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Genderové odkazy v Polsku 

 
 

   Nevládní organizace: strany, občansko-společenské organizace  

 

 „Network East-West-Women” 
www.neww.org.pl (částečně v angličtině) 
Jedna z nejrozsáhlejších stránek k politice rovnosti mužů a žen informující o 
aktuálních tendencích v Polsku. Je zde řada odkazů (i na internetové stránky z jiných 
zemí), článků, akcí, kampaní. Stránky jsou stále aktualizovány. 

 

 „Slezská genderová zóna“ 
www.gender.pl  
Zde naleznete kontakt na stávající zmocněnkyně pro rovné postavení mužů a žen v 
jednotlivých vojvodstvích a řadu článku o genderovém mainstreamingu a jeho 
nástrojích. Jsou zde uvedeny i právní základy EU a národních úrovní. Součástí stránek 
je i slovníček. Stránky jsou projektem nadace Feminoteka. 

 

 Konsola 
free.art.pl/konsola 
Konsola je „sdružení žen“, které existuje již od roku 1997 (oficiálně bylo založeno v 
roce 1999). Zabývá se tématy jako práva žen jsou lidská práva, přístupnost 
pracovního trhu ženám a další. Propaguje feministické myšlení a podporují vznik a 
rozvoj genderových studií. Sdružení pořádá semináře a akce, např. k výše uvedeným 
tématům. Konsola již iniciovala a realizovala řadu projektů. 

 

 Oska 
www.oska.org.pl (v polštině) 
Stránky „grand dame“ mezi polskými ženskými organizacemi, která se ovšem loni 
změnila. Polská scéna ženských nevládních organizací je hluboce rozpolcená. To se 
projevilo i zde – změnou představenstva a organizace. Přesto na těchto stránkách 
naleznete bohatou sbírku odkazů na jiné organizace, na odborné články a politické 
zprávy i na další adresy. 

 

 Efka 
www.efka.org.pl (částečně v angličtině) 
Nadace žen; byla zřízena m.j. s pomocí nadace Heinricha Bölla; vydává vlastní 
časopis „Zadra“ a knihy vlastním nákladem. 

 

 Feminoteka 
www.feminoteka.pl (částečně v angličtině) 
Rozsáhlé stránky s řadou článků; je zde m.j. článek Michala Hasiowa „I já jsem 
potratil“. Feminoteka též vydává a distribuuje knihy. 
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 GenderIndex 
www.genderindex.pl (v polštině) 
Iniciativa, která firmám a organizacím nabízí školení a nástroje pro zefektivnění jejich 
práce prostřednictvím genderového mainstreamingu. Zajímavá je podpora ze strany 
mediálních partnerů (k nimž patří velké časopisy, deníky a internetové portály). 
Iniciativa je financována z programu EU „Equal“ a sponzory. 

 

 Partia Kobiet (Strana žen) 
www.polskajestkobieta.org 
Iniciativa známých žen, která vyústila v založení politické strany. Jsou velmi aktivní a 
známé díky dobré PR-strategii. Strana se zúčastnila parlamentních voleb v roce 2007 
a v některých volebních okrscích získala až 3% hlasů. 

 

 Ženy ženám 
www.kobiety-kobietom.com 
Rozsáhlé stránky s diskusními fóry a články, kulturními tipy apod., hlavně na téma 
homosexualita a současná regresivní politika v Polsku. Stránky jsou velmi aktuální. 

 
 

Vláda, ministerstva 

 Odbor pro rodinu, ženy a antidiskriminaci 
www.rodzina.gov.pl 
Oficiální stránky odboru pro rodinu, ženy a antidiskriminaci, jenž je součástí 
Ministerstva práce a sociální politiky. Vede jej náměstkyně ministryně práce a sociální 
politiky. Stránky jsou v polštině, ale obsahují řadu informací o právním stavu, o 
mezerách v zákonech i o tématech rovnoprávnosti a genderové politiky.  
 

 
Věda 

  

 Na nejvýznamnějších univerzitách v zemi byla zřízena genderová studia.  
• Univerzita Wroclaw:  www.gender.uni.wroc.pl  
• Univerzita Varšava: Gender Studies przy ISNS UW 

ul. Nowy Swiat 69, 00 - 046 Warszawa 
tel. 0 607 070 227, tel./fax [48 22] 627 26 24 

• Univerzita Lódz: www.gender.lodz.pl a www.kologender.net  
 

 

 
Další genderové adresy 

 

  

 Kampaň proti homofobii:  
www.homoseksualizm.pl a http://niechnaszobacza.queers.pl/ 

 
Muži 
Existuje fórum, které založili feministé: 
feminisci-subscribe@yahoogroups.com (http://groups.yahoo.com/group/feminisci) 
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Na tomto fóru diskutují muži a ženy o feminismu a rovnoprávnosti, nenásilí a o 
dalších politických tématech. Chtějí bojovat proti genderovým stereotypům a nechtějí 
se nechat ovládnout svým vlastním sexismem.  
Nejznámější zakladatel fóra je Tomek Lysakowski. Na stránkách 
http://lysakowski.blox.pl/html naleznete jeho blog. 
 

 
Jednotlivé osobnosti: 
• Bozena Choluj (b.choluj@uw.edu.pl), spoluzakladatelka varšavských genderových 

studií v roce 1995 
• Anna Kaminska (kaminska2005@gmail.com) je aktivní feministka a zakladatelka 

Karat Coalition i nadstranické ženské iniciativy před parlamentními volbami v roce 
2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


