
ANGELA DAVIS
Angela Davis was born in 1944 in Alabama, USA, 
in her youth she experienced racial prejudice and 

expressed that she was against; the Vietnam 
War, racism, sexism, and the prison system, and 
expressed that she supported gay rights and other 

She said that the organisers appeared to prefer 

Together with Kimberlé Crenshaw and others, she 
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Finland, to escape civil war in Somalia she 

to her country and help her people regain 

read at the age of 14 she has since earned one 
bachelor’s degree, three master’s degrees and 

hospitals throughout Somalia and decided to 
run for president even though it was extremely 

has not given up on helping people all over 
Somalia access a safe standard of living and 
when asked why she says “I see my myself as 

ANGELA DAVIS
Angela Davis urodziła się w 1944 roku w Alabamie 
(USA), w młodości doświadczała uprzedzeń rasowych 
i dyskryminacji. 

Większość politycznego zaangażowania Angeli 
przypada na lata 50. – należała wtedy do organizacji 
amerykańskich skautek Girl Scouts of the USA. Jako 
skautka uczestniczyła w marszach protestacyjnych 
przeciwko segregacji rasowej w Birmingham.

Od 1969 roku Angela zaczęła przemawiać publicznie. 
Deklarowała, że jest przeciwna wojnie w Wietnamie, 
rasizmowi, seksizmowi i systemowi więziennictwa 
oraz wyraziła poparcie dla osób homoseksualnych 
i innych ruchów domagających się sprawiedliwości 
społecznej. Angela sprzeciwiła się Marszowi Miliona 
Mężczyzn z 1995 roku, twierdząc, że promują sek-
sizm, wykluczając kobiety z tego wydarzenia. Stwier-
dziła, że organizatorzy propagują służebną rolę ko-
biety w społeczeństwie. Wraz z Kimberlé Crenshaw 
i innymi kobietami stworzyła sojusz czarnych femini-
stek – Afroamerykańską Agendę 2000.

FADUMO DAYIB

Fadumo Dayib zasłynęła jako pierwsza kobieta, 
która kandydowała na prezydenta Somalii.

Wraz z młodszym rodzeństwem uciekła przed so-
malijską wojną domową do Finlandii, gdzie niestru-
dzenie pracowała, aby wrócić do swojego kraju i po-
móc rodakom odzyskać wolność i pokój. Nauczyła 
się czytać w wieku 14 lat, a następnie podjęła stu-
dia i uzyskała  tytuł licencjata, trzy tytuły magister-
skie i rozpoczęła studia doktoranckie.

Współpracowała z Organizacją Narodów Zjed-
noczonych przy tworzeniu szpitali w całej Soma-
lii i zdecydowała się kandydować na prezydenta, 
chociaż było to niezwykle niebezpieczne. Mimo że 
nie wygrała, nie zrezygnowała z pomocy ludziom 
w całej Somalii, by ci mieli dostęp do standardu ży-
cia zapewniającego poczucie bezpieczeństwa. Na 
pytanie, dlaczego to robi, odpowiada: „Moim zada-
niem jest służyć mojemu narodowi”. 
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Having lost her sight and hearing at a young 

She was a woman of immense intelligence, 

that would later become ‘Helen Keller 

consequences of blindness, poor health, and 

as a spokesperson and ambassador for the 

When the Taliban took control of the country, 
the extremists banned everything from 
television to music and banned girls from 

behalf of girls and our right to learn, and this 

HELEN KELLER

MALALA YOUSAFZAI

Po utracie wzroku i słuchu w młodym wieku Keller 
nieoczekiwanie uzyskała tytuł licencjata i zainspi-
rowała kolejne pokolenia jako działaczka na rzecz 
praw osób niepełnosprawnych.

Była kobietą o ogromnej inteligencji, wysokich am-
bicjach i wielkich osiągnięciach, która poświęciła 
swoje życie, aby pomagać innym. W 1904 roku 
 Helen ukończyła Radcliffe College, stając się 
pierwszą osobą niesłyszącą i niewidomą, która 
uzyskała tytuł licencjata (Bachelor of Arts).

W 1905 roku założyła organizację, znaną później 
pod nazwą „Helen Keller International”, wspie-
rającą weteranów, którzy stracili wzrok podczas 
walk. Z biegiem czasu jej misja rozszerzyła się 
na zwalczanie przyczyn i skutków ślepoty, złego 
stanu zdrowia i niedożywienia. Helen wstąpiła do 
Amerykańskiej Fundacji na rzecz Osób Niewido-
mych w 1924 roku i do śmierci pełniła funkcję jej 
rzeczniczki i ambasadorki.

Malala Yousafzai urodziła się w Mingorze w Pa-
kistanie w 1997 roku. Jej ojciec był nauczycie-
lem i prowadził w rodzinnej wiosce szkołę dla 
 dziewcząt.

Kiedy Talibowie przejęli kontrolę nad krajem, eks-
tremiści zakazali wszystkich rozrywek – od telewi-
zji po muzykę. Zakazali też dziewczętom chodze-
nia do szkoły. Malala wypowiadała się publicznie 
w imieniu dziewcząt, domagając się dostępu kobiet 
do nauki, co w konsekwencji sprawiło, że stała się 
celem ataków.

Malala została zaatakowana przez talibów z po-
wodu swojego zaangażowania na rzecz obrony 
praw dziewcząt do edukacji. Gdy wyzdrowiała, 
Yousafzai zaczęła działać w obronie prawa do 
edukacji. Założyła Fundusz Malali, organizację 
non-profit. Została najmłodszą laureatką Pokojo-
wej Nagrody Nobla. W 2020 r. ukończyła studia 
filozoficzne, polityczne i ekonomiczne na Uniwer-
sytecie Oksfordzkim. 
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men’s and women’s games

#Women2Drive movement, to challenge 

She was arrested and imprisoned for “driving 

she never drives again on Saudi lands, speaks 

including imprisoned female foreign workers, 

BILLIE JEAN KING

MANAL ASZ-SZARIF

Billie Jean King jest amerykańską legendą tenisa i zdobywczy-
nią 20 tytułów mistrzyni Wimbledonu.

Stała się sławna w roku 1973 dzięki zwycięstwu nad Bobby’m 
Riggsem, za które otrzymała nagrodę 100 000 dolarów. Był to 
oglądany przez miliony tzw. pojedynek płci, rozegrany po tym, 
jak Riggs stwierdził, że mężczyźni są lepszymi sportowcami.

Walczyła o równouprawnienie płci. Założyła kobiecą orga-
nizację tenisową Women’s Tennis Association oraz fundację 
Women’s Sports Foundation, której celem jest umożliwienie 
kobietom rozwinięcia w pełni ich potencjału poprzez uprawia-
nie sportu. 

W roku 1987 została przyjęta do Międzynarodowej Galerii 
Sław Tenisa. Prowadziła kampanię na rzecz równouprawnienia 
kobiet w turniejach tenisowych, domagając się przyznawania 
kobietom i mężczyznom równych nagród.

Billie Jean jest pierwszą w historii kobietą-sportowcem, któ-
ra, pomimo utrzymujących się nierówności, zdobyła nagrodę 
przekraczającą kwotę 100 000 dolarów. Gdy wygrała US 
Open w 1972 roku, otrzymała o 15 000 dolarów mniej niż 
zdobywca tytułu mistrzowskiego mężczyzn Ilie Nastase. 
Stwierdziła, że nie zagra w następnym turnieju, jeśli nagrody 
pieniężne nie zostaną zrównane. W 1973 roku US Open jako 
pierwszy wielki turniej tenisowy zaoferował równe nagrody 
pieniężne dla kobiet i mężczyzn.

Manal Asz-Szarif jest saudyjską działaczką na 
rzecz praw kobiet, która w 2011 roku pomogła 
rozpocząć kampanię na rzecz uzyskania przez ko-
biety prawa do prowadzenia pojazdów. 

W 2011 roku Manal stała się współzałożycielką 
i przewodniczącą ruchu #Women2Drive, który 
kwestionował zakaz prowadzenia pojazdów przez 
kobiety w Arabii Saudyjskiej. Została aresztowana 
i uwięziona za „jazdę samochodem, będąc kobietą”, 
zwolniona pod warunkiem, że nigdy więcej nie po-
prowadzi samochodu na terytoriach saudyjskich, 
nie będzie o tym mówić ani udzielać wywiadów. 
Mimo tego kontynuowała kampanię na rzecz 
#Women2Drive i #IAmMyOwnGuardian, zmie-
rzającą do zakończenia męskiej dominacji w jej 
kraju. Po zakończeniu kampanii w sprawie prowa-
dzenia pojazdów przez kobiety pozostała aktywną 
krytyczką rządu, publikując tweety na temat m.in. 
uwięzionych kobiet pracujących za granicą, bra-
ku wyborów do Rady Szura oraz zabójstwa Lamy  
al-Ghamdiego.
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from an early age, but because her hometown did 

students past the eighth grade (14 years old), her 

at age 14, and graduated college with the highest 

She became a part of the early NASA team in 

technologist, and her achievements included 

space, and she also calculated the trajectory for 

Zapotec lawmakers that, as a woman, she should 
not have been allowed to run and all her votes 

ancient and oral Zapotec customs, she contacted 

to appeal their decision and push for a change 

succeeded and women won the right to vote 
unaccompanied, run for candidacy and hold public 

That same year, just a few months prior to winning 

rights, freedom and organises projects that improve 

KATHERINE JOHNSON

EUFROSINA CRUZ

Katherine Johnson była afroamerykańską skaut-
ką i matematyczką, znaną z obliczenia trajektorii 
wielu misji NASA.

Katherine już od najmłodszych lat wykazywała 
wybitne zdolności matematyczne, ale ponieważ 
jej rodzinne miasto nie oferowało publicznego na-
uczania dla uczniów afroamerykańskich powyżej 
ósmej klasy (14 lat), rodzina zapewniła jej kształce-
nie w szkole średniej oddalonej od domu o ponad 
100 mil. W wieku 14 lat ukończyła szkołę średnią, 
a w wieku zaledwie 18 lat, uzyskując najwyższy 
wynik, została absolwentką college’u.

Weszła w skład jednego z pierwszych zespołów 
NASA w roku 1953. Od 1958 roku pracowała jako 
technolog lotniczy, a jej osiągnięcia obejmowały 
obliczenie trajektorii lotu pierwszego Amerykani-
na w kosmosie, a także obliczenie trajektorii lotu 
Apollo 11 na Księżyc w 1969 roku. NASA odnoto-
wała jej „historyczną rolę jako jednej z pierwszych 
afroamerykańskich kobiet, które pracowały jako 
naukowiec NASA”.

Eufrosina Cruz Mendoza to meksykańska polityczka, pierw-
sza rdzenna kobieta polityk z Oaxaca, działaczka na rzecz 
równości płci i praw ludności rdzennej.

Po wygraniu wyborów lokalnych w 2007 roku w Santa María 
Quiegolani została poinformowana przez prawników – męż-
czyzn Zapoteków, że jako kobieta nie powinna była zostać 
dopuszczona do kandydowania, a wszystkie jej głosy są 
nieważne. Decyzja, oparta na starożytnych zwyczajach 
i ustnych prawach zapoteckich, doprowadziła Eufrosinę do 
skontaktowania się z organizacjami wspierającymi prawa 
człowieka i władzami państwowymi, aby odwołać się od tej 
decyzji i naciskać na zmianę konstytucji państwa. W kolejnym 
roku odniosła sukces, a kobiety otrzymały prawo zarówno 
do głosowania bez towarzyszących im mężczyzn, jak też do 
ubiegania się o kandydowanie i możliwość pełnienia funkcji 
publicznych w Oaxaca.

W tym samym roku, zaledwie kilka miesięcy przed zdoby-
ciem Krajowej Nagrody dla Młodzieży za swoją pracę poli-
tyczną w 2008 r., założyła Fundación Quiego, stowarzysze-
nie non-profit na rzecz promowania równości płci w Oaxaca, 
którego celem jest promowanie praw człowieka i wolności 
oraz organizowanie projektów, które poprawiają jakość życia 
kobiet.
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other young women and imprisoned for three months, 

genocide and for assistance to survivors, which she 
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WANGARI MAATHAI

NADIA MURAD

Wangari Maathai jest założycielką Green Belt 
Movement i laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 
z 2004 roku. Maathai urodziła się w Kenii we wsi 
Nyeri w 1940 roku. Była pierwszą kobietą w Afry-
ce Środkowo-Wschodniej, która uzyskała tytuł 
doktora.

W 1976 r., gdy pełniła służbę w Krajowej Radzie 
Kobiet, profesor Maathai zapoczątkowała akcję 
społecznego sadzenia drzew. Szybko przerodziła 
się ona w szeroko zakrojoną organizację oddol-
ną, tzw. Green Belt Movement (Ruch Zielonego 
Pasa – GBM), która koncentruje się na zwalczaniu 
ubóstwa i ochronie środowiska poprzez sadzenie 
drzew.

W dowód uznania jej głębokiego zaangażowania 
w ochronę środowiska i zapobieganie zmianom 
klimatycznym, Sekretarz Generalny ONZ mia-
nował profesor Maathai Posłańcem Pokoju ONZ 
w grudniu 2009 r. We współpracy z Uniwersy-
tetem w Nairobi w 2010 roku założyła Wangari 
Maathai Institute for Peace and Environmental 
Studies (WMI). 

Nadia Murad urodziła się w rolniczej rodzinie w Kojo, 
w Iraku. Należy do mniejszości etnicznej i religijnej 
jezydów, wyznawców rdzennej religii północnego Ira-
ku. Kiedy miała 19 lat, bojownicy ISIS zaatakowali jej 
wioskę i zabili 600 mężczyzn – jezydów, w tym kilku 
członków jej rodziny. Została porwana wraz z innymi 
młodymi kobietami i uwięziona na trzy miesiące, w tym 
czasie doświadczając straszliwej przemocy. 

Udało jej się uciec do obozu dla uchodźców, a następ-
nie przeniosła się do Niemiec, gdzie rozpoczęła współ-
pracę z organizacją non-profit. 16 grudnia 2015 r. 
Nadia jako pierwsza osoba poinformowała Radę Bez-
pieczeństwa ONZ o handlu ludźmi i konfliktach w swo-
im kraju. Dzięki jej zeznaniom światowi przywódcy 
dowiedzieli się więcej na temat nieludzkiej przemocy 
popełnianej przez tzw. Państwo Islamskie. 

Jako aktywistka działa na rzecz zwalczania ludobój-
stwa i handlu ludźmi, a dzięki prowadzonym globalnym 
inicjatywom stale oferuje pomoc ocalałym. W 2018 
roku została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. 

WAGGGS • ŚWIATOWY DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 2021 • 

WAGGGS • ŚWIATOWY DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 2021 • 



IRENA SENDLEROWA

WAGGGS • WORLD THINKING DAY 2021 • 

WAGGGS • WORLD THINKING DAY 2021 • 

to be a nurse so that she could bring in food, 

changed their names and sent them to live with 

paper into jars and buried the jars in her friends’ 

She did not give up her friends, the children’s 

IRENA SENDLEROWA

Irena Sendlerowa urodziła się w 1910 roku w War-
szawie. W czasie okupacji niemieckiej zaangażowa-
ła się w pomoc Żydom. Zdobyła przepustkę, dzięki 
której mogła wchodzić i swobodnie poruszać się po 
terenie getta, utworzonego przez władze niemiec-
kie dla ludności żydowskiej.

W latach 40. XX wieku wraz z przyjaciółmi zaczę-
ła ratować żydowskie dzieci, przemycając je poza 
mury getta w skrzyniach, walizkach, workach, 
a nawet trumnach. Zmieniała ich imiona i nazwi-
ska, i wysyłała do nowych rodzin. Irena zapisywała 
nowe i prawdziwe imiona i nazwiska dzieci na ma-
łych zwitkach papieru, które wkładała do słoików 
i zakopywała w ogródku przyjaciół.

Gdy została schwytana i torturowana, nie wydała 
swoich przyjaciół, miejsca pobytu dzieci ani ich na-
zwisk. Pomogła uratować prawie 3000 dzieci, a po 
wojnie wykopała słoiki, aby połączyć wiele ocala-
łych dzieci z ich rodzinami.
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INDIRA GANDHI

24 stycznia 1966 roku Indira Gandhi jako pierw-
sza kobieta została zaprzysiężona na stanowisko 
premiera Indii. 

Indira doprowadziła do historycznego porozumie-
nia z Simli z 1972 r., kończącego wojnę między In-
diami a Pakistanem. Jej ciężka praca i osiągnięcia 
podważyły stereotyp, że kobiety nie są w stanie zaj-
mować się sprawami wojskowymi. W wielu obsza-
rach stanowiła wzór dla kobiet w Indiach i innych 
krajach. Obaliła mit, że kobiety nie mogą rządzić 
w czasach wojny.
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