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Czy lepiej byłoby urodzić się facetem? 

Walka z dyskryminacją czy o dominację kobiet we współczesnej Polsce? 

seminarium i dyskusja o prawach kobiet 

 

Gość specjalny: Dyrektor Telewizji Wrocławskiej Pani Ewa Wolniewicz-Dżeljilji  

Eksperci: Radca prawny z Fundacji na Rzecz Równości Pani Dorota Seweryn-Stawarz, ekspert  
z Organizacji Przedsiębiorcza Kobieta Wrocław, Prezes Partii Kobiet Pani Monika Szymańska, 
prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. Mariusz Jabłoński. 

Debata:  

Prezentacja tematu:  

- Fundacja na Rzecz Równości - Dorota Seweryn-Stawarz, radca prawny- przedstawienie czym są 
stereotypy płci, ich wpływie na istnienie zachowań dyskryminacyjnych oraz o problemie 
przemocy głównie domowej (psychicznej, fizycznej i ekonomicznej) w stosunku do kobiet. 

pytania, dyskusja publiczności 

Aspekty dyskryminacji: 

Przedstawienie kluczowych wypowiedzi Pani Olgi Tokarczuk z wywiadu dla Tygodnika 

Powszechnego:  

 Kobieta nie istnieje jako człowiek sam w sobie. Kobiety to obiekty, które stanowią jakiś punkt odniesienia dla 

mężczyzny. Jeśli miałabym być skutecznym autorem, to lepiej byłoby urodzić się mężczyzną 

Polska jest boleśnie patriarchalna. I to zarówno w znaczeniu kraju, w którym władzę mają mężczyźni, jak i 

takiego, gdzie dominuje „ojcowski” system wartości. Patriarchat poklepuje kobietę protekcjonalnie po plecach, 

często ośmiesza, podważa autorytet i w końcu z pogardą nazywa feministką.  

(…)kobieta ogląda świat z perspektywy żaby, stąd dużo więcej można zobaczyć, A koło pięćdziesiątki staje się 

przeźroczysta jako matka, kochanka, żona... a więc jakby trochę znika ze sceny. Kobieta wciąż jest postrzegana 

w nierozerwalnym związku z przypisaną jej rolą społeczną; nie istnieje jako człowiek sam w sobie. W potocznej 

świadomości kobiety nie miewają dylematów moralnych, przemyśleń filozoficznych, są relacyjne. To obiekty, które 

stanowią jakiś punkt odniesienia dla mężczyzny - wszystko jedno, czy będzie to syn, mąż albo kochanek; 

fascynują, przyciągają, odpychają, ale nie mają własnego bytu. 
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-  Prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych 

DSW – interpretacja słów Olgi Tokarczuk, aspekt socjologiczny, skąd się bierze dyskryminacja? 
Stereotypy od dzieciństwa, podział ról, cechy płci. 

Pytania, wypowiedzi widowni 

- Przedsiębiorcza kobieta Wrocław: rynek pracy, kobiety na wysokich stanowiskach, różnice w 
wynagrodzeniu, negatywne i pozytywne aspekty wykorzystywania przez kobiety swoich walorów 
w pracy 

Pytania i wypowiedzi widowni 

- Dyrektor Telewizji Wrocławskiej Pani Ewa Wolniewicz-Dżeljilji – doświadczenia, 
rywalizacja, Własne spostrzeżenia, refleksje, ocena pracy mężczyzn i kobiet z perspektywy osoby 
na wysokim stanowisku 

Męski punkt widzenia:  

Fragment „Dnia Świra” http://www.youtube.com/watch?v=E6TPEtYsbD0 

Prof. Mariusz Jabłoński – równouprawnienie w Polsce, walka z dyskryminacją czy o dominację 
kobiet? Mężczyźni- wrogowie czy sprzymierzeńcy? Walka płci. Prawo a rzeczywistość. 
Równouprawnienie w konstytucji i w życiu codziennym. Status prawny kobiet w Polsce 

Feminizm 

„Żaden kraj nie dokona postępu jeśli będzie ignorował połowę swojego społeczeństwa.” John 
Kerry 

Pani Monika Szymańska Partia Kobiet – definicja feminizmu, mit feministki, feminizm jako 
ideologia odbierana pejoratywnie, ugrupowanie wzbudzające antypatię zarówno wśród mężczyzn 
jak i kobiet, czynniki mające na to wpływ, wpływ mediów na kształtowanie świadomości ludzi, 
własne doświadczenia i odbiór działalności przez innych, kwestie realnej pomocy feministek, cele 
ich działalności i sukcesy. Parytety 

Dyskusja, poglądy widowni, ogólne wnioski 

Podsumowanie debaty 

 


