KTO ZOSTANIE

WARSZAWIANK Ą
ROKU?

WYBIERZ SWOJĄ KANDYDATKĘ I ZAGŁOSUJ
DO 22 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Szanowni Państwo,
Silna, otwarta, tolerancyjna, przyjazna i europejska – taka jest Warszawa i takie
są jej mieszkanki. To one wywierają decydujący wpływ na nasze miasto. Nie
zawsze jednak rola kobiet w życiu stolicy była należycie uhonorowana. Zmieniamy to właśnie dzięki takim inicjatywom jak Warszawianka Roku.
To nagroda dla kobiet szczególnych, niekoniecznie z pierwszych stron gazet, które najwyżej cenią
wartości takie jak otwartość, tolerancja i wolność. To nagroda dla kobiet dających nam wszystkim
przykład, jak budować społeczeństwo obywatelskie. To nagroda dla kobiet, dzięki którym
możemy czuć się dumni, że mieszkamy w Warszawie. Najważniejsze jest jednak to, że o tym, kto
otrzyma tytuł, decydują sami mieszkańcy stolicy.
Zeszłoroczna edycja była wyjątkowa. Pandemia sprawiła, że uhonorowaliśmy wszystkie warszawianki za ich szczególną rolę w walce z koronawirusem – to one stanęły na pierwszej linii frontu
w szpitalach, domach opieki, a także w życiu codziennym. Ta postawa napełniła nas wszystkich
nadzieją, dlatego w tym roku to właśnie nadzieja stała się motywem przewodnim plebiscytu.
Wszyscy dziś bardzo tej nadziei potrzebujemy, może bardziej niż kiedykolwiek. To ona jest
źródłem siły niezbędnej nie tylko do pokonania epidemii, ale także do walki o prawa kobiet, wolność i demokrację, które są w ostatnich latach poddawane ciągłym próbom. W tym czasie pokazaliśmy, iż stolica zawsze jest z warszawiankami oraz ze wszystkimi kobietami w Polsce. Mogę
obiecać, że to się nie zmieni. Bo Warszawa jest kobietą – wyjątkową, jak Warszawianka Roku.

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
kiedy rozpoczynam czytanie biogramów kobiet zgłoszonych w plebiscycie
„Warszawianka Roku”, towarzyszy mi zawsze ogromne zaciekawienie, ale też
entuzjazm. Kogo tym razem mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta zauważyli
i docenili? Te wybory wskazują niewątpliwie, co jest dla nich ważne, co ich porusza i które elementy życia osobistego, ale też społecznego, są w centrum uwagi
mieszkańców.
Czas pandemii zmienił nasze życie, w pewnych aspektach być może nawet nieodwołalnie.
Doświadczenie związane z koniecznością izolacji społecznej znacząco wpłynęło na przeniesienie
naszej codziennej aktywności do internetu, sprawiło również, że staliśmy się bardziej empatyczni,
znaczenie częściej przejmujemy się losem innych, angażujemy się w bezinteresowną pomoc. Mam
nadzieję, że ta wzmożona uważność na drugiego człowieka i serdeczność, którą dostrzegaliśmy,
słyszeliśmy o niej czy też doświadczaliśmy jej bądź my, osobiście, bądź nasi bliscy, będzie nam
towarzyszyć już zawsze.
Życiorysy kandydatek nominowanych do tytułu potwierdzają, że chcemy doceniać osoby odważnie występujące w obronie słabszych, w obronie mniejszości, ale przede wszystkim w obronie
praw kobiet. Myślę, że działania nominowanych, które nie zawsze są mieszkankami Warszawy, nie
tylko inspirują i mobilizują, ale - co ważniejsze - dodają odwagi osobom najbardziej potrzebującym wsparcia. I nie ma znaczenia, czy będzie to pomoc lokalna, pomoc jedno lub kilkuosobowa,
czy wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. Liczy się każdy gest.
Chciałabym, żeby wszystkim, którzy zechcą oddać swój głos na kobiety nominowane do tytułu
„Warszawianka Roku”, również udzielił się entuzjazm. To wspaniałe, że mamy tyle wrażliwych,
mądrych i zaangażowanych kobiet i że z każdym kolejnym plebiscytem mamy szansę lepiej je
poznać. Już teraz możemy szukać kandydatek do tytułu „Warszawianka Roku” na następny rok.

Ewa Malinowska-Grupińska
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

IDEA
Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością
społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Tytuł Warszawianki Roku jest przyznawany zarówno za
działalność na rzecz stolicy, jak i realizację działań na rzecz promowania wartości takich jak otwartość, tolerancja, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie,
działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności
lokalnej w Warszawie.
Pandemia COVID-19 wiele zmieniła w życiu każdego z nas, czas izolacji, obawy
o zdrowie swoje i bliskich był wyjątkowo trudny, dlatego motywem przewodnim tegorocznej edycji plebiscytu jest NADZIEJA. Jest to doskonały pretekst do
rozmowy o tym, kto i co daje dziś nadzieję Warszawiakom.
Warszawianką Roku może zostać każda kobieta – osoba publiczna i cicha bohaterka codziennego życia. Założycielka własnego biznesu, zaangażowana społecznie obywatelka, matka łącząca życie zawodowe z rodzinnym. Kapituła plebiscytu spośród zgłoszeń mieszkańców wyłoniła 10 wyjątkowych kobiet.
To warszawiacy zdecydują, kim zostaje Warszawianka Roku.
Na głosy czekamy do 22 października 2021 r.
warszawiankaroku.um.warszawa.pl

KANDYDATKI
KATARZYNA AUGUSTYNEK
Znana jako Babcia Kasia. Absolwentka prawa i emerytowana lektorka angielskiego
i hiszpańskiego. Działa w oddolnych ruchach przeciwstawiających się łamaniu praw
obywatelskich w Polsce. Zaangażowana w walkę o prawa kobiet, aktywnie zabiera głos,
gdy przychodzi wesprzeć społeczność LGBT+, bronić wolnych sądów czy sprzeciwić się
przemarszom neofaszystów.

SYLWIA CHUTNIK
Pisarka, aktywistka feministyczna i varsavianistka. Aktywna popularyzatorka czytelnictwa. Jej praca doktorska w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
nosi tytuł „Codzienność Warszawy w latach 1954-1955”. Założycielka Fundacji Mama,
w której zajmowała się prawami matek, ambasadorka społeczności LGBT+.

KAMILA GÓRNIAK
Pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji SMA, która wspiera osoby chore na
rdzeniowy zanik mięśni. Współautorka projektu „TAK dla terapii na SMA w Polsce”
i innych akcji społecznych. Wraz ze swoim zespołem doprowadziła do refundacji ultranowoczesnej, kosztownej terapii na SMA dla wszystkich chorych w Polsce. Dzięki staraniom
Fundacji wprowadzono ratujące życie badania przesiewowe dla wszystkich noworodków.

MARINA HULIA
Nauczycielka, działaczka społeczna. Córka Rosjanina i Białorusinki urodzona na Ukrainie. Od 28 lat mieszka i pracuje w Polsce. Opiekuje się uchodźcami, seniorami oraz
osobami w kryzysie bezdomności. W 2020 r. otrzymała nagrodę ks. Józefa Tischnera.
Laureatka nagrody imienia Ireny Sendlerowej „za naprawianie świata”.

AGNIESZKA KĘPKA
Aktywistka miejska. Współzałożycielka i koordynatorka działań organizacji pomocowej dla osób w kryzysie bezdomności – Gy Dziung Norbu. To zainicjowana przez
warszawskich buddystów grupa wolontariuszy, przygotowująca ciepłe, wegańskie
posiłki dla osób w potrzebie, która obecna jest na ulicach Warszawy od 10 lat.

KANDYDATKI
OLGA KOZIEROWSKA
Dziennikarka biznesowa, działaczka społeczna i mentorka. Prezeska Fundacji Sukcesu
Pisanego Szminką. Od 12 lat wspiera rozwój zawodowy i osobisty kobiet w Polsce.
Ekspertka ds. różnorodności i polityk włączania. Pomysłodawczyni programu aktywizacji zawodowej kobiet Sukces TO JA, aplikacji mobilnej MyOla oraz ogólnopolskiego
konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.

MARTA LEMPART
Feministka, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Stała na czele największych
demonstracji przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Prawniczka, przez
wiele lat zaangażowana w walkę o prawa osób z niepełnosprawnościami. Inicjatorka pierwszego Ogólnopolskiego Strajku Kobiet – Czarnego Poniedziałku 3 października 2016 roku.

AGNIESZKA SIKORA
Dziennikarka i pedagożka resocjalizacyjna. Autorka ponad trzystu reportaży radiowych
i telewizyjnych o tematyce społecznej. Założycielka Fundacji PO DRUGIE, która pracuje
z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i doświadczającą bezdomności.
Fundacja prowadzi w Warszawie mieszkania treningowe dla młodych osób w kryzysie
bezdomności.

WANDA TRACZYK – STAWSKA
Psycholożka, harcerka Szarych Szeregów, w czasie II wojny światowej działaczka podziemia niepodległościowego, Żołnierz AK i uczestniczka Powstania Warszawskiego.
Przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy i, jak
mówi, ma do wypełnienia żołnierski rozkaz: odszukać mogiły powstańcze na terenie
miasta i doprowadzić do godnego upamiętnienia bohaterskiej śmierci towarzyszy broni.

MAGDALENA „LUSIA” ŻAGAŁKOWICZ
Resocjalizatorka i aktywistka bezkompromisowo walcząca o polepszenie losu osób
w kryzysie bezdomności. W jednej z kamienic w samym sercu warszawskiej Pragi
prowadzi Fundację „Serce Miasta”, gdzie wydawana jest żywność, odzież i środki higieniczne. Potrzebujący mogą tam skorzystać także z usług fryzjera, czy uzyskać pomoc
prawną bądź lekarską.
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Plebiscyt organizuje m.st. Warszawa

