
 

 

 
 

 
 

Ambasadorzy projektu BCC Kobiety 
 
 

Agnieszka Holland  
 

 
 
Wybitna reżyserka i scenarzystka, która porusza w swoich filmach tematy ważne i trudne. 
Reprezentantka nurtu kina moralnego niepokoju, artystka, feministka, kobieta silna i 
niezależna, która stoi na straży demokracji, praworządności oraz poszanowania praw i 
wolności człowieka. Jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich filmowców. 
Nominowana do Oscara, Emmy oraz Europejskiej Nagrody Filmowej. Nagrodzona 
Platynowym Lwem za całokształt twórczości i kilkakrotnie Złotymi Lwami (Festiwal w 
Gdyni), Srebrnym Niedźwiedziem (Festiwal Berlinale) oraz Fipresci Platinum Award na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Sofii. Odznaczona Krzyżem Komandorskiego 
Orderu Odrodzenia Polski. Swoje filmy realizuje w Europie i Stanach Zjednoczonych. Los 
Polski nigdy nie był jej obojętny, otwarcie mówi o potrzebie konkretnych zmian, aktywnie 
walczy o prawa kobiet oraz opowiada się po stronie tych, których dotyka jakikolwiek rodzaj 
wykluczenia. 
 
Wypowiedź Agnieszki Holland 
 
„Zawsze będę walczyła o prawa kobiet, o wolność, niezależność i pełne równouprawnienie.  
Jako kobiety mamy dziś poczucie zagrożenia...trudno nam bowiem pogodzić się z tym, że 
tracimy coś, co nie tak dawno zyskałyśmy. Popieram projekt BCC Kobiety, ponieważ jego 
założenia są spójne z bliskimi mi wartościami. Kobiety i mężczyźni powinni być równi i ta 
równość musi być widoczna zarówno w systemie wynagrodzeń, dostępie do edukacji i 
wszystkich innych aspektach naszego życia. Myślę, że świat rządzony przez kobiety mógłby 
być lepszy…Wierzę w ludzi i inteligencję. Wierzę w polskie kobiety i w to, że w naszym kraju 
nadejdą prawdziwie dobre zmiany.” 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
Krzysztof Kwiatkowski  
 

 
  
Polityk i urzędnik państwowy. Senator VII i X kadencji, poseł na Sejm VII kadencji. W 
latach 2009–2011 minister sprawiedliwości, w latach 2009–2010 prokurator generalny, w 
latach 2013–2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli. Aktywny uczestnik życia społecznego, 
promotor idei wyrównywania szans i plac kobiet i mężczyzn.  
 
Wyróżniony przez Centrum Praw Kobiet "Białą wstążką", którą przyznaje się mężczyznom 
działającym społecznie, z misją niesienia pomocy kobietom, którzy w szczególny sposób 
zasłużyli się przeciwdziałając wszelkim formom dyskryminacji i przemocy. 
 
Wypowiedź Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 
 
„Ambasador ma zaszczyt reprezentować państwo lub ideę, do której jest przekonany. 
Funkcja Ambasadora „BCC Kobiety” w Polsce, to duże wyzwanie, ponieważ mamy jeszcze 
bardzo wiele do zrobienia w naszym kraju w sprawie równego traktowania praw kobiet 
na bardzo wielu polach. Dlatego ruszamy do pracy na rzecz kobiet i razem z kobietami.” 
 
 
 
 


