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WARSZAWIANKA,
ROKU I PRZEMIAN?

WYBIERZ SWOJĄ KANDYDATKĘ I ZAGŁOSUJ
DO 6 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Szanowni Państwo,
niezwykłe kobiety zmieniają Warszawę w miasto przyjazne, tolerancyjne
i otwarte dla wszystkich. Docenienie roli kobiet, wsparcie i ochrona ich praw
jest dla mnie niezwykle ważne, dlatego realizuję program Warszawa dla kobiet.
Trzydzieści lat temu działaliśmy ramię w ramię, wierząc w ideały demokracji,
wolności i solidarności. Dziś szczególnie powinniśmy pielęgnować i utrwalać
dla kolejnych pokoleń wartości, które nas łączą, a nie dzielą. W tym wyjątkowym
roku świętujemy trzydzieści lat wolności oraz piętnaście lat wspólnoty w Unii
Europejskiej. Ogłaszając tytuł specjalny Warszawianka Przemian pragniemy
zwrócić szczególną uwagę na kobiety, które miały ogromny wpływ na ukształtowanie społeczeństwa, jakim dziś jesteśmy.
Pierwsza edycja plebiscytu Warszawianka Roku pokazała kobiece DNA naszego
miasta. Cieszę się, że kontynuujemy ten plebiscyt i po raz drugi oddajemy
w ręce mieszkańców decyzję o tym, która kobieta otrzyma tytuł Warszawianki
Roku oraz tytuł specjalny Warszawianki Przemian.
Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
przed nami druga edycja plebiscytu Warszawianka Roku,
w ramach którego przyznamy także tytuł Warszawianki Przemian.
Mam nadzieję, że tak jak w 2018 roku tytułem specjalnym Warszawianka Stulecia
przywróciliśmy pamięć o kobietach, które 100 lat wcześniej wywalczyły dla
nas prawa wyborcze, tak w tym roku przybliżymy mieszkańcom naszego
miasta kobiety związane z przemianami zapoczątkowanymi w ’89 roku.
Chciałabym też, aby ten plebiscyt rzucił światło na kobiety, które dziś i przez
ostatnie lata niestrudzenie działają na rzecz poszanowania ludzkiej godności,
mniejszości oraz ludzi marginalizowanych.
Wśród nominowanych znalazły się aktywne obywatelsko, świadome społecznie
i niezwykle zaangażowane kobiety, które przyczyniły i przyczyniają się do ważnych
zmian, bez których Warszawa nie byłaby miastem jakim jest dziś – nowoczesnym,
otwartym, różnorodnym i wolnym.
Ewa Malinowska-Grupińska
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

IDEA

Inspirujące, uważne na innych, zdeterminowane do działania. Takie są właśnie kandydatki
nominowane w plebiscycie Warszawianka Roku 2019, który pozwala na dostrzeżenie wyjątkowych osobowości.
K a p i t u ł a p l e b i s c y t u s p o ś r ó d z g ł o s z e ń m i e s z k a ń c ó w , w y ł o n i ł a d o t y t u ł u Warszawianki
Roku dziesięć kobiet, które każdego dnia angażują się w rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
zwracając uwagę na jego potrzeby. Ich działania pokazują, jak konsekwencją można zmieniać
otaczający nas świat.
W plebiscycie przyznany zostanie także tytuł specjalny Warszawianka Przemian. Do tego tytułu
nominowanych zostało pięć kobiet, które w okresie transformacji brały aktywny udział w zmienianiu funkcjonujących standardów i budowaniu społeczeństwa demokratycznego.
Decyzję o tym, kto zostanie Warszawianką Roku, a kto Warszawianką Przemian pozostawiamy
w Państwa rękach.
Na głosy czekamy do 6 października 2019 r.
www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku

WARSZAWIANKA ROKU
EWA BŁASZCZYK
Aktorka, założycielka fundacji „Akogo?”. Niestrudzona działaczka na rzecz
rozwoju leczenia pacjentów w śpiączce. Założycielka Kliniki Budzik dla dzieci
oraz dorosłych. Sprowadza do Polski światowe osiągnięcia medyczne, tworzy
przestrzeń wymiany wiedzy naukowej i wdraża programy eksperymentalne.

KATARZYNA HOMAN
Społeczniczka, działaczka ruchów miejskich i animatorka kultury, aktywizująca
mieszkańców Bielan do działania na rzecz lokalnej demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego. Zjednoczyła różne środowiska – mieszkańców, społeczników,
kupców wokół idei pielęgnowania tradycji bazaru Wolumen.

EWA JURKIEWICZ
Dyrygentka, na której zajęcia zapisać może się każdy. Prowadząc amatorskie
chóry m.in. w warszawskich Ośrodkach Kultury, buduje społeczność lokalną
oraz integruje osoby z niepełnosprawnościami. Wierzy, że muzyka jest metodą
terapii, która uczy wiary w siebie, tolerancji i szacunku.

EWA KULIK-BIELIŃSKA
Działaczka opozycji w okresie PRL, dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego
i inicjatorka Funduszu Civitates na Rzecz Solidarności i Demokracji w Europie.
Angażuje się w działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania organizacji
pozarządowych, rozwoju filantropii i aktywności obywatelskiej.

JULIA MACIOCHA
Aktywistka działająca na rzecz walki z przemocą i dyskryminacją. Na wielu
polach wspiera kobiety oraz mniejszości społeczne. Prezeska zarządu Fundacji
Wolontariat Równości, która koordynuje działania związane z organizacją
Parady Równości. Feministka oraz wolontariuszka w Feminotece.

WARSZAWIANKA ROKU
URSZULA NOWAKOWSKA
Prawniczka, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego.
Od lat aktywna w działaniach na rzecz równouprawnienia. Powołała Fundację
Centrum Praw Kobiet, zajmującą się udzielaniem porad prawnych i psychologicznych dla ofiar przemocy oraz przestępstw na tle seksualnym.

KAROLINA PACOŃ
Organizatorka akcji pomocy potrzebującym „Podaruj obiad”, w której każdy
w prosty sposób może kupić posiłek osobom bezdomnym, starszym i ubogim.
Dzięki jej działaniom, każdego miesiąca potrzebujący zyskują nie tylko możliwość spożycia gorącego posiłku, ale także nadzieję i wiarę we własną godność.

DR BIANKA SIWIŃSKA
Redaktor naczelna „Perspektyw”, inicjatorka działań na rzecz kobiet w technologiach i projektów wspierających ich kariery w tej branży. Zainicjowała m.in.
akcje „Dziewczyny na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!”. Autorka licznych badań i książek o internacjonalizacji i innowacji w szkolnictwie wyższym.

NICOLE SOCHACKI-WÓJCICKA
Położnik-ginekolog w trakcie specjalizacji, twórczyni bloga mamaginekolog.pl,
na którym porusza tematy zdrowia dzieci, kobiet w ciąży, diagnostyki prenatalnej
oraz badań profilaktycznych. Autorka książek i akcji społecznych, tj. „Narodowe
wietrzenie”, czy rekordowej zbiórki na WOŚP ze sprzedaży własnych ebooków.

IZABELA SOPALSKA-RYBAK
Prezeska fundacji oraz autorka bloga Kulawa Warszawa, które czynią życie
osób z niepełnosprawnościami bardziej dostępnym. Pokazuje, jak radzić sobie
z wyzwaniami dnia codziennego i tworzyć przestrzeń dostępną dla wszystkich.
Organizatorka licznych akcji zwiększających świadomość i wrażliwość społeczną.

WARSZAWIANKA PRZEMIAN
PROF. ZW. DR HAB. N. MED. ANNA DOBRZAŃSKA
Założycielka i kierowniczka Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii
Noworodka w Warszawie. Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. Jako
pierwsza w Polsce umożliwiła matkom przebywanie na oddziałach ze swoimi
dziećmi, uznając rodziców za ważnych uczestników procesu leczenia dziecka.

KRYSTYNA JANDA
Aktorka, reżyserka, autorka książek i scenariuszy. Założycielka fundacji
prowadzącej dwa teatry – Teatr Polonia oraz Och Teatr, tworzące awangardę
teatralną stolicy. Orędowniczka równości, demokracji, równouprawnienia
kobiet oraz niezależności artystycznej.

PROF. DR HAB. EWA ŁĘTOWSKA
Pierwsza polska Rzeczniczka Praw Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Niestrudzenie działa
na rzecz praworządności w Polsce. O prawie mówi otwarcie i w sposób przystępny.
Nauczycielka akademicka i autorka wielu publikacji o prawie.

KRYSTYNA STARCZEWSKA
Polonistka, filozofka, pedagożka. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu w zespole
ds. oświaty. Stworzyła pierwsze społeczne liceum w Polsce - dziś Zespół Szkół
Bednarska, które wyznaczyło nowe standardy i stało się wzorem dla innych placówek
edukacyjnych. Mecenaska solidarności, tolerancji i wzajemnego szacunku.

LUDWIKA WUJEC
Współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, jedna z matek założycielek
prasy podziemnej. Jej mieszkanie bywało redakcją „Robotnika”, biuletynu KOR
i salą wykładową Latającego Uniwersytetu. W czasie obrad Okrągłego Stołu
asystentka Tadeusza Mazowieckiego, później sekretarz gminy Warszawa-Centrum.
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Plebiscyt organizuje m.st. Warszawa

