
III Małopolski Kongres Kobiet 
27 lutego 2016 r.

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, ul. Krupnicza 33

Hasło przewodnie: WBREW STEREOTYPOM

Rejestracja od godz. 8:30, rozpoczęcie ok. 9:30, zakończenie ok. 19:00

PROGRAM

 Energetyczny występ artystyczny

 Oficjalne otwarcie Kongresu

 Wykład otwierający prof. Jerzego Vetulaniego

 Stereotyp – wróg, czy przyjaciel? Kilka słów o stereotypach wg. psychologii - Małgorzata Stelmasiak  
 Galicyjskie pionierki kamery dr hab. Małgorzata Radkiewicz

PANELE

1. Kobiety – silna płeć  (koncepcja panelu - Anna Łyżwa)

2. Kopciuszek – to przeżytek, czyli: jak być bogatą  (koncepcja panelu  - Małgorzata Bednarczyk) 

3. Jak Cię widzą, jak Cię słyszą (koncepcja panelu  - Joanna Kongstad / Aneta Pondo) 

4. Zdrowie kobiety -  zdrowie rodziny. Diagnostyka (koncepcja panelu  - Sylwia Salwińska)

5. Baba rządzi na wsi! (koncepcja panelu  - Barbara Kawa / Renata Wiss) 

6. Sztuka projektowania kariery, czyli sukces szyty na miarę (koncepcja panelu - Aneta Rydz / 
Agnieszka Kościuczyk) 

7. Kobieta – istota seksualna (koncepcja panelu - Gosia Kubik)

8. Tańcząca z wilkami. Sytuacja kobiet sztuki po 1989  (koncepcja panelu - Małgorzata Błaszczyk)

9. „Ruch głupich kobiet” czyli jak się mówi o feminiźmie i czy jest on wciąż potrzebny 
(koncepcja panelu  - Adrianna Chorąży / Katarzyna Horabik) 

10. Skrywane problemy kobiet. Trudne rozmowy o uzależnieniach i chorobach cywilizacyjnych 
XX i XXI wieku. (koncepcja panelu  - Katarzyna Zielińska)

11. Odczarowany, zaangażowany. Rola mężczyzny w rodzinie (koncepcja panelu – Amadeusz Gaweł, 
Bogusława Gaweł)

12. Piecza zastępcza. Rzecz o profesjonalizmie  (Fundacja Projekt Roz)

13. Praca - jak ją znaleźć, a nie tylko szukać  (Fundacja Infolet – Młodzi w IT)

Ponadto 

Indywidualne  porady:  dietetyka,  psychologa,  seksuologa,  trenera  personalnego,  a  także:  dla pań puszystych i  jak
przygotować dziecko do przedszkola. 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE w miejscu Kongresu:

 Historie niby niepotrzebne - performance artystyczno-społeczny HERstory (studentki III r. Instytutu 
Kultury UJ)  



 Koncert niespodzianka na zakończenie III MKK

 Spotkanie z małopolskimi autorkami

 Ciekawe książki poleca doradca książki

 Wystawa grafiki i fotografii

 Park kobiet: 
Stoiska sponsorów / Stoiska stowarzyszeń / Prezentacje wystawców 

WYDARZENIA W KRAKOWIE:

26 lutego - BWA Bunkier Sztuki - Przegląd filmów

28 lutego - BWA Bunkier Sztuki – oprowadzanie po wystawie 

28 lutego - "Modna i już! Moda w PRL” - oprowadzanie po wystawie w Muzeum Narodowym

29 lutego - Forum Przestrzenie - wystawa fotograficzna Agaty Pałys-Suchorab, podsumowanie

Komitet Organizacyjny III MKK tworzą członkinie Stowarzyszenia Most Kobiet 

Jesteśmy przekonane, że tworzymy najważniejsze wydarzenie w Małopolsce skierowane do kobiet,
warte wsparcia i propagowania.

O kongresie 

Małopolski  Kongres  Kobiet  jest  największym,  adresowanym  do  kobiet,  niekomercyjnym  i apolitycznym
i wydarzeniem w Polsce południowej, organizowanym od 2014 r. w Krakowie, stolicy regionu. 

Intencją  organizatorek  jest,  aby  był  on  wydarzeniem  skupiającym  aktywne  mieszkanki  Małopolski,
promującym lokalne liderki, artystki i profesjonalistki wszelkich dziedzin. Staramy się, aby MKK proponował
tematy  ciekawe,  inspirujące i  ważne dla  kobiet,  był  okazją  do wymiany doświadczeń,  prezentacji  osób
i stowarzyszeń  działających  w Małopolsce  na rzecz  kobiet.  Dwa pierwsze kongresy,  których  partnerami
merytorycznymi były wiodące krakowskie uczelnie, gromadziły ponad tysiąc uczestniczek (i uczestników),
a ich  organizacja  i  program  oceniane  były  bardzo  wysoko  także  przez  naszych  gości,  zewnętrzych
obserwatorów i przedstawicieli mediów. 

Zapraszamy do uczestnictwa w III Małopolskim Kongresie Kobiet! 

Informacje i rejestracja: www.malopolskikongreskobiet.pl
Facebook.com/malopolskikongreskobiet 

http://www.malopolskikongreskobiet.pl/



