zabójstwo, morderstwo (prenatalne), dzieciobójstwo,  

wewnątrzmaciczne okaleczanie dziecka;  

wolny wybór/ decyzja –> niemoralność;  

lekarz –> aborter, morderca (niewinnych).  

Doskonale widać to również kiedy porównamy brzmienie artykułu 154 obecnie  

obowiązującego kodeksu karnego (1.), oraz zapisu z projektu „Stop aborcji” (2.): 

1. 

„§ 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 1 lub 2 jest śmierć kobiety ciężarnej, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”66. 

2. 

„§ 1. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w art. 152 § 1, jest śmierć matki 

dziecka poczętego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”67. 

 

Powyższy repertuar „chwytów retorycznych” jest prostym narzędziem szantażu emocjonalnego 

– strategii chętnie stosowanej przez tzw. „obrońców życia”. Pomiędzy środowiskami pro – life 

i pro – choice toczy się nieustanna walka o to „czyj język stanie się obowiązujący dla  

wszystkich”68, bo zwycięstwo na polu retoryki znacznie przybliża do zwycięstwa całej batalii 

o prawa reprodukcyjne. W myśl zasady, że działania radykalne (choćby ze względu na to,  

                                                             
64 A. Graff, „Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym”, Warszawa 2001 r. 
65 A. Budnik, „Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. Casus niewolenia 

kobiet, czy ich emancypacji?”, Gdańsk, 2016 r., s. 81. 
66 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, art. 154.; Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 
67 Projekt zmiany ustawy komitetu inicjatywy ustawodawczej „Stop aborcji” z 5 lipca 2016 r. 
68 A. Budnik, „Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. Casus niewolenia 

kobiet, czy ich emancypacji?”, Gdańsk, 2016 r., s. 81. 
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że budzą większe kontrowersje) wypierają działania liberalne, walka ta przez lata była  

skutecznie przegrywana przez środowiska pro – choice.  

W trakcie trwania Czarnego Protestu podjęta została próba wprowadzenia bardziej  

neutralnej retoryki. Według Elżbiety Korolczuk „istotnym źródłem języka, który pomógł  

w zbudowaniu innej narracji o kwestii aborcji niż narracja hegemoniczna, czyli: grzech, 

trauma, morderstwo, niemoralność jest ruch feministyczny”69. Bez wątpienia rola organizacji 

kobiecych jest niepodważalna, ponieważ są to Ci aktorzy, którzy mają najbardziej skuteczne 

narzędzia do budowania tegoż języka. Przedstawicielki, czyli liderki ruchu mają możliwość 

uczestniczenia w debatach organizowanych w mediach głównego nurtu, posiadają również  

zasoby potrzebne do organizowania niezależnych spotkań, pisania, a często także wydawania 

publikacji. Ważnym źródłem zmiany retoryki są także wiece, marsze, czy pikiety. Podczas tego 

typu zgromadzeń poza wypowiedziami liderek (które często są o wiele swobodniejsze niż te 

medialne) istotne są również hasła pojawiające się na transparentach i skandowane przez tłum. 

Autorkami części z nich są osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność organizacji  

feministycznych i wprowadzają je do obiegu za pomocą swoich stron internetowych oraz  

mediów społecznościowych70 (dlatego też hasła te są zazwyczaj stonowane i wyważone, jest to 

również powód, dla którego często powtarzają się nawet bardzo oddalonych od siebie  

miejscach). Najczęściej jednak hasła są wynikiem własnej inwencji protestującej/ego, a co za 

tym idzie nie zawsze wpisują się w proponowany nurt językowego neutralizmu.  

Podczas Czarnego Protestu mieliśmy właściwie ich pełny przekrój od takich jak: „Wybór należy 

do mnie”, przez „Girls just wanna have FUNdamental rights” do „Faryzeusze! Kobieta to nie 

śmieć”, czy “Krew kobiet na rękach kościoła”71. Powstał także protest song o punk rockowym 

zabarwieniu i ostrym wydźwięku pt. „Wściekły szpaler”: „W noc i w dzień i w noc i w dzień/ 

(…) Wszystkie szczerzą kły/ (…) Nie spalicie nas, wszystkich nas nie spalicie!”72 (dodatkowo 

w teledysku do utworu kobiety malują na twarzach wojenne barwy i wysyłają mocny, jasny 

przekaz o tym, jak widza debatę dotyczącą ich praw). Nie tylko przygotowane transparenty, 

czy hasła, ale również wypowiedzi osób niezrzeszonych w organizacjach, działających  

oddolnie bardzo często okazywały się dosyć agresywne. Przykładem może być chociażby  

nazywanie przeciwników liberalizacji prawa aborcyjnego „zwolennikami ciemnoty, zacofania 

                                                             
69   E. Korolczuk, Seminarium o Czarnym Proteście, PAN 8 luty 2017 r.   
70   Na stronach internetowych organizacji często umieszczane są pliki graficzne o wysokiej rozdzielczości nie 

tylko z hasłami, ale także z proponowanymi symbolami do druku we własnym zakresie. 
71   Aneks IX, s. 62. 
72   Aneks X, s. 64. 
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i średniowiecza, mordercami kobiet”73. W taki sposób przechwycone zostały taktyki środowisk 

pro – life i utworzona dla retoryczna przeciwwaga.  

Hybrydalne podejście do zmiany w języku, które obserwowaliśmy podczas Czarnego 

Protestu może okazać się najbardziej skutecznym sposobem działania, jednak bez wnikliwych 

badań trudno postawić trafną diagnozę jaki był jego realny wpływ na język. Pewny jest niestety 

fakt, że nie zbliża to stron konfliktu to do podjęcia dialogu i szukania kompromisów. 

 

III. 2. 4. Symbolika  

Poza warstwą językową ruchy społeczne często identyfikują się z bardzo konkretną symboliką. 

Ruch feministyczny kojarzony jest między innymi z pięścią zamkniętą w piktogramie  

oznaczającym płeć żeńską, ale także różne formy graficznego ujęcia hasła „girl power” itp. 

Choć „wyrazista symbolika pomaga tworzyć i komunikować światopogląd, budować wizję  

przyszłości, a także relacje z ideologiczną przeszłością” 74 Czarny Protest zrezygnował z niej 

na poziomie organizacyjnym; podobnie jak ruch Oburzonych, definiował się raczej poprzez cel 

niż tożsamość i znaki. W związku z tym wszystko, co pojawiało się w warstwie symbolicznej 

było w dużej mierze działaniem oddolnym75. Uczestniczki i uczestnicy od samego początku 

przynosili ze sobą wieszaki – międzynarodowe symbole aborcji wykonywanej w podziemiu, 

nierzadko „domowymi” metodami. Na transparentach pojawiały się znaki „macica fuck you”76, 

a także wszechobecna była czerń – metafora żałoby, którą przybrałyby kobiety w wypadku 

utracenia swoich praw. Okazjonalnie pojawiały się także miotły kojarzone jednocześnie  

z czarownicami, co odnosi się do stereotypowego postrzegania feministek przez środowiska 

prawicowe, ale także z narzędziami potrzebnymi do „wymiecenia” rządzących. Największe 

kontrowersje wzbudziło wykorzystanie przez protestujących logotypu „Solidarność”  

zaprojektowanego przez Jerzego Janiszewskiego. Podczas demonstracji pojawiły się grafiki 

luźno nawiązujące do plakatu autorstwa Tomasz Sarneckiego z okresu strajków  

solidarnościowych „W samo południe”. W nowej wersji Gary’ego Coopera zastąpiła  

bezimienna kobieta z parasolem (w domyśle uczestniczka protestów)77. Pojawiły się także  

                                                             
73   A. Budnik, „Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. Casus niewolenia 

kobiet, czy ich emancypacji?”, Gdańsk, 2016 r., s. 82. 
74 M. Zimniak – Hałajko, Ruch w sercu systemu, 
75 W początkowej fazie używano znaku jakim stał się plakat graficzki Aleksandry Jasionowskiej z szarym profilem 

kobiety na czarnym tle. Trudno jednak mówić o tym, aby stał się on jednoznacznym i szeroko rozpoznawalnym 

symbolem Czarnego Protestu. 
76 Aneks XI, s. 65. 
77 Ibidem. 
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kopie pracy „Zapomniane kobiety Solidarności” autorstwa chorwackiej artystki Sanja Iveković 

z 2009 roku. W związku z tym komisja krajowa NSZZ „Solidarność” złożyła do prokuratury 

zawiadomienie o „nieuprawnionym wykorzystaniu znaku słowno – graficznego”. Ta jednak  

odmówiła śledztwa w sprawie. Po złożeniu zażalenia sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w 

Gdańsku, który orzekł, że organizatorzy Czarnego Protestu mieli prawo wykorzystywać logo 

NSZZ „Solidarność” i odrzucił tym samym zażalenie władz związku na decyzję prokuratury. 

Największą „karierę” jako symbol zrobił jednak element zupełnie przypadkowy –  

parasol. Pojawił się on dopiero 3 października podczas ogólnopolskiego strajku kobiet.  

Tego dnia większości miejscowości, w których odbywały się manifestacje nie dopisała pogoda, 

w związku z tym uczestniczki i uczestnicy chronili się przed deszczem pod parasolami.  

Dalszy rozwój sytuacji jest już po stronie mediów (głównie tych, kibicujących skrzydłu  

liberalnemu), które chętnie ilustrowały wydarzenia ujęciami wykonanymi z powietrza,  

ponieważ optycznie dodatkowo powiększało to liczbę protestujących. W związku z tym,  

że głównymi bohaterami tych zdjęć były parasole, a nie ludzie przylgnęły one do protestu  

i zostały szybko zawłaszczone jako jego symbol78.  Niestety ze względu na swoją  

uniwersalność parasol jednocześnie jest i nie jest symbolem. W kręgach feministycznych  

kojarzy się go jednoznacznie, jednak poza nimi nie zawsze. Można próbować doszukiwać się 

pewnych analogii w historii dotyczących użycia parasoli, na przykład kiedy po odzyskaniu  

niepodległości w 1918 roku Józef Piłsudski wahał się w kwestii przyznania kobietom praw 

wyborczych, polskie sufrażystki zgromadziły się pod jego willą w Sulejówku i właśnie  

parasolkami ostukiwały okna i drzwi żeby nakłonić marszałka do rozmów z nimi.  

W nawiązaniu do tych wydarzeń w czerwcu 2016 roku w Łodzi odbył się marsz przeciwko 

zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej pod hasłem „Wielkie Stukanie”79. W międzyczasie powstało 

hasła – „nie składamy parasolek”, które wykorzystywane było zarówno przy organizacji  

protestów 24 października 2016 roku jak i 8 marca 2017. Umocnienie pozycji parasola  

nastąpiło także podczas rocznicowego strajku kobiet 3 października 2017 roku kiedy znów był 

on potrzebny jako ochrona przed deszczem. Niemniej wydaje się, że parasol pozbawiony  

kontekstu protestu nie przyjął się na tyle, aby był symbolem jednoznacznie kojarzonym z walką 

o prawa kobiet, czy Czarnym Protestem. Trudno jest zatem mówić o ustabilizowanej symbolice 

zrywu jakim był Czarny Protest. Symbolika niejako mu towarzyszyła, należy ją rozpatrywać 

                                                             
78        Parasol pojawiał się m. in. na kolejnych wersjach plakatów zachęcających do wzięcia udziału w kolejnych 

manifestacjach. 
79 http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20109010,lewica-organizuje-w-lodzi-marsz-przeciwko-ustawie-antyab-

orcyjnej.html 
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raczej w kategorii przypadkowości i bezpodmiotowości, nie projektowaną odgórnie,  

ale za to chętnie włączaną przez liderki i uczestniczki.  

 

III. 3. Od mikro zaangażowania do zaangażowania społecznego 

III. 3. 1. Nowa logika działania w ruchu społecznym 

Dla Elżbiety Korolczuk zryw społeczny, jakim był Czarny Protest (obok takich  

ruchów jak Occupy), jest przykładem na zmiany, jakie dokonują się w logice działania ruchów 

społecznych. Do tej pory wyszczególniano trzy czynniki, które mówiły o rozwoju ruchu –  

„budowanie spójnej tożsamości, mobilizowanie odpowiednich zasobów (ludzkich,  

organizacyjnych, czy finansowych) i budowanie struktury organizacyjnej ruchu”, wszystko to 

razem składało się na logikę wspólnego działania. Zwłaszcza kwestie związane z tożsamością 

były uważane za kluczowe. Przedmiotem badań były tak związki między tożsamością  

jednostek, a działaniem zbiorowym, jak również tożsamość kolektywna. Uważano,  

że „działania protestacyjne spełniają ważną funkcję wewnętrzną: rozwijają poczucie zbiorowej 

tożsamości, która jest warunkiem koniecznym zaangażowania na rzecz wspólnego celu”80,  

zasadza się ona „(…) na wspólnych poglądach, wartościach, postawach, światopoglądzie, stylu 

życia i doświadczeniu.”81 i ma istotny wpływ na dynamiką wewnątrz ruchu82.  

W ruchach społecznych dochodzi jednak do powolnego przeniesienia akcentów. Spójna 

tożsamość powoli przestaje odgrywać tak ważną rolę jaką zwykło się przypisywać jej do tej 

pory, na pierwszy plan co raz częściej wysuwają się cele i emocje uczestników ruchu. Kolejnym 

wyznacznikiem zmian w logice ruchu społecznego staje się komunikacja. Kiedy zarówno  

komunikacja jaki i mobilizacja w znakomitej większości odbywają się za pośrednictwem  

internetu, a informacje za pomocą mediów społecznościowych, blogów itp. rozprzestrzeniają 

się szybko, trafiając jednocześnie do dużej grupy ludzi, mamy do czynienia z nową logiką  

działania, czyli z logiką działania połączonego. W ruchach, które charakteryzuje,  

najistotniejsze jest to, że komunikacja nie jest tylko sposobem na wymianę informacji, ale staje 

również integralną częścią struktury organizacyjnej. Mamy wówczas do czynienia  

ze zdecentralizowaną i rozproszoną działalnością grup, ośrodków i osób, które są głównymi 

                                                             
80   D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne: wprowadzenie, Kraków 2006 r.; s. 101. 
81   Ibidem. 
82  E. Korolczuk, Ruchy społeczne, a płeć – perspektywa intersekcjonalna, Kultura i społeczeństwo, t. LVIII, nr 1, 

Warszawa 2014; s. 104.  
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nadawcami komunikatów. Ruchy tworzące się w duchu nowej logiki mobilizacji często nie 

mają związków z tradycyjnymi organizacjami np. partiami politycznymi, czy organizacjami 

pozarządowymi jak stowarzyszenia lub fundacje, jednak Czarny Protest nie do końca wpisał 

się w ten schemat, do czego wrócę w rozdziale poświęconym organizacji i przywództwu. Poza 

tym spełnia kryteria nowej logiki działania, po pierwsze opierał się raczej na wspólnocie emocji 

i celów społeczno-politycznych niż spójnej tożsamości, o czym piszę kolejnym podrozdziale. 

Po drugie w tworzeniu się ruchu najważniejszą rolą odegrały komunikaty wymieniane w sieci. 

Po trzecie struktura decyzyjna stała się rozproszona, oparta zarówno na osobach  

przedstawiających się, jako liderki (aktywistki), ale także na zwykłych uczestniczka/kach. 

Każdy mógł zaproponować swój pomysł na wydarzenie lub hasło i zgromadzić wokół tego 

zainteresowaną grupę, która pomagała w jego realizacji. Choć czasem skutkowało to bez  

wątpienia chaosem informacyjnym, a także organizacyjnym, zaletą takiego działania jest to,  

że w łatwy sposób pozwala ono na włączenie się każdemu na takich samych zasadach,  

co sprzyja poczuciu sprawczości i ważności83.  

 

III. 3. 2. Partycypacja i demokratyzacja. Uczestniczka/uczestnik protestu 

Głównie z powodu włączenia w działania tak wielu osób, o Czarnym Proteście mówiło 

się w mediach, jako najbardziej egalitarnym i demokratycznym spośród tych, z którymi  

mieliśmy do czynienia od czasu transformacji ustrojowej. Od samego początku był on  

projektowany tak, aby mógł dotrzeć do jak największego grona odbiorców, w jednym  

z wywiadów Małgorzata Adamczyk przyznała, że: 

(…) założenia były takie, żeby z możliwości wzięcia udziału w proteście nie wykluczać nikogo. 

Każdy ma czarne ubrania w szafie. To prosty, ale bardzo wymowny środek wyrazu, bo czerń 

jest symbolem smutku i żałoby. A to właśnie czekałoby polskie kobiety, gdyby barbarzyński 

projekt Ordo Iuris wszedł w życie84,85.  

 

                                                             
83  E. Korolczuk, Seminarium o Czarnym Proteście, PAN 8 luty 2017 r.   
84 M. Derucki, Inicjatorka Czarnego Protestu pochodzi z Dobrej. M. Adamczyk o swojej akcji, 21 października 

2016 r.; http://www.turek.net.pl/wywiady/20233-inicjatorka-czarnego-protestu-pochodzi-z-dobrej-m-adamczyk-

o-swojej-akcji; dostęp: 23.08.2017 r.     
85 Ważnym jest, aby w kontekście akcji #czarnyprotest podkreślić, że według danych Głównego Urzędu Staty-

stycznego ponad osiemdziesiąt procent Polaków ma dostęp do internetu – „GUS - Społeczeństwo informacyjne w 

Polsce w 2016 r.; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczen-

stwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html – dostęp 17.08.2017.  

http://www.turek.net.pl/wywiady/20233-inicjatorka-czarnego-protestu-pochodzi-z-dobrej-m-adamczyk-o-swojej-akcji
http://www.turek.net.pl/wywiady/20233-inicjatorka-czarnego-protestu-pochodzi-z-dobrej-m-adamczyk-o-swojej-akcji
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Z kolei Ewa Majewska w swoim tekście poświęconym Czarnemu Protestowi napisała, 

że: 

(…)powszechność ta posiadała swoje struktury wyznaczone doborem narzędzi maksymalnie 

dostępnych, czytelnych i poręcznych dla każdej współczesnej kobiety oraz wszystkich osób 

wspierających.86.  

 

Kluczowym elementem było wygenerowanie nowych formuł partycypacji i zaproponowanie 

zróżnicowanych instrumentów. To dzięki temu możliwy był proces włączania,  

upodmiotowienia i wielostopniowa forma uczestnictwa. Katalog różnych aktywności  

rzeczywiście był dopasowany praktycznie do każdego. W ramach akcji można było  

zaprotestować poprzez szydełkowanie bielizny, oddanie krwi, wypowiedzenie się podczas  

pikiety, czy śpiewanie87. Dzięki temu w ogólnopolskim strajku kobiet wzięło udział około stu 

tysięcy osób, a w internetową akcję #czarnyprotest, według danych Ewy Majewskiej, było  

zaangażowane około dwustu tysięcy88. 

Bez wątpienia czynniki związane z nową logiką mobilizacji i udostępnienie tak  

różnorodnych narzędzi działania były ważne, ale nie wolno zapominać o jeszcze jednej istotnej 

kwestii. Chociaż Polska należy do krajów, w których odbywa się stosunkowo niewiele  

strajków89, trudno stwierdzić, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu wystąpień  

związanych z problemami konkretnych grup zawodowych jak rolnicy, górnicy,  

czy pielęgniarki. Zazwyczaj są one postrzegane raczej negatywnie i mobilizują bardzo wąskie 

grupy osób. Trudno sądzić, że gdyby na przykład kolejarze zaproponowali narzędzia podobne 

do tych użytych podczas Czarnego Protestu zyskaliby podobne poparcie społeczne.  

W tym wypadku ważną rolę odegrała sama kwestia praw reprodukcyjnych, które miały ulec 

zmianie. W odróżnieniu od problemów grup produkcyjnych, odnoszą się właściwie do  

wszystkich obywateli, a w szczególności do kobiet, które stanowią połowę społeczeństwa,  

zatem dopiero narzędzia i szeroka grupa ich odbiorców mogą dać sukces o takiej skali. 

                                                             
86  E. Majewska, Słaby opór i siła bezsilnych. #Czarnyprotest kobiet w Polsce 2016. 
87 Aneks VI, s. 54.  
88  E. Majewska, Seminarium o Czarnym Proteście, PAN 8 luty 2017 r.; zważywszy na dane dotyczące użycia 

hasztagu #czarnyprotest, oraz ilości różnego typu interakcji w social media można domyślać się, że ta liczba może 

być niedoszacowana. 
89 Strikes in Europe version 3, lipiec 2016 r. https://www.etui.org/Topics/Trade-union-renewal-and-mobilisa-

tion/Strikes-in-Europe-version-3-July-2016; dostęp: 17.08.2017 r. 
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Ważnym powodem, dla którego 3 października manifestować wyszło ponad sto tysięcy 

ludzi, była również demokratyzacja ruchu kobiecego, odczarowanie jego elitaryzmu  

i stereotypowego postrzegania feminizmu. Przez wiele lat organizacje i działaczki na rzecz 

praw kobiet nie zdobywały dużej popularności, ponieważ „zwyczajne kobiety” w większości 

czuły, że w porównaniu z liderkami i innymi uczestniczkami mają braki w edukacji,  

czy zapleczu kulturowym. Wojciech Pawlik w swojej publikacji poświęconej tej tematyce  

celnie zdiagnozował kondycję polskiego ruchu kobiecego:   

Ruch, który tworzą stowarzyszenia feministyczne i organizacje kobiece nie jest ruchem  

społecznym sensu stricto. Jego jądro stanowi feminizm „ideologiczny”, konceptualnie  

rozwinięty, ale społecznie wyalienowany 90 . 

Przykładem potwierdzającym tę teorię była tocząca się w 2005 roku „walka” o fundusz  

alimentacyjny, do której nie przyłączyły się ówczesne organizacje kobiece. Co więcej Pawlik 

zauważa również, że przez długi okres czasu organizacje i liderki głównego nurtu unikały  

konfrontacyjnej postawy kwestionującej świat męskiej dominacji. Ich działalność sprowadzała 

się jak sam to określił do „ruchu zadaniowego”, czyli nastawionego na rozwiązywanie  

pojedynczych problemów nie wymagających „walki” o rozwiązania systemowe. Inną  

przeszkodą dla demokratyzacji ruchów kobiecych było funkcjonowanie w polskim dyskursie 

zarówno pojęcia „feminizm”, jak i „feministka” jako negatywnie nacechowane stereotypy  

o karykaturalnych cechach, a cały ruch był postrzegany jako odległy od rodzimej tradycji.   

Sytuację pogarszała niedostateczna wiedza dotycząca tematów około feministycznych.   

Z podobnymi problemami borykał się Kongres Kobiet, który „choć ma ambicję 

 reprezentowania różnych środowisk kobiecych, to jego struktura i zasady działania nie dają 

szansy na aktywne włączenie się w kształtowanie agendy osobom spoza ścisłego grona  

inicjatorek”91.  

Z tych powodów ruchy kobiece były postrzegane jako ekskluzywne. Kojarzyły się 

głównie z autorytetami wypowiadającymi się w mediach, nurtem celebryckim i działaniem  

w dużych miastach. Jednak już na krótko przed i w czasie Czarnego Protestu środowiska  

kobiece skonsolidowały się, co stanowiło o ogromnej sile Czarnego Protestu. Zwykłe osoby 

(przede wszystkim kobiety92), działaczki, osoby regularnie pojawiające się w mediach  

                                                             
90 W. Pawlik, Ruchy feministyczne i kobiece w Polsce po 1989, Warszawa 2000 r. 
91  E. Korolczuk, Ruchy społeczne, a płeć – perspektywa intersekcjonalna, Kultura i społeczeństwo, t. LVIII, nr 1, 

Warszawa 2014; s. 112.  
92  Nie sposób procentowo ocenić jaki był udział mężczyzn, a jaki kobiet demonstracjach ulicznych, jednak sta-

nowczo przeważała ta druga grupa, dlatego odnoszę się głównie do niej. 
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głównego nurtu na czas protestu zawiesiły wszystkie typy tożsamości poza tożsamością  

kobiety. Nie miała znaczenia pozycja społeczna, ani status ekonomiczny. Zatarła się zupełnie 

klasowość, na jednej scenie, czy w jednym pochodzie na równi uczestniczyły nauczycielki93, 

aktorki, feministki, przedstawicielki wolnych zawodów, czy uczennice, odgrywające na co 

dzień role społeczne matek, żon, pracownic, aktywistek społecznych, opiekunek itp.94. Protest 

był również ponadpokoleniowy. W jednym rzędzie szły nastolatki, ich matki, a także starsze 

kobiety, których problem nie dotyczy już bezpośrednio, ale przyszły zaprotestować w geście 

solidarności. W trakcie czarnego marszu na warszawskim Krakowskim Przedmieściu te  

kobiety, którym wiek lub choroba nie pozwoliły wyjść z domu machały czarnymi parasolami 

ze swoich okien w geście solidarności z moknącymi tłumami95. W Czarny Poniedziałek duża 

część poczuła się częścią wspólnoty i zrozumiała, że ruch feministyczny to nie tylko wielkie 

ośrodki i znane nazwiska, ale też mniejsze miejscowości i zwykłe kobiety.  

Przekroczone zostało też poczucie, że różnica w edukacji czy kapitale kulturowym ma  

znaczenie96, dlatego tak wielu kobietom udało się przełamać wstyd i wyjść na manifestację 

często po raz pierwszy w życiu. 

 

III. 4. Organizacja i przywództwo 

III. 4. 1. Mobilizacja zasobów 

 Zgodnie ze zreferowanym wcześniej za Elżbietą Korolczuk nowym schematem logiki 

mobilizacji ruchu społecznego, kluczową rolę w budowaniu struktury Czarnego Protestu  

odegrała wirtualna komunikacja. Mylnym byłoby jednak założenie, że jest to wystarczające 

do stworzenia ruchu działającego na dużą skalę i liczącego się w grze o cele  

społeczno-polityczne. Bez zaplecza nie może zaistnieć nawet zryw społeczny, jego powstanie, 

rozprzestrzenianie się oraz mobilizację umożliwiają przede wszystkim zasoby osadzone  

w realnej rzeczywistości. Jednymi z ważniejszych są finanse i ludzkie zasoby.  

Barbara Nowacka zapytana o to, dlaczego jej zdaniem projekt „Ratujmy kobiety!” zebrał  

                                                             
93  Dziesięć nauczycielki, które 3 października nie mogły wziąć urlopu, żeby manifestować na ulicy pojawiły się 

w pracy ubrane na czarno. Po donosie kolegi z pracy zostały postawione przed komisją dyscyplinarną Śląskiego 

Kuratorium Oświaty. Ostatecznie wszystkie zostały uniewinnione, a 3 kwietnia 2017 r. odebrały nagrodę radia 

TOK FM w imieniu wszystkich protestujących tego dnia kobiet. 
94  Na podstawie rozmów z uczestniczkami czarnego marszu w Warszawie. 
95  Obserwacje podczas czarnego marszu w Warszawie. 
96  E. Majewska, Seminarium o Czarnym Proteście, PAN 8 luty 2017 r. 
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znacznie mniej podpisów niż projekt Ordo Iuris97, wskazała przede wszystkim na przewagę 

Instytutu właśnie na tym polu98. Do zwykłego zbierania podpisów potrzebni są ludzie  

i prozaiczne przedmioty takie jak długopisy, stoły czy parasole chroniące aktywistów od  

deszczu, czy słońca. Jeśli dana organizacja nimi nie dysponuje, musi je zakupić lub  

wypożyczyć, na co nie zawsze ma fundusze. Jeśli jednak wsparcie jest udzielane z zewnątrz, 

np. przez organizację kościelną (tak jak w przypadku projektu „Stop aborcji”), poziom  

mobilizacji może być wielokrotnie wyższy.  

To jednak nie finanse, a ludzie są najważniejszym zasobem, jaki wykorzystuje ruch 

społeczny. Każdy człowiek to nie tylko przysłowiowa siła robocza, to także sieci kontaktów. 

Pozwalają one na rozpowszechnianie informacji w bardziej tradycyjny sposób, jak również na 

dotarcie do tradycyjnych mediów, które mimo wszystko nadal odpowiadają za dużą cześć  

komunikacji. Ludzie są również ogromną bazą wiedzy i doświadczeń, co często pozwala na  

uniknięcie popełnienia tych samych błędów i opracowywania nowych taktyk oraz strategii 

działań zamiast „wyważania otwartych drzwi”. Nie do przecenienia jest również  

zaangażowanie istniejących już organizacji społecznych, partii politycznych i instytucji,  

wokół których zbudowane jest zaufanie społeczne i kapitał.  

 

III. 4. 2. Decentralizacja versus centralizacja 

 Bardzo często można spotkać się z opinią, że czarne marsze i protesty były inicjatywami 

w pełni oddolnymi i o zdecentralizowanym charakterze, które pojawiły się nagle jesienią 2016 

roku wyłącznie w wyniku ożywionej komunikacji wirtualnej. Z jednej strony trudno się z tym 

stwierdzeniem nie zgodzić, z drugiej zaś jest to jednak pewne uproszczenie.   

Przede wszystkim należy zauważyć, że Czarny Protest był wynikiem działań, które  

rozpoczęły się o wiele wcześniej niż we wrześniu. Zintensyfikowany ruch w internecie pojawił 

się już na przełomie marca i kwietnia, kiedy o rejestrację starał się Komitet Inicjatywy  

Obywatelskiej „Stop Aborcji”99. Treści już w tej „pierwszej fazie” rozprzestrzeniały się  

w zaskakująco szybkim tempie, a internetowe dyskusje z łatwością zamieniały się w realne 

                                                             
97 Projekt „Ratujmy kobiety!” – dwieście piętnaście tysięcy podpisów, „Stop aborcji” – czterysta pięćdziesiąt  

tysięcy podpisów.    
98  Rozmowa z Barbarą Nowacką z dnia 29 czerwca 2017 roku.   
99  Wniosek o rejestrację został złożony 14 marca 2016 r. 24 marca Marszałek Marek Kuchciński odmówił reje-

stracji ze względu na niedokładną analizę finansowych skutków wykonania projektu ustawy. Postanowienie o 

przyjęciu zawiadomienia o powołaniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej "Stop Aborcji" zostało wydane dopiero 

w dniu 6 kwietnia 2016 r. 
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działania. Prawdopodobnie wtedy nikt jeszcze nie spodziewał się, że konsolidują się zasoby 

i tworzą fundamenty, na których kilka miesięcy później zbudowane zostaną struktury kluczowe 

do organizacji masowych protestów.   

W pierwszym dniu kwietnia, za pośrednictwem serwisu Facebook, powstała jedna  

z najbardziej czynnych podczas jesiennych protestów grup, Dziewuchy Dziewuchom.  

W ciągu pierwszej doby przyłączyło się do niej trzydzieści tysięcy użytkowniczek,  

a w kolejnych dniach było ich już około stu tysięcy100. Pozwala to ocenić skalę potrzeby  

komunikacji poza istniejącymi już strukturami organizacji pozarządowych i partii  

politycznych. Z początku grupa miała charakter klasycznego forum dyskusyjnego służącego do 

wymiany poglądów, wkrótce jednak dyskusje zaczęły zmierzać w kierunku chęci organizacji, 

a obok grupy głównej zaczęły się tworzyć lokalne podgrupy101,102. Dzięki temu najbardziej  

zaangażowane członkinie mogły zacieśnić więzi i podjąć działania w realnej przestrzeni  

(np. zbieranie podpisów pod projektem „Ratujmy kobiety!”, czy organizowanie lokalnych  

protestów)103. Jest to chyba jeden z najlepszych przykładów organizacji oddolnej,  

zdecentralizowanej i demokratycznej. 

Inną z grup, która pojawiała się wiosną 2016 była inicjatywa „Marsz Godności Kobiet”. 

Organizatorki, choć były wspierane przez większość organizacji feministycznych, nie  

wywodziły się z żadnej z nich. Jak możemy przeczytać na stronie wydarzenia „Jesteśmy grupą 

zupełnie zwykłych kobiet, które uznały, że muszą wreszcie coś zrobić. Nie stoją za nami żadni 

politycy. Do tej pory nie organizowałyśmy takich akcji, ale uznałyśmy, że możemy wykorzystać 

naszą energię i potencjał, by pokusić się o organizację marszu. Wykonujemy różne zawody, 

różnimy się wiekiem, wyznaniami, modelami życia i upodobaniami politycznymi, ale łączy nas 

jedno - wszystkie jesteśmy kobietami.”104 To „zrzeszenie” miało na celu jedynie organizację 

protestu przeciwko polityce rządu. „Marsz Godności Kobiet” miał miejsce jeszcze na przełomie 

wiosny i lata tj. 18 czerwca 2016 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział około dwóch tysięcy 

                                                             
100  Dziewuchy dziewuchom: http://dziewuchydziewuchom.pl/o-dziewuchach/. 
101  m. in. Dziewuchy Dziewuchom: Kraków, Trójmiasto, Toruń, Szczecin; aktualnie „Matecznik Dziewuch”  

koordynuje ponad pięćdziesięciu ośrodków regionalnych w Polsce i za granicą. 
102 „Lokalne Dziewuchy, np. w Łodzi czy Olsztynie stały się organizatorkami i liderkami protestów podczas ogól-

nopolskiego strajku kobiet 3.10.2016 r.” E. Korolczuk, Czarne protesty 2016: skąd się wzięły i czego nas uczą?, 

2016, s 11. 
103  E. Korolczuk, Czarne protesty 2016: skąd się wzięły i czego nas uczą?, 2016, s. 11.    
104 „Marsz godności - Protest Kobiet. Prawa człowieka prawami kobiet”, https://www.face-

book.com/events/631799050304432/; dostęp: 23.08.2017 r. 
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osób, czyli mniej więcej tyle ile przychodziło w ostatnich latach na Manify, co jest bardzo  

dużym osiągnięciem organizatorek105. 

Jednak obok nowopowstających oddolnie organizujących się grup ogromną rolę  

odegrały organizacje uformowane znacznie wcześniej i działające w o wiele bardziej  

zcentralizowanym modelu. Najważniejszą z nich był Komitet Obrony Demokracji. Jego  

działacze mobilizowali społeczeństwo o wiele wcześniej niż ktokolwiek inny. Demonstracje  

i marsze odbywały się przeciwko zmianom w Trybunale Konstytucyjnym, nowelizacji ustawy 

o policji, nowelizacji procedury karnej, czy w obronie wolnych mediów itp. już od zimy 2015 

roku, w różnych regionach kraju. Te struktury zbudowane przez KOD w całej Polsce zostały 

bezpośrednio wykorzystane przez (Ogólnopolski) Strajk Kobiet podczas organizacji  

poszczególnych protestów w ramach Czarnego Poniedziałku, którego centrala miała miejsce 

we Wrocławiu. Poza Komitetem Obrony Demokracji ważne miejsce zajmuje również partia 

Razem, która była włączona we wcześniejszą mobilizacją i organizację różnego typu  

manifestacji oraz wkład poszczególnych, mniejszych organizacji, których nazwy padają w tej 

pracy wielokrotnie, składających się na szeroko pojęty polski ruch feministyczny. 

Między poszczególnymi organizacjami nie było wspólnego planowania, spotkań, 

gdzie zapadałyby ustalenia, co do wspólnej strategii działania podczas spotkań.  

Poszczególne osoby reprezentujące poszczególne organizacje za pomocą mediów  

społecznościowych (głównie na portalu Facebook) dzieliły się swoimi planami, a inni zbie-

rali to w całość i umieszczali na zbiorczych stronach wydarzeń106,107. 

 

III. 4. 3. Liderki 

Ze względu na wspomniany wcześniej charakter mobilizacji trudno mówić o jednorodnym  

i zcentralizowanym przywództwie podczas Czarnego Protestu. Charakteryzowało się ono 

przede wszystkim brakiem hierarchiczności i rozproszeniem, brakiem jednej przywódczyni. 

Liderki (i rzadziej liderzy) były wyłaniane z poszczególnych organizacji działających już  

wcześniej na rzecz praw kobiet. Ich największym sukcesem było nadanie feminizmowi  

                                                             
105  E. Korolczuk, , Czarne protesty 2016: skąd się wzięły i czego nas uczą?, 2016, s. 10. 
106 „Ogólnopolski Strajk Kobiet – Warszawa”, https://www.facebook.com/events/1124853000925548/; dostęp: 

17.08.2017 r. – spis warszawskich wydarzeń różnych organizacji.  
107  B. Nowacka, rozmowa z dnia 29 czerwca 2017 r. 
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politycznej i społecznej nośności. Kluczowe postaci, które miały największy wpływ na rozwój 

wydarzeń to m. in.: 

 Krystyna Janda, której odezwa została uznana za pierwszy bodziec do działania dla  

kobiet. Przez cały czas trwania protestów aktorka była bardzo aktywna zarówno  

w mediach jak i podczas poszczególnych manifestacji108.  

 Barbara Nowacka, szefowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety!”, 

organizatorka jednej pierwszych dużych manifestacji pod hasłem „Żarty się skończyły”. 

 Marta Lempart, uprzednio związana z partią polityczną Platforma Obywatelska,  

następnie z organizacją Komitet Obrony Demokracji, była główną pomysłodawczynią 

ogólnopolskiego strajku kobiet. Przede wszystkim uruchomiła struktury KOD-u  

i sieciowanie, dzięki czemu mobilizacja była o wiele bardziej powszechna i skuteczna. 

Przewodniczy (Ogólnopolskiemu) Strajkowi Kobiet.  

 Agnieszka Dziemianowicz – Bąk z wykształcenia filozofka, która jest jednocześnie 

działaczką partii Razem (członkinią Zarządu Krajowego Partii), podczas manifestacji 

i protestów wielokrotnie pojawiała się z przemówieniami109. 

 Choć na czas protestów próbowano zawiesić spory pomiędzy organizacjami,  

niestety zakulisowo nie obyło się bez nich. Sukces, za jaki Czarny Protest został uznany, 

ma wiele matek, a chęć zbicia kapitału politycznego na tych wydarzeniach była ogromną  

pokusą. Szybko jednak oczywistym stało się, że w tym wypadku, Ci, którzy chcieliby przypisać 

sobie zasługi politycznie straciliby najwięcej. 

 

III. 5. Strajk jako forma protestu 

Organizatorki Czarnego Poniedziałku, chcąc dać odpór retoryce stosowanej przez  

zwolenników zaostrzenia prawa aborcyjnego, musiały wybrać odpowiednio dostosowaną 

do sytuacji formę oporu, dlatego zdecydowały się sięgnąć po formułę strajku. W tym przypadku 

była to oczywiście kwestia symboliczna, ponieważ ogólnopolski strajk kobiet formalnie nigdy 

nie miał statusu strajku. W tym wydaniu, mieliśmy do czynienia ze strajkiem obywatelskim, 

                                                             
108  W ramach protestu, w dniu 3 października aktorka odwołała spektakle w swoim teatrze. 
109 Na marginesie warto wspomnieć o zupełnie nowych twarzach, nigdy wcześniej niezrzeszonych w strukturach 

żadnych organizacji, ani partii tj. Ewie Wieliczce i Zofii Marcinek, autorkach Ściany furii, którym udało się zgro-

madzić pokaźną grupę osób na proteście 3 października 2016 r. przy ul. Nowogrodzkiej pod warszawską siedzibą 

partii Prawo i Sprawiedliwość. 
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nie pracowniczym, choć przez skojarzenie chodziło m. in. o odwołanie się do tradycji  

solidarnościowej; został on potraktowany jako gest odmowy zarówno pracy produkcyjnej 

jak i reprodukcyjnej.  

Jednak bez względu na to, jaki jest formalny charakter strajku, jego dynamika jest  

podobna, dlatego warto zastanowić się nad najważniejszym pytaniem: co dalej po strajku? 

Kiedy ten „gwiezdny czas” dobiega końca, wśród strajkujących dominują pozytywne emocje 

związane czy to z podpisaniem porozumienia, czy tak jak w tym przypadku  

z niedopuszczeniem do przegłosowania niekorzystnych dla strajkujących aktów prawnych. 

Po walce następuje demobilizacja i rozprężenie, kończy się zainteresowanie mediów,  

następuje powrót do „szarej rzeczywistości”. Jest to najbardziej niebezpieczny moment,  

w którym można przegrać więcej niż się zyskało. Klasycznym przykładem „straconych szans” 

był strajk pielęgniarek z 2007 roku. Wówczas na prawie miesiąc pod kancelarią prezesa rady 

ministrów rozstawione zostało tzw. „białe miasteczko” – namiotowe obozowisko pielęgniarek, 

które walczyły o poprawę warunków pracy i płacy. Po burzliwych rozmowach poprzedzonych 

głodówką pielęgniarek ostatecznie obiecano im sfinansowanie podwyżek. Niestety podział  

finansów zależał głównie od dyrektorów placówek, co w praktyce skutkowało dużymi  

dysproporcjami i proporcjonalnie dużym niezadowoleniem. Jednocześnie, mimo zapewnień 

ze strony rządu, warunki pracy nie uległy poprawie, w związku z czym pielęgniarki wyszły 

na ulice w 2010, 2011 i 2012 roku. Jak dotąd, w wypadku Czarnego Protestu, za przegraną 

na pewno należy poczytać wprowadzenie restrykcji w sprzedaży antykoncepcji awaryjnej. 

14 lutego 2017 r., zaledwie pięć miesięcy po ogólnopolskim strajku kobiet, rząd przegłosował 

projekt ministra zdrowia o przywróceniu recept na sprzedaż tabletek wczesnoporonnych. 

Jak pokazuje ten przykład, relatywnie łatwo jest wygrać strajk, trudno jednak wygrać 

walkę na polu działań długofalowych. Po strajku następuje nowy etap, którego celem powinno 

być stworzenie programu, walczącego ze strategią rozmycia problemu i prowizorycznymi 

ustępstwami. Liderzy na nowo muszą odnaleźć się w działaniach, przede wszystkim poprzez 

negocjacje, umacniać swoje pozycje w sporze i szukać jak najszerszego poparcia dla swoich 

racji. W przypadku Czarnego Protestu konieczne jest umiejscowienie aborcji w szerszym  

myśleniu o polityce społecznej, podjęcie spokojnej debaty społecznej dotyczącej praw kobiet 

i praw reprodukcyjnych110. 

  

                                                             
110 J. Kubisa, Seminarium o Czarnym Proteście, PAN 8 luty 2017 r. 
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IV. PODSUMOWANIE 

 

IV. 1. O co walczył Czarny Protest? 

 Czarnego Protestu nie wolno sprowadzić jedynie do walki o zatrzymanie procedowania 

projektu ustawy o zaostrzeniu prawa aborcyjnego czy o liberalizację przepisów, ponieważ  

kontekst społeczny tego spontanicznego zrywu był szerszy. Kobiety protestowały przede 

wszystkim przeciwko całemu systemowi praw reprodukcyjnych w Polsce i swojemu miejscu 

w patriarchalnej strukturze społecznej. Postulaty wysunięte w trakcie Czarnego Protestu przez 

(Ogólnopolski) Strajk Kobiet to m.in.: dostęp do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji  

i zabiegów sterylizacji, dostęp do badań prenatalnych najnowszej generacji, rzetelna edukacja 

seksualna, bezwzględne ściganie i karanie sprawców przemocy domowej i gwałcicieli, ściganie 

mowy nienawiści, jako źródła przemocy, zabezpieczenie emerytalne nieodpłatnej pracy kobiet, 

skuteczne ściąganie alimentów przez państwo i karanie dłużników alimentacyjnych111.  

Potwierdza się to również w trakcie przeglądu najbardziej popularnych haseł niesionych na 

transparentach podczas jesiennych wystąpień112. Można zauważyć, że częściej skupiały się one 

na podkreśleniu pozycji kobiety w systemie, prawie do samostanowienia i godności niż na  

samym prawie do aborcji113. Julia Kubisa podczas seminarium poświęconego  

Czarnemu Protestowi zauważyła:  

 

protestujemy nie przeciw ustawie, a przeciw wizji nas, jako ludzi moralnie niezdolnych do po-

dejmowania decyzji, niedojrzałych, rozpasanych seksualnie, zredukowane do biologii114. 

 

IV. 2. Skutki i perspektywy 

W rok po Czarnym Proteście nadal trudno jest ocenić, co faktycznie udało się dzięki 

niemu osiągnąć, a co zostało zaprzepaszczone. Tak jak w przypadku wspomnianego wcześniej 

islandzkiego protestu kobiet, potrzeba znacznie więcej czasu, aby zaobserwować długofalowe 

konsekwencje. Skutkiem natychmiastowym i jednocześnie największym sukcesem  

(przynajmniej w opinii publicznej) uznano odrzucenie przez Sejm projektu „Stop aborcji”. 

                                                             
111  Aneks VIII, s. 61. 
112  Aneks IX, s. 62.   
113 „Nic o nas bez nas”, „No women – no kraj!”, „Koniec barbarzyństwa wobec kobiet!”, „Myślę, czuję, decyduję!” 

„Kobiety mają prawa!”. 
114  J. Kubisa, Seminarium o Czarnym Proteście, PAN 8 luty 2017 r. 
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Bez wątpienia było to bardzo ważne osiągnięcie, ale tak jak wspomniałam we wcześniejszym 

akapicie, nie tylko o to toczyła się „walka”.  

Najważniejszym dokonaniem była mobilizacja kobiet, które były do tej pory bierne  

politycznie, a za sprawą wzięcia udziału w protestach przeszły doświadczenie formacyjne 

– do wielu z nich po raz pierwszy dotarło, że żyją w świecie zaprojektowanym nie dla nich. 

Pozwoliło to na wytworzenie się wyobrażonej wspólnoty i zgromadzenie ogromnego kapitału 

społecznego. Uruchomiły się również nowe formuły partycypacji, okazało się, że dzięki dobrze 

dobranym narzędziom każdy może dopasować formę protestu do siebie. Czarny Protest stał się 

też punktem zwrotnym w myśleniu o demonstracjach dotyczących praw kobiet. Z jednej strony 

odczarowany został mit elitarności, z drugiej zaś przestały się one kojarzyć wyłącznie  

ze stereotypowymi wojującymi feministkami. Manifestowanie z niszy przeszło w główny nurt, 

stało się powszechne i przestało być wstydliwe. Przez klasę średnią zostało uznane za jedną 

z form wyrażania poglądów i nie jest już domeną związków zawodowych. Na przyszłość ważne 

będą również struktury organizacyjne, które zostały zbudowane na potrzeby organizacji  

ogólnopolskiego strajku kobiet, a także sieci komunikacyjne. Już po Czarnym Proteście miały 

miejsce dwa duże wydarzenia115, podczas których działaczki dyskutowały o tym, co się  

wydarzyło i jakie otwiera to możliwości działania na przyszłość. Większe zainteresowanie  

odnotowała także coroczna Manifa, która odbyła się 5 marca 2017116, udana była również  

manifestacja zorganizowana z okazji dnia kobiet przez (Ogólnopolski) Strajk Kobiet. 

Potęga Czarnego Protestu zasadzała się również na tym, że zrywał on z tradycją  

heroicznej walki. W polskiej kulturze działania u podstaw nie są docenianie, czy uważane 

za sprawcze, bo nadal pokutuje przekonanie, że cel polityczny lub społeczny można osiągnąć 

w wyniku walki Dawida z Goliatem. Choć kobiety były zdesperowane nie startowały z pozycji 

siły. W trakcie protestów nie palono opon przed Sejmem, a policjanci nie byli zmuszeni do  

                                                             
115  26 listopada 2016 odbył się Okrągły Stół Kobiet – spotkanie i dyskusja poświęcone szukaniu sposobów na 

skuteczne oddziaływanie ruchów kobiecych na stanowienie prawa i opinię publiczną. Organizatorką spotkania 

była Aleksandra Śniegocka-Goździk, a udział wzięli przedstawiciele: partii Inicjatywa Feministyczna, partii Ra-

zem, partii Nowoczesna, partii Zieloni, Akcji Demokracja, Centrum Praw Kobiet, Fundacja Suwak, (Ogólnopol-

ski) Strajk Kobiet, Ściana furii, Inicjatywa polska, Warszawskiej części Dziewuchy Dziewuchom, Równość i No-

woczesność, oraz Protest kobiet. 8 lutego 2017 roku w Polskiej Akademii Nauk odbyło się Seminarium o Czarnym 

Proteście, w którym jako prelegentki wystąpiły Julia Kubisa, Ewa Majewska i Elżbieta Korolczuk.      
116  E. Stawikowska, Przeciwko tym, którzy nienawidzą kobiet. Rekordowa Manifa w Gdańsku [WIDEO], 8 marca 

2017 r.; http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21472771,przeciwko-tym-ktorzy-nienawidza-kobiet-re-

kordowa-manifa-trojmiasto.html?disableRedirects=true; dostęp: 23.08.2017 r. 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21472771,przeciwko-tym-ktorzy-nienawidza-kobiet-rekordowa-manifa-trojmiasto.html?disableRedirects=true
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21472771,przeciwko-tym-ktorzy-nienawidza-kobiet-rekordowa-manifa-trojmiasto.html?disableRedirects=true
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użycia siły117, mimo to został odniesiony zamierzony skutek. Potencjał i kapitał został  

wykorzystany do organizacji dyskusji o prawach reprodukcyjnych, poszerzaniu świadomości 

swoich praw wśród kobiet i ich konsolidacji. Według Ewy Majewskiej:  

Skończyły się czasy męskiego, patriarchalnego anonsowania, praktykowania polityki.  

Przyszedł moment na to, żeby zwykli ludzie swoimi codziennymi konkretnymi, materialnymi 

działaniami, taktykami, czynami, zaangażowaniem przekształcali polską politykę118.  

Czarny Protest został również dostrzeżony i doceniony przez społeczność  

międzynarodową. Poza tym, że odbył w kilkudziesięciu miejscach poza Polską119, liderki 

i inicjatywy z nim związane zostały wyróżnione m. in. przez magazyn Foreign Policy,  

w rankingu stu najważniejszych intelektualistów (FP Top 100 Global Thinkers) znalazły się 

Agnieszką Dziemianowcz – Bąk oraz Barbara Nowacka120. Z kolei Komitet "Ratujmy Kobiety" 

został laureatem prestiżowej francuskiej nagrody "Dla Wolności Kobiet" imienia Simone 

de Beauvoir za rok 2016 r.121  

„Sukcesem strajku było też to, że pozwolono poszczególnym osobom zdefiniować, czym 

ten strajk ma być dla nich”122, nie wolno jednak ulegać złudzeniu, że mieliśmy do czynienia z 

pełną wspólnotą sprawy wśród wszystkich uczestniczek. Nie wszystkie kobiety, które  

protestowały przeciwko projektowi „Stop aborcji” są jej zwolenniczkami – przeciwnie. Mimo 

to pojawiły się na ulicach, ponieważ nie zgadzały się na to, aby akty prawne stanowiące o tej 

kwestii odbierały im wolny wybór. Czarny Protest został potraktowany przez tę grupę, 

jako   możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec całego systemu dotyczącego  

praw reprodukcyjnych w Polsce. 

Niestety, mimo dużego potencjału, który nagromadził się wokół Czarnego Protestu, 

nie udało osiągnąć się tak dużo jak można było się spodziewać. Przede wszystkim zawiedzeni 

są Ci, którzy liczyli na szybką i trwałą zmianę społeczną, a także skonsolidowanie środowisk 

                                                             
117  Z wyjątkiem jednego incydentu w Poznaniu podczas, którego zatrzymano trzy osoby, powodem było obrzu-

cenie kamieniami siedziby partii Prawo i Sprawiedliwość (Trzy osoby z zarzutami po Czarnym Proteście w Po-

znaniu, 4 października 2016 r.;  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poznan-po-czarnym-protescie-zatrzy-

mane-3-osoby-rannych-5-policjantow,680959.html; dostęp: 23.08.2017 r.). 
118  E. Majewska, Seminarium o Czarnym Proteście, PAN 8 luty 2017 r. 
119  Aneks VII, s. 59. 
120 The Challengers: Agnieszka Dziemianowicz-Bak and Barbara Nowacka,  

https://gt.foreignpolicy.com/2016/profile/agnieszka-dziemianowicz-bak-and-barbara-nowacka?df8f7f5682=; do-

stęp: 23.08.2017 r. 
121  W Polsce nagrodę Czarnemu Protestowi – Ogólnopolskiemu Strajkowi Kobiet przyznało radio TOK FM, wy-

różnienie odbierały wspomniane wcześniej nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu. 
122  E. Korolczuk, Seminarium o Czarnym Proteście, PAN 8 luty 2017 r. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poznan-po-czarnym-protescie-zatrzymane-3-osoby-rannych-5-policjantow,680959.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poznan-po-czarnym-protescie-zatrzymane-3-osoby-rannych-5-policjantow,680959.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poznan-po-czarnym-protescie-zatrzymane-3-osoby-rannych-5-policjantow,680959.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poznan-po-czarnym-protescie-zatrzymane-3-osoby-rannych-5-policjantow,680959.html
https://gt.foreignpolicy.com/2016/profile/agnieszka-dziemianowicz-bak-and-barbara-nowacka?df8f7f5682
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około feministycznych i utworzenie powszechnego kobiecego ruchu społecznego, który  

działaby w sposób ciągły, a nie zadaniowy. W tej chwili trudno wyrokować o szansach na  

przerodzenie się tego zrywu w ruch, nawet, jeśli byliśmy świadkami budowania się jego  

zrębów, jest za wcześnie, aby spodziewać się trwałych struktur123. Elżbieta Korolczuk zauważa, 

że: 

Masowe protesty są czasem skutecznym narzędziem doraźnej zmiany politycznej, ale mają 

swoje istotne ograniczenia i nie zawsze prowadzą do zmiany społecznej. O tej ostatniej  

decyduje cały szereg czynników, w tym też zaangażowanie na dużą skalę w działania polityczne 

na co dzień124.   

Aby zatem dokonała się trwała zmiana społeczna potrzebne jest jeszcze wiele akcji  

społecznych, debat i innych działań, które w przyszłości będą miały szansę skutkować zmianą 

postrzegania roli kobiet w społeczeństwie.  

Według Ewy Majewskiej po proteście nie wykorzystany został również potencjał  

nowych technologii komunikacyjnych. Jednorazowo do stron fanowskich i grup udało się  

przyciągnąć dziesiątki tysięcy kobiet, jednak te uczestniczki zostały wytracone, „problemem 

jest (…) podtrzymać poziom zaangażowania, gdy już ucichną kroki tysięcy demonstrantów”125. 

Nie da się zmobilizować raz i na zawsze, aby osiągnąć pewną trwałość mobilizacja musi  

odbywać się w trybie ciągłym,126. Na ten problem zwróciła również uwagę Elżbieta Korolczuk:  

 

Warto i trzeba dbać o lepszą komunikację, o budowanie sieci wymiany doświadczeń  

i informacji, oraz lepszą koordynację działań. Nie chodzi tylko o to, by jak najwięcej osób  

wiedziało o planowanych akcjach, ale też by mogły aktywnie uczestniczyć w ich planowaniu i 

realizacji, by mogły stać się aktywistkami na własnych zasadach, by czuły się  

upodmiotowione.127. 

 

 

                                                             
123 Pisząc o przerodzeniu się Czarnego Protestu w ruch społeczny mam na myśli stworzenie trwałych struktur, 

nowych lub wspierających aktualnie działający ruch feministyczny, które podejmą stałą walkę o rozwiązania sys-

temowe, zamiast skupiać się na pojedynczych celach. 
124  E.Korolczuk, Czarne protesty 2016: skąd się wzięły i czego nas uczą?, 2016 r., s. 15. 
125 T. R. Rochon cytuję za D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne: wprowadzenie, Kraków 2006 r.; s. 191. 
126 Przykładem jest Ruch na Rzecz Referendum w Sprawie Aborcji, który w 1993 r. zdołał zebrać około miliona 
podpisów, po czym zniknął ze sceny politycznej. 
127  Ibidem.   



46 
 

Być może jest tak, że potencjał, który został nagromadzony w trakcie Czarnego  

Protestu, z punktu widzenia ruchów kobiecych, został w jakiś sposób zmarnowany,  

jednak z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego na pewno nie, czego przykładem są 

chociażby manifestacje z lipca 2017 roku przeciwko zmianom w polskim prawie  

sądowniczym128. Podczas przemówień wielokrotne nawiązywano do Czarnego Protestu,  

pojawiały się również osoby, które włączyły się w działania społeczne w wyniku jesiennych 

wydarzeń, co znaczy o tym, że odpływ nie zabrał ze sobą wszystkich. Budujące jest również 

to, że organizacje walczące o prawa kobiet nie składają broni, 1 sierpnia 2017 r. Marszałek 

Sejmu przyjął zawiadomienie o utworzeniu inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy Kobiety 

2017”, uruchomione zostało zbieranie podpisów pod projektem, a jego złożenie planowane 

na jesień 2017.   

                                                             
128  W drugiej połowie lipca przez około półtora tygodnia codziennie na ulicach największych miast w kraju poja-

wiały się dziesiątki tysięcy ludzi protestujących przeciwko zmianom w ustawach dotyczących polskiego sądow-

nictwa.   
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Aneks I 

Mapa ustaw dotyczących prawa do aborcji na świecie 
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Aneks II  

Kalendarium wybranych wydarzeń związanych z Czarnym Protestem 

 

7 kwietnia 2016  

Utworzenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” oraz rozpoczęcie zbierania 

podpisów pod projektem zmiany ustawy  o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 07 I 1993 r. (Ustawa) oraz ustawy 

z 6 VI 1997 r. – Kodeksu karnego (KK) 

 

9 maja 2016 

Utworzenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy kobiety” oraz rozpoczęcie  

zbierania podpisów pod projektem zmiany Ustawy i KK 

 

maj/czerwiec 2016 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” ogłasza zdobycie ponad 100.000 głosów 

pod projektem zmiany Ustawy i KK 

 

5 lipiec 2016 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” składa projekt zmiany Ustawy i KK 

 

4 sierpień 2016 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy kobiety” składa projekt Ustawy o prawach  

kobiet i świadomym rodzicielstwie 

 

18 wrzesień 2016 

„Ani kroku dalej! Demonstracja Ratujmy Kobiety” – Demonstracja KOD-u pod Sejmem  

 

21 wrzesień 2016 

 Na portalach społecznościowych pojawiają się pierwsze zdjęcia podpisane hasztagiem 

#czarnyprotest 

 pikieta partii Razem pod Sejmem  
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22 wrzesień 2016 

 Pierwsze czytanie projektów „Ratujmy kobiety” i „Stop aborcji”   

 „#CzarnyProtest. Nie dla barbarzyństwa wobec kobiet!” – demonstracja partii Razem 

 

23 wrzesień 2016 

26. Posiedzenie Sejmu VIII kadencji: odrzucenie projektu „Ratujmy kobiety” i przekazanie 

do dalszych prac w komisjach projektu „Stop aborcji”  

 

24 wrzesień 2016  

Krystyna Janda na portalu Facebook publikuje wpis zachęcający do powtórzenia protestu  

islandzki kobiet z 1975 r. i podłącza link do artykułu opublikowanego przez portal gazeta.pl 

 

25 wrzesień 2016 

„Czarny protest - lista hańby” – protest partii RAZEM  

 

1 październik 2016 

„Żarty się skończyły” – Demonstracja zwołana m.in. przez Barbarę Nowacką 

 

3 październik 2016   

Czarny poniedziałek - akcja protestacyjna w 140 miastach w Polsce i kilkudziesięciu na świecie 

 

6 październik 2016 

27. Posiedzenie Sejmu VIII kadencji: odrzucenie projektu „Stop aborcji” 
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Aneks III 

Strajk kobiet 3 października - światowa mapa wydarzeń z 3 października 2016 r.  

(około 1,7 mln wyświetleń)  
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Aneks IV 

Czarny protest. Mapa strajku [GAZETA STOŁECZNA] - Warszawska mapa wydarzeń 

z 3 października 2016 r.  
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Aneks V 

Spis wydarzeń, które odbyły się w Warszawie 3 października 2016 r. 

 

Wydarzenia:  

1. 8.30 pikieta Park Świętokrzyski (róg ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej) 

2. 10.00-13.00 pikieta "Ściana Furii" 10.00-13.00 pod biurem PiS. ul. Nowogrodzka 84/86 

3. 11.00-15.00 "Znikające kobiety" Plac Defilad przy wejściu głównym do PKiN  

4. 12:00-15:00 publiczne czytanie książki Kathy Pollitt "Pro: odzyskajmy prawo do  

aborcji" na Placu Powstańców Warszawy  

5. 15.30-18.00 manifestacja na Placu Zamkowym  

  

Dowiedz się więcej o swoich prawach: 

1. 11:00-15:00 dzień otwarty w Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60  

2. 12:00-15:00 dzień otwarty w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, ul. No-

wolipie 13/15   

3. 12:00-15:00 dzień otwarty w Kongresie Kobiet, ul. Mokotowska 17/33 

  

Wydarzenia towarzyszące: 

1. 3:00-23:59 Daj, ać ja pobruszę, a Ty idź strajkuj. Mężczyźni robią kanapki  

2. 7:00-17:00 Oddaj krew  

3. 9:00-15:00, Otwarta przestrzeń dla kobiet w Państwo Miasto, ul. Andersa 29 

4. 9:30-18:00 "Kobiecy Pokój" w IKP UW, p. 9  

5. 11:00-13:00 trening na Polach Mokotowskich 

6. 11:00-15:00 Galeria Studio zaprasza na kanapki i herbatę z Karoliną Bregułą, pl. Defi-

lad   

7. 11:15-11:30 Muzyka na pożegnanie PSL-u, ul. Piękna 3a 

8. 12:00-14:00 Wiec Kobiet w "Polityce", ul. Słupecka 6  

9. 12:00 #CzarnyProtest w MiTo, czytanie Czarnych Książek z Anną Dziewit-Meller, 

ul. Waryńskiego 28   

10. 2 X - 4 X Strajkuj i daj głos. Warsztaty śpiewu białym głosem 
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Aneks VI 

Spis polskich miejscowości biorących udział w ogólnopolskim strajku kobiet 3 paździer-

nika 2016 r. wraz z liczbą mieszkańców, uczestników, miejscem i formą protestu 

Miasto 
Liczba miesz-

kańców 

Liczba 

uczestników 
Miejsce Forma wystąpienia 

Bełchatów   63 000 100 Plac miejski Pikieta 

Będzin 59 000 60 Plac zabaw X 

Biała Podlaska  57 000 100 Plac miejski Pikieta  

Białystok 300 000 1000 Rynek 

Marsz milczenia/ Ma-

nifestacja 

Biecz    x x x  X 

Bielsko-Biała 57 000 1000 Plac miejski Manifestacja 

Biłgoraj   27 000 50 Park miejski Pikieta 

Bydgoszcz 350 000 3000 Rynek Marsz/ Manifestacja 

Bytom  170 000 250 

Przejście dla pie-

szych 

Pikieta na pasach/ 

Marsz 

Chełm 64 000 200 Deptak Marsz 

Chojnice   40 000 150 Rynek Pikieta 

Chrzanów   40 000 200 Plac miejski 

Happenieng - szydeł-

kowanie majtek 

Cieszyn 36 000 250 Rynek Pikieta 

Czeladź 32 000 50 Rynek  Pikieta/Marsz   

Częstochowa 228 000 1200 Plac miejski Marsz/ Manifestacja 

Czułchów  15 000 100 Rynek Protest 

Dąbrowa Gór-

nicza 122 000 600 Plac miejski 

Manifestacja/           

W powietrze wypusz-

czonych zostało 100 

balonów napełnionych 

helem 

Drawsko Po-

morskie 12 000 200 Plac miejski 

Pikieta/ Blokowanie 

przejść dla pieszych 

Działdowo 21 000 x Szkoła 

Happening - czarny 

ubiór 

Dzierżoniów 34 000 400 Rynek 

Manifestacja/ W po-

wietrze zostały wy-

puszczone balony   

Elbląg 121 000 1000 Plac miejski Marsz 

Ełk 61 000 150 Park/Przed ratuszem Marsz 

Gdańsk 463 000 4000 Plac miejski Manifestacja 

Gdynia 247 000 2500 Przed ratuszem Pikieta/ Marsz 
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Giżycko 30 000 120 Pasaż   Manifestacja 

Gliwice 183 000 1000 Plac miejski Manifestacja 

Głogów 68 000 1000 Przed ratuszem Pikieta/ Marsz 

Gniezno 69 000 400 Deptak Manifestacja   

Goleniów 22 000 300 Deptak Manifestacja  

Gorzów Wiel-

kopolski 124 000 550 Rynek  Manifestacja 

Gostynin 19 000 200 Rynek 

Manifestacja/ Mil-

czący strajk  

Grudziądz 96 000 500 Rynek Manifestacja 

Gryfice 17 000 200 Plac miejski 

Manifestacja/ Mil-

czący strajk 

Gubin 17 000 200 Plac miejski Manifestacja 

Iława 13 000 70 Przed ratuszem Marsz 

Inowrocław 75 000 400 Rynek 

Manifestacja/ Trening 

samoobrony  

Jastrzębie 

Zdrój 90 000 300 Przed ratuszem Marsz 

Jelenia Góra 90 000 250 Przed ratuszem Manifestacja 

Kalisz 102 000 400 

Pod pomnikiem Ma-

rii Konopnickiej Manifestacja 

Katowice 300 000 1000 Rynek Manifestacja 

Kędzierzn-

Koźle 59 000 100 

Miejski ośrodek kul-

tury Marsz 

Kielce 198 000 400 

Skwer/ Aleja / Ry-

nek 

Marsz milczenia/  Ma-

nifestacja 

Kluczbork 24 000 100 Rynek Pikieta 

Kłodzko 27 000 250 Przed ratuszem Pikieta 

Kołobrzeg 46 500 500 Molo Marsz 

Konin 75 000 150 Główna ulica Marsz 

Kostrzyn n/o 18 000 50 Park miejski Pikieta 

Koszalin 108 000 250 Plac miejski Pikieta 

Kraków 760 000 15000 Plac miejski / Rynek 

Manifestacja/ Marsz 

milczenia 

Kwidzyn 38 000 120 

Przed miejską bi-

blioteką Pikieta 

Legionowo 54 000 100 

Przed ratuszem/  

Główna ulica Marsz 

Legnica 100 000 500 Rynek Manifestacja 

Leszno 64 000 250 Rynek Manifestacja 

Lębork 66 000 150 Plac miejski Pikieta 
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Lidzbark Wel-

ski 8 000 40 Plac miejski Pikieta 

Lubin 73 000 150 Skwer miejski Pikieta 

Lublin 340 000 500 Plac/ Przed ratuszem Manifestacja 

Łomża 63 000 40 Rynek  Pikieta 

Łódź 700 000 1000 Deptak  Marsz 

Mielec 60 000 x 

Wyjazd do Rze-

szowa X 

Międzyrzecz 18 000 50 Przed ratuszem Pikieta 

Mińsk Mazo-

wiecki 40 000 150 

Przed biurem posel-

skim PiS Pikieta 

Mogilno 12 000 50 Park miejski Pikieta 

Mrągowo 22 000 70 

Przed ratuszem/ 

Przed biurem posel-

skim PiS Marsz 

Nowa Huta 55 000 x Aleja 

Happening - rozwie-

szenie czarnego prania 

Nowy Sącz 84 000 150 Przed ratuszem Pikieta 

Olecko 16 000 150 Plac miejski Pikieta 

Olsztyn 174 000 5000 

Plac przed ratuszem/ 

Stare miasto Marsz 

Opole 119 000 200 Plac miejski Manifestacja 

Orneta 9 000 80 Główne ulice Marsz milczenia 

Ostrowiec 

Świętokrzyski 70 000 100 Rynek  Pikieta 

Ostrołęka 52 000 50 

Z II Liceum Ogólno-

kształcącego przed 

ratusz Marsz 

Ostrów Wiel-

kopolski 72 000 100 Rynek/ Kawiarnia 

Happening - rozdawa-

nie czarnej kawy 

Ostrzeszów 14 000 x Rynek Marsz 

Oświęcim 39 000 150 Rynek Pikieta 

Ozorków 20 000 150 Plac miejski Pikieta 

Piaseczno 47 000 300 Rynek Pikieta 

Piła 74 000 60 Główne ulice Pikieta 

Piotrków Try-

bunalski 75 000 200 

Park miejski / 

Główne ulice Marsz 

Płock 121 000 500 Główne ulice/ Rynek Marsz 

Poznań 540 000 8000 Plac miejski Manifestacja 

Pruszków  61 000 x Szkoła 

Happening - czarny 

ubiór 

Przemyśl 62 000 350 Główne ulice/Rynek Marsz 
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Ptaszków 521 x Szkoła 

Happening - czarny 

ubiór 

Puławy 48 000 50 Plac miejski Pikieta 

Radom 215 000 600 Przed ratuszem Manifestacja 

Radomsko 47 000 400 

Plac miejski/ 

Główne ulice Marsz 

Rybnik 140 000 400 Rynek Manifestacja 

Rzeszów 187 000 350 Rynek Manifestacja 

Sanok 38 000 30 Rynek Pikieta 

Sępólno Kra-

jeńskie 9 000 100 Trakt/ Plac miejski 

Marsz milczenia/ Pi-

kieta 

Siedlce 77 000 80 

Przed biurem posel-

skim Pikieta 

Siemiatycze 14 000 50 Główne ulice Marsz 

Skierniewice 48 000 50 Przed ratuszem Pikieta 

Słubice 17 000 300 Plac miejski Pikieta 

Słupsk 92 000 300 Przed ratuszem Manifestacja 

Sochaczew 37 000 400 

Główne ulice/ Plac 

miejski Marsz 

Sosnowiec 206 000 300 Plac miejski Manifestacja 

Starachowice 50 000 200 Rynek Pikieta 

Stargard 

Szczeciński 68 000 400 Rynek Manifestacja 

Starogard 

Gdański 48 000 150 Przed ratuszem Pikieta 

Strzelce Kra-

jeńskie 10 000 160 Rynek Pikieta 

Suwałki 70 000 100 Plac miejski Pikieta 

Szczecin 405 000 4000 Plac miejski Manifestacja 

Środa Wielko-

polska 23 000 x Rynek Pikieta 

Świdnica 58 000 300 Rynek Manifestacja 

Świecie 25 000 100 Rynek Marsz 

Świnoujście 41 000 1000 Plac miejski Manifestacja 

Tarnobrzeg 47 000 70 Plac miejski Pikieta 

Tarnowskie 

Góry  61 000 x Szkoła 

Happening - czarny 

ubiór 

Tarnów 110 000 300 Rynek Manifestacja 

Tomaszów 

Mazowiecki 64 000 200 Plac miejski Manifestacja 

Toruń 202 000 2000 

Główne ulice/ Stare 

Miasto Marsz 

Turek 28 000 200 

Pod pomnikiem „Ni-

gdy Więcej Wojny” Pikieta 
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Wadowice 19 000 70 Plac miejski Pikieta 

Wałbrzych 115 000 60 Plac miejski Pikieta 

Warszawa 1 749 000 17000 Rynek/ Główne ulice Manifestacja/ Marsz 

Wejherowo 50 000 200 Plac miejski Pikieta 

Więcbork 6 000 100 Trakt/ Plac miejski 

Marsz milczenia/ Ak-

cja krwiodawstwa 

Włocławek 113 000 200 Plac miejski Pikieta 

Wrocław  637 000 20000 Główne ulice/ Rynek Marsz/Manifestacja 

Września 30 000 80 Rynek Pikieta 

Zakopane 27 000 200 Park Pikieta 

Zamość 65 000 200 Rynek Pikieta 

Zawiercie 50 000 200 Główne ulice Marsz 

Zduńska Wola 43 000 40 Kawiarnia 

Happening - spotkanie 

przy kawie 

Zgorzelec 31 000 50 

Pod krzyżem Mile-

nijnym Pikieta 

Zielona Góra 139 000 2000 

Plac miejski / 

Główne ulice Manifestacja/ Marsz 

Żagań 26 000 50 Plac miejski Pikieta 

Żychlin 8 000 x Szkoła 

Happening/ Czarny 

ubiór 

Żyrardów 40 000 40 Plac miejski Milczący strajk 

 

 

Aneks został sporządzony na podstawie: 

 danych Julii Kubisy zebranych w artykule pt.: Odzyskajmy Polskę dla kobiet, 

 ogólnopolskiej mapy wydarzeń „Strajk 3 października”,  

 informacji o wydarzeniach dostępnych na portalu Facebook.  

    

Dane dotyczące liczby mieszkańców pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Dane dotyczące liczby uczestników poszczególnych wystąpień są szacowane na podstawie 

informacji prasowych, zdjęć oraz wideo.  
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Aneks VII 

Spis miejscowości na świecie, gdzie zorganizowano czarne protesty w dniu 3 października 

2016 r. 

Kraj Miasto 

Australia Canberra 

Australia Belconnen 

Australia Sydney 

Austria Wiedeń 

Belgia Bruksela 

Chiny Szanghaj 

Chorwacja Zagrzeb 

Czechy Praga 

Dania Kopenhaga 

Finlandia Helsinki 

Francja     Paryż 

Francja     Marsylia 

Francja     Lyon 

Francja     Peridueux 

Francja     Strasburg 

Francja     Rennes 

Gibraltar x 

Hiszpania Barcelona 

Hiszpania Madryt 

Irlandia Dublin 

Islandia Rejkjavik 

Kanada Toronto 

Kanada Vancouver 

Kanada Montreal 

Kenia x 

Litwa Wilno 

Luksemburg Luksemburg 

Łotwa Ryga 

Niemcy Berlin 

Niemcy Dusseldorf 

Norwegia Oslo 

Norwegia Stavanger 

Nowa Zelandia Wellington 

Rumunia Bukareszt 

Słowacja Bratysława 

Stany Zjednoczone Buffalo  

Stany Zjednoczone Nowy Jork 
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Stany Zjednoczone Waszyngton 

Stany Zjednoczone Chicago 

Szkocja Edynburg 

Szwajcaria Bazylea 

Szwajcaria Zurych 

Szwecja Sztokholm 

Ukraina Kijów 

Węgry Budapeszt 

Wielka Brytania   Bristol 

Wielka Brytania   Birmingham 

Wielka Brytania   Nottingham 

Wielka Brytania   Londyn 

Włochy Bolonia 

Włochy Turyn 
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Aneks VIII 

Postulaty (Ogólnopolskiego) Strajku Kobiet 

 

Żądamy: 

1. Pełni praw reprodukcyjnych: 

- utrzymania standardów opieki okołoporodowej 

- dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji 

- dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży 

- dofinansowania in vitro 

- badań prenatalnych najnowszej generacji 

2. Państwa wolnego od zabobonów: 

- rzetelnej edukacji seksualnej 

- edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową 

- opieki medycznej, nie watykańskiej 

- likwidacji tzw. „klauzuli sumienia" 

- religii w parafiach i na koszt Kościoła 

- niezależnej komisji ds. pedofilii w Kościele 

- wymierzenia bezwzględnych kar sprawcom i osobom winnym ukrywania przestępstwa  

pedofilii w Kościele 

3. Wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprzemocowej: 

- przesunięcie finansowania budżetowego z Kościoła na organizacje zajmujące się walką 

z przemocą wobec kobiet i przemocą domową 

- bezwzględnego ścigania i karania sprawców przemocy domowej 

- bezwzględnego ścigania gwałcicieli i wdrożenia procedur zapobiegających wtórnej  

wiktymizacji 

- ochrony ofiar i izolacji sprawców 

- współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi przy wdrażaniu Konwencji 

- ścigania mowy nienawiści jako źródła przemocy 

4. Poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet: 

- zabezpieczenia emerytalnego nieodpłatnej pracy kobiet 

- realnego zabezpieczenia społecznego rodzin dzieci z niepełnosprawnościami 

- skutecznego ściągania alimentów przez państwo i karania dłużników alimentacyjnych 

- podniesienia progu uprawniającego do świadczenia z FA do średniego wynagrodzenia 

- równości płac bez względu na płeć  
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Aneks IX 

Najbardziej popularne hasła podczas Czarnego Protestu 

 

Albo rybki, albo cipki.  

Boję się żyć w tym kraju.  

Bóg dał nam wolną wolę, kim jesteście, że chcecie nam ją odebrać? 

Chcemy lekarzy nie misjonarzy.  

Dość pogardy i przemocy.  

Dziewczyny potrzebne są czyny. 

Edukacja (seksualna) zamiast represji.   

Faryzeusze! Kobieta to nie śmieć. 

Girls just wanna have FUNdamenal rights. 

Jesteśmy wkurwione/ wściekłe. 

Jeszcze Polka nie zginęła.  

Kobieta to też człowiek. 

Kobiety nie ryby swój głos mają. 

Kobieta to nie inkubator.   

Kobiet prawa, wspólna sprawa. 

Krew kobiet na rękach kościoła. 

Kurwa, serio? 

Martwa dziecka nie urodzę. 

Mocy zamiast przemocy. 

Moja ciąża, moja broszka/ prawo/ sprawa/ decyzja/ wybór. 

Moje prawa nie są na receptę. 

Moja pisda, moja sprawa. 

Myślę, czuję, decyduję. 

Nasze cipki to nie wasza broszka. 

Nic o nas bez nas. 

Nie dla barbarzyństwa wobec kobiet. 

Nie dla terroru, tak dla wyboru. 

Nie dla torturowania kobiet.  

Nie jestem za aborcją. Jestem za wolnym wyborem. 

Nie!!! Dla robienia z kobiet biologicznych pojemników.  

No woman, no kraj.    
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Od macicy wara.  

Oprócz macicy mamy mózgi. 

Państwo ma chronić, a nie gwałcić.  

Pesel dal zygoty. 

Pierdolę, nie rodzę. 

Politycy precz od mojej macicy.  

Polskie kobiety wstają z kolan.  

Precz z terrorem fanatyków. 

Prezesie, niestety, ten rząd obalą kobiety. 

Poroniony pomysł. 

Rodzę z miłości nie z przymusu.  

Równość ma przyszłość.  

Rząd nie ciąża usunąć można. 

Rząd taki gibki, że wchodzi nam do cipki. 

Stop hipokryzji.  

Szukam lekarza bez sumienia. 

Szydło, niestety, twój rząd obalą kobiety. 

To nie kompromis, to kompromitacja. 

Wolność wyboru, zamiast terroru. 

Wybór należy do mnie.   

Żaden polityk nie ma prawa decydować o prawach kobiet.   

Żyję w wolnej Polsce. Mam wolny wybór.  
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Aneks X 

Tekst protest songu pt. „Wściekły szpaler”, El Banda 

 

W noc i w dzień i w noc i w dzień 

Wszystkie szczerzą kły 

W noc i w dzień i w noc i w dzień 

Wszystkie idą jak zły cień za cieniem 

Cień za cieniem, wszystkie szczerzą kły 

I krok! Za krokiem! Krok za krokiem! 

Rżną obcasem w bruk ulicy 

 

Nie spalicie nas, wszystkich nas nie spalicie! 

Podaj rękę! Podaj dalej!  

Jedna obok drugiej! Wściekły szpaler! 

 

Jeszcze za cicho mówimy! 

Jeszcze za cicho krzyczymy! 

Jeszcze za mało umarło nas 

By każdy z was pojął godność! 

 

Jeszcze za cicho mówimy! 

Jeszcze za cicho krzyczymy! 

Jeszcze za mało umarło nas 

By każdy z was pojął godność! 
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Aneks XI 

Przedstawienia graficzne wykorzystane podczas Czarnego Protestu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. „Woman power” 

autor: nieznany 

źródło: https://commons.wikime-

dia.org/wiki/File:Woman-power_emblem.svg 

 

 

Rys. 2. „Girl power” 

autor: nieznany 

źródło:https://lisdemo.libguides.com/GirlPower 

Rys. 5. i 6. „W samo południe”, „Zapomniane ko-

biety Solidarności” 

autorzy: Tomasz Sarnecki, Sanja Iveković 

źródło: Fot. Sławomir Sierzputowski, Agencja Gazeta; 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

ż 

 

Rys. 7. Bez tytułu 

autor: nieznany 

źródło: http://muzeum4rp.iq.pl/wiki/in-

dex.php?title=Plik:Solidarnosc_z_para-

solka.png 

Rys. 4. „Macica fuck you” 

autor: nieznany 

źródło: http://lepiejmyslec.pl/o-co-chodzi-tym-

wieszakiem/ 

Rys. 3. „Ogólnopolski Strajk Kobiet” 

autorka: Aleksandra Jasionowska 

źródło: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-ob-

casy/7,115167,21461279,autorka-plakatu-ktory-

kopiuja-feministki-na-calym-swiecie.html?disable-

Redirects=true 



66 
 

Bibliografia 

 

Budnik A., „Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. 

Casus niewolenia kobiet, czy ich emancypacji?”, Gdańsk, 2016 r. 

Butler J., Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, Warszawa 2016 r. 

Castells M., Sieci oburzenia i nadziei, Warszawa 2012 r. 

Della Porta D., Diani M., Ruchy społeczne: wprowadzenie, Kraków 2006 r.  

Dynda B., Uporczywe ciała. Przestrzenie okupacji miejskiej i polityka placu: Tahrir, Zuc-

cotti i Czerwonego, praca magisterska napisana w Instytucie Kultury Polskiej pod kierun-

kiem Romana Chymkowskiego.  

Korolczuk E., Czarne protesty 2016: skąd się wzięły i czego nas uczą?, 2016; 

https://www.researchgate.net/publication/314724410_Czarne_prote-

sty_2016_skad_sie_wziely_i_czego_nas_ucza; dostęp: 23.08.2017 r. 

Korolczuk E., Explaining “black protests” in Poland: the power of connective action, 

2017; https://www.civitas.edu.pl/collegium/wp-content/uploads/2015/03/Zoon_Poli-

tikon_07_2016_091_113.pdf; dostęp: 23.08.2017 r. 

Korolczuk E., Ruchy społeczne, a płeć – perspektywa intersekcjonalna, Kultura i społe-

czeństwo, t. LVIII, nr 1, s. 97 – 120, Warszawa 2014 

Kubisa J., Odzyskajmy Polskę dla Kobiet!, 2016; http://krytykapolityczna.pl/kraj/odzy-

skajmy-polske-dla-kobiet/; dostęp: 23.08.2017 r. 

Majewska E., Słaby opór i siła bezsilnych, 2016; http://www.acade-

mia.edu/31140128/S%C5%82aby_op%C3%B3r_i_si%C5%82a_bezsilnych._Czarny_pro-

test_kobiet_w_Polsce_2016; dostęp: 23.08.2017 r. 

Mizerska A., Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku, 

Warszawa 2012 r. 



67 
 

Pawlik W., Ruchy feministyczne i kobiece w Polsce po 1989 r. w: Prace Instytutu Stoso-

wanych Nauk Społecznych nr 3, s 173 – 183, Warszawa 2000 r. 

Ratyńska E., Transplantacja narządów ludzkich jako praktyka biopolityczna, praca magi-

sterska napisana w Instytucie Kultury Polskiej UW pod kierunkiem Romana Chymkow-

skiego, Warszawa 2015 r. 

 

Akty prawne 

 Kodeks karny z 11 lipca 1932 roku 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży; 

Dz.U. 1956 nr 12 poz. 61 

 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży; Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 

 Projekt zmiany ustawy komitetu inicjatywy ustawodawczej „Stop aborcji”  

z 5 lipca 2016 r. 

 Projekt zmiany ustawy komitetu inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy kobiety”  

z 4 sierpnia 2016 r. 

 

Bibliografia internetowa 

 Kołakowska O., 40 lat temu islandzkie kobiety przez jeden dzień strajkowały. Efekty 

były zdumiewające, 19 października 2015 r.; http://wiadomosci.gazeta.pl/wiado-

mosci/1,114871,19045111,40-lat-temu-islandzkie-kobiety-przez-jeden-dzien-strajko-

waly.html; dostęp: 15.08.2017 r. 

 Podsumowanie zabezpieczenia zgromadzeń o tematyce aborcyjnej, 4 października 

2016 r.; http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/132770,Podsumowanie-zabezpieczia-

zgromadzen-o-tematyce-aborcyjnej.html; dostęp: 11.07.2017 r. 

 Tysiące osób na protestach przeciwko ACTA, zamieszki w Kielcach; 

http://www.rmf24.pl/raporty/raport-koniec-wolnego-internetu/acta-fakty/news-ty-

siace-osob-na-protestach-przeciwko-acta-zamieszki-w-kielca,nId,431100; dostęp: 

09.08.2017 r. 



68 
 

 Płatek M., Powiedzmy to bez znieczulenia. Kto kontroluje płodność człowieka, kontro-

luje jego życie, 22 sierpnia 2015 r.; http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-ob-

casy/1,100865,18581788,bez-znieczulenia.html?disableRedirects=true; dostęp: 

23.08.2017 r. 

 Narkowicz K., “Czarny Protest: how Polish women took to the streets”, 11 paździer-

nika 2016 r.; https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/kasia-narko-

wicz/czarny-protest-how-polish-women-took-to-streets; dostęp: 23.08.2017 r. 

 Kuchta M., Czarny protest obił się szerokim echem w mediach społecznościowych, 29 

września 2016 r.; https://socialpress.pl/2016/09/czarnyprotest-odbil-sie-szerokim-

echem-w-mediach-spolecznosciowych/; dostęp: 23.08.2017 r. 

 ANALIZA #CZARNYPROTEST vs. #BIAŁYPROTEST, 5 października 2016 r.; 

http://politykawsieci.pl/analiza-czarnyprotest-vs-bialyprotest/; dostęp: 23.08.2017 r. 

 Derucki M., Inicjatorka Czarnego Protestu pochodzi z Dobrej. M. Adamczyk o swojej 

akcji, 21 października 2016 r.; http://www.turek.net.pl/wywiady/20233-inicjatorka-

czarnego-protestu-pochodzi-z-dobrej-m-adamczyk-o-swojej-akcji; dostęp: 23.08.2017 r. 

 GUS - Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r., 20 października 2016 r.; 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informa-

cyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-

roku,2,6.html; dostęp: 17.08.2017 r.  

 Strikes in Europe version 3, lipiec 2016 r. https://www.etui.org/Topics/Trade-union-re-

newal-and-mobilisation/Strikes-in-Europe-version-3-July-2016; dostęp: 17.08.2017 r. 

 „Marsz godności - Protest Kobiet. Prawa człowieka prawami kobiet”, https://www.fa-

cebook.com/events/631799050304432/; dostęp: 23.08.2017 r. 

 Ogólnopolski Strajk Kobiet – Warszawa, https://www.face-

book.com/events/1124853000925548/; dostęp: 17.082017 r. 

 The Challengers: Agnieszka Dziemianowicz-Bak and Barbara Nowacka, https://gt.fo-

reignpolicy.com/2016/profile/agnieszka-dziemianowicz-bak-and-barbara-no-

wacka?df8f7f5682=; dostęp: 23.08.2017 r. 

 Stawikowska E., Przeciwko tym, którzy nienawidzą kobiet. Rekordowa Manifa 

w Gdańsku [WIDEO], 8 marca 2017 r.; http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmia-

sto/7,35612,21472771,przeciwko-tym-ktorzy-nienawidza-kobiet-rekordowa-manifa-

trojmiasto.html?disableRedirects=true; dostęp: 23.08.2017 r. 

http://www.turek.net.pl/wywiady/20233-inicjatorka-czarnego-protestu-pochodzi-z-dobrej-m-adamczyk-o-swojej-akcji
http://www.turek.net.pl/wywiady/20233-inicjatorka-czarnego-protestu-pochodzi-z-dobrej-m-adamczyk-o-swojej-akcji
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21472771,przeciwko-tym-ktorzy-nienawidza-kobiet-rekordowa-manifa-trojmiasto.html?disableRedirects=true
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21472771,przeciwko-tym-ktorzy-nienawidza-kobiet-rekordowa-manifa-trojmiasto.html?disableRedirects=true
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21472771,przeciwko-tym-ktorzy-nienawidza-kobiet-rekordowa-manifa-trojmiasto.html?disableRedirects=true


69 
 

 Trzy osoby z zarzutami po Czarnym Proteście w Poznaniu, 4 października 2016 r.;  

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poznan-po-czarnym-protescie-zatrzymane-

3-osoby-rannych-5-policjantow,680959.html; dostęp: 23.08.2017 r. 

 Mapa ustaw dotyczących prawa do aborcji na świecie (The world’s abortion law 

map); http://www.reproductiverights.org; dostęp: 23.08.2017 r. 

 Strajk kobiet 3 października; https://www.google.com/maps/d/vie-

wer?mid=1WbI1BWQu0MGlv88G_VJi11OGzhU&ll=52.261283993667995%2C17.6

6122990000008&z=6; dostęp: 23.08.2017 r. 

 Czarny protest. Mapa strajku [GAZETA STOŁECZNA]; 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iboJ406JmGftIxcLOyrJpr-

VaKQ&ll=52.239383159321605%2C21.014182466030775&z=14; dostęp: 

23.08.2017 r. 

 

Pozostałe materiały 

 Obserwacje i rozmowy z uczestniczkami czarnego marszu w Warszawie  

 Rozmowa z Sylwią Chutnik z dnia 13 marca 2017 roku 

 Rozmowa z Barbarą Nowacką z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 Seminarium o Czarnym Proteście, PAN, z dnia 8 lutego 2017 roku 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poznan-po-czarnym-protescie-zatrzymane-3-osoby-rannych-5-policjantow,680959.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poznan-po-czarnym-protescie-zatrzymane-3-osoby-rannych-5-policjantow,680959.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/poznan-po-czarnym-protescie-zatrzymane-3-osoby-rannych-5-policjantow,680959.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WbI1BWQu0MGlv88G_VJi11OGzhU&ll=52.261283993667995%2C17.66122990000008&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WbI1BWQu0MGlv88G_VJi11OGzhU&ll=52.261283993667995%2C17.66122990000008&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WbI1BWQu0MGlv88G_VJi11OGzhU&ll=52.261283993667995%2C17.66122990000008&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iboJ406JmGftIxcLOyrJpr-VaKQ&ll=52.239383159321605%2C21.014182466030775&z=14
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iboJ406JmGftIxcLOyrJpr-VaKQ&ll=52.239383159321605%2C21.014182466030775&z=14

