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O Kobietach na Falach us³ysza³am w 2000 r. Dr Rebeka Gomperts – 

holenderska lekarka p³ywaj¹ca kiedyœ z Green Peace – wpad³a na pomys³, 

by pop³yn¹æ statkiem do krajów, w których aborcja jest nielegalna, po to ¿eby 

pomóc kobietom stoj¹cym wobec problemu niechcianej ci¹¿y. Zgodnie 

z prawem morskim na wodach eksterytorialnych, tj. 12 mil morskich od 

brzegu  obowi¹zuje prawo kraju, pod którego bander¹ statek p³ywa. 

O tym projekcie pisa³y do mnie ró¿ne osoby. Wyda³ mi siê on bardzo 

interesuj¹cy, zaœ pomys³ ze statkiem - niezwykle innowacyjny i atrakcyjny dla 

mediów. Postanowi³am wiêc skontaktowaæ siê z Rebek¹ sama. Zanim 

jednak zd¹¿y³am to zrobiæ, w lipcu 2000 r. Rebeka nawi¹za³a ze mn¹ 

kontakt telefoniczny. 27 lipca otrzyma³am od niej d³ugi list z opisem projektu. 

Tak siê zaczê³a nasza znajomoœæ i wspó³praca. Chocia¿ by³o prawie pewne, 

¿e pierwszym celem rejsu Kobiet na Falach bêdzie Irlandia, Polska by³a 

powa¿nie brana pod uwagê jako drugi kraj docelowy, byæ mo¿e podczas tej 

samej wyprawy. Na jesieni Rebeka przyjecha³a do Polski, ¿eby spotkaæ siê z 

polskimi organizacjami kobiecymi i dowiedzieæ siê, co s¹dz¹ o takim 

zamierzeniu. Wybra³yœmy siê razem do OŒKi, Centrum Praw Kobiet 

i Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Projekt zrobi³ du¿e wra¿enie, choæ wywo³a³ 

te¿ wiele w¹tpliwoœci, dotycz¹cych m.in. bezpieczeñstwa kobiet, które 

zaanga¿owa³yby siê w jego realizacjê.

18 grudnia 2000 r. odby³o siê pierwsze spotkanie organizacji kobiecych 

z Rebek¹ i pierwsza dyskusja na temat ewentualnego przeprowadzenia 

projektu w Polsce. Udzia³ wziê³y przedstawicielki OŒKi, WiedŸmy, 

Kolektywnego Podmiotu Kobiecego oraz Emancypunx, DUK Gdañsk, 

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Rodzinie z Olsztyna.

,

Na pocz¹tku 2001 r. Rebecca poinformowa³a mnie, ¿e Kobiety na Falach 

najpierw pop³yn¹ do Irlandii, a rok póŸniej do Polski. Kiedy w czerwcu 2001 r. 

Aurora – pierwszy statek Kobiet na Falach – przebywa³ w Irlandii, wszelkie 

doniesienia prasowe œledzi³yœmy z zapartym tchem i ju¿ wtedy 

zastanawia³yœmy siê, jak to bêdzie w Polsce. Wtedy te¿ pojawi³y siê 
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Przy okazji Trybuna³u odby³o siê w siedzibie Federacji drugie spotkanie 

Rebeki z organizacjami kobiecymi. Przyjecha³y kobiety spoza Warszawy, 

tj. z Gdañska, Olsztyna, Œl¹ska, Bia³ej Podlaskiej. Dyskusja by³a niezwykle 

o¿ywiona. G³ówne pytania dotyczy³y kwestii zapewnienia bezpieczeñstwa 

i poufno-œci kobietom, które pop³ynê³yby statkiem. Wszystkie wtedy 

mia³yœmy obawy - jak zapewniæ kobietom mo¿liwoœæ dostania siê na statek w 

taki sposób, by nie zosta³y przez nikogo sfotografowane i nara¿one na ataki. 

Ju¿ wtedy czu³yœmy, ¿e to mo¿e byæ problemem. Jednym z pomys³ów by³o 

oddzielenie strefy publicznej dzia³alnoœci od strefy prywatnej indywidualnych  

kontaktów z kobietami. Myœla³yœmy m.in. o tym, by kobiety mog³y dop³ywaæ 

do statku na ma³ej ³odzi z miejsca znanego tylko nielicznym, nie uda³o siê 

jednak wcieliæ tej koncepcji w ¿ycie. 

Generalnie zainteresowanie projektem i wsparcie tej inicjatywy w œrodo-

wisku by³o du¿e i wiêkszoœæ osób, która zaanga¿owa³a siê na pocz¹tku, 

uczestniczy³a w nim do koñca. 

Po wyprawie do Irlandii Kobiety na Falach wyst¹pi³y do holenderskiego Mini-

sterstwa Zdrowia o wymagane zezwolenia na wydawanie na statku pigu³ek 

do farmakologicznego przerywania ci¹¿y. Po wielu miesi¹cach oczekiwania 

na decyzjê holenderskich w³adz medycznych w lutym 2002 r. Ministerstwo 

Zdrowia odmówi³o wydania zgody. Kobiety na Falach z³o¿y³y odwo³anie od tej 

decyzji. Dopiero w lipcu 2002 r. Minister Zdrowia Els Borst wyda³a wreszcie 

pozwolenie. Zgodnie z nim Kobiety na Falach mog³y przerywaæ tylko bardzo 

wczesne ci¹¿e, tzn. do 16 dni od przewidywanego terminu miesi¹czki, przy 

zastosowaniu aborcji farmakologicznej. To powa¿ne ograniczenie by³o 

uzasadnione tym, ¿e nie by³o mo¿liwoœci zapewnienia  zaplecza szpitalnego 

i w zwi¹zku z tym trudno by³oby kontrolowaæ te œwiadczenia medyczne. Mimo 

wszystkich ograniczeñ by³o to zwyciêstwo. Wa¿n¹ rolê w za³atwieniu 

zezwoleñ odegra³a dr Gunilla Kleiverda – ginekolo¿ka bardzo znana i 

niezwykle ceniona za osi¹gniêcia zawodowe i dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Gunilla 

jest autork¹ wielu artyku³ów i ksi¹¿ek, zdobywczyni¹ wielu nagród. Jest 

cz³onkini¹ Fundacji Kobiety na Falach i bra³a udzia³ w rejsie Aurory do Irlandii. 

Kobiety na Falach mog³y zatem kontynuowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Z powodu 

tych wszystkich opóŸnieñ planowana na 2002 rok wyprawa do Polski zosta³a 

prze³o¿ona na rok 2003.

 

w polskich mediach informacje prasowe o statku w kontekœcie Polski. Gdy 

nas o to pytano, odpowiada³yœmy, ¿e mamy nadziejê, i¿ statek przyp³ynie 

do Polski, ale nie wiemy kiedy. Ilekroæ media informowa³y o Kobietach 

na Falach, zawsze odbiera³yœmy telefony od zdesperowanych kobiet, które 

by³yby zainteresowane skorzystaniem z us³ug dostêpnych na statku. 

Trafiaj¹ce do Polski informacje na temat projektu by³y bardzo wyrywkowe. 

Prawie nie mówiono o tym, ¿e ostatecznie na statku nie przeprowadzano 

aborcji; pod wp³ywem silnych nacisków politycznych 12 czerwca 2001 r., 

A wiêc na dwa dni przed wp³yniêciem Aurory do Dublina, holenderski minister 

sprawiedliwoœci wykorzystuj¹c brak precyzyjnych regulacji dotycz¹cych 

aborcji farmakologicznej og³osi³, ¿e lekarze mog¹ zostaæ skazani na 4,5 roku 

za przeprowadzanie aborcji na statku. Jednoczeœnie minister zdrowia 

stara³a siê za³agodziæ sytuacjê mówi¹c, ¿e ma zaufanie do profesjonalizmu 

i odpowiedzialnoœci obecnych na pok³adzie lekarek.

W lipcu 2001 r. Federacja zorganizowa³a w Warszawie symboliczny 

Trybuna³ w sprawie Prawa Kobiet do Aborcji, do którego zosta³a 

zaproszona dr Rebeka Gomperts w roli honorowego sêdziego Trybuna³u. 

Podczas Trybuna³u kobiety, które dozna³y szkód w wyniku ustawy 

antyaborcyjnej, publicznie opowiedzia³y swoje historie, a sêdziowie 

komentowali je z perspektywy praw cz³owieka. Ku naszemu zaskoczeniu 

polskie media nie zainteresowa³y siê wtedy Rebek¹ ani projektem Kobiet na 

Falach. Nie pyta³y, czy s¹ jakieœ plany zwi¹zane z Polsk¹. Dla polskich 

mediów w owym czasie sprawa skoñczy³a siê wraz z koñcem wizyty w 

Irlandii.

Aurora w Irlandii

27 maja 2001 r.  przeciek do prasy w Irlandii na temat projektu

12 czerwca 2001 r.  minister sprawiedliwoœci og³asza, ¿e lekarze 

mog¹ byæ skazani na 4,5 roku za przeprowadzanie na statku 

farmakologicznej aborcji. 

14 czerwca statek wp³ywa do Dublina 

21 czerwca Aurora opuszcza Dublin i 22 czerwca dociera 

do portu Cork

25 czerwca statek opuszcza Irlandiê.



 przychylni projektowi zmiany ustawy antyaborcyjnej w Polsce. 

3. Kampania medialna na temat RU 486 – poinformowanie spo³eczeñstwa 

na temat aborcji farmakologicznej i postawienie pytania: dlaczego 

polskie kobiety nie maj¹ do niej dostêpu?

4. Warsztaty dla dzia³aczek i dzia³aczy zaanga¿owanych w projekt w celu 

przygotowania ich do skutecznego dzia³ania. 

Z perspektywy czasu wiadomo, ¿e wiêkszoœæ z tych planów uda³o siê 

zrealizowaæ. 

30 sierpnia 2002 r. pojecha³yœmy z Rebek¹ i Elwir¹ na Wybrze¿e do 

Gdañska, by spotkaæ siê z dzia³aj¹cymi tam grupami tj. z DUKiem i NEWW-

Polska. W ostatniej chwili zaprosi³am na spotkanie Marzenê Dobrowolsk¹  

prawniczkê i radn¹ Sejmiku Województwa Pomorskiego z Gdyni, która ju¿ 

wczeœniej nam pomaga³a. Znalaz³a prawnika bieg³ego w prawie morskim, 

który przygotowa³ ekspertyzê prawn¹. Sama Marzena okaza³a siê niezwykle 

cenna dla projektu, kipia³a energi¹ i pracowa³a za trzy. Po zapoznaniu 

przyby³ych z ustaleniami przyjêtymi podczas spotkania w Warszawie, 

dyskusja zosta³a zdominowana przez sprawy czysto organizacyjne, jak 

np. wybór portu, w którym warunki do cumowania by³yby najdogodniejsze 

z perspektywy planowanych dzia³añ. Okaza³o siê, ¿e kryteriów tych nie 

spe³nia³y niestety - jako porty zamkniête – porty w Gdañsku i Gdyni, dotarcie 

do statku wymaga³oby przepustek. Sprawa wyboru portu by³a wiêc wci¹¿ 

otwarta. Nie zosta³a jeszcze rozstrzygniêta kwestia terminu przyp³yniêcia 

statku, choæ bior¹c pod uwagê wszystkie okolicznoœci (np. sztormy, okres 

wakacyjny), najbardziej prawdopodobny wydawa³ siê maj 2003 r. Podczas 

spotkania zapad³a decyzja o stworzeniu internetowej listy dyskusyjnej 

Komitetu STER, która mia³a zapewniæ nam sta³¹ komunikacjê. Osob¹ 

odpowiedzialn¹ za jej stworzenie zosta³a Elwira. 

Tego samego dnia odby³o siê kolejne spotkanie zorganizowane przez 

Marzenê, tym razem z prawnikami z Trójmiasta. Mia³o ono na celu uzyskanie 

informacji na temat planowanej akcji od strony obowi¹zuj¹cego w Polsce 

prawa. Troje prawników z Trójmiasta zadeklarowa³o pomoc w kwestiach 

prawnych zwi¹zanych z projektem Kobiet na Falach. Choæ podstawowym 

za³o¿eniem wszelkich dzia³añ Kobiet na Falach jest zgodnoœæ z prawem, 

mo¿na siê by³o spodziewaæ prób podwa¿enia legalnoœci ca³ego 

przedsiêwziêcia za spraw¹ niezwykle restrykcyjnej interpretacji prawa. 
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Pe³n¹ par¹ sz³y za to prace nad wystaw¹ Federacji „Moje ¿ycie, moja 

decyzja”, która mia³a byæ eksponowana przy okazji wizyty statku Kobiet 

na Falach. Wystawa jest poœwiêcona kwestii aborcji, a jednym z jej celów jest 

uœwiadomienie spo³eczeñstwu, jak ustawa antyaborcyjna wp³ynê³a na ¿ycie 

kobiet. Jej zamierzeniem by³o równie¿ przekonanie kobiet, ¿eby zaczê³y 

opowiadaæ o swoich doœwiadczeniach. Wystawa po raz pierwszy zosta³a 

pokazana w Warszawie we wrzeœniu 2002 r., potem w 2003 r. 

eksponowania by³a w Zabrzu, Poznaniu, Krakowie i wreszcie 

we W³adys³awowie. 

Jeszcze latem 2002 r. podjê³yœmy dalsze dzia³ania w sprawie projektu. 

W wyniku konsultacji z organizacjami kobiecymi ukonstytuowa³ siê “Komitet 

STER – Kobiety decyduj¹”, nieformalna grupa organizacji i osób 

indywidualnych, która sta³a siê polsk¹ organizacj¹ partnersk¹ Kobiet na 

Falach. 

29 sierpnia 2002 r. w Warszawie, w siedzibie Federacji, odby³o siê spotkanie 

Komitetu STER.

Postawi³yœmy sobie nastêpuj¹ce cele:

1. Przeprowadzenie skutecznej akcji medialnej, która przygotuje 

spo³eczeñstwo na inicjatywê Kobiet na Falach; 

2. Pozyskanie rozmaitych grup do akcji b¹dŸ wspó³pracy merytorycznej 

(lekarze, wolontariusze, kobiety); 

3. Wzmocnienie i zintegrowanie œrodowiska kobiecego;

4. Przeprowadzenie akcji, która zwróci powszechn¹ uwagê na problem, 

a zarazem pomo¿e pewnej grupie kobiet w okreœlonych przypadkach.

Planowana akcja mia³a mieæ trzy fazy: pierwsza to dzia³ania 

przygotowawcze przed przyp³yniêciem statku, druga to aktywnoœæ podczas 

pobytu statku. Ostatni, trzeci etap obejmowaæ mia³ dzia³ania po odp³yniêciu 

statku. W pierwszej fazie planowa³yœmy m.in., ¿e Kobiety na Falach objad¹ 

samochodem polskie miasta prowadz¹c akcjê edukacyjno-poradnicz¹ 

na temat antykoncepcji. Z tego pomys³u w póŸniejszym czasie 

zrezygnowa³yœmy z powodów finansowo-organizacyjnych. 

Postanowi³yœmy zrealizowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania:

1. Prezentacja wystawy „Moje ¿ycie, moja decyzja” przynajmniej w trzech 

miastach. Mia³a ona sprowokowaæ dyskusjê na temat prawa kobiet 

do aborcji. 

2. Szkolenia dla lekarzy i œredniego personelu medycznego na temat praw 

reprodukcyjnych oraz nowoczesnych technologii z zakresu zdrowia 

 reprodukcyjnego. Mia³y pomóc w znalezieniu lekarzy, którzy byliby



Pierwszy dzieñ (Warszawa), w którym udzia³ wziê³y dzia³aczki STERu, 

poœwiêcony by³ wypracowaniu strategii medialnej projektu. Przyjêto has³o 

kampanii:

3 x TAK

TAK dla antykoncepcji

TAK dla edukacji seksualnej

TAK dla prawa do aborcji

[fragmenty misji STER-u] 

SOLIDARNE Z KOBIETAMI

W Polsce od ponad 10 lat obowi¹zuje surowe prawo 

antyaborcyjne. Ustawa polska jest jedn¹ z najbardziej 

restrykcyjnych w Europie. Skutków tego prawa doœwiadczy³y 

tysi¹ce kobiet w Polsce, zmuszane do rodzenia wbrew sobie 

(czêsto z nara¿eniem w³asnego zdrowia) albo do korzystania 

z us³ug drogiego i nie zawsze bezpiecznego podziemia 

aborcyjnego.

Zakaz aborcji sta³ siê przyczyn¹ tragedii wielu polskich kobiet. 

Maj¹c do czynienia z tak licznymi ludzkimi dramatami, uzna³yœmy, 

¿e miêdzynarodowy projekt Kobiet na Falach mo¿e pomóc nam 

zwróciæ uwagê opinii publicznej na z³e, niesprawiedliwe i krzyw-

dz¹ce prawo w Polsce. (...)

Akcja prowadzona w Polsce ma w g³ównej mierze charakter 

medialny. Jej celem jest promocja prawa kobiet do nowoczesnej 

antykoncepcji, powszechnej edukacji seksualnej i legalnej, 

bezpiecznej aborcji. Pragniemy tak¿e zwróciæ uwagê na 

absurdalne i niepokoj¹ce skutki wprowadzenia w Polsce zakazu 

aborcji, jak równie¿ na jego nieskutecznoœæ. Ka¿dego roku zakaz 

ten jest omijany przez dziesi¹tki tysiêcy kobiet i rzesze lekarzy. 

Jedyn¹ barierê stanowi¹ pieni¹dze. Chcemy przypomnieæ 

tragedie kobiet, których przyczyn¹ by³o z³e prawo oraz brak polityki 

przeciwdzia³ania niechcianym ci¹¿om. (...)

Aborcja jest w Polsce tematem tabu. Dla polityków problem 

zakoñczy³ siê wraz z ustanowieniem prawnego zakazu aborcji. 
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W grudniu 2002 r. odby³y siê w Warszawie i Gdañsku szkolenia dla 

personelu medycznego z zakresu nowoczesnych technologii zdrowia 

reprodukcyjnego akceptowanych przez Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia. 

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali siê z nowoczesn¹ antykoncepcj¹, 

w tym antykoncepcj¹ po stosunku, a tak¿e metodami przerywania ci¹¿y, 

tj. metod¹ pró¿niow¹ i aborcj¹ farmakologiczn¹. Szkolenie by³o 

przeprowadzone przez trzy lekarki  dr Gunillê Kleveirda, dr Rebekê 

Gomperts oraz lekarkê z Francji dr Danielle Hassoun. 

Dr Hassoun przeprowadzi³a równie¿ szkolenie na temat aborcji 

farmakologicznej w jednym ze szpitali warszawskich w maju 2003 r. 

W marcu 2003 r. odby³yœmy dyskusjê internetow¹ z Rebek¹ na temat 

terminu i miejsca akcji STATEK. Strona polska uwa¿a³a, ¿e w zwi¹zku z 

terminem referendum akcesyjnego planowanego na 7-8 czerwca, nale¿y 

akcjê przesun¹æ na drug¹ po³owê tego miesi¹ca, ju¿ po referendum. 

Rebecca wola³a wczeœniejszy termin, pokrywaj¹cy siê z referendum, ju¿ 

wczeœniej podpisa³a bowiem umowê wynajmu statku od 1 czerwca. Uzna³a 

jednak nasz argument, ¿e zorganizowanie akcji w tym czasie mog³oby siê 

spotkaæ z nieprzychylnym przyjêciem nawet ze strony naszych 

potencjalnych sprzymierzeñców. Ostatecznie zdecydowa³yœmy wiêc, ¿e 

statek przyp³ynie do Polski 21 czerwca i pozostanie przez dwa tygodnie. Nie 

by³o zastrze¿eñ co do zaproponowanego przez Rebekê W³adys³awowa jako 

portu docelowego. Najsilniejszym argumentem by³a odleg³oœæ od wód 

eksterytorialnych. Gdyniê od pe³nego morza dziel¹ 22 mile, wiêc wyp³yniêcie 

na pe³ne morze i powrót do portu zabra³yby ca³y dzieñ. W przypadku 

W³adys³awowa trwa to 4 godziny, bo z portu do pe³nego morza jest 12 mil. Nie 

bez znaczenia by³y równie¿ wzglêdy ekonomiczne - mniejsze zu¿ycie paliwa 

da³o oszczêdnoœæ paru tysiêcy euro. 

W dniach 9-11 maja odby³y siê warsztaty dla wolontariuszy maj¹ce na celu 

przygotowanie ich do planowanej akcji. Ich koncepcja zosta³a wypracowana 

podczas krótkiej wizyty Rebeki w Polsce 19 marca. Poprowadzi³y je 

Amerykanki z Feminist Majority Foundation –  Margie i Susie. 



Wspólnie zdecydowa³yœmy o utrzymaniu akcji w tajemnicy mo¿liwie jak 

najd³u¿ej. W tym celu postanowi³yœmy, ¿e pierwsza konferencja odbêdzie siê 

we W³adys³awowie dopiero po przybyciu statku do Polski, a nie w Holandii, 

przed jego wyp³yniêciem z portu. Opracowa³yœmy tak¿e strategie na 

wypadek wczeœniejszego przedostania siê informacji o naszych planach do 

mediów. 

Dwa nastêpne dni warsztatów (w Warszawie i Gdañsku) poœwiêcone zosta³y 

kontaktom z mediami oraz zasadom bezpieczeñstwa. W obu spotkaniach 

wziê³o ³¹cznie udzia³ oko³o 30 wolontariuszek i wolontariuszy. Prawie 

wszyscy zadeklarowali gotowoœæ pozostania we W³adys³awowie przez 

tydzieñ lub dwa. Trenerki Margie i Susie zaczê³y od zapoznania wszystkich 

z dzia³aniami tzw. obroñców ¿ycia w USA (podk³adanie bomb, morderstwa 

na lekarzach), ale to nie przestraszy³o wolontariuszy. Przeciwnie – zachêci³o 

do dzia³ania. Zasady udzia³u w projekcie zosta³y zapisane w regulaminie 

wolontariusza. Ponadto okreœlono zakres udzia³u wolontariuszy w pracach 

ochrony, sposób reagowania na pytania dziennikarzy i na przemoc. 

19 maja odby³a siê konferencja prasowa Federacji na temat aborcji 

farmakologicznej. Celem tej akcji by³o upowszechnienie wiedzy o tej 

nowoczesnej i dostêpnej w prawie ca³ej Europie metodzie przerywania ci¹¿y 

oraz oswojenie z ni¹ spo³eczeñstwa. By³o to szczególnie wa¿ne, bo Kobiety 

na Falach mia³y licencjê na stosowanie w³aœnie tej metody. Ta kampania 

informacyjna okaza³a siê wielkim sukcesem medialnym. Pisano i mówiono o 

tej metodzie w mediach, a przeprowadzone sondy ujawni³y przyzwolenie 

spo³eczne na jej zalegalizowanie w Polsce. Pos³anka Katarzyna Piekarska 

publicznie og³osi³a, ¿e podejmie inicjatywê ustawodawcz¹ w tej sprawie. 

3 czerwca pojecha³yœmy z Elwir¹ do W³adys³awowa, gdzie spotka³yœmy siê 

z Ew¹ Graczyk i Marzen¹ Dobrowolsk¹. Obejrza³yœmy wynajêt¹ przez 

Rebekê willê, w której mia³y zostaæ zakwaterowane holenderskie i polskie 

uczestniczki akcji.  Wynajê³yœmy w urzêdzie miejskim we W³adys³awowie 

salê na konferencjê prasow¹ 21 czerwca oraz na nasz¹ wystawê „Moje 

¿ycie, moja decyzja”. Odwiedzi³yœmy równie¿ port we W³adys³awowie, w 

którym potem tak czêsto bywa³yœmy. 

Tymczasem do prasy przedosta³y siê wiadomoœci na temat zbli¿aj¹cej siê 

akcji. 1 czerwca „Newsweek” poinformowa³, ¿e Kobiety na Falach przyp³yn¹ 

do Polski 20 czerwca, co wzbudzi³o ogromne zainteresowanie. Choæ nie

 

12 13

Od dziesiêciu lat ignoruj¹ informacje na temat jego skutków. 

Lekarze nie chc¹ mówiæ na ten temat, bo wielu z nich zarabia na 

podziemiu aborcyjnym. Ci, którzy nie godz¹ siê na to prawo, 

milcz¹, by nie pad³ na nich cieñ podejrzeñ. Kobiety, które przesz³y 

drogê przez mêkê, chc¹ o wszystkim zapomnieæ. Ob³uda i strach 

utrudniaj¹ wszelk¹ debatê.

Wierzymy, ¿e zwrócenie uwagi na skutki z³ego prawa w Polsce 

zaowocuje otwart¹, opart¹ na racjonalnych argumentach, 

nieideologiczn¹ i nietendencyjn¹ debat¹ na temat przerywania 

ci¹¿y, w której wypowiedz¹ siê przede wszystkim kobiety, a nie 

ideolodzy czy ksiê¿a. Mamy nadziejê, ¿e w jej wyniku nast¹pi 

d³ugo oczekiwana zmiana polskiego prawa, a wprowadzone 

regulacje bêd¹ odpowiada³y najlepszym standardom 

obowi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej.

P³ywaj¹ca Klinika nie rozwi¹¿e problemów polskich kobiet, za 

które odpowiedzialnoœæ ponosz¹ polscy politycy. Wizyta 

holenderskiego statku ma jedynie uzmys³owiæ opinii publicznej, ¿e 

nale¿y jak najszybciej zmieniæ z³e prawo, by kobiety nie by³y 

zmuszone do korzystania z podziemia aborcyjnego, szukania 

pomocy za granic¹ czy opuszczania polskich wód terytorialnych.

Komitet STER - Kobiety decyduj¹ skupia nastêpuj¹ce organizacje 

i osoby indywidualne:

Demokratyczna Unia Kobiet, Gdañsk, Emancypunx, Warszawa, 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Karat 

Sekretariat, Konsola, Poznañ, Koedukacyjna Unia Rewolucyjno-

Wyzwoleñczo-Anarchistyczna, Krakowskie Centrum Praw Kobiet, 

NEWW Polska, Oœrodek Informacji Œrodowisk Kobiecych OŒKa, 

Ponton, grupa doradców m³odzie¿owych dzia³aj¹cych przy 

Federacji, WiedŸma, Podlasie

Anna Kamiñska, Ewa Graczyk, Marzena Dobrowolska, 

Joanna Klimczyk, 

Justyna W³odarczyk, Urszula Pronobis, Weronika Chañska
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20 czerwca o 7.00 rano kilkanaœcie osób wyruszy³o minibusem z Warszawy 

do W³adys³awowa. By³a wœród nich grupa WiedŸmy z Bia³ej Podlaskiej, dla 

której podró¿ rozpoczê³a siê ju¿ w nocy. Oprócz Elwiry, Oli i mnie jecha³a 

z nami grupa wolontariuszy, którzy od pewnego czasu brali udzia³ w przygo-

towaniach i szkoleniach. 

Tylko nieliczne wolontariuszki i wolontariusze byli we W³adys³awowie przez 

ca³e dwa tygodnie (Ania, Justyna i Ola z WiedŸmy). Wiêkszoœæ przyje¿d¿a³a 

na pewien czas, potem przyje¿d¿ali nastêpni. W grupie by³o kilku ch³opców 

(£ukasz, Pawe³ i Maciek). Wolontariuszki i wolontariusze byli znakomici, 

wszyscy bardzo siê sprawdzili, chocia¿ pewnym utrudnieniem by³ brak 

znajomoœci angielskiego. Niestety nie wszyscy mieli paszporty, które by³y 

niezbêdne do  wyp³yniêcia na wody eksterytorialne.

Do W³adys³awowa dojechaliœmy oko³o 15.00. Tam spotkaliœmy siê z grup¹ 

holendersk¹, w której poza Gunill¹ i Rebek¹ by³a Margie  oraz Willem, który 

przej¹³ sprawy ochrony po wyjeŸdzie Margie, a tak¿e Juul – po³o¿na, 

Jeanette – od kontaktów z mediami, oraz trzy wolontariuszki polskiego 

pochodzenia, które obs³ugiwa³y gor¹c¹ liniê. By³a równie¿ w³asna ekipa 

filmowa Kobiet na Falach oraz BBC. 

W³adze bardzo siê wystraszy³y ca³ego zamieszania. Burmistrza odwiedzi³ 

podobno sam biskup Goc³owski. Urzêdnicy miejscy chêtnie wycofaliby siê 

z wynajmu sali, ale ¿e byli zwi¹zani podpisan¹ z nami umow¹, nie mogli tego 

zrobiæ od razu. Tak wiêc po po³udniu wystawa "Moje ¯ycie, moja decyzja" 

zosta³a rozstawiona w sali, w której nastêpnego dnia mia³a siê odbyæ 

konferencja prasowa. Wystawa prezentowa³a siê bardzo dobrze.

Wieczorem podczas pierwszego spotkania organizacyjnego dowiedzieliœmy 

siê, ¿e z powodu z³ej pogody Langenort – statek Kobiet na Falach – nie 

przyp³ynie do W³adys³awowa ani w nocy, jak planowano, ani dnia 

nastêpnego. Ponadto  w zwi¹zku z rzucanymi w mediach groŸbami i 

zapowiedziami zak³ócenia planowanej konferencji prasowej przez pos³a 

Roberta Str¹ka jeszcze tego samego wieczora uda³am siê na policjê wraz z 

Ol¹ i Ani¹ oraz dwójk¹ m³odych prawników wolontariuszy, ¿eby z³o¿yæ 

doniesienie o groŸbie karalnej. Na policji czekaliœmy bardzo d³ugo na 

przyjazd prokuratora  z Pucka. W trakcie przes³uchania komendant policji we 

W³adys³awowie, sk¹din¹d mi³y cz³owiek, postraszy³ nas, ¿e mo¿e nie 

potwierdzi³yœmy tej informacji do czasu zakoñczenia referendum, ju¿ 3 

czerwca pos³owie PiS wyst¹pili do premiera z ¿¹daniem uniemo¿liwienia 

klinice Kobiet na Falach wp³yniêcia do Polski. 

13 czerwca odpowiedzi w tej sprawie udzieli³ w Sejmie Wiceminister 

Infrastruktury Witold Górski, który stwierdzi³, ¿e niewpuszczenie statku do 

portu wywo³a³oby skandal miêdzynarodowy. Obieca³ jednak, ¿e statek 

bêdzie monitorowany, nawet z powietrza. W tym samym dniu 

„Rzeczpospolita” opublikowa³a informacjê, ¿e statek przyp³ynie 21 czerwca 

do W³adys³awowa. 

15 czerwca poinformowa³am PAP, ¿e statek niebawem przyp³ynie do Polski. 

Tego samego dnia prymas Józef Glemp stwierdzi³, ¿e aborcja ma znamiona 

terroryzmu, bo skierowana jest przeciw niewinnym. 

16 czerwca po 13.00 statek wyp³yn¹³ z holenderskiego portu w Harlingen do 

Polski. 17 czerwca Federacja Ruchów Obrony ¯ycia zawiadomi³a 

Prokuratora Generalnego o planowanym przestêpstwie pod¿egania, 

wspó³pracy i wspó³udzia³u ze strony inicjatorów akcji. 18 czerwca pos³owie 

LPR zwrócili siê do prokuratury w Pucku o czujne obserwowanie nabrze¿y i 

natychmiastow¹ interwencjê w razie przybycia statku w okolice 

W³adys³awowa, niewpuszczenie statku do krajowych portów, a w przypadku 

wp³yniêcia  zajêcie statku przez organy œcigania. Tego samego dnia do 

Polski przyby³y samochodem Rebeka i Gunilla. 19 czerwca, w Bo¿e Cia³o, 

biskupi Józef ¯yciñski i Tadeusz Goc³owski wypowiedzieli siê niezwykle 

ostro przeciw akcji i statkowi Aurora. Biskup Goc³owski powiedzia³, ¿e Aurora 

jest statkiem zbrodniarzy, których nie wolno wpuœciæ do Polski. Poniewa¿ 

prawdziw¹ nazwê statku uda³o siê zachowaæ w tajemnicy do czasu, gdy 

zbli¿y³ siê do W³adys³awowa, media powszechnie pisa³y o Aurorze. Biskupi 

zaœ budowali swoje wyst¹pienia wokó³ tej nazwy, nawi¹zuj¹c do Rewolucji 

PaŸdziernikowej. „Nasz Dziennik” po sprawdzeniu u armatora, ¿e Aurora 

p³ywa gdzie indziej, podzieli³ siê podejrzeniem, ¿e akcja jest blefem 

s³u¿¹cym nadaniu sprawie rozg³osu. Dopiero 20 czerwca „Gazeta 

Wyborcza” poda³a, ¿e statkiem tym nie bêdzie Aurora. 

Tego samego dnia wys³a³yœmy do mediów zaproszenie na maj¹c¹ siê odbyæ 

nazajutrz konferencjê prasow¹ do W³adys³awowa. 
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Po konferencji udaliœmy siê grupkami w ró¿nych kierunkach, ¿eby  osoby 

wrogo do nas nastawione nie namierzy³y naszej siedziby. Powroty by³y 

nasz¹ najs³absz¹ stron¹.

W niewielkiej grupce (Ola, Ania i Beata) uda³yœmy siê na obiad do baru, gdzie 

bojówkarze MW zaatakowali nas i oblali jakimœ p³ynem. Beata uda³a siê 

na policjê, by z³o¿yæ doniesienie. 

Wieczorem dowiedzia³yœmy siê o próbie wp³yniêcia Langenorta do portu 

w Gdyni, gdzie zosta³ obrzucony kamieniami i jajami. 

Tego dnia Urz¹d Miasta W³adys³awowa zerwa³ z nami umowê na wynajem 

sali, w której wystawiona by³a nasza ekspozycja i mia³ siê odbyæ panel 

dyskusyjny zaplanowany na 24 czerwca. 

22 czerwca

Wiedz¹c, ¿e Langenort zamierza wp³yn¹æ do W³adys³awowa, udaliœmy siê 

do portu. Nie byliœmy sami. Ju¿ gromadzili siê tam bojówkarze LPR i MW 

z pos³em Robertem Str¹kiem na czele. Kiedy statek podp³ywa³ do nabrze¿a, 

agresywny t³um przeciwników zacz¹³ na nas napieraæ, obrzucaj¹c jajkami 

i próbuj¹c zepchn¹æ do wody. Policja i nasza ochrona nie bardzo dawa³y 

sobie radê. Elwira i Anita wraz z kilkoma osobami posz³y przywitaæ statek na 

pó³nocn¹ kejê. Tam zosta³y oblaneh czerwon¹ farb¹ olejn¹. Ich zdjêcie, 

powalanych farb¹ i machaj¹cych na powitanie statku, obieg³o ca³y œwiat 

i by³o publikowane nawet w „New York Timesie” i australijskiej „The Age”. 

Ja dosta³am jajkiem prosto w g³owê. Po trwaj¹cej oko³o godziny przepychan-

ce na nabrze¿u z agresywnym i nienawistnym t³umkiem Langenort odp³yn¹³ 

do zamkniêtej czêœci portu, gdzie cumowa³ praktycznie do koñca pobytu. 

Przyszed³ czas na doœæ niebezpieczny ze wzglêdu na agresjê przeciwników 

manewr – powoli zaczynamy siê rozchodziæ. Musimy korzystaæ z ochrony. 

Po po³udniu – mi³e doœwiadczenie: gdy udziela³am w porcie wywiadu na 

¿ywo telewizji TVN24, przys³uchuj¹cy siê rozmowie spory t³umek reagowa³ 

oklaskami, które odebra³am jako wyraz poparcia dla ca³ej akcji. Jaka to ulga, 

¿e zwyczajni ludzie tak pozytywnie reaguj¹ na nasze dzia³ania. Atmosfera 

¿yczliwoœci ze strony zwyk³ych ludzi towarzyszy³a nam zreszt¹ do samego 

koñca. Spotyka³yœmy siê z ni¹ na ulicy, w porcie, w knajpach, podczas dni 

otwartych na statku i zbierania podpisów poparcia dla naszej akcji. 

Przebywaj¹cy w porcie turyœci fotografowali siê na tle Langenorta.

Tego samego dnia w³adze portowe na³o¿y³y na statek karê 12 000 z³. 

za wp³yniêcie do portu bez zgody. By³a to jawna szykana, bowiem
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dopuœciæ do konferencji prasowej w Urzêdzie Miasta, skoro mog¹ siê tam 

dziaæ ró¿ne rzeczy. Doniesienie z³o¿y³am, komendant obieca³ ochronê na 

dzieñ nastêpny. 

21 czerwca

Do Urzêdu Miasta udaliœmy siê na godzinê przed planowan¹ konferencj¹ 

prasow¹. By³a tam równie¿ nasza ochrona i policja. Zgodnie z przyjêtymi 

zasadami bezpieczeñstwa na salê mieli byæ wpuszczani wy³¹cznie 

dziennikarze za okazaniem legitymacji. Ochrona w ¿adnym wypadku mia³a 

nie wpuszczaæ naszych przeciwników, w tym pos³a Str¹ka. Powoli zaczêli 

gromadziæ siê dziennikarze. W pewnym momencie podszed³ do mnie 

policjant, który nie móg³ sobie poradziæ z pos³ami Str¹kiem i Szumsk¹, którzy 

za wszelk¹ cenê chcieli wtargn¹æ na nasz¹ konferencjê. Policjant by³ 

wyraŸnie przestraszony i gotów wpuœciæ pos³ów, twierdzi³, ¿e legitymacja 

poselska upowa¿nia ich do wejœcia. Kategorycznie siê temu sprzeciwi³am 

i powiedzia³am, ¿e ja siê pos³a bojê, a zreszt¹ wczoraj sk³ada³am na policji 

skargê na pos³a z powodu rzucanych przez niego gróŸb karalnych. 

Powiedzia³am, ¿e jeœli mi siê coœ stanie, to policjant bêdzie za to 

odpowiedzialny. To go ostatecznie przekona³o i pos³owie nie zostali 

wpuszczeni. Bojówkarze M³odzie¿y Wszechpolskiej (MW) i Ligi Polskich 

Rodzin (LPR) obrzucali wchodz¹cych do urzêdu jajkami. Tymczasem na sali 

by³o mnóstwo dziennikarzy. TVN 24 postanowi³ transmitowaæ konferencjê na 

¿ywo, co by³o dla nas du¿ym sukcesem. Konferencja by³a doœæ krótka. 

Prowadzi³a j¹ Joanna Piotrowska z OŒKi. Wyg³osi³am wyst¹pienie 

wyjaœniaj¹ce przyczyny akcji Kobiet na Falach i Komitetu STER oraz nasze 

cele, to jest d¹¿enie do zmiany prawa. Podkreœli³am, ¿e projekt ten jest 

wyrazem solidarnoœci kobiet ponad granicami i ¿e Kobiety na Falach nie 

zmieni¹ prawa w Polsce, ¿e to jest obowi¹zek polskich polityków, którzy 

du¿ej nie mog¹ udawaæ, ¿e problemu nie ma. W swoim wyst¹pieniu Rebeka 

przypomnia³a restrykcyjny charakter polskiego prawa oraz poinformowa³a 

o szczegó³ach projektu, tzn. o planowanych wyprawach na wody 

eksterytorialne w celach edukacyjno-szkoleniowych. Poinformowa³a, 

¿e statek niebawem przyp³ynie do W³adys³awowa. Nie udzieli³a publicznie 

odpowiedzi na pytanie, czy na statku bêd¹ przeprowadzane aborcje, 

t³umacz¹c to represyjnoœci¹ prawa polskiego, zgodnie z którym mo¿na byæ 

poci¹gniêtym do odpowiedzialnoœci za samo mówienie o aborcji. Bardzo 

szybko uciê³a dalsze pytania. Dziennikarze nie kryli zawodu. Nie dowiedzieli 

siê tego, na czym najbardziej im zale¿a³o. Tym niemniej przekazy medialne 

by³y w miarê rzetelne. 
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podczas której Rebeka poinformowa³a prasê o k³opotach Langenorta 

z instytucjami publicznymi. Kapitan statku Margreet Bunnik wyg³osi³a krótkie 

wyst¹pienie w duchu solidarnoœci z kobietami polskimi. Wyst¹pienia 

panelistek na temat praw reprodukcyjnych, dyskryminacji kobiet oraz 

ingerencji koœcio³a rzymsko-katolickiego w sferê publiczn¹ i prawn¹ spotka³y 

siê z ¿ywym przyjêciem publicznoœci. O¿ywiona dyskusja trwa³a blisko dwie 

godziny. Po spotkaniu wraz z Weronik¹ odwiedzi³am statek. Wizyta zrobi³a 

na mnie du¿e wra¿enie: oto wreszcie po kilku latach przygotowañ statek jest 

w Polsce. Tymczasem wolontariusze STER-u zorganizowali happening 

w porcie na temat praw kobiet i miêdzynarodowej solidarnoœci z Polkami. 

W³adze portowe szybko kaza³y zwin¹æ nasze transparenty. Ciekawe, 

dlaczego nie domaga³y siê tego samego od stale pikietuj¹cej M³odzie¿y 

Wszechpolskiej. Jednak, aby nie zadra¿niaæ i tak ju¿ z nerwowej atmosfery, 

demonstracja zosta³a zakoñczona. 

Po akcji uda³yœmy siê do gospody „U Ch³opa”, gdzie wda³yœmy siê 

w rozmowy z Kaszubami, którzy wbrew temu, co nam mówiono, byli bardzo 

sympatyczni i ¿yczliwie nastawieni do Kobiet na Falach. Wieczorem 

w gospodzie zebra³o siê nas wiêcej i wszyscy wolontariusze STER-u 

i Kobiety na Falach mieli okazjê spotkaæ siê z za³og¹ Langenorta. 

Zwróci³am siê pisemnie o interwencjê do senatora Balickiego oraz minister 

Jarugi-Nowackiej w sprawie pos³a Str¹ka, który ca³y czas dopuszcza³ siê 

wobec nas gróŸb. Podjêli oni w tej sprawie oczekiwane dzia³ania. Napisa³am 

równie¿ list do marsza³ka Marka Borowskiego w sprawie nadu¿ywania przez 

pos³a R. Str¹ka immunitetu poselskiego. 

25 czerwca

O 10.00 rano Langenort przep³yn¹³ z zamkniêtej czêœci portu do otwartej 

w zwi¹zku z planowan¹ wizyt¹ dziennikarzy. Uda³am siê na statek, by poz-

naæ lepiej za³ogê, w której sk³ad wchodzili oprócz kapitan Margreet Bunnik: 

Sjoukje, Shawna, Heike, Monica, Riekkie, Weronika, Nortje, Piter i Jan. 

Spêdzi³am z nimi trzy godziny. Wszyscy byli bardzo mili, tylko czuli siê trochê 

zagubieni i niedoinformowani. O godz. 13.00 przyby³a grupa agresywnych 

bojówkarzy MW, którzy zaczêli g³oœno wznosiæ wrogie nam okrzyki, 

zwracaj¹c tym uwagê dziennikarzy zwiedzaj¹cych statek. Dziêki dobrej 

organizacji pracy wolontariuszy wizyty przebiega³y bardzo sprawnie. 

Chocia¿ na statku zainteresowani mogli przebywaæ tylko 10 minut, wszystko 

trwa³o d³ugo, zwa¿ywszy na liczbê chêtnych. Niektórzy byli rozczarowani, 

¿e kontener-klinika to taki zwyczajny, dobrze wyposa¿ony gabinet lekarski. 
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podczas manewru kapitan statku próbowa³a porozumieæ siê z portem, ale 

dy¿urny nie zna³ angielskiego. Poza tym statek musia³ wp³yn¹æ z powodu 

awarii silnika potwierdzonej przez komisjê portow¹. Kapitan odwo³a³a siê 

od tej decyzji. 

Jeszcze tego samego dnia zwróci³am siê do pos³anki  Piekarskiej, 

przewodnicz¹cej Sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka, o inter-

wencjê w zwi¹zku z dzia³aniami prokuratora wobec Langenorta, który próbowa³ 

skonfiskowaæ pigu³ki i zatrzymaæ paszporty. 

y na rozstrzygniêcia w³adz portowych i celnych w sprawie 

Langenorta. Nie mo¿emy siê doczekaæ odwiedzin na statku, rozpoczêcia 

planowanych dzia³añ oraz spotkania z za³og¹, a zw³aszcza z Weronik¹ – 

cz³onkini¹ STER-u, która przyp³ynê³a statkiem do Polski. 

Wreszcie rano, po d³ugotrwa³ych procedurach biurokratycznych wszystkie 

lekarstwa na statku zosta³y zapieczêtowane w specjalnej szafie, nawet 

œrodki przeciwbólowe i przeciwwymiotne nale¿¹ce do za³ogi. Uda³o siê 

uratowaæ prezerwatywy i T-shirty Kobiet na Falach. Stwierdzono wtedy 

pewn¹ liczbê œrodków przeterminowanych. By³y to leki z darów u¿ywane 

do celów edukacyjnych. 

Jedynym przyjemnym akcentem tego dnia by³a moja wycieczka motorówk¹ 

w pobli¿e Langenorta wraz z telewizj¹ niemieck¹, której udzieli³am wywiadu. 

Mog³am pomachaæ za³odze. By³ to wtedy mój najbli¿szy kontakt ze statkiem. 

Tymczasem Gor¹ca Linia  telefon Kobiet na Falach uruchomiony w sobotê 

i szeroko popularyzowany w prasie  dzwoni³ bezustannie. Obs³ugiwa³y 

go holenderskie wolontariuszki i lekarki. Dzwoni¹ce kobiety ¿ywo 

interesowa³y siê dzia³aniami Kobiet na Falach. Niestety, w³adze portowe 

utrudnia³y nam planowane dzia³ania. 

24 czerwca

Panel dyskusyjny z udzia³em Agnieszki Graff, Kingi Dunin, Kazimiery 

Szczuki i Ewy Graczyk odby³ siê w hotelu Pekin zamiast w urzêdzie miasta 

z powodu wypowiedzenia nam lokalu. Policja i ochrona pilnowa³y porz¹dku, 

bo bojówkarze zapowiedzieli obywatelskie aresztowania. Na szczêœcie 

odby³o siê bez groŸniejszych incydentów. W dyskusji panelowej wziê³o 

udzia³ kilku przedstawicieli MW, którzy nie byli agresywni. Na spotkanie 

przyby³a za³oga Langenorta, przywitana przez zebranych gromkimi 

oklaskami. Panel poprzedzony zosta³ zwo³an¹ ad hoc konferencj¹ prasow¹,

 

23 czerwca

Wszyscy czekam
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27 czerwca

Prokuratura podjê³a œledztwo w sprawie z³amania polskiego prawa 

farmaceutycznego. Rozpoczê³a postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie 

wprowadzenia do obrotu niezarejestrowanych w Polsce farmaceutyków. By³ 

to dziwny powód wszczêcia œledztwa, tym bardziej ¿e ca³a Polska wiedzia³a, 

¿e Kobiety na Falach nie zamierza³y prowadziæ ¿adnej dzia³alnoœci 

medycznej na terytorium polskim. 

28 czerwca

Langenort ponownie wyp³yn¹³ w morze z grup¹ wolontariuszy. Tym razem 

lekark¹ uczestnicz¹c¹ w rejsie by³a Rebeka. Podobnie jak za pierwszym 

razem, na wodach eksterytorialnych z³amano pieczêæ. Po powrocie celnicy 

wszystko przeliczyli i zapieczêtowali po raz trzeci. Stwierdzili brak 4 tabletek. 

Gdy Langenort odp³ywa³ i powraca³ do portu, na nabrze¿u MW wznosi³a 

wrogie okrzyki, np. Szykujemy dla was Chile, Uwa¿ajcie na torpedy, które 

p³yn¹ do was z £eby czy Eutanazja dla Nowickiej, Znajdzie siê kij 

na Nowickiej ryj, A na drzewach zamiast liœci niech zawisn¹ feminiœci. Gdy 

grupa asystuj¹ca statkowi w porcie uda³a siê tradycyjnie do gospody 

„U Ch³opa”, natknê³a siê tam na M³odzie¿ Wszechpolsk¹. Wywo³a³o to na 

pocz¹tku lekk¹ konsternacjê, ale tym razem bojówkarze nie zachowywali siê 

agresywnie. Dosz³o za to do nieporozumienia z Willemem co do dzia³añ, 

jakie powinny byæ podjête w kwestii naszego bezpieczeñstwa.

Tego dnia w Warszawie odby³a siê demonstracja solidarnoœciowa 

z Kobietami na Falach zorganizowana m.in. przez Porozumienie Kobiet 

8 Marca, Emancypunx i OŒKê. 

29 czerwca

W niewielkiej grupie organizacyjnej wraz z pani¹ kapitan spotka³yœmy siê na 

statku, by porozmawiaæ na temat naszych planów w drugim tygodniu pobytu 

Langenorta we W³adys³awowie. A plany by³y bogate: dwa rejsy na wody 

eksterytorialne, wizyta Rebeki i moja w Parlamencie na zaproszenie 

Parlamentarnej Grupy Kobiet, dwie konferencje prasowe, akcje edukacyjne 

w mieœcie, dzieñ otwarty na statku dla zwiedzaj¹cych. Po naradzie Rebeka 

udzieli³a wywiadu dla „Wysokich Obcasów”. Po po³udniu Juul – holenderska 

po³o¿na – przeprowadzi³a w porcie na kei niedaleko statku szkolenie 

z zakresu edukacji seksualnej dla wolontariuszy i wszystkich 

zainteresowanych. Zrobi³a to znakomicie, wszyscy siê œwietnie bawili i uczyli 

zarazem. Zapyta³a nas, czy rodzice rozmawiali z nami na temat seksu, 
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Po dziennikarzach na statek mogli wejœæ zwyczajni ludzie, m.in. kobiety 

z dzieæmi, jakaœ pani o kulach. Wszystkie media relacjonowa³y przebieg tych 

wizyt, a TVP nawet na ¿ywo. Tymczasem okupuj¹cy tê czêœæ kei t³um 

bojówkarzy stawa³ siê coraz bardziej agresywny. Napastnicy otoczyli 

samochody ochrony, które próbowa³y odjechaæ wraz z aktywistami STER-u

 i Kobiet na Falach, po czym zaczêli waliæ piêœciami w jeden z nich i spychaæ 

go do wody. Dopiero po d³u¿szej chwili policja i ochrona umo¿liwi³y nam 

odjazd. Wieczorem z³o¿y³am kolejne doniesienie na policji w sprawie gróŸb 

karalnych rzucanych przez pos³a Str¹ka. Tymczasem w naszej grupie 

nastêpowa³y zmiany. Odjecha³y Ola i Elwira, przyjecha³a Klaudia. Ponadto 

wyjecha³y WiedŸmy z Bia³ej Poldlaskiej (bez Oli, która zdecydowa³a siê 

zostaæ do koñca). Pozostawi³y po sobie wielki transparent z napisem: Prawo 

do aborcji prawem kobiet, który Weronika - polska cz³onkini za³ogi 

Langenorta - powiesi³a na statku, gdzie wisia³ do samego koñca. Weronika 

wci¹¿ przebywa³a na statku i by³a wrêcz niezbêdna w kontaktach za³ogi 

z w³adzami portowymi. 

26 czerwca

O godzinie 15.00 Langenort po raz pierwszy wyp³yn¹³ na wody 

eksterytorialne z grup¹ i kobiet zainteresowanych warsztatami 

edukacyjnymi. Uczestnicz¹c¹ w rejsie lekark¹ by³a Gunilla. Najwa¿niejsz¹ 

spraw¹ by³o zachowanie anonimowoœci p³yn¹cych kobiet, tym bardziej ¿e 

pose³ Str¹k straszy³ opublikowaniem zdjêæ pasa¿erek statku. Zastosowanie 

odpowiednich œrodków maskuj¹cych zapobieg³o realizacji tych gróŸb, 

co wiêcej – Wszechpolacy uwierzyli, ¿e statkiem p³ynê³y wy³¹cznie 

feministki. Podczas rejsu uda³o siê wykonaæ zaplanowane dzia³ania. 

Przeprowadzono warsztaty z zakresu edukacji seksualnej. Odby³y siê 

równie¿ indywidualne konsultacje medyczne. Pieczêæ w szafie 

z lekarstwami zosta³a zgodnie z prawem miêdzynarodowym z³amana na 

wodach eksterytorialnych. Statek powróci³ do portu dopiero o 22.00. Celnicy 

policzyli tabletki i ponownie je zapieczêtowali. W godzinê potem wszystkie 

media og³osi³y brak 12 tabletek aborcyjnych i innych lekarstw. 

Tygodnik Jedynki TVP zosta³ w ca³oœci poœwiêcony akcji Langenorta. 

Tego dnia œwiêtowa³yœmy 24 urodziny Justyny – naszej niezast¹pionej 

t³umaczki i sprawnej organizatorki. 
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Szanowny Panie Premierze,

Wizyta statku holenderskiej fundacji "Kobiety na Falach" da³a impuls do 
nowej debaty na temat prawa kobiet do aborcji. Wspó³pracuj¹cy 
z t¹ fundacj¹ "Komitet STER - Kobiety decyduj¹" - polska nieformalna 
grupa, która skupia organizacje i osoby zaanga¿owane w dzia³ania na rzecz 
legalnej i bezpiecznej aborcji - podkreœla, ¿e obowi¹zuj¹ca w Polsce 
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalnoœci przerwania ci¹¿y krzywdzi, dyskryminuje i ubezw³asno-
wolnia kobiety. Sytuacjê pogarsza fakt, ¿e pañstwo nie realizuje tych jej 
zapisów, które z za³o¿enia mia³y umo¿liwiæ kobietom unikniêcie niechcianej 
ci¹¿y lub przerwanie jej w dopuszczalnych przez prawo okolicznoœciach. 
Od lat domagamy siê, by pañstwo stworzy³o kobietom mo¿liwoœæ 
decydowania o swoim macierzyñstwie poprzez edukacjê seksualn¹ oraz 
zapewnienie dostêpu do œrodków antykoncepcyjnych i do bezpiecznej 
i legalnej aborcji. Zanim jednak prawo ulegnie oczekiwanej przez nas 
zmianie, niezbêdne jest podjêcie skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych 
do tego, by te zapisy obowi¹zuj¹cej ustawy, które chroni¹ kobiety przed 
niechcianym macierzyñstwem, by³y w pe³ni realizowane. 
Mimo ¿e Pan Premier wielokrotnie deklarowa³, i¿ takie dzia³ania zostan¹ 
przez rz¹d podjête, sytuacja nie uleg³a poprawie. Dlatego te¿ domagamy siê 
konkretnych odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
- Kiedy wreszcie do szkó³ zostanie wprowadzona edukacja seksualna - 

rzetelna, zgodna z miêdzynarodowymi standardami i dostosowana 
do wieku dzieci i m³odzie¿y?

- Kiedy wreszcie listy leków refundowanych zostan¹ poszerzone 
o nowoczesn¹ antykoncepcjê hormonaln¹ (obejmuj¹c¹ tak¿e 
antykoncepcjê doraŸn¹) w taki sposób, by umo¿liwiæ kobietom 
indywidualny ich dobór?

- Jakie konkretne dzia³ania zostan¹ podjête w celu zagwarantowania 
kobietom uprawnionym do przerwania ci¹¿y, ¿e ich prawo bêdzie 
w pe³ni respektowane przez wszystkie instytucje maj¹ce wp³yw 
na realizacjê ustawy?

- Jakie dzia³ania rz¹d zamierza podj¹æ, by kobiety w Polsce mog³y - 
podobnie jak kobiety w innych rozwiniêtych krajach - korzystaæ z osi¹g-
niêæ wspó³czesnej medycyny w dziedzinie badañ prenatalnych?

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która jest cz³onkiem 
"Komitetu STER - Kobiety decyduj¹" i ma z racji dzia³añ statutowych 
praktyczne doœwiadczenie dotycz¹ce funkcjonowania ustawy 
antyaborcyjnej, deklaruje swoj¹ pomoc w planowaniu wszelkich dzia³añ 
zmierzaj¹cych do poprawy stanu przestrzegania zapisów tej ustawy. 
Apelujemy o w³¹czenie nas do prac s³u¿¹cych temu celowi.   
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co sprawi³o, ¿e sesja mia³a charakter osobisty, a zarazem integruj¹cy. 

Ponadto zademonstrowa³a prawid³owe zak³adanie prezerwatywy na 

drewnianym modelu cz³onka. Po szkoleniu wolontariusze udali siê na 

miasto, gdzie rozdawali ulotki i inne materia³y edukacyjne Federacji. Ludzie 

najczêœciej reagowali pozytywnie na nasz¹ akcjê. Wieczorem, po mi³ej 

kolacji w gospodzie „U Ch³opa”, po raz trzeci uda³am siê na policjê, by z³o¿yæ 

doniesienie o groŸbach karalnych przys³anych SMSem pod moim adresem 

na telefon Gor¹cej Linii. Przy okazji przes³uchano mnie w sprawie 

domniemanego z³amania prawa farmaceutycznego. 

Tymczasem w Gdañsku odby³a siê kolejna manifestacja z poparciem dla 

akcji Kobiet na Falach i Komitetu STER zorganizowana przez nieformaln¹ 

grupê sympatyczek. 

30 czerwca

W kolejnej konferencji prasowej wziê³y udzia³ Gunilla Kleiverda, Ewa 

Graczyk i ja.. Jak zwykle przyby³ t³um dziennikarzy. Ja zaprezentowa³am list 

Komitetu STER do premiera Leszka Millera w sprawie aborcji, edukacji 

seksualnej, antykoncepcji i badañ prenatalnych. By³ to kolejny nasz list do 

premiera, i niestety pozosta³ bez odpowiedzi. 

Gunilla by³a pytana przede wszystkim o rejsy na wody eksterytorialne. 

Zainteresowanie dziennikarzy wzbudzi³a jej ocena kompetencji polskich 

lekarzy z zakresu planowania rodziny. Niestety nie by³a to ocena pochlebna.

Tego dnia „Newsweek” opublikowa³ zdobyte podstêpem zdjêcie kobiety, 

która pop³ynê³a Langenortem – bez jej zgody. Kobieta z³o¿y³a doniesienie na 

policjê o naruszenie dóbr osobistych. 

Tymczasem wci¹¿ trwa³y przes³uchania za³ogi statku i personelu 

medycznego na policji. 

Statek, który mia³ po po³udniu wyp³yn¹æ na wody eksterytorialne, nie 

wyp³yn¹³ z powodu z³ych warunków atmosferycznych. W nocy wyruszyliœmy 

z Rebek¹, Willemem i Justyn¹ do Warszawy na konferencjê Parlamentarnej 

Grupy Kobiet i Forum Organizacji Pozarz¹dowych. Do Warszawy 

dojechaliœmy o 3.00 rano. 

We Wroc³awiu odby³a siê nastêpna demonstracja popieraj¹ca dzia³ania 

Kobiet na Falach. 
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List otwarty „Komitetu - STER  Kobiety decyduj¹” 

w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Miasta W³adys³awowa 

z dnia 2 lipca 2003 r.

Ze zdziwieniem i niepokojem przyjê³yœmy uchwa³ê Rady 

Miasta W³adys³awowa, która na specjalnej sesji wezwa³a polskie 

feministki do zaprzestania przeprowadzania akcji na terenie 

miasta, a statek Langenort do opuszczenia portu we 

W³adys³awowie. Radni twierdz¹, ¿e wprowadzamy swoim 

dzia³aniem zamêt i niepokój.

Dziwi nas, ¿e radni miejscy nie potêpili zachowania 

dzia³aczy m³odzie¿ówki Ligi Polskich Rodzin, którzy notorycznie 

³ami¹ prawo, przeprowadzaj¹ niezgodne z prawem akcje, 

stanowi¹ce zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia mieszkañców 

W³adys³awowa i turystów. Rzucanie jajkami w kobiety walcz¹ce 

o swoje prawa w sposób pokojowy i zgodny z prawem oraz 

zasadami kultury i demokracji powinno budziæ niepokój i zostaæ 

publicznie potêpione. Niepokoi nas brak reakcji radnych na fakt 

rzucania petard przez bojówkarzy M³odzie¿y Wszechpolskiej 

w kierunku feministek i osób zwiedzaj¹cych statek. Wed³ug nas 

to w³aœnie takie akcje wprowadzaj¹ zamêt i niepokój, staj¹c siê 

zagro¿eniem dla porz¹dku i spokoju spo³ecznego.

Niestety nie dano nam mo¿liwoœci przedstawienia 

naszych racji, poniewa¿ o zwo³aniu sesji poœwiêconej dzia³aniom 

Kobiet na Falach nie zosta³yœmy przez nikogo poinformowane. 

Ze zdziwieniem zaobserwowa³yœmy w relacjach telewizyjnych, 

¿e podczas sesji Rady w sali Ratusza przebywa³a grupa 

bojówkarzy M³odzie¿y Wszechpolskiej z transparentami. 
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1 lipca

Kolejna konferencja Parlamentarnej Grupy Kobiet i Forum Organizacji 

Pozarz¹dowych poœwiêcona by³a nowej polityce spo³ecznej rz¹du. Pod 

wp³ywem nacisków organizacji pozarz¹dowych, szczególnie listu 

Ma³gorzaty Ksiê¿opolskiej, porz¹dek zosta³ rozszerzony o kwestiê 

dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y. Na wstêpie tej czêœci konferencji 

pos³anka Joanna Sosnowska zaprezentowa³a swój projekt liberalizacji 

ustawy antyaborcyjnej, zgodnie z którym s¹dy rodzinne mia³yby wydawaæ 

zgodê na przerwanie ci¹¿y. Senator Zdzis³awa Janowska zaproponowa³a 

powrót do ustawy z 1997 r. Ja w swoim wyst¹pieniu skrytykowa³am oba 

projekty, a zw³aszcza projekt pos³anki Sosnowskiej. W wyniku dyskusji 

powo³ano zespó³ roboczy ds. praw reprodukcyjnych (prace zespo³u s¹ 

kontynuowane). Na koniec zabra³a g³os Rebeka, wzbudzaj¹c wielkie 

zainteresowanie zebranych. 

Tymczasem pose³ Robert Str¹k ponownie grozi³ w telewizji regionalnej, ¿e 

zatrzyma statek, w³amie siê i zabierze tabletki, ¿e bêdzie œciga³ kobiety 

p³yn¹ce Langenortem. A na statku we W³adys³awowie trwa³ dzieñ otwarty dla 

publicznoœci. Choæ zwiedzanie przebiega³o niezwykle sprawnie dziêki 

dobrej organizacji i sprawnoœci wolontariuszy, du¿a kolejka cierpliwie 

oczekuj¹cych ci¹gnê³a siê kilka godzin. Statek odwiedzi³o blisko 200 osób w 

grupach po 10 osób, ka¿da z nich mog³a przebywaæ na statku 10 minut. 

Wchodzi³y ca³e rodziny z dzieæmi. Pewna kobieta publicznie dla TVN24 

stwierdzi³a: „By³am i diab³a tam nie by³o”. 

2 lipca

Wróci³am do W³adys³awowa, gdzie w³aœnie rada miejska uzna³a statek 

Langenort za niemile widziany w mieœcie. 650 mieszkañców wyst¹pi³o o 

sesjê nadzwyczajn¹ w tej sprawie. Str¹k zapowiedzia³, ¿e nastêpnego dnia 

sprowadzi do W³adys³awowa 5000 ludzi. Komitet STER wys³a³ list otwarty do 

w³adz miasta w tej sprawie. 
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Po po³udniu nasza grupa uda³a siê do Gdañska do Galerii Modelarnia 

w Stoczni Gdañskiej, gdzie obejrzeliœmy multimedialne instalacje 

artystyczne Willema Velthovena pt. „Mia³am aborcjê”. Jest to permanentny 

projekt polegaj¹cy na zamieszczaniu w internetowej galerii fotografii kobiet, 

które mia³y aborcjê i mê¿czyzn, którzy spowodowali aborcjê. Celem projektu 

jest prze³amywanie tabu wokó³ przerywania ci¹¿y i ukazanie, ¿e jest ono 

udzia³em wielu kobiet. Nastêpnie obejrzeliœmy prace artystów polskich  

Bogny Burskiej, Grzegorza Klamana i Doroty Nieznalskiej. Spotkanie 

poprowadzi³a Aneta Szy³ak. Przeprowadzi³am interesuj¹c¹ rozmowê 

z Dorot¹ Nieznalsk¹ na temat wytoczonego jej procesu za obrazê uczuæ 

religijnych w jej instalacji "Pasja". Raczej nie spodziewa³a siê wyroku 

skazuj¹cego, który ostatecznie zapad³ 18 lipca. Mówi³a, ¿e pos³owie Str¹k 

i Szumska podczas rozprawy zawsze zasiadaj¹ w pierwszym rzêdzie. 

Opowiada³a o trudnoœciach w wystawianiu swoich prac w Gdañsku. 

Tymczasem do W³adys³awowa zaczê³y przyje¿d¿aæ kobiety, które 

odpowiedzia³y na nasze zaproszenie na po¿egnanie Langenorta i podziê-

kowanie Kobietom na Falach. M.in. przyjecha³y Ania Lipowska Teutsch 

i Maja Korzeniewska, które wkrótce po przyjeŸdzie uda³y siê do portu zbieraæ 

podpisy poparcia. Mia³y pecha – zosta³y zaatakowane przez bojówkarzy 

i obrzucone jajkami. 

4 lipca  dzieñ ostatni bogaty w wydarzenia

O 5.30 rano statek z wolontariuszami wyp³yn¹³ w trzeci  ostatni  rejs na wody 

eksterytorialne. Jako lekarka ponownie pop³ynê³a Rebeka. Langenort 

powróci³ doœæ wczeœnie  o 10.30  jednak strasznie d³ugo trwa³y formalnoœci 

celne na statku. Znowu znik³o kilka tabletek. P³yn¹ce kobiety przesz³y nawet 

osobist¹ rewizjê, kazano im siê rozebraæ do bielizny, przeszukano ich torby 

i rzeczy osobiste, ale nic nie znaleziono. Tymczasem trwa³y nerwowe 

przygotowania do konferencji prasowej. Pierwotnie mia³a siê ona odbyæ w 

porcie, ale wskutek trudnoœci z wchodzeniem do zamkniêtej strefy portu, 

zdecydowa³yœmy siê na gospodê „U Ch³opa”, gdzie i tak mia³o siê odbyæ 

po¿egnalne przyjêcie. Policja chcia³a nas zmusiæ, abyœmy odby³y

konferencjê jak najszybciej, strasz¹c, ¿e potem nie bêd¹ mogli nas chroniæ. 

Konferencja nie mog³a siê jednak odbyæ wczeœniej ni¿ o 14.00. Przed 14.00 

w gospodzie by³o ju¿ pe³no ludzi. Oprócz dziennikarzy przybyli t³umnie nasi 

sympatycy. Ci, których zapamiêta³am, to nieformalna grupa Sary i Ani 

z Gdañska oraz Agnieszka Kajrukszto z Zadry. Przyby³y te¿ S³awka 

Walczewska z krakowskiej eFKi, Goœka Tarasiewicz (NEWW-Polska) 
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3 lipca

Statek, który mia³ wyp³yn¹æ z wolontariuszami w morze, znowu nie wyp³yn¹³ 

ze wzglêdu na pogodê. Z tego te¿ powodu nie doszed³ do skutku rejs z dzien-

nikarzami na wody eksterytorialne, gdzie mieli siê dowiedzieæ o tym, 

co odbywa³o siê na statku na wodach eksterytorialnych. Tymczasem 

wolontariusze udali siê do miasta, by rozdawaæ nasze materia³y edukacyjne 

i zbieraæ podpisy osób popieraj¹cych nasz¹ akcjê. Pod zdaniem „Popieram 

akcjê Kobiet na Falach i Komitetu STER” podpisa³o siê podczas 3-godzinnej 

akcji oko³o 600 osób. Zdecydowana wiêkszoœæ pytanych by³a do nas 

pozytywnie nastawiona. Poza tym zosta³ wys³any list do prokuratora 

generalnego w sprawie planowanych przes³uchañ pasa¿erek statku z 

proœb¹, by nie podejmowano takich dzia³añ, a gdyby jednak do nich dosz³o, 

by prawa cz³owieka, tj. prawo do poufnoœci i godnoœci, by³y przestrzegane. 

Chcia³ybyœmy zaprotestowaæ przeciwko pomówieniu, 

¿e „wprowadzamy niepokój”  dwukrotnie zorganizowane dni 

otwarte na statku Langenort i przeprowadzone na terenie miasta 

akcje udowodni³y, ¿e nasze dzia³ania i idee ciesz¹ siê olbrzymim 

poparciem spo³ecznym i sympati¹, zarówno mieszkañców, jak 

i turystów wypoczywaj¹cych we W³adys³awowie. Œwiadcz¹ o tym, 

zarówno wpisy w Ksiêdze Pami¹tkowej Langenort, jak i nagrania 

wideo i audio, bêd¹ce dokumentacj¹ zwiedzania statku. Wszyscy 

wolontariusze i cz³onkowie za³ogi s¹ pozytywnie zaskoczeni 

przyjaznym przyjêciem, tym bardziej ¿e media nag³oœni³y 

wypowiedzi kilku skrajnie prawicowych dzia³aczy lokalnych, 

twierdz¹cych, ¿e „Kaszubi nie chc¹ Langenorta”. Niestety 

dzisiejsza uchwa³a wpisuje siê w tê politykê, niemaj¹c¹ nic 

wspólnego z rzeczywistoœci¹ spo³eczn¹.

Mamy nadziejê, ¿e Rada Miasta W³adys³awowa wyda 

stosowne oœwiadczenie, potêpiaj¹ce niedemokratyczne sposoby 

dzia³ania prawicowych aktywistów i przeprosi holenderskie 

feministki za nieprzyjazne przyjêcie i dzia³ania œwiadcz¹ce, 

¿e W³adys³awowo postanowi³o nie wchodziæ do Europy.
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wsiad³yœmy. Na szczêœcie nas nie atakowali. Podró¿ do Warszawy up³ynê³a 

spokojnie. 

Po powrocie wszystkie pasa¿erki statku zosta³y przes³uchiwane przez 

lokaln¹ policjê. Pytano je wed³ug tego samego zestawu 21. pytañ. Wszystkie 

trzy œledztwa, które dotyczy³y gróŸb karalnych, umorzono. Umorzono 

równie¿ œledztwo w sprawie ekscesów w Gdyni. Ministerstwo Infrastruktury 

obni¿y³o karê na³o¿on¹ na statek z 12 000 z³. do 2000 z³. Nie wiadomo 

jeszcze, jaka zapadnie decyzja dotycz¹ca postêpowania w sprawie 

z³amania ustawy farmaceutycznej. 

Uwagi koñcowe

Akcja Kobiet na Falach i STER-u by³a wielkim sukcesem. Przyci¹gnê³a 

ogromn¹ uwagê mediów, a to w³aœnie by³o jej g³ównym celem. Prasa, 

telewizja i radio - choæ nie zawsze ¿yczliwe i skupione przede wszystkim na 

sensacyjnej stronie projektu - przekazywa³y informacje doœæ rzetelnie i 

konsekwentnie. W powa¿nych mediach by³o stosunkowo niewiele informacji 

tendencyjnych czy nieprawdziwych. Stacje radiowe i telewizyjne poœwiêci³y 

statkowi i problemowi aborcji ca³e programy. Problem represyjnego prawa 

antyaborcyjnego powróci³ do debaty publicznej. Co wiêcej, odbiór spo³eczny 

projektu by³ bardzo dobry, na co wskazywa³y regularnie prowadzone w 

prasie, telewizji i internecie sondy, w których ponad po³owa spo³eczeñstwa 

opowiada³a siê za jego kontynuacj¹. W badaniach CBOS o 10% wzros³o od 

poprzedniego roku poparcie dla prawa do aborcji z przyczyn spo³ecznych. 

Wreszcie podjêto w Parlamencie prace na projektem zmiany ustawy, o co tak 

naprawdê chodzi³o. 

Nie mo¿na jednak nie dostrzec tego, co projekt ujawni³ z ca³¹ ostroœci¹, tzn. 

faktycznej sytuacji w Polsce w zakresie praw reprodukcyjnych.

Przede wszystkim okaza³o siê, ¿e antyaborcyjne prawo polskie jest bardziej 

represyjne, ni¿ siê wydawa³o do tej pory. Ju¿ samo informowanie o aborcji 

np. za granic¹ mo¿e zostaæ uznane za przestêpstwo pod¿egania czy 

pomocnictwa. Zatem, aby zostaæ przestêpc¹, wystarczy mówiæ, gdzie lub jak

mo¿na dokonaæ aborcji. Jest to oczywiste naruszenie praw cz³owieka, m.in. 

Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka czy Miêdzynarodowego Paktu 

Praw Obywatelskich i Politycznych, które gwarantuj¹ bezwarunkowe prawo 

do informacji. 

Po drugie, znowu okaza³o siê, ¿e interpretacja prawa idzie znacznie dalej, ni¿ 

jest to zapisane w ustawie. Prawo mówi, ¿e nie mo¿na przerywaæ ci¹¿y 
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i Goœka Wasilewska z Amnesty International, wierna Lucyna Or³owska 

z kole¿ankami z DUK-u, Marzena Dobrowolska z synami, Ewa Graczyk 

z Jackiem £aszczem i Markiem Mosakowskim. Przyjecha³a te¿ du¿a grupa 

osób z partii Racja wraz z jej przewodnicz¹cym Piotrem Musia³em. Ponadto 

przyby³ Marek Szenborn z „Faktów i Mitów”. Konferencja prasowa 

rozpoczê³a siê na schodach gospody o 14.30. Najpierw wyst¹pi³a Rebeka. 

Poinformowa³a o ostatnim rejsie i o tym, ¿e statek niebawem odp³ynie 

na dobre. Podsumowa³a ca³y projekt, poinformowa³a, ¿e do Gor¹cej Linii 

zadzwoni³o kilkaset kobiet, co potwierdzi³o, ¿e ustawa antyaborcyjna 

stanowi problem dla kobiet w Polsce. Gdy skoñczy³a mówiæ, zaczê³o 

potwornie laæ. Konferencja musia³a siê przenieœæ do œrodka. 

Ja w ostatnim s³owie podziêkowa³am Kobietom na Falach za przybycie 

i pomoc w nag³oœnieniu problemu z³ego prawa antyaborcyjnego. Wyrazi³am 

nadziejê, ¿e nie bêd¹ musia³y znowu p³yn¹æ do Polski. Zebrani sympatycy 

klaskali i g³oœno skandowali „Dziêkujemy”. Gunilla, zapytana o opiniê 

o polskich lekarzach, przyzna³a, ¿e nieraz wprowadzaj¹ kobiety w b³¹d 

w sprawie antykoncepcji, zw³aszcza pigu³ki i spirali oraz antykoncepcji 

doraŸnej. Po konferencji w potokach deszczu uda³am siê samochodem 

ochrony do portu na po¿egnanie Langenorta, gdzie trwa³a ostateczna 

odprawa. Do statku dotar³o niewielu dziennikarzy i sympatyków za spraw¹ 

nie¿yczliwej ochrony portu. Czêœæ osób zosta³a zatrzymana przez policjê, 

gdy próbowa³a siê przedostaæ przez dziurê w p³ocie. W pewnym momencie 

us³yszeliœmy, ¿e statek odp³ywa, wiêc pognaliœmy pêdem. Statek ju¿ 

odcumowywa³, ale zd¹¿y³yœmy na ostatnie po¿egnanie. Wzruszeni 

wznosiliœmy okrzyki „Dziêkujemy”, „Thank you”. 

Tymczasem po drugiej stronie, na kei pó³nocnej, rozegra³a siê bitwa 

M³odzie¿y Wszechpolskiej i LPR z Parti¹ Racja. Interweniowa³a policja. 

Po odp³yniêciu statku udaliœmy siê z powrotem do gospody „U Ch³opa”, gdzie 

po¿egnaliœmy naszych ochroniarzy. Potem d³ugo siê wszyscy bawiliœmy. 

By³y nawet tañce i zak³adanie prezerwatyw na butelki. W tym czasie 

do gospody przyszed³ prokurator, by wrêczyæ Rebece wezwanie 

na przes³uchanie na sobotê rano  tu¿ przed jej wyjazdem. Gdy opuszcza³am

gospodê, Ania Kamiñska dyskutowa³a w najlepsze z Wszechpolakami. 

Zbli¿enie stanowisk podobno jednak nie nast¹pi³o. Uda³am siê na policjê, 

gdzie z³o¿y³am formalny wniosek o œciganie w sprawie dzia³añ pos³a Str¹ka. 

Gdy po godzinie 23.00 czeka³yœmy na poci¹g do Warszawy, nagle 

na peronie pojawi³a siê 8-osobowa grupa Wszechpolaków, która jecha³a tym 

samym poci¹giem. Z du¿ym zainteresowaniem obserwowali, gdzie 
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Weronika Chañska

Cz³onkini za³ogi jachtu Langenort

Moje wspomnienia z Langenorta nie uk³adaj¹ siê w 

zgrabny raport. Trudno mi wskazaæ jednoznaczny 

cel, obrane strategie, przedsiêwziête dzia³ania. Ta 

wyprawa mia³a dla mnie znacznie bardziej osobisty 

charakter. St¹d, niejako na przekór wszelkim 

raportom, moja opowieœæ nie aspiruje do miana 

obiektywnego zdania sprawy z faktów, jest raczej 

prywatn¹ histori¹  moj¹  i ludzi, których zdarzy³o mi 

siê spotkaæ.

Zamiast rozbudowanej refleksji, proponujê wiêc listê podziêkowañ:

Rebece, za odwagê, determinacjê i niezachwian¹ wiarê w to, ¿e œwiat mo¿e 

byæ lepszy. Za chêæ niesienia pomocy wszêdzie tam, gdzie kobietom dzieje 

siê krzywda, gdzie doœwiadczaj¹ przemocy. Za troskê o realnych ludzi 

w œwiecie, który zwyk³ ¿yæ abstrakcyjnymi ideami.

Margreet, mojemu kapitanowi, za mo¿liwoœæ s³u¿enia pod jej komend¹. 

Za doskona³e umiejêtnoœci nawigacyjne, za takt, zdolnoœci dyplomatyczne, 

za lojalnoœæ i przyjaŸñ.

Pozosta³ym cz³onkom za³ogi: Sjoukje, Rikie, Heike, Monice, Noortje 

i Shawnnie za sympatiê i otwartoœæ. Za odwagê znalezienia siê w obcym 

kraju, w wirze medialnego szaleñstwa, wœród niezrozumia³ych okrzyków 

groŸnego t³umu  w imiê przekonania, ¿e osobista wolnoœæ i mo¿liwoœæ 

decydowania o w³asnym losie jest spraw¹ najwy¿szej wagi.

Piterowi i Janowi, dwóm wspania³ym mê¿czyznom, którzy wspierali nas 

w tej podró¿y, za doskona³e umiejêtnoœci in¿ynierskie i za odwagê 

przeciwstawienia siê stereotypowi, i¿ prawo do legalnej aborcji jest 

przedmiotem troski wy³¹cznie kobiet.

Kapitanowi portu we W³adys³awowie, Kazimierzowi Undro, za zachowanie 

godne cz³owieka morza. Za odwagê, takt i nieuleganie medialnemu 

szaleñstwu. Za dyskrecjê i pomoc w przedzieraniu siê przez g¹szcz 

administracyjnych procedur.
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w Polsce, nie mówi nic o tym, ¿e Polki nie mog¹ przerywaæ ci¹¿y za granic¹. 

Tymczasem organy œcigania zachowywa³y siê tak, jak gdyby Polki mia³y 

ograniczone prawo do podró¿owania. Pasa¿erki polskie by³y poddawane 

nieprzyjemnym szykanom, tzn. drobiazgowej kontroli osobistej, a potem 

przes³uchaniom na policji w miejscu zamieszkania, co stanowi bardzo 

powa¿ne i niczym niewyt³umaczone ograniczenie swobód obywatelskich. 

Jest ponadto jaskrawym przyk³adem dyskryminacji kobiet z uwagi na ich 

funkcje rozrodcze. 

W koñcu niepokoi agresja i nienawiœæ tzw. obroñców ¿ycia, która nasili³a siê 

w ostatnich latach, g³ównie za spraw¹ siej¹cych nienawiœæ mediów 

katolickich, a tak¿e gwa³townych wyst¹pieñ hierarchów Koœcio³a rzymsko-

katolickiego, Niezwykle ostre i nieprzebieraj¹ce w s³owach wypowiedzi tych 

ostatnich pod adresem obroñców prawa do aborcji sta³y siê trwa³ym 

i tolerowanym elementem naszego ¿ycia publicznego. Kiedyœ dominuj¹c¹ 

form¹ dzia³alnoœci polskiego ruchu pro-life by³y demonstracje o pokojowym 

charakterze, dziœ przeciwnicy prawa kobiet do samostanowienia s¹ gotowi 

na wszystko. Zacietrzewieni, s¹ niezdolni do dialogu, tylko do przemocy. Jest 

to tym bardziej niepokoj¹ce, ¿e w³adze toleruj¹ ³amanie prawa ze strony 

bojówek MW i LPR, rzucanie stanowi¹cych przestêpstwo gróŸb karalnych 

i inne akty agresji. A przecie¿ podobne zachowania mog¹ doprowadziæ 

do tragedii. Instytucje demokratyczne w Polsce nie radz¹ sobie w sytuacjach 

konfliktowych. 

Instytucje publiczne we W³adys³awowie ulegaj¹c naciskom rozmaitych grup 

wielokrotnie stosowa³y procedury naruszaj¹ce prawo polskie i 

miêdzynarodowe. W³adze urzêdu miasta zerwa³y umowê najmu, w³adze 

portowe nies³usznie na³o¿y³y karê, w³adze celne stosowa³y procedury 

przedtem niestosowane. Prokuratura wszczê³a œledztwo pod wydumanym 

pozorem. 

Dzia³ania w³adz publicznych wobec Langenorta dowodz¹, ¿e do prawdziwej 

demokracji, w której prawo dzia³a tak samo wobec wszystkich, wci¹¿ nam 

jeszcze daleko. 
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¯eby jedna osoba ogarnê³a wszystko, co by³o do zrobienia. Konieczne by³o 

wiêc podzielenie zadañ. Gdyby jedna osoba zawali³a swoje zadanie, ca³y 

projekt móg³by znaleŸæ siê w niebezpieczeñstwie. Gdyby zawiod³a ochrona,  

M³odzie¿ Wszechpolska mog³aby spróbowaæ zaatakowaæ dom. Gdyby 

zawiedli prawnicy, stracilibyœmy mnóstwo pieniêdzy na p³acenie kar. 

Niesamowite jest to, ¿e nie zawiód³ nikt. Wszyscy mieliœmy œwiadomoœæ 

tego, jaka odpowiedzialnoœæ jest powi¹zana z naszymi zadaniami. To by³a 

nasza sprawa. Nasz Langenort. 

Dla mnie osobiœcie najwa¿niejszy w ca³ym tym przedsiêwziêciu by³ kontakt 

z kobietami, które przyje¿d¿a³y do nas po pomoc. Pamiêtam, jak przed 

pierwszym rejsem stra¿nicy graniczni d³ugo wpatrywali siê w oczy ka¿dej 

z pasa¿erek, porównuj¹c twarz ze zdjêciem w paszporcie. By³o dla nas 

jasne, ¿e staraj¹ siê dojœæ do tego, która z nas jest tam po to, aby wzi¹æ 

pigu³kê. Szukali "mrocznej tajemnicy" i.... niczego nie uda³o im siê znaleŸæ. 

Bo tego, ¿e niektóre z nas by³y na statku po to, ¿eby przerwaæ niechcian¹ 

ci¹¿ê, nie da³o siê wyczytaæ z twarzy. Stra¿nicy byli wyraŸnie zaskoczeni 

tym, ¿e wszystkie jesteœmy takie... normalne. Nastêpnego dnia "Nasz 

Dziennik" poda³, ¿e "aborcyjny rejs Langenorta" by³ mistyfikacj¹, a na pok³a-

dzie nie by³o kobiet w ci¹¿y, tylko same feministki. 

I to chyba by³ nasz najwiêkszy sukces. I to nie tylko dlatego, ¿e ta informacja 

pomog³a zapewniæ bezpieczeñstwo kobietom, które p³ynê³y statkiem. Po raz 

pierwszy skrajnie prawicowa gazeta zosta³a zmuszona do przyznania, 

¿e kobiety, które maj¹ aborcje, niczym nie ró¿ni¹ siê od tych innych. 

To mog³aby byæ Twoja matka, Twoja siostra, Twoja przyjació³ka. 

Po powrocie do Warszawy odebra³am mnóstwo telefonów i maili 

od znajomych. Wszyscy gratulowali sukcesu, odwagi i du¿ej widocznoœci 

akcji w mediach.

Ale nic, naprawdê nic nie ucieszy³o mnie tak, jak relacja z rozmowy z Goch¹. 

Gocha jest kole¿ank¹ z dzieciñstwa mojej przyjació³ki Magdy. Magda 

mieszka w Kanadzie, Gocha w ma³ym mieœcie w Polsce. Ma dwójkê dzieci, 

nie pracuje, nie jest zaanga¿owana politycznie ani spo³ecznie. Magda 

dzwoni czasem do Gochy. Zwykle rozmawiaj¹ o dzieciach, Gocha trochê 

narzeka na swoje pod³e ¿ycie.

Ostatnia rozmowa by³a inna. Gocha sama wspomnia³a o Langenorcie. 

"Pomnik. Pomnik powinno im siê postawiæ!"  to o nas. Ku zaskoczeniu 

Magdy okaza³o siê, ¿e feministki s¹ fantastyczne, Gocha je podziwia i g³upio

32

Miejscowej lekarce ginekolog - za niezwykle ciep³e przyjêcie i za czas 

poœwiêcony Gunilli i mnie. Za otwartoœæ, chêæ wspó³pracy i pomoc 

w uzyskaniu œrodków antykoncepcyjnych, które zosta³y wykorzystane 

w celach szkoleniowych podczas jednego z warsztatów.

Oficerom i ¿o³nierzom stra¿y granicznej za zapewnienie nam ochrony 

i bezpieczeñstwa. Za pomoc i poparcie, skrywane pod wojskowym 

uniformem. Cz³onkom naszej osobistej ochrony, którzy nosili koszulki 

Komitetu STER.

Nieznanemu mêskiemu g³osowi, który w jednym z najciê¿szych 

momentów naszego pobytu we W³adys³awowie wywo³a³ nas przez 

radiostacjê, mówi¹c: „Dziewczyny, kochamy was!”.

Mieszkañcom W³adys³awowa - za serdecznoœæ i gesty poparcia, jakich 

doœwiadczy³am w czasie bezpoœrednich kontaktów z nimi.

Nasz Langenort

Justyna W³odarczyk

Moje urodziny wypadaj¹ 26 czerwca. 

26 czerwca mia³ te¿ miejsce pierwszy rejs Langenorta 

na wody miêdzynarodowe. By³am tam. By³am i chyba 

nigdy nie by³am tak przekonana, ¿e to, co robiê, jest 

prawdziwie s³uszne, jak w³aœnie wtedy.  W drodze 

powrotnej z wód miêdzynarodowych wszystkie 

pasa¿erki Langenorta i cz³onkinie za³ogi zaœpiewa³y mi "Sto lat" 

w trzech jêzykach. Po¿artowa³yœmy trochê o os³awionym "syndromie 

postaborcyjnym." By³ to chyba najlepszy prezent urodzinowy, jaki 

kiedykolwiek dosta³am. 

Jednak podczas naszego pobytu we W³adys³awowie niewiele by³o 

podobnych momentów. Po prostu nie by³o na nie czasu. By³o za to mnóstwo 

napiêcia, ma³o snu, ci¹gle nowe przeszkody stawiane nam przez w³adze 

lokalne i portowe. Si³¹ rzeczy akcja "Statek" by³a, przynajmniej dla mnie, 

doskona³¹ szko³¹ pracy zespo³owej. Nie by³o fizycznej mo¿liwoœci, 
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O tym, ¿e Women on Waves zamierzaj¹ przeprowadziæ swoj¹ kampaniê 

w Polsce, wiedzia³am od roku. W maju odby³y siê treningi dla wolontariuszek 

i spotkania dla osób chc¹cych siê w dzia³ania zaanga¿owaæ. Czêœæ osób 

zna³am, niektórym siê przygl¹da³am, przymierza³am do tego, co bêdziemy 

robiæ, zastanawia³am siê, czy jesteœmy w stanie siê polubiæ. I w koñcu 

nadszed³ moment wyjazdu do W³adys³awowa. Jecha³am i nie wiedzia³am 

do koñca, co mnie czeka.

Pierwszy tydzieñ by³ ciê¿ki – nerwówka, oczekiwanie na przyp³yniêcie 

Langenorta, przeszkody formalne i ludzka z³oœliwoœæ. To wszystko nie 

wp³ywa³o dobrze na moje samopoczucie  zreszt¹ nie tylko moje. By³y 

momenty cudowne i radosne, ale czasami mia³am wszystkiego dosyæ. 

Doskwiera³a mi ci¹g³a obecnoœæ ludzi, niemo¿noœæ pobycia samej ze sob¹  

ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie mogliœmy siê samotnie oddalaæ od domu. 

Drugi tydzieñ by³ zupe³nie inny – wiêkszoœæ problemów uda³o siê rozwi¹zaæ, 

ró¿ne sprawy podopinaæ, a miêdzy nami wolontariuszkami powsta³a wiêŸ, 

której na pewno pomog³y wspólne wypady do pobliskiej knajpy „Hanki”, 

nocne Polek rozmowy, wspólne tañce i wyg³upy. Zrozumia³am, co znaczy 

prawdziwy sisterhood.

Olga Kamiñska:

O projekcie Women on Waves pierwszy raz przeczyta³am 

w Kalendarium Wydarzeñ Oœki z lipca 2001 r. Krótka 

notatka zatytu³owana po prostu „Statek-klinika” 

informowa³a o inicjatywie i o rozpoczêciu rejsu do Irlandii. 

Pomys³ wyda³ mi siê tyle¿ prosty, co genialny. Na szybk¹ 

myœl, jakby to by³o piêknie, gdyby taki statek któregoœ 

dnia przyp³yn¹³ do Polski, mój wrodzony sceptycyzm 

zareagowa³ natychmiast- „Nie, u nas to nie zadzia³a”.

Jak siê okaza³o póŸniej, zadzia³a³o. Mocno spektakularnie. Od d³u¿szego 

czasu mia³am wra¿enie, ¿e w obecnej sytuacji polityczno-spo³eczno-i-nie-

wiadomo-jakiej-jeszcze spokojne i metodyczne dzia³anie nie ma po prostu 

si³y przebicia, ¿e potrzebny jest wstrz¹s, bo ludzie po prostu zapomnieli, 

zobojêtnieli lub przyzwyczaili siê do istnienia tak krzywdz¹cej ustawy
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jej, ¿e sama nie ma tyle werwy i energii, ¿eby siê tak zaanga¿owaæ. Ale kto 

wie.... dzieci s¹ coraz starsze. 

I na to liczê. Na to, ¿e uda nam siê nie zaprzepaœciæ ogromnej szansy 

otwartej publicznej dyskusji o aborcji, jak¹ da³a nam akcja Kobiet na Falach. 

I na to, ¿e dziêki Langenortowi w dzia³ania na rzecz legalizacji aborcji 

zaanga¿uj¹ siê osoby, które do tej pory ba³y siê mówiæ g³oœno albo s¹dzi³y, 

¿e nie maj¹ "tyle werwy i energii". A z Goch¹, mam nadziejê, zobaczê siê 

na nastêpnej manifie. 

Ania Kamiñska:

Niew¹tpliwie ka¿dy, kto dzia³a na rzecz zmian 

spo³ecznych i chce naprawiaæ œwiat, marzy o tym, ¿eby 

wzi¹æ udzia³ w spektakularnej akcji. Akcji, która przejdzie 

do historii, akcji, która ma szansê staæ siê kamieniem 

milowym zmian. Jestem szczêœciar¹, która w³aœnie 

w takim historycznym projekcie mog³a wzi¹æ udzia³.

Z perspektywy kilku miesiêcy, jakie up³ynê³y od pobytu w Polsce kobiet 

z Women on Waves, mogê stwierdziæ z ca³¹ pewnoœci¹  by³o to w ostatnich 

latach jedno z wa¿niejszych wydarzeñ dla polskiego feminizmu i praw 

polskich kobiet. Nie wiem, czy walka o prawo do decydowania o w³asnym 

macierzyñstwie zostanie przez Polki wygrana ju¿ teraz, czy bêdziemy 

musia³y poczekaæ jeszcze kilka lat. Wiem jednak, ¿e przyp³yniêcie 

Langenorta, wszystkie dzia³ania holenderskich i polskich feministek 

przynios³y powiew wolnoœci, sta³y siê manifestacj¹ si³y i solidarnoœci kobiet. 

Spowodowa³y prze³amanie tabu,  pokaza³y, ¿e aborcja to nie jest dla nas 

temat zastêpczy, ¿e o swoje prawa bêdziemy walczyæ, ¿e nawet najbardziej 

restrykcyjne zakazy mo¿na omin¹æ. Pokaza³yœmy, ¿e bandy ³ysych 

bojówkarzy rzucaj¹cych jajkami, kamieniami i plugawymi s³owami nie mog¹ 

nas zastraszyæ. Poczu³yœmy swoj¹ si³ê i akceptacjê zwyk³ych ludzi dla 

tego,co robimy. Bardzo pomogli nam dziennikarze  na pocz¹tku nieufni, 

czasami nieprzekonani do tego, co robimy, niektórzy nastawieni wrogo do 

tematu, jednak z czasem stawali siê rzecznikami naszej sprawy. 
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LPRowców, powiedzia³a do swojego ch³opaka: „Nawet nie próbuj tak 

pomyœleæ jak oni!”, a nastêpnie wraz z kole¿ankami posz³a kupiæ nam wodê, 

Bo my obawia³yœmy siê agresji ze strony bojówkarzy. Mi³o by³o us³yszeæ, jak 

starsze kobiety mówi³y do nas, ¿e mamy racjê, bo „co tym ch³opom 

do naszych spraw”. W³aœnie obserwacja ludzkich postaw i reakcji by³a dla 

mnie najwa¿niejszym doœwiadczeniem.

Nie mam zbyt wielkich nadziei na zmianê prawa teraz. Tak naprawdê nie 

wiadomo, kto w Sejmie jaki pogl¹d reprezentuje, czy dyscyplina partyjna jak 

zwykle zwyciê¿y nad indywidualn¹ decyzj¹. Cieszy mnie jednak fakt, 

¿e ziarno zosta³o zasiane i s¹ ju¿ projekty nowej ustawy. Mam nadziejê, 

¿e akcja spe³ni³a swój walor edukacyjny.

Co mnie rozczarowa³o? Postawa niektórych wolontariuszy, których chyba 

przeros³y zadania i czasami trudno by³o z nimi wspó³pracowaæ. 

Anka Grzywacz:

Od dwóch lat jestem wolontariuszk¹ w Federacji na 

Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Wyjazd do 

W³adys³awowa i pracê dla Women On Waves 

potraktowa³am jako naturaln¹ kolej rzeczy – mój kolejny 

niewielki wk³ad w walkê o prawa reprodukcyjne. Wolnoœæ 

reprodukcyjna dla wszystkich! Mój brzuch  moja sprawa. 

Dla wielu to tylko g³upie has³a rodem  z minionej epoki. Kto inny zapyta, o co 

tym babom chodzi  przecie¿ wszystkie macie prawa reprodukcyjne - a 

ródŸcie sobie, byle wiêcej. Bêdzie du¿o œmiechu, a problem pozostanie. Bo 

prawda jest taka, ¿e nie dobór s³ów na transparentach jest tu wa¿ny, a sam 

problem  miliony problemów, z jakimi borykaj¹ siê miliony ludzi na ca³ym 

œwiecie: Czy za³o¿enie prezerwatywy jest grzechem? Co powie moje 

dziecko, gdy dowie siê, ¿e jego ojciec jest gwa³cicielem? Czy wystarczy mi si³ 

do opieki nad chorym dzieckiem? Czy nie jestem za m³oda, ¿eby zostaæ 

matk¹? Ca³e mnóstwo pytañ i jeden ma³y statek. 
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antyaborcyjnej i braku rzetelnej edukacji seksualnej. Wiadomo by³o, 

¿e holenderska inicjatywa nie za³atwi ca³ej sprawy. Nie by³o to te¿ zreszt¹ 

zadaniem WoW. Jako wydarzenie sensacyjne, a zatem przyci¹gaj¹ce 

uwagê mediów, projekt mia³ byæ katalizatorem dyskusji publicznej, a s¹dzê, 

¿e tego w³aœnie potrzeba nam najbardziej. Zaanga¿owa³am siê, poniewa¿ 

mia³am nadziejê, ¿e taka akcja pomo¿e prze³amaæ milczenie wokó³ tematu 

antykoncepcji, aborcji i edukacji seksualnej.

Po pierwszych przeciekach do prasy do mojego entuzjazmu do³¹czy³ 

niepokój, spowodowany bardzo negatywnymi reakcjami mediów i polityków. 

Có¿, tego akurat mo¿na siê by³o spodziewaæ. Obawia³am siê jednak reakcji 

spo³eczeñstwa - czy oka¿e siê tak ortodoksyjne, zamkniête, i za przepro-

szeniem - ciemne, jak powszechnie siê uwa¿a? 

Prasowa, koœcielna i polityczna nagonka przed przyp³yniêciem Langenorta 

nieco mnie przerazi³a. Tak jak ze strony Koœcio³a by³a ona oczywista, tak 

media mnie rozczarowa³y. Przez kilka dni informacje o statku podawane by³y 

jako pierwsze, jednak g³ównie w kontekœcie sensacji i najœwie¿szych 

doniesieñ z frontu wojny „feministki vs LPR”. Komentarze w prywatnych 

stacjach tv utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e w Polce s³owo „niezale¿ne” 

= „sprzyjaj¹ce prawicy”. Przynajmniej w wypadku telewizji. Pominiêto nasz 

punkt widzenia, nasze racje, ma³o kto zwróci³ uwagê na bezprawne 

przeszkody stawiane statkowi. Ma³o kto z dziennikarzy równie¿ zwróci³ 

uwagê na to, ¿e Kobiety na Falach przyp³ynê³y po to, ¿eby edukowaæ 

i pokazaæ, ¿e mo¿na inaczej. G³ównym problemem mediów, oprócz 

ciskanych w nas jajek, zdawa³a siê kwestia „S¹ pigu³ki RU-486 czy ich nie 

ma?”. Kiedy temperatura opad³a, a M³odzie¿ Wszechpolska krzycza³a ju¿ 

nieco ciszej, przypomniano sobie, po co Langenort w³aœciwie przyp³yn¹³. 

Przypomniano sobie, ¿e ustawa jest zbyt restrykcyjna. Przypomniano sobie 

o podziemiu aborcyjnym. Pojawi³y siê sonda¿e opinii publicznej na temat 

dopuszczalnoœci aborcji.

Do mnie jednak przemówi³y nie tyle sonda¿e, ile reakcja zwyk³ych osób - 

w porcie, na ulicach, w sklepie, wœród znajomych i znajomych 

znajomych.Jak siê okaza³o, rozwrzeszczani zwolennicy jedynego s³usznego 

œwiatopogl¹du stanowi¹ niewielk¹ czêœæ polskiego spo³eczeñstwa. 

Pamiêtam ludzi, którzy podchodzili do nas ze s³owami wsparcia. Pamiêtam 

te¿ oko³o czternastoletni¹ dziewczynê, która w porcie, wskazuj¹c na 
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zostanê, ale nadal bêdê wolontariuszk¹. Rozdam jeszcze trochê ulotek, 

a jeœli bêdzie trzeba, przywitam Women On Waves po raz kolejny. Nie jestem 

a¿ tak¹ pesymistk¹.

Katarzyna Wasilewska:

Kiedy dziewczyny z Federacji poprosi³y mnie o napisanie 

kilku s³ów na temat mojego pobytu we W³adys³awowie, 

wyda³o mi siê to bardzo ³atwe. Po rozmowie z nimi by³am 

nawet przeœwiadczona, ¿e tekst ten powstanie w ci¹gu 

kilku minut. I pocz¹tkowo tak by³o. Usiad³am i odrêcznie 

nabazgra³am kilka s³ów, kiedy jednak po kilku minutach 

przeczyta³am moje wypociny, przerazi³am siê. Moje przekonanie, ¿e nie 

umiem pisaæ manifestów, leg³o w gruzach. Kolejne próby napisania 

czegokolwiek z sensem i jednoczeœnie doœæ osobistego koñczy³y siê 

pora¿k¹ i wykasowywaniem ca³ego dokumentu. Zastanawia³am siê, jak to 

mo¿liwe? Przecie¿ wiem, dlaczego tam by³am i co czu³am, a teraz, gdy mam 

to komuœ opisaæ, staje siê to przeidealizowanym be³kotem. 

Najtrudniejsze chyba jest uzasadnienie, dlaczego ja i dlaczego tam. Chyba 

najwa¿niejszym powodem jest to, ¿e jestem w³aœnie kobiet¹, osob¹, 

obywatelk¹ tego kraju, która czuje i myœli, zauwa¿a niesprawiedliwoœæ 

i cierpi z powodu tej niesprawiedliwoœci. Moi rodzice, wielkie im za to dziêki, 

nauczyli mnie, ¿e podstawowym i niezbywalnym prawem cz³owieka jest 

wolnoœæ. Wolnoœæ rozumiana jako zasada umo¿liwiaj¹ca ka¿demu 

cz³owiekowi, niezale¿nie od rasy, wyznania, pogl¹dów etycznych i moral-

nych, ¿yæ w jednym spo³eczeñstwie. Przeprowadzili mnie oni przez 

rewolucjê 1989 r. t³umacz¹c pojawiaj¹ce siê tam has³a, has³a, które dziœ 

uleg³y wypaczeniu. W miejsce starej socjalistycznej ideologii pojawi³a siê 

nowa, a raczej zaczê³a dominowaæ inna, równie niebezpieczna, spychaj¹ca 

du¿¹ czêœæ naszego spo³eczeñstwa poza margines dyskursu spo³ecznego 

i politycznego. Dziœ zamiast g³osów ideologów socjalizmu s³yszymy g³osy 

tzw. obroñców ¿ycia, ale tylko ¿ycia poczêtego, bo co po urodzeniu, to ich 

na pewno ju¿ nie interesuje, a eutanazja to dla nich sposób rozwi¹zania 

pewnych zjawisk spo³ecznych. W ich argumentach uprzedmiotawia siê  
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Nie jecha³am na Wybrze¿e z konkretnym nastawieniem. Myœla³am, 

¿e bêdzie ciszej ni¿ w Irlandii. Ludzie w Polsce s¹ bierni, mówi³am sobie. 

Dyskusje i œwiête oburzenie potrwaj¹ kilka dni, a potem bêdziemy mogli 

zaj¹æ siê prac¹. Czy siê myli³am? Chyba mia³am racjê. Zrobiliœmy, 

co mogliœmy zrobiæ w tym ma³ym portowym miasteczku, które mia³o byæ 

kamieniem rzuconym w zaspany kraj. Wychodziliœmy do ludzi, 

rozmawialiœmy z nimi i muszê przyznaæ, ¿e ja  z natury pesymistka - by³am 

mile zaskoczona. Ludzie chcieli wiedzieæ wiêcej, nawet dawali nam swoje 

podpisy, choæ pewnie w g³êbi duszy obawiali siê, ¿e ktoœ siê o tym dowie i ich 

potêpi. Ci, którzy siê z nami nie zgadzali, raczej nie okazywali nam wrogoœci. 

Ten idealny obrazek psu³y oczywiœcie pieœni o Titanicu œpiewane z drugiej 

strony portu. Nie by³o ich wiele, ot tyle, ¿eby zapewniæ równowagê pogl¹dów. 

Pomyœla³am sobie, ¿e spe³ni³am swoj¹ misjê. Da³am komuœ ulotkê, z której 

dowie siê czegoœ o bezpiecznym seksie. Rozwia³am czyjeœ w¹tpliwoœci 

dotycz¹ce pigu³ki po stosunku. Jednoczeœnie poczu³am, ¿e to tak naprawdê 

niewiele. Bo tu potrzebna jest si³aczka, taka Stasia Bozowska ze swoimi 

ideami oœwiecenia ludu. Potrzeba mnóstwa si³aczek i si³aczy je¿d¿¹cych 

samochodami po Polsce, nara¿aj¹cych siê na niechêæ, agresjê i obrzucanie 

jajkami. Tacy ludzie powinni chodziæ po szkolnych korytarzach i mówiæ 

dzieciakom o odpowiedzialnoœci, powinni piæ tanie wino z blokersami 

i pokazywaæ im, do czego s³u¿¹ gumki. Powinni robiæ to wszystko po to, ¿eby 

Kobiety na Falach nie musia³y tu znowu przyp³ywaæ i pomagaæ nam walczyæ 

o legaln¹ i bezpieczn¹ aborcjê. Bo w idealnym œwiecie nie by³oby aborcji. 

Ludzie chcieliby i potrafili korzystaæ z antykoncepcji i by³oby ich na ni¹ staæ. 

Kobiety nie ba³yby siê, ¿e od pigu³ek urosn¹ im w¹sy i zaczn¹ przypominaæ 

wieloryby. A beczki s³u¿y³yby do kiszenia kapusty, a nie do ukrywania 

zamordowanych dzieci.

Ale przecie¿ wszyscy wiemy, ¿e œwiat nie jest idealny. Dlatego jeŸdzimy 

do W³adys³awowa, poœwiêcamy swój czas i przywozimy przy okazji fajne 

wspomnienia, jak po¿egnanie Kobiet na Falach w deszczu i licytowanie siê 

iloœci¹ zebranych podpisów.

Minê³y dwa miesi¹ce. W telewizyjnych wiadomoœciach ani s³owa o naszych 

sprawach. Wszêdzie tylko te beczki. Mia³am nadziejê, ¿e chocia¿ emisja 

reklam œrodków antykoncepcyjnych potrwa d³u¿ej ni¿ tydzieñ. Mia³am 

maleñk¹ nadziejê, ¿e coœ siê ruszy, a tu nic - wszystko stoi. Ale to dobrze, 

¿e Langenort przyp³yn¹³. Traktujê to jako dobry znak. Stasi¹ Bozowsk¹ nie 
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Wszechpolskiej. Zebrali siê na kei, aby jak na prawdziwych katolików, 

mi³uj¹cych innych, a w szczególnoœci pokój przysta³o wykrzyczeæ „uwa¿ajcie 

na torpedy, które p³yn¹ do was z redy”, posi³kuj¹c siê ju¿ nieœmiertelnym 

„eutanazja dla lesbijek”. 

Holenderki odp³ynê³y, ale temat, który pojawi³ siê w trakcie ich akcji, pozosta³. 

Konieczne jest wiêc kontynuowanie naszej dzia³alnoœci i przypominanie 

spo³eczeñstwu, ¿e prawa cz³owieka s¹ w Polsce ³amane, a kobiety 

traktowane jako obywatele pi¹tej kategorii. 

Wa¿niejsze nadal w naszym kraju jest prawo potencjalnego dziecka ni¿ 

prawo potencjalnej matki, kobiety.

Wolontariuszki i wolontariusze

Klaudia Bañkowska
pracowniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,  koordynatorka grupy 
Ponton, dzia³aj¹cej na rzecz poprawy dostêpu do informacji z zakresu edukacji 
seksualnej i praw reprodukcyjnych m³odzie¿y

Weronika Chañska
bioetyk, doktorantka w Zak³adzie Etyki w Instytucie Filozofii UW

Elwira Chruœciel
studentka psychologii klinicznej, pracowniczka Federacji na rzecz Kobiet 
i Planowania Rodziny

¯aneta Czechowicz
studentka 

Marzena Dobrowolska 
prawniczka, dzia³aczka na rzecz praw cz³owieka, radna sejmiku wojewódzkiego

Pawe³ Ga³ecki
wokalista zespo³u anarcho-feministycznego „Baby Butcher”

Anna Grzywacz
studentka UW, cz³onkini grupy Ponton, dzia³aj¹cej na rzecz poprawy dostêpu 
do informacji z zakresu edukacji seksualnej i praw reprodukcyjnych m³odzie¿y

Maria Huma
studentka ochrony œrodowiska na UW
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kobietê i oferuje jej ¿ycie pe³ne poœwiêceñ dla dobra... w³aœnie: czyjego 

dobra, przecie¿ nie kobiety. Dlaczego zaanga¿owa³am siê w akcjê WoW, 

dlatego, ze jestem kobiet¹, osob¹ i ¿¹dam, aby moje prawa by³y 

respektowane. 

Jad¹c do W³adys³awowa chyba nie spodziewa³am siê tego, co tam na 

miejscu zasta³am. Patrz¹c z perspektywy du¿ego miasta nie mog³am sobie 

wyobraziæ, ¿e gdzie indziej ludzie a¿ tak bardzo boj¹ siê koœcio³a. Co przera-

¿aj¹cego mog³o byæ w plakatach promuj¹cych œwiadome macierzyñstwo czy 

g³oœnym mówieniu o prawach kobiet - myœla³am. Moim zdaniem nic. Nie 

spodziewa³am siê wiêc tego, ¿e nasza wystawa tylko przez kilka godzin 

bêdzie wisia³a w budynku u¿ytecznoœci publicznej. Ogromnym 

zaskoczeniem by³o to, ¿e w pañstwie demokratycznym (o które nota bene 

walczyli nasi rodzice) ktoœ, kto uwa¿a siê za prawnika, a jednoczeœnie jest 

przedstawicielem w³adz pañstwowych, w taki sposób okazuje, gdzie 

ma prawo, i zezwala na ³amanie prawa przez osoby z nim w jakiœ sposób 

zwi¹zane. Strach w oczach ludzi i stwierdzenia „wy wyjedziecie, a my tu zos-

taniemy” z ka¿d¹ chwil¹ by³y dla mnie coraz bardziej zrozumia³e –   

totalitaryzm w³adzy œwieckiej zosta³ zast¹piony totalitaryzmem w³adzy 

koœcielnej. Paranoja, jakiej œwiadkami byliœmy, mia³a swoj¹ kulminacjê w 

dniu wp³yniêcia Langenorta. Jak uczono mnie od dziecka, port jest 

miejscem, do którego wp³ywaj¹ i w którym cumuj¹ statki, a koœció³ miejscem, 

w którym modl¹ siê wyznawcy danej religii. Z tym stwierdzeniem chyba 

ka¿dy siê zgodzi. Nie oznacza to jednak, ¿e taki wyraŸny podzia³ pomiêdzy 

sfer¹ sacrum i profanum w Polsce istnieje. Dla nieuœwiadomionych: w Polsce 

msze odbywaj¹ siê w³aœnie w portach. Komicznoœæ sytuacji, kiedy do portu 

wp³ywa statek, chmara kolesi z przedstawicielem w³adzy pañstwowej 

skanduje „zajebiemy was kurwy”, procesja z Maryjk¹ w tle, nie spowodowa³a 

jednak, ¿e zapomnia³am, jakie wa¿ne wydarzenie siê w tej chwili rozgrywa. 

Pomimo tzw. obroñców ¿ycia rzucaj¹cych ¿yciem nienarodzonym (mam na 

myœli jajka  kurze!!!) czu³am siê naprawdê szczêœliwa. Langenort wp³yn¹³  

i tak naprawdê nic ju¿ nie mog³o zapobiec wykrzyczeniu has³a na temat 

podstawowego prawa kobiet  prawa do samostanowienia o sobie i o swoim 

¿yciu. Wa¿nym wydarzeniem, jeœli nie najwa¿niejszym w sensie 

symbolicznym, by³ dla mnie pierwszy rejs statku na wody miêdzynarodowe. 

Chyba nie da siê opisaæ, co wtedy czu³am. Poczucie wielkiego szczêœcia 

i wzruszenie, a poza tym pewna obawa, czy wszystko siê uda. Tym razem te¿ 

swoj¹ pomys³owoœci¹ nie zawiedli mnie nasi „bliŸni” z M³odzie¿y 
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Aleksandra Józefowska
studentka pedagogiki oraz gender studies, cz³onkini grupy Ponton, dzia³aj¹cej 
na rzecz poprawy dostêpu do informacji z zakresu edukacji seksualnej i praw 
reprodukcyjnych m³odzie¿y

Anna Kamiñska
koordynatorka Przedwyborczej Koalicji Kobiet, cz³onkini stowarzyszenia Konsola

Olga Kamiñska
studentka dziennikarstwa - na specjalizacji public relations i marketing medialny, 
cz³onkini grupy Ponton, dzia³aj¹cej na rzecz poprawy dostêpu do informacji z zakresu 
edukacji seksualnej i praw reprodukcyjnych m³odzie¿y

Marlena Ko³odziejczyk 
studentka pedagogiki specjalnej, wokalistka zespo³u anarcho-feministycznego 
„Baby Butcher”

Agata Krakówka
studentka prawa

Anna Krom
Studentka marketingu i zarz¹dzania z Gdyni, feministka z powo³ania

Maciej Lato
gitarzysta zespo³u „Baby Butcher”

Ma³gorzata £awrynowicz
cz³onkini anarcho-feministycznej grupy WiedŸma, gitarzystka ¿eñskiego zespo³u 
Fuck Finger

Jaros³aw Matuszczak
student prawa

£ukasz Miko³ajuk
student dziennikarstwa, dzia³acz anarcho-feministycznej grupy WiedŸma

Monika Nowak
studentka pedagogiki, cz³onkini grupy Ponton, dzia³aj¹cej na rzecz poprawy dostêpu 
do informacji z zakresu edukacji seksualnej i praw reprodukcyjnych m³odzie¿y

Wanda Nowicka
szefowa Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Bartek Osytek
ch³opak Moniki Nowak, wspieraj¹cy akcje na rzecz legalnej aborcji, rzetelnej edukacji 
seksualnej (nie lubi LPRu :) )

Anna Pietruszka
Studentka ISNS'u i gender studies, cz³onkini Emancypunx

Marysia Pu³aska
studentka socjologii ISNS'u, cz³onkini grupy Ponton, dzia³aj¹cej na rzecz poprawy 
dostêpu do informacji z zakresu edukacji seksualnej i praw reprodukcyjnych 
m³odzie¿y

Aleksandra Reduch 
studentka resocjalizacji, cz³onkini anarcho-feministycznej grupy WiedŸma, 
perkusistka zespo³u Fuck Finger

Anita Seibert
Pracowniczka  Koalicji Karat

Aleksandra Solik
pracowniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, wspó³autorka wystawy 
"Moje ¿ycie, moja decyzja"

Anna Urbañska
studentka socjologii na SGGW i IPSiR

Katarzyna Wasilewska
studentka socjologii, absolwentka wydzia³u pedagogicznego UW , cz³onkini grupy 
Ponton, dzia³aj¹cej na rzecz poprawy dostêpu do informacji z zakresu edukacji 
seksualnej i praw reprodukcyjnych m³odzie¿y

Justyna W³odarczyk
doktorantka instytutu anglistyki, t³umaczka

Melania ¯aliñska
Studentka ochrony œrodowiska na UW

Panelistki

Kazimiera Szczuka
hisoryczka literatury w IBL PAN, cz³onkini Porozumienia Kobiet 8 Marca, autorka 
ksi¹¿ki „Kopciuszek, Frankenstein i inni...”, wspó³prowadzi program „Dobre Ksi¹¿ki” 
w TVP1, przygotowuje ksi¹¿kê o przerywaniu ci¹¿y „Milczenie owieczek”

Kinga Dunin
Socjolo¿ka, pisarka i publicystka, autorka wielu ksi¹¿ek, m.in. zbiorów esejów “Tao 
gospodyni domowej”, “Karoca z dyni” i zbioru  felietonów “Czego chcecie ode mnie 
Wysokie Obcasy”, nominowana do nagrody literackiej NIKE, laureatka nagrody 
Pegaza, stale publikuje w Res Publice Nowej, Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej 
i Wysokich Obcasach, laureatka nagrody “Okulary Równoœci”

Ewa Graczyk
pracowniczka Uniwersytetu Gdañskiego, Zak³ad Teorii Literatury, autorka ksi¹¿ki 
„Æma” o Stanis³awie Przybyszewskiej i zbioru esejów „O Gombrowiczu, Kunderze 
Grassie i wielu innych sprawach”, wspó³redaktorka ksi¹¿ki „Siostry i ich kopciuszek”

Agnieszka Graff
amerykanistka (OSA, UW), cz³onkini Porozumienie Kobiet 8 Marca, autorka ksi¹¿ki 
„Œwiat bez kobiet”
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