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INFORMACJA PRASOWA 

         Warszawa, 10.09.2019 
 

 

 

 

Pod hasłem: „Wybory kobiet: równość, ekologia, demokracja” 20 – 21 września odbędzie się 

w Warszawie XI Kongres Kobiet. Partnerem Kongresu jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

 

 

 

XI Kongres Kobiet odbędzie się w dniach: 20 – 21 września 2019 w salach Pałacu Kultury i Nauki  

w Warszawie. Będzie przebiegał pod hasłem: „Wybory kobiet: równość, ekologia, demokracja”.  

Partnerem XI Kongresu Kobiet jest Miasto Stołeczne Warszawa. Obrady rozpoczną się w czwartek, 20 

września  

o godz. 10: 00, rejestracja od godziny 9:00. 

 

W trakcie Kongresu zaplanowano trzy sesje plenarne: Postaw na równość!, Ekologiczny Alert!, Postaw 

na demokrację! 

Uczestniczki przyjrzą się najbardziej zagrożonym obszarom życia społecznego. Pod lupę wezmą różnice 

płac kobiet i mężczyzn w Polsce, nierówne szanse na awans i rozwój kariery zawodowej. Będą też dzielić 

się dobrymi praktykami budowania samorządności przez kobiety, pomysłami na poszanowanie i 

przestrzeganie wartości demokratycznych. Podczas debat, wykładów i warsztatów będą szukać 

rozwiązań na zmniejszanie skutków zmian klimatycznych, które stają się coraz bardziej odczuwalne. 

W sesjach plenarnych udział wezmą, m.in.:  

• Postaw na równość! – Monika Płatek, Henryka Bochniarz, Małgorzata Fuszara, Danuta Hubner 

• Ekologiczny Alert! – Agnieszka Holland, Karolina Kuszlewicz, Bogusława Matuszewska 

• Jak bronić demokracji? -  Magdalena Środa, Sylwia Gregorczy-Abram, Klementyna Suchanow 

 

Uczestniczki Kongresu będą debatować w ramach czternastu centrów tematycznych: 

Centrum Ekonomiczne poświęcone będzie zagadnieniom równości na rynku pracy, w szczególności 

problemowi równości płac. Podczas trzech dyskusji panelowych, uczestniczki zastanowią się w jaki 

sposób można zasypać niezmienną od lat lukę płacową. Prezeski firm opowiedzą o tym, co pomaga w 

drodze  

na korporacyjny szczyt oraz z jakimi przeszkodami należy się liczyć. Ekspertki podpowiedzą, jak 

rozmawiać  

z pracodawcą, aby uzyskać dobrą płacę, dostać awans i podwyżkę, a także co same kobiety mogą zrobić,  

aby zapewnić sobie równe szanse na awans i karierę. W dyskusji wezmą udział m.in.: Henryka Bochniarz, 

Ingibjorg Solun Gisladottir, Iga Magda, Katarzyna Wilkoławska-Żuromska, Beata Pawłowska, Edyta 

Sadowska, Sabina Salamon, Katarzyna Boczkowska. 

Patronem Centrum Ekonomicznego jest Forbes Women oraz Fiat. 
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Centrum Samorządowe zajmie się kwestią równości i różnorodności w samorządach. Prezydentki miast 

opowiedzą o samorządności z kobiecej perspektywy, podyskutują o przyszłości samorządów i instytucji 

budżetowych i sposobach budowania w nich równości i różnorodności.  

W dyskusjach panelowych wystąpią m.in.: Hanna Zdanowska, Aleksandra Dulkiewicz, Agata Adamiecka-

Sitek, Katarzyna Wilkoławska- Żuromska. 

Centrum Zielone poświęcone problemom ekologii, a w szczególności w kwestii ochrony zasobów 

wodnych. Ekologia opłaca się każdemu, jest najlepszą profilaktyką zdrowotną. Uczestniczki zastanowią 

się co same mogą zrobić dla planety. W panelach dyskutować będą m.in.:Ewa Sufin-Jacquemart, 

Katarzyna Błażejewska-Stuhr, Cecylia Malik, Gabriela Morawska-Stanecka. 

Wydarzeniem towarzyszącym będzie happening Cecylii Malik: „Wszystkie jesteśmy Siostry Rzeki”, który 

będzie miał miejsce w sobotę, 21 września, o godz. 16: 15 na schodach PKiN. 

Centrum Kultury zajmie się zagadnieniami równości, różnic i różnorodności w kulturze, wspieraniu 

mechanizmów równościowych, przekraczaniu fałszywych wyobrażeń w narracji o Holokauście oraz 

kwestii LGBT+  w powiązaniu z walką o nowoczesność i przyszłość polskiej kultury.  W pracach Centrum 

Kultury wezmą udział m.in.: Ewa Graczyk, Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka, Agnieszka Graff, Tomasz 

Żukowski, Aleksandra Klich, Krzysztof Tomasik. 

Centrum Gość-Inność poświęcone będzie problemom emigrantek i uchodźczyń w Polsce, ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji Ukrainek. W pracach Centrum wezmą udział m.in.: Olga Chrebor, 

Anna Dąbrowska, Sofia Tomilov, Katarzyna Oyrzanowska, Khedi Alieva. 

Uczestniczki Centrum Przemoc vs Siła Kobiet będą dyskutować o przemocy wobec kobiet, problemie 

egzekwowania alimentów oraz o samodzielnym macierzyństwie. Udział wezmą m.in.: Weronika Rosati, 

Eliza Michalik, Elżbieta Korolczuk, Natalia Waloch. 

 

Centrum N. Niepełnosprawne, Niepokorne, Niepokonane zajmie się problemami, z jakimi borykają 

się na co dzień osoby  

z niepełnosprawnościami oraz o proteście jako formie walki o godne życie. Polityczki przedstawią swoje 

prognozy i recepty na poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych. W dyskusjach panelowych 

wystąpią m.in.: Andrzej Sucholewski, Marzena Stanewicz, Adrian Glinka, Jakub Hartwich, Joanna 

Scheuring-Wielgus, Barbara Nowacka, Jagna Marczułajtis-Walczak. 

 

Centrum Duchowe będzie miało formę warsztatów dotyczących związków człowieka z Ziemią. 

Poprowadzi  

je Ewa Wojdyłło. 

 

W ramach Centrum LGBTQIA zostanie zaprezentowana deklaracja przyjęta na kongresie LGBT+ w 

marcu b.r. Uczestniczki poruszą problem przemocy wobec osób LGBT+ w kontekście marszu równości 

w Białymstoku oraz omówią koszty, jakie ponoszą pary jednopłciowe i osoby transpłciowe w związku z 

brakiem odpowiednich uregulowań prawnych. Wystapią m.inn. Monika Płatek, Aneta Dekowska,, Renata 

Kim, Anna Grodzka. 

Centrum Zwierząt poświęcone będzie sytuacji zwierząt hodowlanych, działaniom prawnym w ich 

obronie, podobieństwom między ruchami feministycznymi i pro-zwierzęcymi, a także zdrowotnym 
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aspektom weganizmu. W obradach wezmą udział m.in.: Karolina Skowron, Sylwia Spurek, Dorota 

Sumińska, Marta Dymek, Ewa Siedlecka. 

Centrum Równowagi i Komunikacji zajmie się kwestiami działalności w lokalnych społecznościach. 

Udział potwierdziły m.in.: Małgorzata Fuszara, Joanna Hańderek, Katarzyna Kasia. 

 

Centrum Edukacji będzie poświęcone sytuacji w polskiej szkole. Uczestniczki zastanowią się jak 

przełamać stereotypy, dać moc dziewczynkom i jak powinna wyglądać edukacja seksualna. Nauczycielki 

opowiedzą  

o swojej sytuacji przed i po strajku. Dyskutować na te tematy będą m.in. Anna Dziewitt- Meller, Justyna 

Suchecka, Dorota Łoboda, Bianka Siwińska. 

 

Centrum Kobieta i Kościół zajmie się sytuacją obywatelki w Kościele, problemem uzdrowienia relacji 

Państwo – Kościół oraz kwestiami kościelnej przemocy w Polsce. Udział wezmą m.in.: Halina Bortnowska, 

Monika Płatek, Agata Diduszko – Zyglewska, Marta Abramowicz. 

Centrum Gospodyń miejskich i wiejskich zajmie się działalnością kół gospodyń, szansami ich rozwoju  

i pozyskania źródeł finansowania. Przedstawione zostaną postulaty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet  

w kontekście zbliżających się wyborów. W dyskusji udział wezmą m.in.: Agnieszka Odachowska, Dorota 

Ekiert, Ewa Adamiak, Teresa Sadowska. 

 

 

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. 

 
Partnerem Projektu, XI Kongresu Kobiet jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

 

W Kongresie Kobiet mogą wziąć udział osoby, które zarejestrują się poprzez stronę: 

www.kongreskobiet.pl 

 

Odbiór imiennych identyfikatorów w piątek 20 września od godziny 9:00 w sobote od godziny 9.30. 

Uroczyste otwarcie o godzinie 10:00. 

 

Szczegółowy program XI Kongresu Kobiet dostępny jest na www.kongreskobiet.pl oraz na profilu 

Stowarzyszenie Kongres Kobiet na Facebooku. 

 

 

*** 

Kontakt dla mediów: 

 

media@kongreskobiet.pl 

666 020 596 
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