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Anna BAUMGART 
Awangardowa artystka 
plastyczka, jej feministyczna 
twórczość obejmuje wideo, 
fotografię, rzeźbę, malarstwo, 
instalacje a także warsztaty. 
Porusza zagadnienia relacji 
kobiet i mężczyzn, matka-
-córka, kobieta-społeczeń-
stwo. Demaskuje patriarchat, 
konsumpcjonizm, pustkę 
clubbingu. Prowadzi kawiarnię 
artystyczną w CSW, animuje 
spotkania twórcze.

Magdalena 
ABAKANOWICZ
Światowej sławy rzeźbiarka, 
specjalizuje się w tworzeniu 
dużych, figuralnych kompozycji 
przestrzennych w oparciu o 
tkaninę, z wykorzystaniem tak-
że innych materiałów, jak ka-
mień, drewno i brąz - zwanych 
od jej nazwiska abakanami. 
Od 2006 członkini Rady Pro-
gramowej Fundacji Centrum 
Twórczości Narodowej.

Krystyna BŁASZCZAK
Od ponad 20 lat prowadzi 
działalność gospodarczą. 
Obecnie jest współwłaścicielką 
firmy B&B Produkt Słodycze 
Reklamowe. Aktywna uczest-
niczka Międzynarodowego 
Forum Kobiet.

Renata BERENT-
-MIESZCZANOWICZ
Szefowa Demokratycznej Unii 
Kobiet i Polskiego Lobby Kobiet 
w Warszawie i Wrocławiu. Od 
lat pracje na rzecz wolności, 
równości wobec prawa, równe-
go statusu i wszechstronnego 
awansu kobiet.

IKII ch praca, przedsiębiorczość 
i wiedza zmieniają świat na lepszy. 
Także ten wokół nas.

Świadome swoich możliwości, 
umiejętności, bogate w doświadczenia 
– dobrze wykorzystały szanse, 
jakie przyniosły demokratyczne 
przemiany.

Są otwarte, dynamiczne, rzetelne, 
konsekwentne w drodze do celu.

Ich twórcza samodzielność 
i odpowiedzialność sprawiają, 
że są liderkami społecznych przemian.

Oto one – STO KOBIET 
z województwa mazowieckiego, 
wyłonionych przez Kapitułę, złożoną 
z liderek 8 organizacji partnerskich 
po długich debatach. 
Oto one – NOWOCZESNE DAMY.



Kinga DUNIN
Publicystka, pisarka, socjoloż-
ka, krytyczka literatury. Pisze 
do Wysokich Obcasów, Krytyki 
Politycznej, Res Publica Nova. 
Autorka książek: „Karoca z 
dyni”, „Tao gospodyni domo-
wej” i opracowań naukowych.

Alicja DŁUGOŁĘCKA
Seksuolożka, od lat walczy 
o nowoczesną edukację 
seksualną w szkołach, autorka 
wielu książek i podręczników, 
prowadzi badania nad seksual-
nością kobiet. Ostatnio wydała 
książkę: „Pokochałaś kobietę”. 

Jolanta DEC
Od 1989 r. związana z poligra-
fią. Obecnie jest współwła-
ścicielką Soft Script sp. z o.o. 
Równolegle jest wykładowcą 
i konsultantem w dziedzinie 
przedsiębiorczości.

Ewa DĄBROWSKA-SZULC
Działaczka na rzecz prawa 
kobiet to aborcji, przewodni-
cząca Pro Feminy. Uczestnicz-
ka, a nierzadko organizatorka 
demonstracji na rzecz praw 
kobiet. 

Irena DAWID-OLCZYK
Szefowa La Strady – Fundacji 
Przeciwko Handlowi Kobietami. 
Przeciwstawia się sprzedawa-
niu do prostytucji, traktowaniu 
kobiet jako darmowych gospoś 
i handlowi dziećmi.

Sylwia CHUTNIK
Pisarka, autorka książki 
„Kieszonkowy atlas kobiet”, 
prezeska Fundacji MaMa, 
przewodniczka po Warszawie 
- śladami kobiet; ukończyła 
kulturoznawstwo i gender 
studies na Uniwersytecie 
Warszawskim.

Krystyna CHINOWSKA
Absolwentka SGH i UW (Gen-
der Studies), właścicielka firmy 
EMAR, specjalistka ds. badań 
rynku i problematyki gendero-
wej, inicjatorka i uczestniczka 
wielu projektów na rzecz 
równych praw kobiet w sferze 
prywatnej i publicznej. 

Zuzanna CELMER
Psycholożka, Jest współza-
łożycielką i wiceprezesem 
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci 
„Słoneczna Droga”. Prowadzi 
badania nad fazami życia 
rodzinno-małżeńskiego.

Małgorzata 
CHMIELEWSKA
Siostra zakonna, przełożona 
Wspólnoty „Chleb Życia”. Pro-
wadzi domy dla bezdomnych, 
chorych, samotnych matek 
oraz noclegownie dla kobiet i 
mężczyzn.

Katarzyna BRATKOWSKA
Feministka i krytyczka literatu-
ry. Działaczka Komitetu Pomo-
cy i Obrony Represjonowanych 
Pracowników, Grupy Same 
o Sobie, współzałożycielka 
Porozumienia Kobiet 8 Marca, 
członkini składu hiphopowego 
Duldung.

Grażyna BORKOWSKA
Polonistka, pracuje w IBL, 
autorka wielu książek i 
opracowań dotyczących kobiet 
w literaturze, m.in.: „Pisarki 
polskie od średniowiecza do 
współczesności”, „Nierozważna 
i nieromantyczna” o poetce 
Halinie Poświatowskiej. 

Ewa BŁASZCZYK
Aktorka, współtwórczyni 
kliniki dla dzieci w śpiączkach, 
założycielka, fundatorka (z ks. 
W. Drozdowiczem) i prezes 
organizacji pożytku publiczne-
go Fundacji „Akogo?” mającej 
na celu pomoc dzieciom po 
najcięższych urazach mózgu.
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Agnieszka GRZYBEK
Współprzewodnicząca Zielo-
nych 2004, feministka, tłu-
maczka, redaktorka; działaczka 
organizacji feministycznych, 
współzałożycielka i członkini 
Porozumienia Kobiet 8 Marca; 
w latach 1997-2005 pracowała 
w fundacji OŚKA.

Manuela GRETKOWSKA
Pisarka, założycielka Partii Ko-
biet, autorka wydanej ostatnio 
książki „Obywatelka”. Łączy w 
swojej twórczości wiedzę obie-
żyświata, filozofki, znawczyni 
praktyk mistycznych.

Agnieszka GRAFF
Pisarka, autorka książek „Świat 
bez kobiet” i „Rykoszetem”, 
tłumaczka, wykładowczyni 
akademicka, członkini redakcji 
Krytyki Politycznej, współzało-
życielka Porozumienia Kobiet 
8 Marca.

Monika GĄSIOROWSKA
Prawniczka, wygrała w 
Strasburgu kilka spraw, w tym 
sprawę Alicji Tysiąc. Pracowała 
w kancelarii Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w 
Strasburgu.

Joanna GARNIER
Współzałożycielka La Strady, 
edukatorka i trenerka z zakre-
su szeroko rozumianej profilak-
tyki zachowań ryzykownych. 
Jeździ do wielu miejscowości 
do szkół ze szkoleniami doty-
czącymi m.in. prewencji handlu 
kobietami. 

Małgorzata FUSZARA
Profesor UW, specjalistka so-
cjologii prawa; współtwórczyni 
Gender Studies na UW (pierw-
sze w Polsce), współautorka 
(z prof. Eleonorą Zielińską) 
polskiej Ustawy o Równym Sta-
tusie Kobiet i Mężczyzn.

Beata FISZER
Socjolożka, feministka, 
trenerka, ekspertka gender, 
coach’erka. Działa na rzecz 
praw kobiet i przeciw przemo-
cy. Współzałożycielka Fundacji 
PSF Centrum Kobiet.

Hanna FIDUSIEWICZ
Inicjatorka i propagatorka ru-
chu fitness w Polsce, nazywana 
„polską Jane Fondą”. Członek 
Rady Ekspertów Fundacji 
„Zawsze Zdrowa i Aktywna” 
zajmującej się problemami 
kobiet dojrzałych.

Irena ERIS
Promuje Polskę, przedsię-
biorczość polskich kobiet i 
sportową rywalizację; doktor 
farmacji, przedsiębiorca. Od 
25 lat niezmiennie pracuje na 
sukces i prestiż największej 
polskiej firmy kosmetycznej 
Laboratorium Kosmetycznego 
Dr Irena Eris.

Barbara DZIEDZIC
Inicjatorka Klubu Lektyka dla 
Kobiet. Aktywnie uczestniczy 
w pracach Międzynarodowego 
Forum Kobiet, Europejskiego 
Stowarzyszenia Właścicielek 
Firm i Polsko-Kanadyjskiej Izby 
Gospodarczej. 

Marta DZIDO
Młoda pisarka, autorka 
„Małża” i „Śladu po mamie” 
- pierwszego aborcyjnego 
coming outu, współpracuje ze 
środowiskami kobiecymi.

Renata DURDA
Dziennikarka, kierownik 
Ogólnopolskiego Pogotowia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”, redaktor 
naczelna „Niebieskiej Linii”, pi-
sma poświęconego problema-
tyce przemocy interpersonalnej 
ukazującego się od 10 lat. 
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Longina KACZMARSKA
Wiceprzewodnicząca Ogólno-
polskiego Związku Zawodowe-
go Pielęgniarek i Położnych. 
Jedna z kobiet, które przez 
tydzień koczowały w kancelarii 
premiera Kaczyńskiego, w 
wyniku czego pielęgniarki i 
położne zorganizowały protest.

Marta KACZKOWSKA
Zajmuje się promocją przedsię-
biorczości kobiet i integracją 
środowiska. Właścicielka firmy 
Astimar i Cermag Poznań Sp. z 
o.o. Prezes Zarządu Europej-
skiego Forum Właścicielek 
Firm, członek Rady Głównej 
Business Centre Club.

Krystyna KACPURA
Od lat pracuje w Federacji na 
rzecz Kobiet i Planowania Ro-
dziny. Łączy wyjątkowe talenty 
do zdobywania funduszy na 
działalność z wielką wrażliwo-
ścią na dramaty kobiet.

Aleksandra JÓZEFOWSKA
Skończyła wydział Pedagogiki 
Ogólnej na UW, pracuje w Fe-
deracji na rzecz Kobiet i Plano-
wania Rodziny, współtwórczyni 
i wolontariuszka Pontonu, a od 
4 lat koordynatorka Grupy Edu-
katorów Seksualnych Ponton.

Izabela JARUGA-
-NOWACKA
Była wicepremier i Pełnomoc-
nik Rządu ds. równego statusu 
kobiet i mężczyzn, posłanka na 
Sejm, etnografka, polityczka 
lewicy (przewodnicząca Unii 
Pracy i Unii Lewicy).

Maria JANION

Polska uczona, historyczka 
literatury, krytyczka literacka, 
znawczyni polskiego i europej-
skiego romantyzmu, profesor 
Instytutu Badań Literackich 
PAN. Feministka. Pracuje w In-
stytucie Badań Literackich PAN. 

Krystyna JANDA
Wybitna aktorka teatralna i 
filmowa, założycielka Teatru 
Polonia, który poza dobrym 
teatrem „w czterech ścianach” 
wystawia sztuki teatralne na 
ulicy; prezes Fundacji Krystyny 
Jandy na rzecz Kultury.

Elżbieta JAGIEŁŁO
„Zawsze zdrowa i aktywna”, 
działaczka organizacji i środo-
wisk kobiecych; zaangażowana 
w edukowanie społeczeństwa 
dla zdrowego stylu życia i 
polityki równych szans.

Dorota IDZI
Ukończyła AWF w Poznaniu, 
a także Studium PR na UW. 
Jest najbardziej utytułowaną 
pięcioboistką w historii tej dys-
cypliny. 23-krotna medalistka 
mistrzostw świata i 12-krotna 
mistrzostw Europy, 5-krotna 
mistrzyni Polski.

Danuta KUROŃ
Organizatorka Uniwersytetu 
Powszechnego im. Józefa 
Lipskiego w Teremiskach 
dla młodzieży, najczęściej z 
ubogich środowisk. Działaczka 
społeczna, twórczyni wielu 
inicjatyw społecznych. 

Joanna GWIAZDECKA
Doktor filozofii, koordynator-
ka merytoryczna polskiego 
oddziału Fundacji im. Róży 
Luksemburg, konsekwentnie 
wprowadza do debaty publicz-
nej problematykę równego 
traktowania i sprawiedliwości 
społecznej.

Anka GRZYWACZ 
Absolwentka filologii an-
gielskiej na UW, z zawodu 
tłumaczka, wolontariuszka 
Federacji na rzecz Kobiet i 
Planowania Rodziny, współ-
twórczyni Grupy Edukatorów 
Seksualnych Ponton oraz 
edukatorka seksualna.
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Marta LEWANDOWSKA
Prezeska Stowarzyszenia 
OPTA (www.opta.org.pl), gdzie 
współtworzy i realizuje progra-
my adresowane do kobiet w 
trudnych sytuacjach życiowych, 
rodzin w sytuacjach kryzyso-
wych, młodzieży, pracowników 
służb społecznych.

Anna LASZUK
Odważna dziennikarka radia 
TOK FM, podejmująca na 
antenie tego radia kontro-
wersyjne tematy (wcześniej 
socjoterapeutka, nauczycielka 
muzyki, tekściarka), autorka 
książki „Dziewczyny, wyjdźcie 
z szafy!”.

Jolanta KWAŚNIEWSKA
Od lutego 2008 roku należy do 
Rady Kobiet Liderek (WLC), w 
skład której weszło ok. 30 ko-
biet z całego świata. Zadaniem 
WLC jest walka z handlem 
ludźmi, a także działania 
mające na celu zapobieganie 
marginalizacji ofiar.

Halina KUSTOSZ
Absolwentka Uniwersytetu 
Warszawskiego, właścicielka 
firmy Kobiety.pl. Założycielka 
pracowni komputerowej w 
Zespole Szkół w Centrum Zdro-
wia Dziecka (1992), inicjatorka 
pierwszego polskiego serwisu 
dla kobiet.

Elżbieta KUSKOWSKA-
-WNĘK
Od 1972 r. prowadzi pracownię 
artystyczną, specjalizującą się 
między innymi w metalopla-
styce. Obecnie jest to firma 
rodzinna.

Julia KUBISA
Działaczka Porozumienia 
Kobiet 8 Marca. Wiceprezeska 
Fundacji MaMa. Organizuje i 
prowadzi manify warszawskie 
i inne akcje uliczne na rzecz 
kobiet. 

Krystyna 
KRZEKOTOWSKA
Prawnik, przewodnicząca 
Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich. Szczególnie 
aktywna w edukacji prawnej 
różnych grup obywatelskich i 
konstruktywnej współpracy z 
różnymi środowiskami. 

Agnieszka KRĘGLICKA
Na co dzień jest właścicielką 
siedmiu warszawskich restau-
racji (m.in. Absynt, Marador, 
Chianti, El Popo, Santorini etc), 
przyjazna kobiecym inicjaty-
wom, zawsze wspierająca, od-
powiedzialna pracodawczyni.

Barbara KOWALSKA
Zajmuje się w całej Polsce 
promocją sportu amatorskiego. 
Wielokrotna mistrzyni Polski w 
tenisie ziemnym. Założycielka 
Tenisowego Klubu Aktora i 
turnieju Baba Cup. Głosi, że 
„każdy lek można zastąpić 
ruchem”.

Yga KOSTRZEWA
Przewodnicząca Lambdy. 
Współorganizatorka parad 
równości i manif warszaw-
skich. Głośno upomina się o 
prawa osób homoseksualnych. 

Irena KORNATOWSKA
Psychiatra, prezeska i założy-
cielka Fundacji Dzieci Niczyje, 
zajmującej się profilaktyką 
przemocy wobec dzieci oraz 
pomocą terapeutyczną 
dzieciom wykorzystywanym 
seksualnie.

Katarzyna KĄDZIELA
Historyczka, feministka, działa 
na rzecz praw kobiet, eliminacji 
dyskryminacji i przemocy 
(współtworzyła Niebieską 
Linię). Autorka poradników 
dla ofiar przemocy, pracowała 
w Biurze Pełnomocniczki ds. 
Równego Statusu Kobiet.
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Wanda NOWICKA
Z wykształcenia filolog klasycz-
ny. Znana jako konsekwentna 
i nieustępliwa działaczka 
ruchów kobiecych. Feministka i 
obrończyni praw człowieka.

Urszula NOWAKOWSKA
Skończyła Wydział Prawa na 
Uniwersytecie Warszawskim, 
dyrektor fundacji Centrum 
Praw Kobiet. Inicjatorka 
działań na rzecz praw kobiet, 
członkini nieformalnej grupy 
feministycznej.

Małgorzata 
NIEZABITOWSKA
Dziennikarka, polityczka i 
prawniczka. Była rzeczniczka 
rządu Tadeusza Mazowiec-
kiego. Jest właścicielką firm 
United Publishers and Produc-
tions oraz United Investment 
Developers.

Anna NAWROT
Psycholożka kliniczna. Licencjo-
nowana trenerka brytyjskiego 
Programu Rozwoju Osobistego 
Springboard (Trampolina), 
prowadzi warsztaty rozwoju 
zawodowego i osobistego. 

Alicja MOSZYŃSKA
Uczestniczyła w debatach 
poświęconych tematyce 
przedsiębiorczości kobiet, ich 
aktywizacji zawodowej oraz 
przeciwdziałaniu bezrobociu. 
Właścicielka firmy Architektura 
Biznesu.

Bibianna 
MOSSAKOWSKA
Wybitny chirurg dziecięcy, 
wprowadziła do polskiej pe-
diatrii termin „zespół dziecka 
potrząsanego”, kawaler Orderu 
Uśmiechu, niestrudzona w 
obronie praw dziecka krzyw-
dzonego.

Dorota MALESA
Najmłodsza dziennikarka 
zaangażowana społecznie: 
już w liceum prowadziła swój 
program w radiu Wa-Wa, 
obecnie od kilku lat związana 
z „Newsweekiem”, gdzie pro-
wadzi także bloga „Czerwone 
Korale”.

Maria ŁOPATKOWA
Zainicjowała powstanie „Partii 
Dziecka”, przekształconej póź-
niej w „Partię Dzieci i Młodzie-
ży, kawaler Orderu Uśmiechu 
i członkini międzynarodowej 
kapituły tej nagrody, prezeska 
fundacji „Dziecko”.

Ewa ŁĘTOWSKA
Profesor prawa, prekursorka 
ochrony praw konsumentów. 
Jest znaną w Polsce prawnicz-
ką, profesorem prawa, była 
pierwszym Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich w III RP, sędzią 
w Naczelnym Sądzie Admini-
stracyjnym.

Stefania ŁĘCKA
Mgr pedagogiki, przewodni-
cząca Parafialnego Zespołu 
Caritas w Nadarzynie. Od lat 
działa społecznie w gminie 
Nadarzyn na rzecz dzieci, ich 
rodzin, obecnie również osób 
starszych i samotnych.

Jolanta LUDWINIAK
Nauczycielka nauczania 
zintegrowanego, wychowania 
fizycznego, zdrowotnego i 
korektywy w wiejskich szko-
łach. Aktywnie działa na rzecz 
wyrównywania szans dzieci 
wiejskich.

Ewa LISOWSKA
Doktor ekonomii, wykładow-
czyni w SGH, prezeska Mię-
dzynarodowego Forum Kobiet 
w latach 1993-2006, redaguje 
czasopismo „Kobieta i Biznes”; 
przyczyniła się do upowszech-
nianie wiedzy o zjawisku 
przedsiębiorczości.
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Elżbieta PRZYCHODZEŃ
Członkini Krajowej Rady ds. 
Uchodźców, sekretarz general-
na DUK. Od lat konsekwentnie 
pracuje na rzecz praw kobiet 
oraz działa na rzecz integracji 
uchodźców w Polsce. 

Beata PRZYBYSZEWSKA-
-KUJAWA
Współzałożycielka i wicepre-
zeska pierwszego zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia 
Kosmetycznego, założycielka 
Centrum Kosmetologicznego. 
Firma prowadziła akcje chary-
tatywne.

Zdzisława PRZETACKA
Rezygnując z kariery w ramach 
korporacji międzynarodowej, 
od roku prowadzi własną fir-
mę, ukończyła kurs coachingu, 
jest wiceprezeską Międzynaro-
dowego Forum Kobiet. 

Monika PŁATEK
Prawniczka, szefowa Polskiego 
Stowarzyszenia Edukacji Praw-
nej, koordynator programu 
ochrony ofiar przestępstw przy 
Rzeczniku Praw Obywatelskich 
IV kadencji. 

Elżbieta PLESZCZYŃSKA
Profesor matematyki, propa-
gatorka nauki i informatyki, 
promująca zastosowanie 
komputerów w aktywizacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych.

Danuta PIONTEK
Pionierka przedsiębiorczości 
kobiet w Polsce, mentorka, 
inicjatorka działań charytatyw-
nych. Założycielka charytatyw-
nego stowarzyszenia kobiet 
„Soroptymist”.

Ewa PANUFNIK
Współzałożycielka Szkoły 
Trenerów Rozwoju Osobistego 
inspirowanej Porozumieniem 
Bez Przemocy i psychologią 
integralną oraz założycielka 
Studium Porozumienia Bez 
Przemocy (działających przy 
Dojrzewalni Róż). 

Biruta PACHNIK
Długoletnia prezydentka 
polskiej YWCA, prezes Diakonii 
Kościoła Ewangelicko-Reformo-
wanego w RP, członkini Rady 
Fundacji La Strada oraz zarzą-
du Federacji na rzecz Kobiet i 
Planowania Rodziny.

Dorota OŁTARZEWSKA
Lekarz weterynarii, aktywnie 
działa na rzecz społeczno-
ści lokalnej, angażuje się w 
rozwiązywanie problemów 
młodzieży. Wspiera działania 
na rzecz ochrony zwierząt.

Kinga OLGYAY-
-STAWIKOWSKA
Spolonizowana Węgierka; 
dr nauk humanistycznych, 
wykłada na Gender Study ISNS 
w Warszawie (kobiety w Biblii 
i Koranie).

Maria OLCZAK
Członkini Demokratycznej Unii 
Kobiet i Proxenii, zaangażo-
wana w działalność na rzecz 
przestrzegania praw człowieka 
i równych szans dla wszyst-
kich.

Janina OCHOJSKA-
-OKOŃSKA
Z wykształcenia astronom, 
opozycjonistka z czasów „So-
lidarności”, polska działaczka 
humanitarna, założycielka 
Polskiej Akcji Humanitarnej. 
Laureatka nagród krajowych i 
zagranicznych.

25
L A DY ’ S  C L U B

PA Ź D Z I E R N I K  2 0 0 8



Bożena SZUBIŃSKA
Komandor, zawodowy żołnierz, 
farmaceutka. Odznaczo-
na m.in. Krzyżem Zasługi, 
Odznaką Dowódcy Marynarki 
Wojennej, statuetką Komitetu 
Kobiet w NATO za wkład w 
integrację kobiet z Sojuszem 
Północnoatlantyckim.

Irena SZEWIŃSKA
Najwybitniejsza polska lekko-
atletka. Zdobyła siedem medali 
olimpijskich, w tym trzy złote: 
w 1964, 1968, 1976 r. 
Pięciokrotnie brała udział w 
igrzyskach olimpijskich. Dziesię-
ciokrotnie biła rekordy świata.

Kazimiera SZCZUKA
Najbardziej medialna femi-
nistka, krytyczka literatury, 
pisarka, współzałożycielka 
PK8M, wspiera zawsze kobiece 
inicjatywy, najchętniej rewo-
lucyjne.

Jadwiga STANISZKIS
Profesor socjologii, wrażliwa 
na dyskryminacje towarzyszą-
ce transformacji polityczne i 
społecznej w Polsce.

Agata SOCHACZEWSKA
Z zamiłowania wieśniaczka. 
Współzałożycielka antyprze-
mocowej koalicji w Jedlni 
Letnisku. Przez ostatnie 4 lata 
prowadziła tam Rodzinny Dom 
Dziecka i stronę www.jedlnia.
net. Tłumaczka.

Anna SIWEK
Feministka - założyła i kieruje 
Fundacją PSF Centrum Kobiet. 
Historyczka - autorka „Uni-
wersytet Warszawski w marcu 
‚68”. Redaktorka Zeszytów 
Feministycznych.

Renata SIEMIEŃSKA-
-ŻOCHOWSKA
Profesor socjologii, dyrektorka 
Instytutu Studiów Społecznych 
UW, w latach 80. XX wieku 
jako pierwsza wprowadziła do 
nauczania uniwersyteckiego 
seminarium o feminizmie 
(Instytut Socjologii).

Halina SIEMKO-
-TOMASZEWSKA
Naukowiec z PAN, specjalizują-
ca się w zarządzaniu zmianami 
społeczności lokalnych. Absol-
wentka m.in. nauk kompute-
rowych w Otago University w 
Dunedin w Nowej Zelandii.

Żaneta RYSZAWA
Wiceprezeska Międzyna-
rodowego Forum Kobiet, 
terapeutka. Współpracuje ze 
Stowarzyszeniem „Pomost” 
oraz IPiN-em, gdzie jako wo-
lontariuszka prowadzi terapię 
dla osób ze schizofrenią.

Jennifer RAMME
Od 12 lat w Warszawie orga-
nizuje Noc Walpurgii - festiwal 
kobiecy w klimacie anarchi-
stycznym. Artystka, zaanga-
żowana w inicjatywy kobiece, 
anarchofeministyczne.

Joanna RAJKOWSKA
Artystka bardzo związana z 
Warszawą, jej projekty takie 
jak Palma czy Dotleniacz są 
wizytówką stolicy. Zaangażo-
wana społecznie, broniła klubu 
Le Madame.

Kamila RACZYŃSKA
Od czterech lat wolontariuszka 
w grupie Ponton, przez cały 
okres studiów zajmowała 
się wolontariatem, praco-
wała m.in. z uzależnioną od 
narkotyków młodzieżą oraz z 
prostytutkami.
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Krystyna ŻYTECKA
Prezeska Fundacji Pomoc 
Kobietom i Dzieciom (rozwód, 
przemoc, głód), bezkompromi-
sowa w podejmowaniu spraw 
najtrudniejszych, stypendystka 
„Ashoki”.

Eleonora ZIELIŃSKA
Profesor prawa, wybitna 
specjalistka prawa karnego, 
medycznego i międzynarodo-
wego, współautorka Ustawy 
o Równym Statusie Kobiet i 
Mężczyzn, autorka prac na 
temat prawnych aspektów 
przerywania ciąży.

Anna ZAWADZKA ZET
Szalona aktywistka i wydaw-
czyni, m.in. albumu relacji 
„Kiedy kobieta kocha kobietę”, 
bez niej nie byłoby ruchu 
lesbijskiego.

Maria WRÓBLEWSKA
Promuje podstawy informatyki 
w środowisku kobiet z regio-
nów wiejskich. Prezes Zarządu 
Fundacji Rozwoju Rolnictwa, 
Wsi i Obszarów Wiejskich 
(OPP), z siedzibą w Warszawie.

Ewa WOYDYŁŁO
Psycholog, terapeutka uza-
leżnień, pomaga odczarować 
kobiece uzależnienia. Jej zasłu-
gą jest rozpowszechnianie w 
Polsce leczenia na podstawie 
filozofii Anonimowych Alko-
holików.

Elżbieta WŁODYKA
Jest jedną z założycielek Mię-
dzynarodowego Forum Kobiet, 
od 1995 r. jest członkiem 
Zarządu, a od 2004 r. jego wi-
ceprezesem. Jest również fun-
datorką i członkiem Fundacji 
Rozwoju Kadr dla Współpracy z 
Zagranicą.

Bogusława WITER
Promuje profilaktykę zdrowot-
ną wśród kobiet, pionierka 
dermato-chirurgii estetycznej 
i kosmetologii lekarskiej w 
Polsce, organizatorka szkoleń i 
konferencji międzynarodowych 
dla lekarzy i farmaceutów. 
Derm-Service P.O.L.O.G.N.E.

Agnieszka WESELI
Historyczka życia seksualne-
go (m.in. badania nt. domu 
publicznego w KL Auschwitz), 
feministka. Współzałożycielka 
UFY, centrum społeczno-kul-
turalnego dla kobiet, głównie 
nieheteroseksualnych (www.
u-f-a.pl). 

Bożena WALTER
Dziennikarka i prezenterka 
telewizyjna. Zdobyła statuetkę 
Gwiazda Telewizji Polskiej, za 
profesjonalizm i osobowość. 
Założycielka Fundacji TVN Nie 
jesteś sam.

Bożena UMIŃSKA
Publicystka, pisarka, tłumacz-
ka, wykładowczyni akademic-
ka, tropi przejawy dyskursu 
homofobicznego, seksistow-
skiego i antysemickiego w 
polskim życiu publicznym.

Alicja TYSIĄC
Toczyła wygraną walkę z pol-
skim wymiarem sprawiedliwo-
ści o godność i sprawiedliwość. 
Rząd polski złamał jej prawa, 
zmuszając ją do kontynuacji 
ciąży zagrożającej jej zdrowiu.

Magdalena ŚRODA
Filozofka, publicystka, wykła-
dowczyni akademicka, była 
Pełnomocniczka rządku ds. 
Równego Statusu Kobiet i 
Mężczyzn. Stała felietonistka 
Gazety Wyborczej.
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