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Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Kongres Kobiet narodził się w 2009 r., w 20. rocznicę politycznej i ekonomicznej transfor-
macji w Polsce. Miał na celu rzucenie światła na ogromny udział kobiet w przemianach  
społeczno-gospodarczych, podkreślenie ich roli w budowaniu no woczesnej Polski oraz 
diagnozę ich obecnej sytuacji i nakreślenie kierunków zmian. Kobiety mają bowiem w Pol-
sce równe z mężczyznami prawa, ale nie mają równych szans i możliwości. Choć są lepiej 
wykształ cone, to jednak nie mają równego dostępu do rynku pracy, karier, władzy, dobro-
bytu oraz bezpieczeństwa. Są także często ofiarami dyskryminacji, biedy, przemocy, han-
dlu. Trzeba to szybko zmienić, by konstytucyjny zapis równości stał się faktem. 

Wśród 200 postulatów, sformułowanych przez Kongres Kobiet, za najważniejszy uznałyśmy 
parytet płci na listach wyborczych. Pod obywatelskim projektem ustawy Kongres zebrał 
ponad 150 tys. podpisów. Przepisy, gwarantujące co najmniej 35% miejsc na listach wybor-
czych kandydatom danej płci, weszły już w życie, podobnie jak tzw. „ustawa żłobkowa” 
– kolejny sukces Kongresu. Pozostało jeszcze 198 postulatów.

Dziś Kongres Kobiet to największy ruch społecz ny w Polsce, który gromadzi kobiety i męż-
czyzn o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk i stron Pol-
ski. Istnieje również Stowarzyszenie Kon gres Kobiet. W skład Rady Kongresu wchodzi 200 
prominentnych i aktywnych kobiet, są tam polityczki, naukowczynie, przedsiębiorczynie, 
działaczki społeczne, ministro wie, kobiety kultury, dziennikarki, feministki, kobiety z lewej 
i prawej strony sceny po litycznej. Kongresowi patronują między innymi: Henryka Bochniarz, 
Jolanta Fedak, Małgorzata Fuszara, Agnieszka Graff, Danuta Hübner, Maria Janion, Henry-
ka Krzy wonos, Jolanta Kwaśniewska, Magdalena Środa, Małgorzata Tusk, Danuta Wałęsa. 

„Quo vadis Polsko, quo vadis świecie, quo vadis kobieto?” – odbywający się pod takim ha-
słem III Europejski Kongres Kobiet będzie jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej pre-
zydencji w Unii Europejskiej. 17 i 18 września spotkamy się ponownie w gościnnych murach 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, by dyskutować o kluczowych wyzwaniach, stojących 
przed Polską i współcze snym światem.

Zapraszamy serdecznie!



 

UWAGA 
Sale obrad przystosowane dla osób niepełnosprawnych, tłumaczenie na język migowy, opieka nad małymi dziećmi.

W PROGRAMIE

 
Dzień pierwszy: QUO VADIS POLSKO, QUO VADIS ŚWIECIE, QUO VADIS KOBIETO? 

9.30–10.00  Otwarcie i powitanie gości 

10.00–11.30 PANEL  Potencjał, prawa, solidarność kobiet w Europie (opieka: M. Środa)
 O sytuacji i prawach kobiet w Europie, o mechanizmach równościowych i budowaniu Solidarności. 

11.30–12.00 WYKŁAD Viviane Reding  Przyszłość kobiet, kobiety przyszłości
 O przyczynach, skutkach i płci kryzysu mówią ekonomistki, feministki i pracodawczynie

12.00–13.00 Przerwa

13.00–14.30 PANEL  Quo vadis Polsko, quo vadis świecie, quo vadis kobieto? (opieka: H. Bochniarz)
 O wyzwaniach i trendach w gospodarce,  o kryzysie i  jego skutkach w kontekście m.in. ekologii i energetyki, finansów, demografii… 

14.30–16.00 PANEL Z perspektywy rynku: o trudnej równości, socjalnych prawach i przedsiębiorczości kobiet (opieka: J. Fedak)
 O prawach społecznych kobiet, biedzie, szansach i przeciwdziałaniu ekonomicznej dyskryminacji 

16.00–16.30 Przerwa

16.30–18.00 DEBATA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI  Dlaczego warto głosować na kobiety? (opieka: M. Fuszara, D. Warakomska) 

18.00–18.30 Uroczystość wręczenia nagrody Kongresu Kobiet 

18.30–19.00 Przerwa

19.00–20.00 WYDARZENIE ARTYSTYCZNE  recital Maryli Rodowicz

20.00 Noc Solidarności Kobiet (miejsce: Giełda Papierów Wartościowych)
 Wernisaże, recitale, performace, pokazy mody  etc.   

Dzień drugi: Z PERSPEKTYWY KOBIET O PERSPEKTYWACH KOBIET 

Sesje plenarne

9.00–10.00 PANEL  Euro 2012 – ile wygramy, a ile stracimy? (opieka: B. Gessel)

10.00–11.30 Bo była kobietą… (opieka: M. Środa)
 debata poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie w setną rocznicę uzyskania przez nią drugiej Nagrody Nobla  
 i wręczenie nagrody im. M. Skłodowskiej

11.30–12:00 Przerwa

12:00–16:00 SESJE RÓWNOLEGŁE  panele, debaty, warsztaty, wykłady, spotkania, prezentacje

SALA KONGRESOWA
• Historie kobiet: Opowiedz mi o swoim życiu (rodzina, kariera, „ja”)  (opieka: K. Szczuka)
• Czy media są seksistowskie? Szczera debata z „naczelnymi”  (opieka: D. Warakomska)

SALE IV PIĘTRO
• Jak wzmacniać przywództwo kobiet? (opieka: T. Mateo)
• Niemożliwe jest możliwe: Kobiety i władza w korporacjach (opieka: A. Liszka)
• O mentoringu, władzy i solidarności kobiet – debata VITAL VOICES (opieka: A. Bilińska)
• Europa jest kobietą! – o sytuacji kobiet, ich prawach i rynkowych mechanizmach równości  

– okrągły stół ministerek ds. równości kobiet i mężczyzn na rynkach pracy (opieka: MPiPS, J. Fedak) 
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• Dość marnowania potencjału! – Kobiety 50+ (opieka: MPiPS, E. Ćwiklińska-Kożuchowska, A. Karaszewska)
• Dzieciństwo, rodzicielstwo, praca – rzecz o godzeniu ról i  trudnej równości (opieka: A. Graff, H. Krzywonos, MPiPS)
• Jaka szkoła, jaka przyszłość? Edukacja na rzecz zrównoważonego społeczeństwa (opieka: D. Obidniak, K. Wigura) 
• Kobieta nie jest rzeczą! – debata o przemocy domowej i handlu kobietami (opieka: J. Kwaśniewska)
• Kobiety i finanse (opieka: Fundacja KRONENBERGA)
• Jak założyć żłobek? (opieka: MPiPS)
• Czy prawo posiada płeć? (opieka: E. Łętowska)
• Sztuka autoprezentacji (opieka: E. Serwa)
• Kobiety robią kulturę (opieka: B. Stasińska) 
• Taki może być twój los! Opieka nad osobami zależnymi (opieka: J. Banach, J. Król)
• Kochajmy się jak siostry, liczmy się jak rodzina! – o rodzinnym biznesie (opieka: S. Olszewska, A. Gwoińska)
• Trudne wyzwanie: Kobiety w wojsku i przy wojsku (opieka: D. Waniek)
• Dokąd zmierza światowy feminizm i jego organizacje? (opieka: J. Regulska)
• Ile mamy płci? Dlaczego jedni mają więcej praw niż inni? (opieka: Y. Kostrzewa)
• Afryka jest z nami! Liderki razem na rzecz rozwoju globalnego (opieka: J. Ochojska)

16.00–17.30 DEBATA POLITYCZNA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI PARTII POLITYCZNYCH

17.30 Zakończenie Kongresu, odczytanie postulatów

W KULUARACH

Hyde Park (wystawy, prezentacje, stoiska, konkursy) oraz Kącik Malucha (profesjonalna opieka nad dziećmi)


