
EWA JEŻAK - OKRĘG 37 

Życiorys i doświadczenie: 

Pełnomocniczka oraz członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. 
Prezeska Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet, przewodnicząca 
Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkini Koła 
Gospodyń Wiejskich, była radna oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Krzymów. Współorganizatorka wszystkich Czarnych Protestów w 
Koninie. Swoje działanie opieram na zasadzie, że razem możemy 
więcej.  

 Dlaczego wspieram Roberta Biedronia? 

Robert daje gwarancję na zmianę. Na to, że polityka może być 
odpowiedzialna, równościowa i odpowiadająca na wyzwania 
współczesności.  

 Pierwsza zmiana, którą wprowadziłabym w Polsce to… 

Zagwarantowanie i przestrzeganie praw kobiet, wprowadzenie 
związków partnerskich, rozdział państwa od  Kościoła czy tzw. ustawa 
śmieciowa to sprawy, które przychodzą mi na myśl jako pierwsze. Tak 
wiele jest do zmiany, że trudno wybrać jedną. 

KALINA MICHOCKA - OKRĘG 36 

Życiorys i doświadczenie: 

Działaczka społeczna, feministka, współzałożycielka stowarzyszenia Kaliska 
Inicjatywa Miejska, inicjatorka i koordynatorka społecznej analizy budżetu 
Kalisza, współorganizatorka Czarnego Protestu w Kaliszu. Kierowniczka 
operacyjna Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (2015-2017). 
Etnolingwistka, absolwentka UAM w Poznaniu, ukończyła IX edycję Szkoły 
Liderów i Akademię Demokracji Socjalnej.  



Dlaczego wspieram Roberta Biedronia? 

Robert Biedroń ma odwagę i determinację iść pod prąd przekonaniu, że 
Polki i Polacy „nie dorośli” do dojrzałej demokracji. Uosabia nową jakość 
w polskiej polityce, tak bardzo dziś potrzebną. Jest skuteczny i 
zorientowany na rozwiązania. Jego progresywna wizja Polski to również 
moje marzenie.  

Pierwsza zmiana, którą wprowadziłabym w Polsce to… 

Rozpoczęcie procesu deglomeracji — przenoszenia siedzib dużych 
instytucji publicznych poza Warszawę i metropolie. To szansa na 
równomierny rozwój całego kraju, bodziec dla małych i średnich miast, 
które czeka poważny kryzys, m.in. depopulacja, pogłębiające się 
wykluczenie komunikacyjne i coraz mniejsze zróżnicowanie oferty rynku 
pracy.  

KATARZYNA UEBERHAN - OKRĘG 39 

Życiorys i doświadczenie: 

Feministka i aktywistka dzia łająca na rzecz praw kobiet, 
przeciwdziałania przemocy oraz równego traktowania. 
Współorganizatorka i koordynatorka wydarzeń w ramach "czarnych 
protestów” (“czarny poniedziałek”, “czarny piątek”), jak również “Manify 
Poznań”, “One Billion Rising” oraz demonstracji antynacjonalistycznych i 
antyrasistowskich. Członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet. 
Sojuszniczka Stowarzyszenia Grupa Stonewall, działającego na rzecz 
osób LGBT+, organizatora Marszów Równości w Poznaniu. 
Koordynatorka zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy 
“Ratujmy Kobiety”, zaangażowana również w zbiórki podpisów pod 
takimi projektami jak: “Świecka szkoła”, czy “Referendum szkolne”. 



Dlaczego wspieram Roberta Biedronia:  

Robert pozytywnie zmienia obraz polityki i polityka. Przełamuje partyjny 
duopol i pokazuje, że inna polityczna droga jest możliwa. To wyjątkowy 
polityk i człowiek, który potrafi łączyć ponad podziałami i daje nadzieję 
na prawdziwą zmianę. Jako jedyny trafia do młodszego pokolenia, co 
może wpłynąć na większy udział młodych w życiu publicznym oraz w 
wyborach. 

Pierwsza zmiana w Polsce jaką bym wprowadziła to: 

Przede wszystkim równość. Zagwarantuję prawdziwą równość kobiet i 
mężczyzn poprzez ustawowe zrównanie wynagrodzeń, czyli taką samą 
płacę za tą samą pracę. Skończę ze “szklanymi sufitami” - dzięki 
zapewnieniu równego dostępu osobom o takich samych kwalifikacjach 
do tych samych stanowisk. Pełna równość to także równe traktowanie 
wszystkich obywatelek i obywateli bez względu na ich płeć i orientację, 
dlatego jestem za wprowadzeniem równości małżeńskiej. 

HANNA MARIA ZAGULSKA - OKRĘG 38 

Życiorys i doświadczenie: 

Zawodowo zajmuję się komunikacją w mediach społecznościowych oraz 
public relations dla organizacji pozarządowych. Od 2015 roku 
współorganizuję protesty w obronie praw człowieka oraz prowadzę 
grupę edukacyjną zajmującą się polityką miejską. Jestem 
współinicjatorką każdej demonstracji i wydarzenia organizowanego w 
ramach @Łańcuch Światła Poznań. 

Dlaczego wspieram Roberta Biedronia:  

Tworząc ugrupowanie z Robertem Biedroniem zadbamy o szanowanie 
praw wszystkich osób. Zbudujemy taką Polskę, w której prawa kobiet 
nie muszą być wywalczane na ulicach, bo mamy swoje przedstawicielki 



w sejmie. Obywatele i obywatelki nie są pozostawiani bez realnego 
wsparcia. Taką, w której każda osoba czuje się bezpieczna, a rządzący 
nie nadużywają władzy.  

Pierwsza zmiana w Polsce jaką bym wprowadziła to: 

Chcę zadbać o dostępność edukacji, opieki zdrowotnej i życia 
kulturalnego w każdym powiecie. Aby tak się stało musimy zapewnić 
sprawną komunikację publiczną autobusową oraz kolejową spiętą w 
jeden system. Każda mieszkanka i mieszkaniec powiatu ma prawo do 
łatwego połączenia z miastem powiatowym i wojewódzkim.  


