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TO BYŁ ROK KOBIET. WŚRÓD CHAOSU PANDEMII I GLOBALNEGO KRYZYSU TO ICH 
GŁOS DAWAŁ NADZIEJĘ, WSKAZYWAŁ DROGĘ. LIDERKI, DZIAŁACZKI, ARTYSTKI 
I GENIALNE BADACZKI. PODSUMOWUJĄC TEN TRUDNY I NIESPOKOJNY ROK, 
CHCEMY WYRAZIĆ NASZE NAJWYŻSZE UZNANIE DLA ICH TALENTU, 
PRACY I WYBITNYCH OSIĄGNIĘĆ 
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TO BĘDZIE NAJWIĘKSZY KRYZYS GOSPODARCZY OD 150 LAT
– informował w czerwcu 2020 roku Bank Światowy. Progno-
za przygotowana przez ekspertów banku zakładała, że nawet 
100 milionów ludzi na całym świecie będzie wkrótce musiało 
zmierzyć się ze skrajnym ubóstwem, a skutki pandemii koro-
nawirusa w gospodarkach wielu krajów będą odczuwalne także 
w kolejnych latach. Sytuacji gospodarczej przyjrzała się także 
Komisja Europejska – wymieniła Polskę jako jeden z krajów 
w Europie, którego recesja dotknie najmniej, ale go nie ominie. 
Nasz tegoroczny PKB ma skurczyć się o 4,3 proc., a bezrobocie 
wzrosnąć z 3,3 do 7,5 proc. Globalna pandemia tym samym za-
kończy wieloletni wzrost gospodarczy w Polsce.

Rok 2020 przyniósł nam jednak więcej rozczarowań. 
W styczniu świat stanął w obliczu wizji wojny pomiędzy USA 
a Iranem. Apogeum osiągnęła też wojna handlowa między 
dwoma supermocarstwami, USA i Chinami. Wielka Brytania 
nadal chaotycznie i bez porozumienia opuszcza Unię Euro-
pejską. Do kategorii katastrof trzeba zaliczyć także gigantycz-
ne pożary w Australii – zginęło w nich około 143 mln ssaków, 
2,46 mld gadów, 180 mln ptaków i 51 mln żab. Ogień strawił 

około 11,7 mln hektarów lasów (obszar porównywalny z An-
glią i większy niż powierzchnia wszystkich lasów w Polsce). 

Świat stanął na głowie, jednak 2020 rok był także tym mo-
mentem, w którym jak nigdy wcześniej mogliśmy zaobser-
wować niezwykłą solidarność i akcje społeczne, takie jak 
#blacklivesmatter. Przykłady samopomocy sąsiedzkiej, 
zbiórki, przekazywanie darmowych posiłków dla służby 
zdrowia to obrazy, które zostaną z nami na wiele lat.

Listą Kobiet Roku 2020 „Forbes Women” chcemy wyróż-
nić wszystkie te kobiety, które w mijającym roku wywarły 
wpływ na życie ludzi. Czasem pracując w zaciszu własnego 
gabinetu, jak lekarka Özlem Türeci, immunolożka i współ-
właścicielka fi rmy BioNTech, o której świat usłyszał w listo-
padzie 2020 roku, a która nad szczepionką na koronawirusa 
pracowała od początku pandemii, czy publicznie przebijając 
szklane sufi ty – jak Kamala Harris – która gdy ogłaszała swój 
start w prawyborach demokratów w 2019 roku, przedsta-
wiała się jako kandydatka, która będzie pisać historię. Nasze 
zestawienie to wyraz szacunku dla wszystkich kobiet, dzię-
ki którym 2021 rok i kolejne lata będą zdecydowanie lepsze.F
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przemieszczania się różnych 
chorób zakaźnych. Do niedawna 
koncentrowała się na malarii 
i grypie, a obecnie opracowuje 
modele rozprzestrzeniania się 
COVID-19. Już na przełomie zimy 
i wiosny wynikało z nich, że 
wprowadzany w Wielkiej Brytanii 
lockdown nie przyniesie 
oczekiwanych rezultatów, 
ponieważ liczba zakażonych jest 
wielokrotnie większa, niż szacują 
władze. Jej przypuszczenia 
w znacznym stopniu potwierdził 
późniejszy rozwój epidemii 
na Wyspach.

prof. Katherine 
Kędzierska
MELBOURNE, AUSTRALIA
Immunolog, wykłada w Katedrze 
Mikrobiologii i Immunologii 
na University of Melbourne. 
Założyła laboratorium badające 

odporność immunologiczną 
na zakażenia wirusowe. To tam 
zidentyfi kowała cztery typy 
komórek odpornościowych 
odpowiedzialnych za walkę 
z COVID-19. „To bardzo ważny 
krok, by zrozumieć, jak układ 
odpornościowy zwalcza wirusa. 
Może pomóc ustalić, dlaczego 
niektórzy ludzie niestety tę walkę 
przegrywają i umierają” 
– tak prof. Kędzierska mówiła 
o swoim odkryciu w wywiadzie 
dla „Polityki”. Może mieć ono też 
zastosowanie w ocenie 
skuteczności szczepionek 
opracowywanych przeciw SARS-
-CoV-2. Prof. Kędzierska była 
laureatką nagrody NHMRC 
Excellence Award 2011 i nagrody 
Scopus Young Researcher of the 
Year, a także w 2016 r. Australian 
Academy of Science Jacques 
Miller Medal for Experimental 
Medicine.

Klaudia 
Krawiecka
OKSFORD, 
WIELKA BRYTANIA
Doktorantka na Oxford 
University, szefowa działającego 
na tym uniwersytecie 
stowarzyszenia Women in 
Computer Science, specjalistka 
od cyberbezpieczeństwa, 
działaczka na rzecz zwiększenia 
kobiecego udziału w naukach 
komputerowych i informatyce. 
Jako wolontariusz prowadzi 
warsztaty informatyczne dla 
dzieci w wieku 7-9 lat, pokazując 
im, że dziewczyny też mogą 
świetnie znać się na 
komputerach! Nominowana 
do nagrody Vice Chancellor’s 
Diversity Awards w 2020 r. 
na Oksfordzie.
„Trzeba przestać traktować 
informatykę jako męski 
kierunek. Wykreślając połowę 
społeczeństwa ze względu na 
płeć, kreujemy defi cyt w tej 
branży” – powiedziała Klaudia 
Krawiecka w wywiadzie dla 
„Forbesa” w 2019 r.

dr hab. Anna 
Matysiak 
WARSZAWA
Ekonomistka, pracuje na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zajmuje się demografi ą 
i rodziną, przede wszystkim 
w kontekście rynku pracy. 
W grudniu 2019 r. została 
laureatką prestiżowego grantu 

European Research Council. 
Z grantu zostanie sfi nansowany 
program badawczy LABFER, 
poświęcony lepszemu 
zrozumieniu wyzwań i decyzji, 
przed jakimi stoją rodziny. 
– W projekcie będziemy badać 
wpływ zmian zachodzących 
na rynku pracy wywołanych 
rozprzestrzenianiem się nowych 
technologii komunikowania, 
automatyzacją pracy oraz stale 
rosnącą konkurencją na rynkach 
światowych na decyzje 
o zakładaniu rodziny, 
a zwłaszcza o posiadaniu dzieci 
– mówi dr hab. Anna Matysiak. 
Projekt LABFER rozpoczyna się 
w tym roku i ma potrwać pięć 
lat. W 2020 r. ukazały się jej 
publikacje w „Advances in Life 
Course Research”, „Social 
Science Research” oraz 
„European Journal of 
Population”.

dr Chao Mbongo 
KENIA
Informatyczka i programistka, 
prowadzi założoną przez siebie 
organizację KamiLimu, 
zapewniającą zdolnym 
kenijskim uczniom program 
wsparcia w zdobywaniu wiedzy 
informatycznej. Opracowała 
nowatorskie narzędzia do nauki 
programowania przy pomocy 
smartfonów, uwzględniające 
ograniczenia tych urządzeń, 
takie jak choćby znacznie 
mniejszy niż w komputerach 
ekran. Rozwiązuje to problem 
braku dostępu do komputerów, 
który w znacznym stopniu 
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