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Zajęcia dotyczyć będą konfliktów kobiet (osób definiujących się jako kobiety) z prawem - sytuacji, 

które doprowadziły do tego, że stały się przestępczyniami. Niektóre z nich w sposób bardzo głośny, 

niektóre niemal niezauważalnie. Każdy proponowany temat omówiony zostanie nie tylko od strony 

prawnej (ta w zakresie minimum), ale przede wszystkim kryminologiczno-socjologicznej i społecz-

nej. Jakie normy prawa sprawiają, że ten konflikt następuje (oraz co stoi za określonym sposobem 

kształtowania poszczególnych norm prawa)? Jakie zjawiska/problemy społeczne do tego konfliktu 

doprowadzają? Czy jest to zawsze sytuacja jednostki w ten konflikt popadającej? W jaki sposób na 

pewne kwestie reaguje opinia publiczna? Jakie zjawiska towarzyszą polityce karania kobiet za okre-

ślone przestępstwa? Jakie są konsekwencje tego konfliktu? Te i inne zagadnienia omówimy w sześciu 

blokach tematycznych.  

Każdy temat zostanie przedstawiony w formie krótkiego wprowadzenia (prezentacji) a następnie 

przedyskutowany z grupą. Podane lektury są dla osób, które chciałby się przygotować lub po zaję-

ciach pogłębić temat, jednak zajęcia nie mają formuły dyskusji nad konkretnymi tekstami, ale nad 

zjawiskami, które zarysowane zostaną podczas prezentacji. Wprowadzenie do tematu w formie pre-

zentacji przedstawi prowadząca zajęcia. Poruszane zagadnienia mają uruchomić w osobach uczest-

niczących własne przemyślenia na temat poruszanych zagadnień. Nie będę wymagać czytania tek-

stów. Wiele zagadnień, o których będzie mowa na zajęciach wciąż nie doczekało się opracowań na-

ukowych. 

 

1. Największe “zbrodniarki” czasów współczesnych. Omówione zostaną sprawy przestępstw po-

pełnionych przez Małgorzatę Rozumecką, Monikę Szymańską i Monikę Osińską - zastanowimy 

się, dlaczego budziły tak ogromne emocje, co je łączy, jak zostały przedstawione opinii publicz-

nej. Pierwsza część zajęć dotyczyć będzie trzech przestępstw i postępowań karnych z udziałem 

tych kobiet, ostatnia z nich będzie stanowić punkt wyjścia do rozmowy o nastoletnich przestęp-

czyniach, jako, że Monika Osińska była tą młodą przestępczynią, od której zaczęła się debata na 

temat zwiększającego się stopnia demoralizacji dziewcząt i od niej zaczęto zauważać “trend” ro-

snącej brutalności przestępstw popełnianych przez młode osoby, zwłaszcza dziewczyny.  

LEKTURY: 

 “Polskie morderczynie”, K. Bonda, 2008 

 “Warszawa kryminalna”, H. Kowalik, 2010 

 “Trzy furie”, J. Stachowiak, Polityka, nr 2646, 22 marca 2008 

 “Zabójczynie i zabójcy”, Z. Majchrzak, 2008 

 “Przestępczość dziewcząt”, K. Biel. 2008 

 

 



 

 

2. Dzieciobójczynie. Zajęcia, których celem będzie próba odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego ko-

biety czasem zabijają swoje dzieci podczas porodu. Omówimy, jaka jest specyfika tego przestęp-

stwa, dlaczego doczekało się swojego własnego przepisu w Kodeksie karnym i w jaki sposób 

(czy słuszny) zostało zdefiniowane oraz dlaczego nie zawsze art. 149 ma zastosowanie w prak-

tyce postępowania karnego. Wyjaśnimy różnicę pomiędzy dzieciobójstwem wielokrotnym (przy-

kłady tak zwanych “beczek z kapustą” i zamrażarek - Czerniejów, Wrotnów, Hipolitowo) a po-

jedynczym oraz to, dlaczego skala dzieciobójstwa nie jest bezpośrednio powiązana z prawem 

dopuszczającym przerywanie ciąży. Nakreślimy “portret” dzieciobójczyni, ponieważ jest to prze-

stępstwo specyficzne i jedyne, którego sprawczynie są do siebie bardzo podobne. 

LEKTURY: 

 CYKL “Dzieciobójczynie”, Duży Format, 27-30 października 2014 

 “Dzieciobójczynie”, B. Lach, P. Słowiński, 2014 

 

3. Proces Katarzyny Waśniewskiej. Katarzyna Waśniewska jest bodaj najgłośniejszą dzieciobój-

czynią (dzieciobójstwo rozumiane jest tu w sposób szerszy niż wynika to z definicji z art. 149 

Kodeksu karnego). Przyjrzymy się temu procesowi (także od strony rzetelności postępowania) i 

temu, co tak w tej sprawie poruszyło opinię publiczną. Zastanowimy się też, dlaczego proces ten 

porównuje się do słynnej “Sprawy Gorgonowej” z 20-lecia międzywojennego (kobiety podejrza-

nej o zabójstwo nastoletniej córki swojego partnera, której proces był wydarzeniem społecznym). 

Przy tej okazji poruszymy też zagadnienie tak zwanych “okien życia”. 

LEKTURY: 

 “Sąd nad czarownicą”, J. Żakowski, Polityka, nr 2897, 26 lutego 2013 (oraz inne dostępne teskty 

opisujące tę sprawę oraz proces) 

 “Gorgonowa i inni”, E. Żurek, 1975 

 “Sąd idzie”, I. Krzywicka, 1998 

 “Cisza nad łóżeczkiem”, J. Cieśla, Polityka, nr 2895, 13 lutego 2013 

 “Życioodporni”, M. Kołodziejczyk, Polityka, nr 2896, 20 lutego 2013 

 

4. Kobiety, które zabijają sprawców przemocy. Omówimy specyfikę zabójstw popełnianych przez 

kobiety, które latami doświadczały przemocy ze strony swoich partnerów, mężów. Przyjrzymy 

się temu, co doprowadza je do tego czynu i jak są traktowane przez wymiar sprawiedliwości. 

LEKTURY: 

 “Polskie morderczynie”, K. Bonda, 2008 

 “Warszawa kryminalna”, H. Kowalik, 2010 

 “Taniec wysokiego ryzyka”, red. E. Jaworska, A. Ostrowska, E. Zychowicz, publikacja Centrum 

Praw Kobiet 

 

 



 

 

5. Więzienie - kobiety przebywające w izolacji penitencjarnej. Zajęcia dotyczyć będą charaktery-

styki przestępczości kobiet i karania ich, specyfiki funkcjonowania kobiet w więzieniu. Omó-

wimy także różne aspekty więziennego macierzyństwa (tęsknoty za dziećmi, ciąży i porodu w 

więziennym szpitalu oraz przebywania w izolacji penitencjarnej  z dzieckiem). 

LEKTURY: 

 “Wybrane zagadnienia wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet..”, K. Więckie-

wicz, Pozbawienie wolności - funkcje i koszty, red. A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. 

Wiktorska, 2013 

 “Kobieta w więzieniu”, red. I. Dybalska, 2009 

 “Walka o drugą szansę”, K. Głuch, Kobieta w prawie, red. K. Kowalczewska, J. Uchańska, 2012 

 “Cele macierzyństwa”, A. Pilarska-Jakubczak, Polityka, nr 2953, 29 stycznia 2014 

 

6. Karanie za decyzje reprodukcyjne. Będą to zajęcia o tym, jak regulacje karne z zakresu zdrowia 

reprodukcyjnego “tworzą” przestępczynie. Omówione zostaną przykłady prawa w różnych kra-

jach. Najważniejsze poruszone kwestie to: zakaz aborcji, zakaz antykoncepcji, ograniczenia w 

dostępie do leczenia niepłodności, w tym korzystania z metody in-vitro, zakaz surogacji, karal-

ność różnych zachowań w ciąży (w tym korzystanie  z używek i próby samobójcze), które wpły-

wają na płód. 

 

7. Zajęcia otwarte na sugestie ze strony osób uczestniczących (w ich ramach możemy pogłębić kwe-

stie poruszone podczas zajęć, ale także poruszyć inne kwestie - na przykład kobiety w przestęp-

czości zorganizowanej, kobiety zabijające swoje dzieci w późniejszym czasie, funkcjonowania 

osób transpłciowych w więzieniu). 


