
W 2017 r. Centrum Praw Kobiet prowadziło działalność statutową w Warszawie oraz  

w oddziałach Fundacji w: Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i w filii w Żyrardowie. Działania były realizowane 

w dużym stopniu w oparciu o wolontariat.  

MONITOROWANI STOSOWANIA PRAWA I ZMIAN LEGISLACYJNYCH  

• szkolenia i udział wolontariuszek w rozprawach  

• analizowanie skarg zgłaszanych przez klientki  

• konsultacje z klientkami na temat funkcjonowania organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości  

• wysyłanie listów interwencyjnych, opinii i stanowisk Fundacji w sprawach klientek 

• wspieranie działań na rzecz obywatelskiego projektu ustawy: Ratujmy Kobiety  

 Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz skuteczniejszej ochrony  kobiet doświadczających 

przemocy, zmiany definicji zgwałcenia,  skuteczniejszej egzekucji alimentów  

 DZIAŁANIA EDUKACYJNE  

 

Spotkania edukacyjne i warsztaty  Warszawa  

10.01.2017 Wianki karnawałowe – mini warsztaty florystyczno relaksacyjne E. Kamieńska-

Urazińska 

16.01.2017 Jak uregulować kwestie prawne dotyczące wspólnych dzieci? mec. M. Czernicka - 

Baszuk 

27.01.2017 Empatii można się nauczyć  M.  Wolak – Chmiel  

02.02.2017 Poznaj swoje prawa- postępowanie karne w sprawach o przemoc wobec kobiet

 Dziekan ORA mec. K.  Gajowniczek Pruszyńska 

06.02.2017 Co robić, żeby wyjść lub nie wpaść w pętlę zadłużenia? S. Bigos 

07.02.2017 Warsztaty florystyczno- relaksacyjne: Wianki E. Kamieńska-Urazińska 

09.02.2017 Warsztat - Magiczne pytania! S.  Wroniecka 

10.02.2017 Pokrzywdzona kobieta w sądzie- symulacja rozprawy warsztat edukacyjny 

przygotowany we współpracy z ORA "  Dziekan ORA mec. K. Gajowniczek Pruszyńska, Dziekan NRA 

M.  Pietrzak oraz inni adwokaci , przedstawicielka CPK  

18- 19 02.2017 Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo L. Otręba 

06.03.2017 Oszczędzania można się nauczyć! S.  Bigos 



23.03.2017 Warsztaty florystyczno- relaksacyjne: Biżuteria z Kwiatów E. Kamieńska-

Urazińska 

25.03.2017 Warsztat - Złość - jak ją pokonać? M.  Sędzińska 

06.04.2017 Jak wyjść z pętli przekonań M. Woroniecka 

26.04.2017 Moja strefa komfortu   M.  Foremniak 

15.05.2017 Bankowy zawrót głowy - podstawy bankowości dla niefinansistek S.  Bigos 

29- 30. 05. 2017 Jak zachować się w sądzie.  L.  Otręba, A. Buśk 

24-25.06.2017 Samoobrona i asertywność - warsztaty WenDo L.  Otręba 

26.06.2017 Empatia w związku J.  Berendt 

22-23.07.2017 Trening asertywności dla kobiet  K. Siedlik 

12-13.08.2017 Warsztat z asertywnosci   K.Siedlik 

16- 17. 09.2017 Warsztaty samoobrony i asertywności  dla Kobiet- WenDo L. Otręba 

21.09.2017 "MAPA CELÓW, MAPA MARZEŃ" E. Trzcińska 

26.09.2017 Skuteczna autoprezentacja  Monika W. Perdjon 

28.09.2017 Otwarcie Akademii Mocy Kobiet wraz z dyskusją na temat mocy kobiet z udziałem 

m.in. D. Welman, E. Woydyło, M. Kochan, M. Kidawy –Błonskiej, M. Płatek, L. Otręby J. Ziółkowska, 

S. Bigos, M. Wroniecka, M. Perdjon, U. Nowakowskiej 

30.09.2017 Relaksacja w praktyce M.  Perdjon 

03.10.2017 Empatia w związku J. Berendt 

4-5.10.2017 Mam pomysł i nie zawaham się go użyć  K. Siedlik 

10.10.2017 Warsztat "Weź sprawy w swoje ręce" M. Perdjon 

12.10.2017 Kobiece spotkania filmowe: "8 kobiet" François Ozona  M.Mizera, M. Chrapowicka  

15.10.2017 Joga śmiechu Karin Lesiak 

21.10.2017 Złość – jak ją pokonać? M. Sędzińska 

24.10.2017 PORANEK Z PSYCHORYSUNKIEM! K. Sułkowska 

26.10.2017 Jak być kobietą i nie zwariować?  M. Perdjon  

28.10.2017 Joga śmiechu Karin Lesiak 

04- 05. 11.2017 Mam pomysł i nie zawaham się go użyć! K. Siedlik 

07.11.2017 Przygotowanie do wejścia na rynek pracy A. Buśk 



14.11.2017 Praca marzeń – jak odnaleźć siebie? A. Jaworska 

19.11.2017 Asertywności możesz się nauczyć! M. Sędzińska 

21.11.2017 Praca marzeń – jak odnaleźć siebie? Anna Jaworska 

25.11.2017 Polka potrafi: budujemy mieszkania interwencyjne  Akcja z udziałem kobiet 

wolontariuszek pracujących przy remoncie lokalu na schronisko dla kobiet doświadczających 

przemocy 

25.11.2017 Kreatywność na co dzień – warsztaty praktyczne M. Mizera  

28.11.2017 Rozmowa kwalifikacyjna - nie taki diabeł straszny! M. W. Perdjon 

30.11.2017 Jak Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc? Dr. Sylwia Spurek- z-czyni Rzecznika 

Praw Obywatelskich  

 

Zajęcia cykliczne Warszawa 

• Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy – każdy piątek od lutego do końca 

grudnia ( prowadzenie K. Gadzało)  

• Niezależna – grupa samopomocowa dla kobiet uzależnionych ( I. Felicjańska, K. Zielińska) –

każdy wtorek  

• Grupa terapeutyczna dla kobiet kochających za bardzo ( prowadzenie Monika Kołakowska) 

każdy piątek od lipca do końca grudnia  

• Choreoterapia – prowadzenie M. Ziółkowska  IV-XII  

• Wyśpiewaj siebie – chór ( poniedziałki i czwartki)  

• Środowe spotkania z jogą – A.  Duda  

• Czwartkowe spotkania z funkcjonariuszem policji ( 16.00 do 20.00)  

 

Inne spotkania, konferencje, wydarzenia Warszawa  

Warszawa  

• 16 stycznia – wizyta w CPK Wrocław oraz udział w konferencji w Obornikach Śląskich  

U. Nowakowskiej oraz A. Zaranek  

• 18 stycznia – udział w debacie organizowanej przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania 

Rodziny „Kobiety mówią dość”  

• 20 stycznia – udział w spotkaniu ze studentami na UW  



• 29 stycznia – spotkanie z prezydentem Żyrardowa  

• 6 lutego – spotkanie z wolontariuszkami świadczącymi pomoc prawną dla klientek CPK  

• 7 lutego – spotkanie z wolontariuszkami świadczącymi pierwszy kontakt  

• 8 lutego – spotkanie z przedstawicielkami NIVEA – przekazanie darowizny dla CPK  

• 8 lutego – spotkanie z wolontariuszkami świadczącymi pomoc w CPK  

• 9 lutego – udział w debacie na temat bezdomności kobiet  

• 13 lutego – spotkanie w CPK ze studentami z Danii  

• 22 lutego – spotkanie z potencjalnym sponsorem w CPK   

• 28 lutego – udział i wystąpienie U. Nowakowskiej na konferencji na wydziale prawa UW dla 

studentów zagranicznych  

• 28 lutego spotkanie z agencją reklamową na temat kampanii „I’am sorry”  

• 5 marca – udział w Manifie  

• 8 marca – udział w akcji CPK „I’am sorry” oraz w demonstracji dotyczącej praw kobiet  

( wystąpienie przedstawicielki CPK, instalacja poświęcona kobietom zamordowanym w związku z 

przemocą domową  

• 10 marca – spotkanie koalicji antydyskryminacyjnej  

• 10 marca – spotkanie w Ambasadzie Francuskiej dotyczące współpracy  

• 10 – 11 marca – spotkanie dotyczące strategii fundraisingowej CPK  

• 15 marca – udział w spotkaniu Koalicji ds. Przemocy wobec Kobiet w biurze Rzecznika Praw 

Obywatelskich  

• 18 marca – udział w konferencji organizowanej przez Colway International w Gdyni – 

prezentacja CPK, rozmowy o współpracy, spotkanie z osobami koordynującymi pracę oddziału CPK w 

Gdańsku 

• 21 marca – udział w Konferencji Fundacji Batorego podsumowującej projekty realizowane z 

Funduszy Norweskich  

• 5 kwietnia – wystąpienie U. Nowakowskiej dla studentów z Kliniki Prawa na UW  

• 11 kwietnia – udział w szkoleniu organizowanym przez ORA dla organizacji pozarządowych  

• 12 kwietnia – udział w spotkaniu Koalicji ds. Równości ( Państwo Miasto)   

• 19 kwietnia – udział w Galii Różowe Okulary – wyróżnienie dla CPK za całokształt działalności   

• 24 – 26 kwietnia  – udział w spotkaniu Koalicji WAVE w Wiedniu   



• 28-29 kwietnia – wizyta Zarządu CPK w Gdańsku – rekrutacja nowej dyrektorki  

• 11 maja – spotkanie z doradczynią ds. fundraisingu oraz grupą wolontariuszek  

• 17 maja – wizyta w CPK delegacji z Azerbejdżanu – prezentacja działalności CPK  

i rozwiązań dotyczących przemocy domowej  

• 18 maja  – udział w 5 leciu EQUES INVESTMENT w teatrze OCH – wystąpienie i wręczenie 

czeku dla CPK   

• 19 maja Wernisaż malarstwa Grażyny Sanojca wraz z towarzyszącym jej koncertem Jolanty 

Kuli  gry na pile – lokal CPK na Pięknej. 

• 23  maja – udział  i wystąpienie na konferencji w Barcelonie  

• 3 czerwca – udział w Paradzie Równości w Warszawie  

• 10 czerwca  –  śniadanie z MEP z Holandii  

• 14 czerwca – udział w spotkaniu Koalicji  

• 20  czerwca – spotkanie z wolontariuszami z działu prawnego  

• 23 czerwca – spotkanie z prezydentem Żyrardowa w sprawie lokalu dla CPK oraz odmowy 

dotacji; 

• 26 czerwca spotkanie z przedstawicielkami stowarzyszenia EURYDYKA   

• • 4 lipca- przyjęcie w rezydencji Ambasadora USA  

•• 26  lipca  – spotkanie z aktywistkami Akademii Mocy Kobiet  

• 28 lipca  – spotkanie ze studentami oraz ich opiekunami w sprawie prezentacji pracy 

dyplomowej dotyczącej brandingu CPK  

• 31 lipca – udział w uroczystym posiedzeniu rady warszawy na Zamku Królewskim – 

wyróżnienie dla CPK 

• 21 sierpnia – spotkanie z wolontariuszami z działu prawnego  

• 22 sierpnia – wizyta w SOW delegacji z Białorusi  

• 30  sierpnia   - spotkanie z aktywistkami Akademii Mocy Kobiet  

• 10 września – udział w OFIP w Warszawie  

• 12 września   – spotkanie z aktywistkami Akademii Mocy Kobiet  

• 20  września   – spotkanie z wykonawcą nowej strony internetowej  

• 24 września – udział w demonstracji pod Sejmem  



• 28 września – otwarcie Akademii Mocy Kobiet wraz z towarzyszącym jej panelem 

dyskusyjnym oraz wernisażem G. Sanojcy i koncertem J. Kulii na pile.  

• 29 września – wizyta w CPK przedstawicielek organizacji niemieckich  

• 30 września – lunch z przedstawicielkami organizacji niemieckich  

• 3 października – udział w Czarnym Proteście  

• 6 października – Spotkanie dyskusyjne zorganizowane we współpracy z Europejską Inicjatywą 

Feministyczną “ Feminist Responses to Growing Nationalism in the EU” – lokal CPK na Pięknej  

• 9-10 09.2017  Udział w IX Kongresie Kobiet –Grażyna Bartosińska –Poznań  

• 16 października – spotkanie z wolontariuszami z działu prawnego  

• 16 października – spotkanie z przedstawicielami Ambasady Francji  

• 18 października – spotkanie z aktywistkami Akademii Mocy Kobiet  

• 19 października – udział w pokazie premierowym i dyskusji po filmie” Rodzina na sprzedaż”  

• 20 października – spotkanie z wolontariuszami Credit Suise pracującymi przy  

remoncie SOW 

• 25 października – spotkanie G. Bartosińskiej, U. Nowakowskiej oraz kierowniczki SOW z 

przedstawicielkami wydziału ds. Projektów Europejskich i społecznych w tym naczelniczką oraz z 

przedstawicielkami Urzędu Wojewódzkiego  

• 26 października – spotkanie z wolontariuszkami świadczącymi pomoc psychologiczną w CPK 

w Warszawie  

• 26 października- spotkanie z przedstawicielami Habitat Polska  

• 30 października – 1 listopada - wystąpienie U. Nowakowskiej i udział w Konferencji WAVE w 

Budapeszcie  

• 3 listopada – spotkanie koordynatorek Akademii Mocy Kobiet z Zarządem   

• 4 listopada – udział G. Bartosińskiej oraz U. Nowakowskiej w obchodach 18 lecia CPK  

w Łodzi   

• • 10 listopada – spotkanie Zarządu z dyrektorkami oddziałów w Warszawie  

• 15 listopada – spotkanie z EQUES INVESTMENT – udział U. Nowakowskiej w filmie oraz 

rozmowy na temat współpracy i wsparcia CPK  

• 20 listopada – spotkanie z polskimi działaczkami kobiecymi z Islandii na temat współpracy  

• 25 listopada –  udział U. Nowakowskiej w spotkaniu z wolontariuszkami  z okazji akacji  



„ Polka potrafi” pracującymi przy remoncie SOW  

• 28 listopada – udział w obradach Kapituły przyznającej wyróżnienia Białej wstążki  

• • 2 grudnia – udział U. Nowakowskiej w spotkaniu z wolontariuszami Habitat Polska 

pracującymi przy remoncie SOW  

• 6 grudnia – udział U. Nowakowskiej oraz A. Głogowskiej Balcerzak w spotkaniu  

z Komisarzem Rady Europy ds. Praw Człowieka  

• 6 grudnia – Gala Wyróżnienie Białej Wstążki  

• 6 grudnia – udział L. Olejnik i U. Nowakowskiej w spotkaniu mikołajkowym w SOW  

• 8-9 grudnia – udział G. Bartosińskiej, L. Olejnik oraz U. Nowakowskiej w Kongresie 

Obywatelskim zorganizowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  

• 15 grudnia – Spotkanie wigilijne w CPK dla klientek oraz współpracowniczek z udziałem m.in. 

Kacpra Kuszewskiego oraz niektórych laureatów Wyróżnienia Białej Wstążki  

• 19 grudnia – spotkanie G. Bartosińskiej oraz  U. Nowakowskiej z przedstawicielami firmy 

Roya- wręczenie czeku dla CPK  

• 19 grudnia – spotkanie z przedstawicielką szkoły na Bednarskiej w sprawie wolontariatu  

 

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla kobiet  GDAŃSK 

2.02 – 23.02.2017  Siła spokoju” warsztat dla kobiet osadzonych w areszcie śledczym w Gdańsku

 O. Górko , D. Padzik   

11.11.2017   szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie pierwszego kontaktu z osobami 

doświadczającymi przemocy" dla nowych i dotychczasowych wolontariuszek    

Zajęcia cykliczne     

Grupa Samopomocowa , która spotkała się 3 razy na przestrzeni 1,5 miesiąca. Uczestniczyło w niej  

od 4 do 12 uczestniczek. 

Inne wydarzenia, konferencje  

• 9.01.2017 r. - udział w spotkaniu organizacyjnym Manify Trójmiejskiej, Świetlica Krytyki 

Politycznej w Trójmieście. 

• 12.02.2017 r. - udział w happeningu “DROGA (kobiet) PRZEZ MĘKI - Marsz przeciwko 

przemocy seksualnej”, zorganizowanego przez dziewuchy dziewuchom Trójmiasto, wystąpienie 

dotyczące Konwencji Antyprzemocowej. 



• 08.03.2017 r. – zbiórka publiczna na rzecz gdańskiego oddziału CPK podczas koncertu 

charytatywnego w klubie B90 zorganizowanego w tym celu przez Feministyczną Brygadę 

Rewolucyjną „FeBRa” z Gdańska. 

• 1.04.2017 r. – wystąpienie oraz poprowadzenie warsztatu z zakresu przeciwdziałania 

przemocy ekonomicznej podczas wydarzenia „Solidarnie przeciwko przemocy” organizowanego przez 

Trójmiejską Akcję Kobiecą w Europejskim Centrum Solidarności. 

• 22.05.2017 r. – udział w kiermaszu “Wieszak Party” oraz prowadzenie zbiórki publicznej w 

Szkole Podstawowej nr 60 w Gdańsku organizowanym przez Fundację Ad Fontes. 

• 15.07.2017 r. - udział ze stoiskiem CPK Gdańsk oraz prowadzenie zbiórki publicznej podczas 

Pikniku z okazji Dnia Radcy Prawnego w Sopocie. CPK reprezentowała wolontariuszka, radczyni 

prawna Izabela Duczyńska oraz dyrektorka CPK Gdańsk, A.  Mosiołek. 

• 02.10.2017 r. - udział w inauguracji prac nad Modelem na rzecz Równego Traktowania w 

Gdańsku oraz w podpisaniu Karty Różnorodności przez Miasto Gdańsk. 

• 03.10.2017 r. - udział (stoisko, prowadzenie zbiórki publicznej, przemówienia) w wydarzeniu 

“Czarny Wtorek - Gdańsk - Wielka Zbiórka” z okazji rocznicy Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. CPK: 

Justyna Dziewit, Agata Gierasińska, Marta Typa oraz dyrektorka CPK Gdańsk, A.  Mosiołek. 

• 07.10.2017 r. - udział w charakterze strony podczas III Panelu Obywatelskiego dotyczącego 

tematu: wspieranie równego traktowania oraz wygłoszenie referatu o rekomendacjach CPK Gdańsk 

dotyczących wybranego przez nas zagadnienia związanego z równym traktowaniem (przeciwdziałania 

przemocy wobec kobiet). 

• 27.10.2017 - udział w międzynarodowym seminarium "Przemoc wobec kobiet – seminarium 

dla pełnomocników" (Seminarium „TRAVAW” przeznaczone dla radców prawnych występujących w 

sprawach związanych z przemocą wobec kobiet), które odbyło się w Warszawie. Z 45 minutowym 

referatem wystąpiła I. Duczyńska, CPK w Gdańsku. Seminarium otworzyła M.  Witkowska, radczyni 

prawna, wolontariuszka CPK w Gdańsku. 

• 28.11.2017 - udział w wydarzeniu “Bądź swoją bohaterką”, podczas którego zbierano środki 

na Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku, Klub Spatif, Sopot. 

• Udział jako organizacja ekspercka w pracach nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania w 

Gdańsku ( 14.10.2017 r., 20.10.2017 r., 24.11.2017 r.), 

• Udział tworzeniu koncepcji Obchodów Stulecia Praw Wyborczych Kobiet na Pomorzu ( 

spotkania: 28.11.2017 r., 04.12.2017 r., 18.12.2017 r.).  

 

Współpracownicy uczestniczyli również w następujących spotkaniach i szkoleniach: 

• 10.04.2017 r. – przyjęcie wizyty Burmistrz Helsinek wraz z delegacją i dyskusja o realiach 

przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w Finlandii i w Polsce. 

• 19.04.2017 r. – superwizja koleżeńska zespołu psycholożek. 



• 01-07.08.2017 r. - udział Dyrektorki CPK Gdańsk w Akademii Młodego Lidera, organizowanej 

przez GFKM Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. 

• 26.08.2017 r. - wzięcie udziału w Inauguracji Inkubatora Solidarność Codziennie w 

Europejskim Centrum Solidarności. 

• 09.10.2017 r. - przyjęcie wizyty studyjnej studentów z Mołdawii, Ukrainy i Białorusi - 

przedstawienie działalności Fundacja Centrum Praw Kobiet, rozmowa o przeciwdziałaniu przemocy 

wobec kobiet i przemocy w rodzinie na Białorusi, w Mołdawii, Polsce i na Ukrainie (A. Mosiołek, 

Dyrektorka CPK Gdańsk oraz Kalina Halemba, wolontariuszka CPK Gdańsk) 

• 13.10.2017 r. - udział w spotkaniu dla liderów grup inicjatywnych inicjatyw finansowanych z 

"Funduszu Inicjatyw Wolontariackich", Europejskiego Centrum Solidarności. 

• 07.11.2017 r. - udział w 4 spotkaniu Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia 

Osób Zadłużonych, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. 

• 9.11.2017 r. - udział w spotkaniu dotyczącym mechanizmów współpracy pomiędzy 

Jednostkami Samorządu Terytorialnego i organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, 

organizowanym przez Fundację Pokolenia we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w 

ramach projektu "Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO", 

dofinansowanego ze środków Programu FIO Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

• 14.11.2017 r. - udział w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Gdańska z  

organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. 

• 16.11.2017 r. - udział w spotkaniu informacyjnym o programie grantowym Unii Europejskiej 

"Europa dla obywateli", Sala Klubowa w Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. 

• 23.11.2017 r. - udział w spotkaniu informacyjnym konkursu ofert Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

• 08.12.2017 r. - udział w Imprezie integracyjnej gdańskich wolontariuszy w ramach 

Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu. 

 

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla kobiet ŁÓDŹ 

 18-19.02.2017  „Wen-Do” warsztat w ramach projektu „Girl power - dziewczyny mają moc”.

   

 2017-02-24 „Zastosowanie wybranych technik relaksacyjnych w sytuacjach stresujących”

 B. Kamańczyk 

 25-26.02.2017  „Wen-Do” warsztat w ramach projektu „Girl power- dziewczyny mają moc”.

   

 2017-04-20 „Jak radzić sobie z emocjami?” M. Staszewska 

 22-23.04.2017  "Wen-Do" Kinga Karp 

 2017-05-04 „Jak się komunikować żeby się porozumieć?”  M. Staszewska 



 2017-05-18 „Jak oswoić stres?”  M. Staszewska 

 2017-06-01 „Jak budować poczucie własnej wartości?”  M. Staszewska 

 2017-06-20 „Jak sobie radzić z emocjami?”  M. Staszewska 

 2017-06-29 „Poznaj swoje prawa”- spotkanie informacyjne M. Tatucha 

 2017-07-04 „Jak się komunikować żeby się porozumieć?”  M.  Staszewska 

 2017-07-18 „Jak oswoić stres?”  M.  Staszewska 

 2017-07-28 Szkolenie dla Latarników Społecznych Urzędu Miasta Łodzi  A. Głogowska-

Balcerzak, M. Tatucha 

 2017-08-01 „Jak budować poczucie własnej wartości?”  M. Staszewska 

 2017-08-25 Warsztat z wizażu dla klientek z marką Golden Rose   

 2017-09-02 „Jak sobie radzić z emocjami?”  M. Staszewska 

 2017-09-30 „Jak oswoić stres?”  M. Staszewska 

 30.09.-01.10.2017 Zajęcia „Wen-Do”   

 2017-10-14 „Jak budować poczucie własnej wartości?”  M.  Staszewska 

 2017-11-10 Szkolenie dla liderek społeczności wiejskiej na temat zapobiegania przemocy 

w rodzinie w procesach rozwoju lokalnego M. Walińska, M. Ouimet 

   

Zajęcia cykliczne 

• „Praca z głosem” zajęcia z O.  Kozioł odbywające się dwa razy w miesiącu (styczeń – czerwiec) 

• Grupa wsparcia zajęcia z M. Kołatą odbywające się dwa razy w miesiącu (luty – grudzień)  

• Grupa wsparcia w Głownie zajęcia z M. Rożniatą odbywające się dwa razy w miesiącu (lipiec – 

listopad) 

• „Pilates” zajęcia z A. Alwingier odbywające się raz w tygodniu (luty – czerwiec) 

• Zajęcia ruchowe „8 kawałków brokatu” z Z.Hasiuk odbywające się raz w tygodniu (październik 

– listopad) 

• Jęz. Angielski z K. Borowiecką odbywające się raz w tygodniu (listopad – grudzień) 

 

Inne wydarzenia i konferencje   

• 14.02.17 Uczestnictwo w wydarzeniu „One Billion Rising” 

• 08.03.17 „Międzynarodowy strajk kobiet”- Wzięcie udziału w Mównicy feministycznej w 

Meblotece YELLOW 

• 08.03.17 Wzięcie udziału w proteście pod siedzibą PiS 

• 08.03.17 8% przychodu ze sprzedaży w dniu 8 marca sklep marki Pan Tu Nie Stał przekazuje 

na rzecz fundacji Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi 



• 22.03.17 Prezentacja w siedzibie ONZ w Genewie. Uczestniczyła i reprezentowała CPK A. 

Głogowska – Balcerzak  

• 10.05.17 Spotkanie zespołu wojewódzkiego 

• 28.05.17 „Marsz dla matek” organizowany przez Dziewuchy Dziewuchom- udział i 

przemówienie Anny Głogowskiej – Balcerzak (Pasaż Schillera) 

• 01.06.17 Wzięcie udziału w wystawie „Nie ma dzieci są ludzie„ Centrum Dialogu im. M. 

Edelmana – uczestnictwo: A. Głogowska – Balcerzak, M. Ouimet 

• 17.07.17 o pracy i działalności CPK na jednym z wydarzeń towarzyszących festiwalowi 

„Transatlantyk” opowiadała M. Staszewska 

• 18.07.17 udział części zespołu CPK o. w Łodzi w proteście przeciwko zamachowi na niezawisłe 

sądy w W-wie 

• 20.07.17 udział zespołu CPK o. w Łodzi w proteście przeciwko zamachowi na niezawisłe sądy  

pl. Dąbrowskiego 

• 02.08.17 Podpisanie wraz z Prezydent Miasta Łodzi H. Zdanowską listu intencyjnego w 

sprawie realizacji projektu aktywizacji kobiet 

• 30.08.17 „Solidarnie przeciw gwałtom” wzięcie udziału w proteście pod Prokuraturą Łódź – 

Widzew 

• 27.09.17 wizyta dot. wymiany doświadczeń M. Ouimet w zielonogórskiej organizacji „Baba” 

• 03.10.17 „Czarny wtorek” protest oraz późniejsze spotkanie w Meblotece Yellow 

• 04.10.17 wizyta funkcjonariuszy Policji z nakazem wydania dokumentacji projektów 

finansowanych przez MS za lata 2012-2015 

• 06.10.17 emisja programu o naszych klientkach w TVN 24 

• 28.10.17 Udział i prelekcja A. Głogowskiej-Balcerzak w warsztacie „Feminism and women`s 

right” w Dublinie 

• 04.11.17 18-te urodziny łódzkiego oddziału CPK 

• 13-26.11.17 zbiórka odzieży i środków czystości dla Ośrodka dla Uchodźców w Grotnikach 

• 29.11.17 Udział w konferencji „Granice ingerencji w intymność człowieka” na Wydziale Prawa 

i Administracji UŁ 

• 06.12.17 Udział w spotkaniu dot. Przeciwdziałaniu przemocy domowej  

i seksualnej z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy w W-wie. 

• 11.12.17 Uczestniczenie w spotkaniu w Domu Literatury w Łodzi z Dagną Ślepowrońską, 

psychoterapeutką   pracującą z ofiarami przemocy domowej. 



Od 2016 roku oddział w Łodzi jest ośrodkiem mediacyjnym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w 

Łodzi.  

Kontynuowano członkostwo w Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi 

Ludźmi.  

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla kobiet - Wrocław 

 25-27 czerwca warsztaty z WenDo 

 17.07.2017 r., i 18.09.2017 r „Prawo jest po Twojej stronie 

 24.072017  „Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec kobiet” 

 02.08.2017 r Spotkania filmowe: „Sztuka kochania”  

 16.08.2017r. Spotkania filmowe „Kobieta bez przestrzeni 

 30.08.2017 r. „Kobieta bez przestrzeni „Trzecia fala feminizmu”  

 

Zajęcia cykliczne  

 Grupa wsparcia dla kobiet  

 Zajęcia językowe (angielski, włoski, francuski)-  lutego do grudnia  we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Semper Avanti, wolontariusze z całego świata prowadzili dla klientek 

Fundacji.  

 

Inne wydarzenia i konferencje   

• 14 lutego– udział w akcji „Nazywam się Miliard” na wrocławskim Rynku; 

• 26 lutego – szkolenie z zakresu rozpoznawania i  przeciwdziałania przemocy domowej oraz 

spotkanie z osobami chętnymi na wolontariat w CPK (10 osób) 

• 04 marca Debata „Migrantka – kobieta w cieniu” – Dom Europy, 

• 08 marca – udział w panelu Tajne Komplety dot. praw seksualnych i reprodukcyjnych 

organizowanych przez Inicjatywę 8 marca. 

• 08 marca Forum Kobiet – Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 

• 19 marca – spotkanie poświęcone zmianie prawa aborcyjnego – Inicjatywa 8 Marca 

• 16 czerwca udział w warsztatach z zakresu poradnictwa obywatelskiego 

• 21 czerwca – udział w I Wrocławskim Forum Partycypacji, 

• 25 czerwca – 27 czerwca warsztaty z WENdo 

• 14 lipca – szkolenie z przeciwdziałania przemocy dla studentek prawa, psychologii 

• 27 sierpnia – szkolenie z przeciwdziałania przemocy dla organizacji feministycznych, 



• 15 września udział w konferencji dot. przeciwdziałania przemocy organizowanej przez 

organizacje pozarządowe w Radzie Osiedla Zachodnia 1, 

• 25 listopada – 10 grudnia – szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy dla studentów 

medycyny, psychologii, pedagogiki, prawa. 

 

DZIAŁANIA POMOCOWE DLA KOBIET 

 

PORADNICTWO PRAWNE    

 

W roku 2017 realizowane były porady prawne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym oraz  

mailowym i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  Udzielono następującej liczby konsultacji:  

Warszawa  - 1590 porad  prawnych bezpośrednich oraz 572 telefonicznych, 786 mailowych oraz 38 

zwykłych listów  

Gdańsk – 642 porad prawnych  

Łódź - 705 porad prawnych  

Wrocław - 906 porad prawnych   

Żyrardów - 116 porad prawnych  

 

 PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE     

Warszawa- 1433 konsultacji psychologicznych bezpośrednich oraz 186 mailowych, 846 tel .  

Gdańsk  - 825 konsultacji psychologicznych  

Łódź – 526  konsultacji psychologicznych oraz 104 pedagogiczne  

Wrocław - 686 konsultacji psychologicznych   

Żyrardów - 356 konsultacji psychologicznych 

PORADNICTWO SOCJALNO ZAWODOWE , COACHING 

Warszawa – 358 konsultacje  

PORADY PEDAGOGICZNE 

Łódź - 79 

 



INTERWENCJA, ASYSTA, ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO SCHRONIENIA, INNE  

Telefon interwencyjny ( 600 07 07 17 )-zaufania ( 22 6213537) najczęściej kontaktowały się 

pokrzywdzone kobiety, ale część telefonów była od świadków lub osób podejrzewających stosowanie 

przemocy. Część rozmów kończyła się skierowaniem do specjalistów, pouczeniem o procedurze 

Niebieskiej karty, sposobie prowadzenia rozmów i udzielaniem wsparcia ofiarom. Podejmowane były 

także interwencje na policji, w  OPS itp. Łącznie w 2017 roku  przez telefon interwencyjny oraz 

zaufania odbyto łącznie 2678 osób. W większości były to  kobiety doświadczające przemocy.  

MONITOROWANIE ROZPRAW I ASYSTA -uzupełnieniem i wsparciem działań interwencyjnych było 

towarzyszenie pokrzywdzonym kobietom w kontaktach z instytucjami stosującymi prawo. Asysta 

miała miejsce w 2017 roku - Warszawie łącznie 64 razy, w Gdańsku 18 krotnie podczas rozpraw 

sądowych w charakterze osoby zaufania publicznego oraz 6 do innych.  

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia  

Schronienie - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia prowadzony przez CPK w Warszawie zapewnił 

bezpieczne schronienie dla 32 osób, w tym 18 kobiet i 14 dzieci.  

Wsparcie socjalne -  poza poradami socjalnymi dla mieszkanek SOW, udzielono 144 porad socjalnych 

w trybie ambulatoryjnym.   

Poradnictwo prawne – w ramach konsultacji prawniczki poza poradnictwem, sporządzały niezbędne 

pisma procesowe, kierowały do Sądów stanowiska fundacji dotyczące toczących się postępowań w 

sprawach mieszkanek Ośrodka. W okresie sprawozdawczym prawniczki udzieliły 263 konsultacji 

prawnych bezpośrednich, w tym 196 ambulatoryjnie.  

Poradnictwo psychologiczne - Liczba odbytych konsultacji psychologicznych/spotkań terapeutycznych 

psycholożek to 328.   Udzielono 232 konsultacji psychologicznych, w tym 104 w Ośrodku. 11 

mieszkanek SOW  podjęło regularną pracę psychoterapeutyczną.. Psycholożka we współpracy z 

wolontariuszami zorganizowała warsztaty umiejętności wychowawczych, treningi asertywności, 

empatii oraz warsztaty zajęciowe dla dzieci. 

Wsparcie dla dzieci i matek –  udzielono  498 bezpośrednich konsultacji dzieciom i matkom oraz 

poprowadzono  30 h zajęć dla dzieci. Praca psychologa dziecięcego w zależności od potrzeb 

podzielona została na:  

1) Spotkania indywidualne z dziećmi - wstępna diagnoza,  realizacja planu pomocy  m.in. stymulacja 

rozwojowa dziecka, psychoedukacja, wspomaganie rozwoju: społecznego, emocjonalnego , 

Interwencje skierowane na traumatyczne doświadczenia, wspomaganie rozwoju umiejętności 

szkolnych; poprawa relacji w rodzinie; stabilizacja.   

2) Spotkania indywidualne z matkami - konsultacje psychologiczne, poruszano zagadnienia z zakresu: 

psychoedukacji, poradnictwa dotyczącego wychowania i  trudności wychowawczych, pracy nad 

emocjami 

 3) Spotkania grupowe z dziećmi, które miały charakter ogólnorozwojowy. Skupione były  wokół 

komunikacji interpersonalnej, wzmacniania pozytywnych aspektów funkcjonowania w grupie.  



4) Spotkania matek z dzieckiem mające na celu obserwację interakcji pomiędzy matką a dzieckiem, 

wzmocnienie więzi emocjonalnej.  

Grupa wsparcia odbywała się  raz na dwa tygodnie , a  od czerwca raz na tydzień w każdy wtorek. 

Liczba uczestniczek uzależniona była od aktualnego liczby  mieszkanek . 

SOW utrzymywał regularne kontakty z instytucjami - stosującymi prawo, placówkami służby zdrowia, 

z policją, kuratorami, szkołami, żłobkami oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Kontynuowano współpracę z piekarnią Putka,  z Honorowymi Dawcami Krwi PCK ”Krewcy Legioniści”, 

którzy podarowali artykuły spożywcze na święta. W ramach współpracy z firmą Tax Care oraz firmą 

Oriflame zostały zorganizowane prezenty Świąteczne oraz Mikołajkowe dla dzieci oraz ich mam.     

 

Strona internetowa, media społecznościowe  

Nasze działania upowszechniano za pomocą mediów społecznościowych oraz stron internetowych 

(cpk.org.pl; cpk.finanse.org.pl; monitoring.cpk.org.pl. samopomoc.babska.cpk.org.pl). Nasze strony  

odwiedzało średnio miesięcznie ponad 40.000 internautów i internautek. Powstała nowa strona 

internetowa lepiej dostosowana do celów fundraisingowych.  

KAMPANIE 

BIAŁA WSTĄŻKA – 

 W ramach kampanii 16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ.  CPK we  

współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” zorganizowało VIII 

edycję Konkursu „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”. Przedmiotem konkursu był wybór 

mężczyzn, którzy wyróżnili się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i 

dyskryminacji. 6 grudnia 2017 odbyła się Gala, której towarzyszył panel dyskusyjny poświęcony 

prawu  do kontaktów z dziećmi ojców, którzy są sprawcami przemocy domowej : Prawo do 

kontaktów- narzędzie przemocy wobec kobiet i dzieci. Udział w panelu wzięły m.in.; dr. Sylwia 

Spurek- Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Dorota Zawadzka - przedstawicielka Biura 

Rzecznika Praw Dziecka oraz Mirosława Kątna z KOPD.  

DOM DLA OFIARY NIE DLA KATA  

CPK prowadziło kampanię na rzecz zmian legislacyjnych, które zapewniłyby skuteczniejszą ochronę 

kobiet przed przemocą  i wprowadzenia rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na natychmiastową 

izolację ofiary od sprawcy przemocy. Przygotowano petycję, która była umieszczona na stronie: 

http://petycje.cpk.org.pl/ 

I’AM SORRY  

CPK we współpracy z agencją reklamową przygotowało kampanię społeczną z okazji 8 marca mającą 

na celu podniesienie świadomości na temat przemocy wobec kobiet oraz skierowanie apelu do władz 

o wprowadzenie zmian legislacyjnych, które zapewniłyby skuteczniejszą ochronę kobiet przed 

przemocą. Powstała strona kampanii.  http://sorry.cpk.org.pl/ 



Inne podjęte działania: 

W związku z mniejszą liczbą dotacji CPK podejmowało liczne działania związane z pozyskiwaniem 

sponsorów indywidualnych oraz biznesowych na realizację swoich celów statutowych oraz 

zwiększenie swoich przychodów w ramach odpisów podatkowych 1%. 

 Opracowanie strategii i planu działań fundraisingowych  

 Podjęcie przez  CPK  Gdańsk współpracy z celebrity2use  

 Poozyskanie do współpracy kilku firm, które wsparły CPK w tym m.in.  Pan tu nie stał, 
Eques Investment, Nivea  

 Przeorowadzenie kampanii 1% ( powstala podstrona na 1%) 

 

MEDIA O CPK – WYBRANE  

02.01.2017 Dziennik Bałtycki http://www.dziennikbaltycki.pl/strona-kobiet/a/centrum-

praw-kobiet-walczy-o-przetrwanie-mozesz-pomoc,11651064/ 

11.01.17 Oh!me http://ohme.pl/lifestyle/w-polsce-kazdego-dnia-2-tysiace-kobiet-staje-sie-

ofiara-przemocy-domowej-czy-rzad-chce-sie-wycofac-z-konwencji-antyprzemocowej/ 

14.01.17 Gazeta Prawna http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1010119,przemoc-domowa-

kobiety-ktore-zabily-swoich-mezow.html 

15.01.17 OKO.press https://oko.press/centrum-praw-kobiet-znow-srodkow-minister-

dofinansuje-caritas/ 

15.01.17 mama:Du http://mamadu.pl/130249,przemoc-wobec-kobiet-i-dzieci-ofiary-

przemocy-domowej-cetrum-praw-kobiet-bez-dofinansowania 

16.01.17 Fakty TVN 24 https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/fundacja-centrum-praw-

kobiet-bez-finansowego-wsparcia-panstwa,707547.html 

17.01.17 Onet.pl Łódź https://lodz.onet.pl/centrum-praw-kobiet-ponownie-bez-pieniedzy-z-

resortu-zbigniewa-ziobry-boje-sie-o-los/5ev52mj 

21.01.17 wyborcza.pl  

http://wyborcza.pl/10,155175,21273763,urszula-nowakowska-kazimiera-szczuka-i-ewa-siedlecka-o-

konwencji.html  

06.03.17 wyborcza.pl DUŻY FORMAT

 http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,21448198,juz-nie-pomozemy-ofiarom-przemocy-

domowej-centrum-praw.html 

06.03.17 TVN24 BiS https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/debata-kobiet-w-tvn24-bis-o-

demonstracjach-przeciwko-dyskryminacji,722502.html 

07.03.17 Onet.pl https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/urszula-nowakowska-o-

przemocy-wobec-kobiet/wx3b1t4 

http://www.dziennikbaltycki.pl/strona-kobiet/a/centrum-praw-kobiet-walczy-o-przetrwanie-mozesz-pomoc,11651064/
http://www.dziennikbaltycki.pl/strona-kobiet/a/centrum-praw-kobiet-walczy-o-przetrwanie-mozesz-pomoc,11651064/


08.03.17 wyborcza.pl http://wyborcza.pl/7,75398,21468202,dzien-kobiet-codziennosc-z-

przemoca-wreczyly-kwiaty-politykom.html 

08.03.17 Wysokie Obcasy http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/7,115167,21463662,sorry-ze-zlamalem-ci-reke-kwiaty-do-

przepraszania.html?disableRedirects=true 

08.03.17 wp.pl https://kobieta.wp.pl/dzien-kobiet-siniaki-zlamania-i-kwiaty-

6098826066145921a 

08.03.17 Onet.pl https://kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/urszula-nowakowska-ofiary-

musza-byc-grzeczne/ggqsz 

20.03.17 radiozet.pl https://zdrowie.radiozet.pl/On-i-Ona/Pol-tysiaca-Polek-rocznie-

umiera-z-powodu-przemocy-domowej 

20.03.17 TVN24 BiS https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/debata-tvn24-bis-o-roli-

kobiet,725084.html 

16.05.17 interia.pl https://fakty.interia.pl/polska/news-5-lat-dla-bylego-prezesa-sadu-

za-przestepstwa-seksualne,nId,2394447 

16.06.17 onet.pl https://kobieta.onet.pl/maz-bije-zone-polacy-na-to-milcz-a-kosciol/8dlt0ge 

30.06.17 Krytyka Polityczna http://krytykapolityczna.pl/kraj/podpisz-petycje-w-sprawie-

izolacji-sprawcy-od-ofiary/ 

10.07.17 Oh!me http://ohme.pl/lifestyle/ratujmy-ofiary-przemocy-domowej-pozwolmy-by-

one-musialy-strachu-opuszczac-swoje-domy-podpiszcie-petycje-centrum-praw-kobiet/ 

17.07.17 miastol.pl http://miastol.pl/zadamy-prawa-ktore-bedzie-stalo-po-stronie-ofiar-

a-nie-sprawcow/ 

21.07.17 mama:Du http://mamadu.pl/132159,petycja-centrum-praw-kobiet-przemoc-

domowa 

02.08.17 TUŁÓDŹ.COM https://www.tulodz.com/wiadomosci,700-tys-zl-na-aktywizacje-

spoleczno-zawodowa-kobiet-z-obszaru-objetym-rewitalizacja-sprawdz-kto-sie-kwalifikuje-do-

projektu,wia5-3266-3232.html 

05.10.2017 wp.pl https://wiadomosci.wp.pl/zrobily-czarny-wtorek-nastepnego-dnia-mialy-

nalot-policji-6173436180457601a 

05.10.17 rp.pl http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/310059862-Policja-w-Centrum-Praw-

Kobiet.html 

05.10.17 Fakty TVN 24 https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/policja-weszla-do-biur-

organizacji-kobiecych,778825.html 

05.10.17 gazetaprawna.pl http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1076012,rpo-

zaniepokojony-przeszukaniami-w-biurach-organizacji-kobiecych.html 



05.10.17 wyborcza.pl http://wyborcza.pl/10,82983,22473753,szefowa-centrum-praw-

kobiet-po-nalocie-policji-lech-kaczynski.html 

05.10.17 Radio Zet https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Czarny-protest.-Policja-

weszla-do-siedzib-organizacji-kobiecych 

05.10.17 OKO.press https://oko.press/news-oko-press-policja-czekala-72-dni-

wkroczeniem-biur-organizacji-kobiecych-miala-postanowienie-juz-24-lipca-weszla-dzien-czarnym-

protescie/ 

05.10.17 rp.pl http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/171009385-Policja-w-kobiecych-osrodkach-

To-przeszukania-wydobywcze.html 

05.10.17 niezależna http://m.niezalezna.pl/205094-kontrola-dokumentow-u-feministek-

po-w-histerii-kogo-naprawde-sprawdzala-policja 

05.10.17 Polsat News http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-10-05/policja-w-

biurach-organizacji-kobiecych-po-nie-wyglada-to-dobrze-zwrocimy-sie-o-informacje-rzadu/ 

05.10.17 wyborcza.pl Warszawa

 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22471332,czarna-sroda-w-centrum-praw-

kobiet-zabrali-dokumenty-komputery.html 

05.10.17 wyborcza.pl http://wyborcza.pl/7,75398,22474332,wladza-nasyla-policje-na-

kobiety-czego-szuka-zbigniew-ziobro.html 

05.10.17 wyborcza.pl http://wyborcza.pl/7,75398,22469726,policja-w-siedzibach-

organizacji-walczacych-z-przemoca-wobec.html 

05.10.17 onet.pl https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/dzien-po-czarnym-wtorku-

policja-wchodzi-do-centrum-praw-kobiet-chcieli-nas-postraszyc/t9rc447 

05.10.17 FAKT24 http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/dzien-po-czarnym-wtorku-policja-

wchodzi-do-centrum-praw-kobiet/k7sv9jl 

05.10.17 interia.pl https://fakty.interia.pl/polska/news-policja-w-siedzibach-organizacji-

broniacych-praw-kobiet,nId,2448847 

05.10.17 Aktualności24 http://www.aktualnosci24.com/polska/policja-w-siedzibach-

organizacji-broniacych-praw-kobiet/44487-wiadomosci 

05.10.17 Dziennik Bałtycki http://www.dziennikbaltycki.pl/strona-kobiet/tu-

zyje/a/nalot-policji-na-centrum-praw-kobiet-w-gdansku,12550546/ 

05.10.17 OKO.press https://oko.press/czarna-sroda-policja-robi-nalot-na-organizacje-

kobiece-jesli-akcja-wymierzona-oczekiwalibysmy-komentarza-strony-ministerstwa-sprawiedliwosci/ 

05.10.17  TV SE http://tv.se.pl/wiadomosci/policja-w-siedzibach-kobiecych-

organizacji,31787/ 



06.10.17 ŻycieWarszawy.pl http://www.zw.com.pl/artykul/12,670911-Policja-w-

Centrum-Praw-Kobiet.html 

06.10.17 TOK FM http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,22474826,cios-w-organizacje-kobiece-

to-przelom-pis-robi-porzadek.html 

06.10.17 wp.pl https://kobieta.wp.pl/czarna-sroda-policja-wkroczyla-do-oddzialow-fundacji-

pomagajacych-kobietom-6173478018230401a 

06.10.17 Polsat News http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-10-06/policja-nigdy-nie-

dziala-bez-podstaw-bez-powodow-zielinski-o-przeszukaniach-w-biurach-organizacji-kobiecych/ 

06.10.17 Gazeta Prawna http://serwisy.gazetaprawna.pl/akademia/artykuly/1076140,policja-

w-biurach-organizacji-kobiecych-o-czarnym-protescie.html 

06.10.17 Dziennik Łódzki http://www.dzienniklodzki.pl/strona-kobiet/tu-zyje/a/policja-w-

centrum-praw-kobiet-w-lodzi-tuz-po-czarnym-protescie-2017,12552764 

06.10.17 Polskie Radio https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1877749,Szef-MSWiA-

policja-w-biurach-organizacji-kobiecych-dzialala-na-polecenie-prokuratury 

06.10.17 wyborcza.pl http://wyborcza.pl/10,82983,22476311,mezczyzni-ktorzy-walcza-z-

kobietami-w-ten-sposob-staja-sie.html 

06.10.17 TVN 24: https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/protest-i-kontrola-

policji,779249.html 

06.10.17 TVN 24 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/policja-przeszukala-biura-

organizacji-kobiecych,778744.html 

11.10.17 rp.pl http://www.rp.pl/Fundacje-i-stowarzyszenia/310119938-HFPC-o-

przeszukaniach-w-biurach-organizacji-dzialajacych-na-rzecz-kobiet.html 

25.10.17 ELLE.pl https://www.elle.pl/artykul/zglos-kandydata-plci-meskiej-do-konkursu-

wyroznienie-bialej--1 

06.11.17 Tygodnik Przegląd https://www.tygodnikprzeglad.pl/mezczyzni-poszukiwani/ 

08.11.17 Onet.pl https://wiadomosci.onet.pl/kraj/komisja-przeciwna-informacji-ws-dzialan-

policji-w-organizacjach-kobiecych/9gxnltc 

12.11.17 wyborcza.pl http://wyborcza.pl/7,75398,22635131,kacper-kuszewski-zwyciezca-

8-edycji-twoja-twarz-brzmi-znajomo.html 

12.11.17 Super Express https://www.se.pl/wiadomosci/gwiazdy/kacper-kuszewski-

zwyciezca-twoja-twarz-brzmi-znajomo-8-aa-H8va-8xiK-afA8.html 

12.11.17 FAKT24 http://www.fakt.pl/kobieta/plotki/kacper-kuszewski-wygral-twoja-twarz-

brzmi-znajomo-8/74jy765 



12.11.17 Onet.pl https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/kacper-kuszewski-przekazal-

nagrode-z-programu-twoja-twarz-brzmi-znajomo-centrum-praw/51m8lzb 

12.11.17 na:Temat http://natemat.pl/222641,piekny-gest-kacpra-kuszewskiego-aktor-

przekazal-100-tys-zl-na-organizacje-ktora-chce-zaglodzic-ziobro 

13.11.17 Gazeta.pl http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22638084,aktor-

przekazal-100-tys-zl-na-rzecz-centrum-praw-kobiet-wczesniej.html 

13.11.17 dziennik.pl http://rozrywka.dziennik.pl/telewizja/artykuly/562397,kacper-

kuszewski-zwyciestwo-twoja-twarz-brzmi-znajomo-centrum-praw-kobiet.html 

13.11.17 Gazeta.pl http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22640189,kacper-

kuszewski-to-gest-w-obronie-kobiet-ktore-potrzebuja.html 

13.11.17 Wysokie Obcasy http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/7,115167,22642745,czy-dzieki-kacprowi-kuszewskiemu-polacy-otworza-oczy-na-

problem.html 

15.11.17 Wyborcza.pl http://wyborcza.pl/10,82983,22648360,pozbawiona-dotacji-

nachodzona-przez-policje-aktor-przekazal.html 

24.11.17 NGO.pl http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2137265.html# 

09.12.17 Tygodnik Przegląd https://www.tygodnikprzeglad.pl/gala-finalowa-viii-edycji-

konkursu-wyroznienie-bialej-wstazki/ 

14.12.17 Wysokie Obcasy http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/7,100865,22781134,premier-o-kobietach-nasze-panie-panie-ktorym-rajstopki.html 

25.12.17 Wyborcza.pl http://wyborcza.pl/7,75398,22826566,z-oprawca-pod-jednym-

dachem.html 

•   


