
1.
Każdy mały człowiek poznaje przeszłość. Uczy 
się o tym, jak wyglądał kiedyś świat 
i jak żyli wtedy ludzie. Choć historia jest 
przedmiotem w szkole dopiero w czwartej 
klasie, to już od najmłodszych lat słyszy 
opowieści o ważnych postaciach i bohaterach – 
królach, generałach i prezydentach.  
Poznaje poświęcone im pomniki i odwiedza 
muzea. Szczególnie ważna jest historia jego 
własnego kraju.

2.
Często gdy myślimy o wielkiej historii, 
przywołujemy słynne bitwy i wojny. Widzimy 
dzielnych żołnierzy, odważnych i mądrych 
generałów, wielkich przywódców, którzy 
zmieniali losy naszego państwa. Zdarzało się, 
że ci ludzie poświęcali własne życie dla walki 
o swój kraj! Nikt nie ma wątpliwości, że to 
wielcy bohaterowie. Kiedy jednak weźmiemy do 
ręki szkolny podręcznik do historii, zastanawia 
nas jedna rzecz… 

DLACZEGO NIE MA W NIM  
PRAWIE W OGÓLE KOBIET? CZY 
KOBIETY W PRZESZŁOŚCI NIE  
ROBIŁY NIC WAŻNEGO?

CHCEMY CAŁEGO ŻYCIA*
OPOWIEŚĆ DLA DZIECI O (NIE)
OBECNOŚCI KOBIET  W HISTORII
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3.
W dawnych czasach bycie kobietą wiązało 
się z posłuszeństwem. Kobiety słuchały, co 
mówią mężczyźni i podporządkowywały się 
ich woli. Była to jedna z wielu zasad życia 
w społeczeństwie. Zasady tworzyli mężczyźni 
i podobnie jak przy wymyślaniu zasad gry, 
wybierali je tak, by to dla nich były wygodne.
Powtarzali w kółko…

KOBIETA JEST OZDOBĄ MĘŻCZYZNY

KOBIETA NIE POWINNA SIĘ UCZYĆ

MIEJSCE KOBIETY JEST W KUCHNI

GŁOWĄ RODZINY JEST MĘŻCZYZNA

KOBIETA NIE POWINNA MIEĆ  
WŁASNYCH PIENIĘDZY

4.
Historia w tym wypadku uczy nas dwóch 
rzeczy:

A.
Słowa mają dużą moc. Niektóre zdania, nawet 
jeśli nie są prawdziwe, powtarzane wiele razy, 
mogą sprawić, że ludzie w nie wierzą lub 
traktują je jako oczywistość.

B.
Kiedy nie można decydować o własnym losie, 
studiować na uniwersytecie, a wszyscy wokół 
uważają, że kobiety nie powinny wykonywać 
pracy zarobkowej, bo ich miejsce jest w domu, 
szanse na zostanie wielkim przywódcą albo 
prezydentką są PRAWIE ŻADNE.

5.
Wiele kobiet nie chciało zgodzić się z tym,  
jaką rolę im przypisano, co o nich myślano  
i co im mówiono. Stawiały opór i chciały żyć  
po swojemu.
To nigdy nie było, i dalej nie jest, łatwe. Trudno, 
by zmiana w głowach ludzi dokonała się 
w kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Ale 
właśnie dzięki temu, że kobiety w przeszłości, 
w różnych czasach i różnych krajach, mówiły 
odważnie NIE, dzisiaj jest sprawą normalną, że 
kobiety uczą się, głosują w wyborach, pracują, 
ubierają się tak, jak chcą i zazwyczaj mogą robić 
to, co im się podoba.

6.
Tych odważnych kobiet w historii było pewnie 
tyle samo co mężczyzn! Nawet jeśli podręczniki 
o nich milczą, nie znaczy, że ich nie było. 
Bohaterstwo ma przecież wiele różnych 
twarzy. Walka zbrojna to ważna, ale nie jedyna 
możliwość podejmowania wysiłku na rzecz 
państwa. Wiele kobiet w historii tworzyło 
Polskę i jej kulturę – nie tylko na polu bitwy, ale 
także prowadząc badania naukowe, działalność 
społeczną, pisząc, malując, projektując domy 
i miasta, otwierając szkoły, dbając o edukację 
i zdrowie ludzi.

7.
Choć kobiety rzadko uczestniczyły w bitwach na 
bagnety, stoczyły walkę, która rozciągnęła się 
w czasie na setki lat. To walka o RÓWNOŚĆ, 
która wciąż trwa. Walka o świat, w którym 
mężczyźni i kobiety będą w każdej dziedzinie 
życia TAK SAMO WAŻNI. 

W tej walce nie chodzi jednak o zwycięzców 
i przegranych.

OD STU LAT POLKI MAJĄ 
GŁOS W WYBORACH. 
CHCEMY BY TEN GŁOS 
BYŁ SŁYSZALNY!

Chodzi o to, żeby kobiety i dziewczyny nie 
słyszały w kółko, że powinny być piękne 
i zgrabne, by podobać się innym. Niech będą 
po prostu sobą i w pierwszej kolejności dla 
siebie – silne albo delikatne, pewne siebie lub 
nieśmiałe, spokojne lub głośne. 

Chodzi o to, żeby o ważnych sprawach w kraju 
nie decydowali sami mężczyźni, a męskie  
głowy nie dyskutowały w telewizji we własnym 
gronie o czymś, co dotyczy wszystkich 
obywateli i obywatelek.

To „całe życie” to właśnie wszystkie sprawy 
człowieka – praca, miłość, zwyczaje 
i codzienność, sprawowanie władzy, 
bezpieczeństwo, wolność wyboru – bez żadnych 
ukrytych założeń, że kobiety do czegoś się nie 
nadają lub że czegoś nie powinny robić….

Dzisiaj w walce o równość chodzi o to, żeby 
kobiety zarabiały dokładnie tyle samo, co 
mężczyźni wykonujący tę samą pracę.

Chodzi o to, by wszyscy rozumieli, że  
opieka nad dziećmi, gotowanie obiadów 
i sprzątanie domu to trudna i równie 
bohaterska praca, bez której nie jest możliwe 
funkcjonowanie żadnego społeczeństwa.  
Mogą ją wykonywać z powodzeniem zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni.

CHCEMY CAŁEGO ŻYCIA! 
– mówiła na Zjeździe Kobiet Polskich ponad  
sto lat temu Zofia Nałkowska.


