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XI Kongres Kobiet odbędzie się 20-21 września 2019 w PKiN w Warszawie. 
 
 
 

XI Kongres Kobiet odbędzie się 20 i 21 września (piątek – sobota) w Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie. Głównymi tematami, a także hasłem przewodnim będą: „Wybory 
kobiet: równość, ekologia, demokracja” 
 
„Podczas tegorocznego Kongresu będziemy rozmawiać o równości, ekologii  
i demokracji. Wybrałyśmy te obszary do dyskusji, ponieważ patrzymy z troską na to, co 
dzieje się w Polsce” - mówi Magdalena Środa, Członkini Zarządu Stowarzyszenia 
„Kongres Kobiet. Kobietom zależy na równości praw, szans, jak również na równych 
płacach. Kobiety wiedzą, że nasze zdrowie zależy w dużym stopniu od ekologii. Kobiety 
troszczą się o demokrację, która dzisiaj jest w bardzo złej kondycji.”  
 
W trakcie Kongresu zaplanowane są trzy sesje plenarne: Postaw na równość!, 
Ekologiczny Alert!, Postaw na demokrację! 
 
Tematy te są niezwykle ważne, ponieważ pomimo licznych kampanii społecznych, 
takich jak np. „Me too”, a także eksperckich raportów, sytuacja kobiet w Polsce ulega 
pogorszeniu. Spada aktywność zawodowa Polek, różnica w wynagrodzeniach między 
kobietami i mężczyznami w naszym kraju utrzymuje się niezmiennie od 20 lat na tym 
samym, średnio 19% poziomie, natomiast liczba kobiet na najwyższych stanowiskach 
kierowniczych maleje. Musimy także jako odpowiedzialne obywatelki, zatroszczyć się o 
naszą planetę, pogrążającą się w kryzysie klimatycznym. Podczas Kongresu chcemy 
rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, które tę sytuację w końcu zmienią.  
 
W czternastu Centrach tematycznych uczestniczki Kongresu będą się zastanawiać 
między innymi: jak wyrównać lukę płacową (Centrum ekonomiczne), jak kobiety 
zarządzają miastami (Centrum samorządowe), jak być dziś nauczycielką i jak dać moc 
dziewczynkom (Centrum edukacyjne), jak być samodzielną matką i przetrwać (Centrum 
Siła kobiet), co zrobić dla klimatu, od którego zależy nasze zdrowie (Centrum zielone), 
jak się żyje naszym siostrom Ukrainkom w Polsce (Centrum Gość-inności), ile tracimy 
na dyskryminacji (Centrum Równych Orientacji).  
 
To tylko niektóre z tematów, nad którymi będą w tym roku debatować uczestniczki 
Kongresu.  
„Prócz debat i wykładów, mamy w programie – jak zawsze – warsztaty i porady, a także 
Park Kobiet” – dodaje Magdalena Środa. 



 
Podobnie, jak w latach ubiegłych podczas Kongresu odbędą się debaty, z udziałem 
znakomitych panelistek, między innymi: H. Bochniarz, M. Fuszara, K. Kuszlewicz, M. 
Dymek, I. Hartwich, A. Graff, H. Bortnowska, M. Abramowicz, A. Klich, W. 
Rosati.  Debaty poprowadzą M. Płatek, R. Kim, D. Sumińska, K. Rusin, E. Sadowska, E. 
Siedlecka, A. Diduszko-Zyglewska, A. Karasińska, J. Suchecka. 
 
Partnerem Projektu XI Kongresu Kobiet jest Miasto Stołeczne Warszawa.  
 
W Kongresie Kobiet mogą wziąć udział osoby, które zarejestrują się poprzez stronę: 
www.kongreskobiet.pl 
 
Zapraszamy wszystkie i wszystkich, dla których ważne są równe szanse, ekologia i 
demokracja. 
 
O Kongresie Kobiet : 
 
Kongres Kobiet jest organizowany już po raz jedenasty, jak co roku gromadząc postaci, 
ze świata kultury, nauki, biznesu, a także aktywistki społeczne. Podczas licznych debat i 
warsztatów  Kongres tworzy przestrzeń do swobodnej wymiany poglądów i 
doświadczeń. Spotkanie, to także okazja do wspólnego poszukiwania rozwiązań dla 
najbardziej istotnych problemów. W ubiegłym roku,  w Kongresie Kobiet zarejestrowało 
się aż 4,500 uczestniczek i uczestników, wystąpiło ponad 350 panelistek i panelistów. 
 

 
 

*** 
Kontakt dla mediów : 
 
media@kongreskobiet.pl 
666 020 596 
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