
 

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu In Focus. Polish-American Speaker Series:  

Women Empowerment in Focus. Opportunities and obstacles for empowerment 

of women in professional and social spheres. 

27 marca, godz. 9:30-11:30 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,  

ul. Rektorska 4, sala 4.01, 4 piętro. Wydarzenie odbędzie się w jęz. angielskim. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 21 marca na adres: WarsawSeries@state.gov  

Pierwsze spotkanie poświęcone będzie dyskusji na temat wzmocnienia roli kobiet w sferze zawodowej i 

społecznej, wyzwaniom i możliwościom, które temu towarzyszą w dzisiejszych czasach oraz temu jak 

kobiety mogą nawzajem się wspierać, inspirować i motywować w dążeniach do osobistych sukcesów i 

wpływu kobiet na życie społeczne, gospodarcze, polityczne.  

Na powyższe tematy, zarówno w kontekście polskim jak i amerykańskim, rozmawiać będą zaproszone 

panelistki: 

 

 

Dr Bianka Siwińska jest naukowczynią i inicjatorką kampanii społecznych. Jest 

dyrektorem zarządzającym Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, redaktor naczelną 

magazynu edukacyjnego "Perspektywy" oraz korespondentką "University World 

News". Dr Siwińska zainicjowała kampanię społeczną "Dziewczyny na politechniki" 

w której wzięło udział do tej pory 200 000 maturzystek, Akademię Startupową dla 

studentek kierunków technicznych i ścisłych "Girls go startup! Academy" oraz takie 

projekty jak "Lean in STEM" i "IT for SHE". Ten ostatni uznany został przez Komisję 

Europejską za najlepsze działanie na rzecz kobiet  w technologiach. Dr Siwińska jest 

także koordynatorką programu "Study in Poland" prowadzonego przez 
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Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy" oraz ekspertką Banku 

Światowego w Tadżykistanie. Autorka książek o internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz licznych raportów i 

badań na temat edukacji globalnej. W 2018 zainicjowała "Perspektywy Women in Tech Summit" - największą w 

Europie konferencję dla kobiet w IT/Tech. Dr Siwińska jest również alumną amerykańskiego programu Departamentu 

Stanu International Visitor Leadership. 

 
 

stowarzyszenia  Polish Professional Women Network (PWnet) oraz jurorem konkursów „Złote Spinacze” Polskiego 

Stowarzyszenia PR, Arts & Business Awards i Students in Free Enterprise (SIFE). Prezentuje zagadnienia dotyczące 

środowiska gospodarczego i politycznego w Polsce, a także prowadzi spotkania i dyskusje panelowe. Przed 

związaniem się z AmCham przez 10 lat była w biznesie jako dyrektor Cargo Partner Spedycja, księgowa w Shell 

Polska i PriceWaterhouse, a także dziennikarka Warsaw Business Journal.  

 

 

 

 

 

Justyna Skrzyńska-Rękawek jest absolwentką Lotniczej Akademii Wojskowej i oficer Sił 

Powietrznych. Alumna programu Transatlantic Future Leaders Forum, w 2018 roku 

odbywała staż w biurach Kongresu USA, gdzie zajmowała się sprawami 

zagranicznymi. Przed wstąpieniem do wojska, zdobyła doświadczenie biznesowe pracując 

dla dużych, międzynarodowych korporacji. Była również członkiem International Military 

Academic Forum i studiowała na Uniwersytecie Obrony w Brnie.  Jej zainteresowania 

dotyczą głównie polityki zagranicznej i obronności, w szczególności NATO. Uczestniczyła w 

inicjatywach takich jak #betterTogether i #WomenAreNATO.  Na co dzień zajmuje się 

dowodzeniem i kierowaniem lotnictwem oraz jest doktorantką Instytutu Technicznego 

Wojsk Lotniczych. 

 

Dorota (Dorothy) Dąbrowska-Winterscheid jest od 2002 r. dyrektorem 

zarządzającym Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham). Odpowiada 

za prace Izby jako organizacji opartej na członkostwie, wspierającej tworzenie 

sprzyjającego klimatu dla działalności gospodarczej w Polsce. W czasie 

pełnienia przez nią funkcji dyrektora zarządzającego organizacja AmCham 

rozwinęła się i liczy ponad 330 członków. Aktywnie działa w niej 18 zespołów, 

dzięki którym AmCham z powodzeniem realizuje swoją misję i odpowiada na 

potrzeby członków. Dorota Dąbrowska-Winterscheid działała w komitecie 

wykonawczym organizacji AmChams in Europe, była jedną z założycielek 

 

Sonnet Frisbie jest Sekretarzem ds. Handlu i Inwestycji w Ambasadzie U.S.A. 

w Warszawie, a jej specjalizacją w ramach amerykańskiej służby zagranicznej 
jest ekonomia. Warszawa jest jej czwartą placówką poza Stanami 
Zjednoczonymi. Jako Sekretarz ds. Handlu i Inwestycji, Sonnet zajmuje się 
kwestiami dotyczącymi inwestycji, umów dotyczących wolnego handlu, praw 
własności intelektualnej i gospodarki cyfrowej. Wcześniejsze placówki Sonnet 
były w Iraku, Czechach i Meksyku, gdzie pracowała nad szerokim spektrum 
tematów związanych z prawami człowieka i działań antykorupcyjnych a także 
imigracji czy finansowania działań antyterrorystycznych.  

 



 

 

 

 

 

 


