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Wiedza, przedsiębiorczość, wizerunek-to zagadnienia, które poruszono podczas II edycji
Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego. Panie spotkały się w sobotę (06.09) w Teatrze im. A.
Mickiewicza w Cieszynie. Kongres odbył się pod honorowym patronatem małżonki
Prezydenta RP, Anny Komorowskiej.

Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego organizowany jest przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych. W minioną
sobotę (06.09) panie spotkały się po raz drugi. Oﬁcjalne otwarcie Kongresu poprzedził występ grupy PeDeBe,
kierowanej przez Izabelę Tymich.
Po tanecznym wprowadzeniu, zgromadzonych gości i uczestników spotkania, przywitała Roma Rojowska prezeska
Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych, Konsul Generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska oraz burmistrz
Cieszyna, Mieczysław Szczurek. Drogie Panie, bardzo się cieszę, że rozpoczęta w zeszłym roku inicjatywa
Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego znalazła swoją kontynuację. Klub Kobiet Kreatywnych zawsze był
jedną z najprężniej działających organizacji w Cieszynie, czego przykładem może być uliczka cieszyńskich
kobiet, a ukoronowaniem działań właśnie ten Kongres. O jego randze i o tym, jak jest ważny świadczy
chociażby, patronat honorowy Pani Anny Komorowskiej – mówił Burmistrz Cieszyna, Mieczysław Szczurek, po
czym dodał. Nie zawsze równowaga pomiędzy kobietami i mężczyznami jest zachowana. Widać to
zwłaszcza w systemie płac. Ogromna szkoda, bo często kompetencje kobiet aspirujących na dane
stanowisko są znacznie wyższe, niż starających się o tą samą pracę mężczyzn. Myślę, że o tym mogliśmy
wszyscy się nie raz przekonać. Wiele już w tym zakresie zostało zrobione, ale na pewno długa droga
jeszcze przed nami, zanim cały ten system zacznie działać tak, jak powinien. Mam nadzieję, że właśnie
taki dzień jak dziś, czy ten Kongres jest w stanie w przyszłości to zmienić – dodał.
W panelu otwierającym Kongres nie zabrakło krótkiej prezentacji i ﬁlmu o historii Kongresu Kobiet ( działalność,
postulaty, osiągnięcia i plany ), którą przedstawiła Marzena Chincz. Ważnym punktem programu było odczytanie
listu małżonki Prezydenta RP, Anny Komorowskiej, który był skierowany do uczestniczek Kongresu, a odczytała go
Roma Rojowska, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych. Cieszę się, że pierwszy, ubiegłoroczny
Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego, który zgromadził blisko 500 uczestniczek okazał się niezwykle
potrzebnym forum wymiany poglądów, kreowania nowych oczekiwanych inicjatyw, będących realną
odpowiedzią na problemy kobiet z regionu. Najpilniejszą potrzebą zgłaszaną podczas kongresowych debat
okazało się organizowanie w środowisku lokalnym sieci współpracy i wzajemnego wsparcia kobiet
znajdujących się w różnej kondycji zawodowej i osobistej. Mających sobie nawzajem do zaoferowania
różnorodność doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Granica państwowa, która od blisko 100 lat rozdziela
historyczny region Śląska Cieszyńskiego nadal osłabia więzy łączące Polki i Polaków z obu stron Olzy.
Brakuje wzajemnej wiedzy o realiach codziennego życia, słabną relacje rodzinne i towarzyskie. Nie
wystarczające są kontakty pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na Zaolziu i w
polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Kongres ma w związku z tym być szansą do zacieśnienia współpracy z
mniejszością polską z czeskiej części euroregionu Śląsk Cieszyński (…) – odczytała list Anny Komorowskiej,
Roma Rojowska.
Podczas wystąpień głos zabrał również Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek.
Otwierałem pierwszy i drugi Kongres Kobiet Polskich. To było parę lat temu. Teraz te Kongresy są tak
niesamowite, przepełnione tradycją, siłą oddziaływania, że chyba nie przypuszczaliśmy sześć lat temu,
wtedy kiedy tworzyły się podwaliny tej wspaniałej, corocznej uroczystości, że tak się to pięknie rozwinie –
podkreślał Jerzy Buzek.

Jerzy Buzek mówił również o środkach UE dla małych i średnich ﬁrm w perspektywie 2014-2020. To wzruszające, że
odwiedził nas Jerzy Buzek. Jest stąd, jest stela i zna problemy tej ziemi – zaznaczyła Roma Rojowska.
Jesteśmy dziś w Teatrze im. A. Mickiewicza, jest to miejsce wspaniałe, ale tutaj dziś na Kongresie się nie
skończy. To początek naszych inicjatyw. Dziś ogłosimy nasze postulaty. To musi być całoroczna praca, w
przyszłym roku będą to również fora ekonomiczne, gospodarcze, ustalimy, jaka ma być strategia rozwoju,
która bierze pod uwagę kobiety – mówiła Roma Rojowska.
Panie podczas Kongresu dyskutowały o inicjatywie KIWI, czyli Kobiecy Inkubator Wiedzy Innowacyjności. Musimy
się sieciować, musimy być razem, stawać do wyborów, kandydować, wybierać, iść do wyborów. Bo akcja
profrekwencyjna to coś bardzo ważnego. Możemy nie kandydować, ale musimy iść wybierać i wiedzieć
kogo wybrać. Najlepiej kogoś, kto mówi również o sytuacji kobiet, kto bierze je pod uwagę, bo ekonomia
ma płeć – zaznaczyła Roma Rojowska, po czym dodała. Chcemy mówić o tym wszystkim głośno, żeby po
prostu ktoś nas usłyszał. Byśmy my same słysząc tę energię, która jest wśród nas mogły coś zrobić. Mogły
walczyć w samorządach o zmiany, aby móc tutaj zostać, a nie uciekać z ziemi cieszyńskiej.
Kongres podzielono na 8 tematycznych paneli. Mówiono o kobietach idących do wyborów, gdzie radne, posłanki i
europosłanki żywo debatowały o tym, czy Polska to kraj dla kobiet. Nowy potencjał kobiet, Kobiety mentorki,
liderki i ich inspiracje, wspieranie przedsiębiorczości kobiet, nowe technologie, kobiety w mundurach, warunki
zdrowia, poradnik stylu – to tematy, które między innymi zostały poruszone podczas całodniowego spotkania w
cieszyńskim teatrze. Oprócz paneli dyskusyjnych tego dnia nie zabrakło również różnego rodzaju stoisk, zarówno w
strefie edukacyjnej, przedsiębiorczości, IT, jak i wizerunku oraz zdrowia, żywienia i fitness.
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