
Projekt dofinansowany ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach X Otwartego Konkursu  
na Dofinansowanie Przedsięwzięć na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich

Warszawa — Wrocław 
Wystawa plenerowa poświęcona kobietom liderkom współczesnej Rosji

Nie tylko odkrycia naukowe, wynalazki i loty kosmiczne 
przyczyniają się do postępu ludzkości. Rozwój społeczny 
nie jest możliwy bez promowania wartości humanitarnych i 
równości. Mimo ogromnej presji i mizoginii, rosyjskie kobiety 
powoli, ale skutecznie pokazują na własnym przykładzie, że 
zmiana jest możliwa nawet w warunkach autorytaryzmu.

O takich kobietach jest nasza wystawa. Są to dziennikarki, 
aktywistki, obrończynie praw człowieka, szefowe organizacji 
charytatywnych. Nie boją się mówić prawdy i robić dobrych 
uczynków. Są prześladowane, ale nie poddają się i każdego 
dnia dążą do zmian.

It is not only scientific discoveries, inventions, and space 
flights that contribute to progress in society. Social 
development is impossible without the promotion of 
humanitarian values and equality. Despite enormous 
pressure and misogyny, Russian women are slowly but surely 
showing by their example that change is possible even under 
authoritarianism.

Our exhibition is about such women. They are journalists, 
human rights activists, and heads of charities. They are 
not afraid to speak the truth and do good deeds. They are 
persecuted, but they don’t give up and make progress every 
day.
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Yulia Tsvetkova
Artist and LGBT activist

Yulia Tsvetkova is the former director of the children’s theatre “Merak” in 
Komsomolsk-on-Amur, currently shut down for security reasons. She speaks 
openly about LGBT issues and opposes gender stereotypes and advocates for 
the freedom of women and the female body. Yulia has staged performances, 
posted abstract drawings of vaginas, and talked about the most important — 
human rights.

The central theme of Tsvetkova’s work is the female body and the challenge of 
gender stereotypes. 

Yulia is currently being accused of distributing pornography. In total, 
Yulia Tsvetkova is facing three administrative cases for “propaganda of 
homosexuality” and one criminal case for distribution of pornography, which 
was initiated in November 2019 because of the drawings published in the VK 
social network group “Monologues of Vagina”. In June 2021, the Komsomolsk-
on-Amur court banned the group mentioned above in Russia.

“Monologues of Vagina” is Yulia’s project, which she has been running since 
July 2018. She published her own drawings and paintings, embroidery, 
sculptures, graphics, or even lego creations made by other women. Some 
of them remotely resemble genitals. The aim of “Monologues” was simply 
to remove the stigma of depicting the vulva, clitoris, uterus, and generally 
female physiology. This stigma exists and is an objective fact; think of the 
commercials for pads or tampons, where the blood is often replaced with an 
abstract blue liquid. Female physiology has been demonised by society, aided 
in no small part by various beauty standards.

Activists and human rights activists treat Yulia’s case as a political one. 
Memorial Centre and Amnesty International, which deal with political 
persecution, have already called Yulia a prisoner of conscience.

The BBC included Yulia on its list of one hundred inspirational and influential 
women in the world, noting that she “raises issues related to women’s rights, 
LGBT, anti-militarism, and ecology” and that “the Russian authorities threaten 
her with prison for this”.

Julia Cwietkowa 
Artystka i aktywistka LGBT

Julia Cwietkowa jest byłą dyrektorką dziecięcego teatru „Merak” w 
Komsomolsku nad Amurem, który musiał zostać zamknięty ze względów 
bezpieczeństwa. Otwarcie mówi o sprawach społeczności LGBT, sprzeciwia 
się stereotypom dotyczącym płci i opowiada się za wolnością kobiet i 
kobiecego ciała. Julia organizowała spektakle, publikowała abstrakcyjne 
rysunki wagin i mówiła o tym, co najważniejsze — o prawach człowieka. 

Głównym tematem prac Julia jest kobiece ciało i podważanie stereotypów 
związanych z płcią. 

Obecnie Julia jest oskarżana o rozpowszechnianie pornografii. W sumie 
ma trzy sprawy administracyjne za „propagandę homoseksualizmu” i jedną 
sprawę kryminalną za rozpowszechnianie pornografii, która została wszczęta 
w listopadzie 2019 roku z powodu rysunków opublikowanych w grupie sieci 
społecznościowej VK „Monologi waginy”. W czerwcu 2021 roku sąd w 
Komsomolsku nad Amurem zakazał działalności wyżej wymienionej grupy w 
Rosji.

„Monologi waginy” to projekt Julii, który ona prowadziła od lipca 2018 roku. 
Publikowała w nim nie tylko własne rysunki, ale także obrazy, hafty, rzeźby, 
grafiki czy nawet kreacje z klocków lego wykonane przez inne kobiety. 
Niektóre z nich zdalnie przypominają genitalia. Cel „Monologów” był prosty, 
a mianowicie zdjęcie stygmatu związanego z przedstawianiem sromu, 
łechtaczki, macicy i ogólnie kobiecej fizjologii. Ta stygmatyzacja istnieje i jest 
obiektywnym faktem; wystarczy przypomnieć sobie reklamy podpasek czy 
tamponów, gdzie krew jest często zastępowana abstrakcyjnym niebieskim 
płynem. Kobieca fizjologia została zdemonizowana przez społeczeństwo, w 
czym niemałą zasługę mają różne standardy piękna.

Aktywiści i obrońcy praw człowieka traktują sprawę Julii jako sprawę 
polityczną. Centrum Memoriał i Amnesty International, które zajmują się 
prześladowaniami politycznymi, już nazwały Julię więźniem sumienia.

BBC umieściło Julię na liście stu inspirujących i wpływowych kobiet świata, 
zauważając, że „porusza ona kwestie związane z prawami kobiet, LGBT, 
antymilitaryzmem i ekologią” i że „rosyjskie władze grożą jej za to więzieniem”.



Tatiana Nikonowa
Promotorka edukacji seksualnej, dziennikarka, blogerka
Nie żyje

Tatiana urodziła się 4 lutego 1978 roku w Pieczorze, w rodzinie geologa 
i przedszkolanki. Sukces przyszedł do niej w 2007 roku, kiedy stworzyła 
pierwszy w Rosji blog społecznościowy Tatler, który później został zmieniony 
na Spletnik.ru. Nikonowa została jego redaktorką.

Aktywizm feministyczny i edukacja seksualna to najbardziej widoczne obszary 
działalności Nikonowej: „Mój aktywizm składa się głównie z trzech kanałów. 
Pierwszym z nich jest sklep charytatywny Hey Grrl Shop, z którego cały zysk 
przeznaczony jest na ośrodek Sisters dla ofiar wykorzystywania seksualnego.

Drugi kanał to projekt artystyczny o nazwie „Poni i radugi” (Kucyki i tęcze). 
Codziennie zamieszczam zdjęcia różowych kucyków, jednorożców i tęczy 
wraz z seksistowskimi wypowiedziami z publicznych wątków w mediach 
społecznościowych. Pod nimi często pojawiają się zabawne komentarze, 
które pomagają niezdecydowanym zrozumieć, dlaczego dane wyrażenie jest 
niewłaściwe lub niepoprawne. A taka komunikacja jest bardzo ważna, aby 
wzmocnić zrozumienie, że nie jesteś sam, a przyszłość nie jest beznadziejna.

Trzeci kanał to dziennik pod nazwą Sam Jones. Chodzi o seks, ciało, płeć 
i poczucie własnej wartości kobiet. W Rosji wszelkie rozmowy o kobiecej 
seksualności sprowadzają się zazwyczaj do tego, że kobieta ma wyglądać 
seksownie i szukać miłości u mężczyzny, któremu też ma obowiązek dawać 
orgazm. Ale kobieta i jej ciało są bardziej skomplikowane i zróżnicowane”.

W ramach swojej działalności aktywistycznej Tatiana wielokrotnie spotykała się 
z przedstawicielami ideologii konserwatywnej, takimi jak deputowany do Dumy 
Państwowej Witalij Miłonow czy działacz kościelny i społeczny Dmitrij Smirnow.

8 sierpnia 2017 roku Tatiana Nikonowa uruchomiła na portalu  
Planeta.ru kampanię crowdfundingową, której celem było zebranie pieniędzy 
na stworzenie darmowego, ogólnodostępnego podręcznika „Nauka o seksie 
dla nastolatków”. Jednak trudno było jej ominąć ograniczenia „18+”, a później 
zaczęły się jej problemy zdrowotne. Książka nie została jeszcze wydana, ale jej 
współpracownicy obiecują, że wkrótce to nastąpi.

Nikonowa stała się wyznawczynią ideologii body-positive. Tatiana twierdziła, że 
wraz z przybieraniem na wadze wzrastała jakość jej życia osobistego.

W marcu 2021 roku Nikonowa wzięła udział w kampanii #ЯНеБоюсьСказать 
(#MeToo) i opowiedziała o wielokrotnym molestowaniu seksualnym.

W dniu 6 maja Nikonowa trafiła do szpitala na ostry dyżur. Od początku maja 
Tatiana miała gorączkę do 40°C. W swoim prywatnym blogu dziennikarka 
napisała, że w szpitalu zdiagnozowano u niej gorączkę krwotoczną.

Choroba była powikłaniem cukrzycy i zmusiła kobietę do zawieszenia 
działalności blogowej. Po południu 12 maja 2021 r. Tatiana Nikonowa zmarła. 
Zrobiła jednak wiele dla podniesienia edukacji seksualnej w Rosji na nowy 
poziom.

Tatiana Nikonova
Sex education activist, journalist, blogger
Dead

Tatiana Nikonova was born on February 4, 1978, in Pechora, into the family 
of a geologist and a kindergarten teacher. The success came to her in 2007, 
when she created Russia's first community blog Tatler, which was later 
renamed Spletnik.ru. Nikonova became its editor.

Feminist activism and sex education were Nikonova's most visible areas of 
activity: “My activism mainly consists of three channels. The first is the Hey 
Grrl Shop charity shop, all profits from which go to the Sisters - Centre for 
Victims of Sexual Abuse.

The second channel is an art project called Ponies and Rainbows. Every 
day I post pictures of pink ponies, unicorns, and rainbows along with sexist 
statements from public social media threads. There are often funny comments 
underneath them to help the undecided understand why the phrase is 
inappropriate or incorrect. And such communication is very important to 
reinforce the understanding that you are not alone and the future is not 
hopeless.

The third channel is Sam Jones's Diary. It is about sex, body, gender, and 
women's self-esteem. In Russia, any talk about female sexuality usually boils 
down to the fact that a woman is supposed to look sexy and seek love from 
a man, to whom she is also obliged to give an orgasm. But a woman and her 
body are more complicated and diverse.”

As part of her activist work, Tatiana has repeatedly met with representatives of 
conservative ideology, such as State Duma deputy Vitaly Milonov and church 
and social activist Dmitry Smirnov.

On August 8, 2017, Tatiana Nikonova launched a crowdfunding campaign 
on Planeta.ru to raise money for the creation of a free, open-access textbook 
“Sex Science for Teenagers”. However, she found it difficult to get past the 
“18+” restrictions, and then her health problems began. The book has not yet 
been published, but her collaborators promise it will be soon.
Nikonova became a follower of body-positive ideology. Tatiana claimed that as 
she gained weight, the quality of her personal life increased.

In March 2021, Nikonova took part in the #ЯНеБоюсьСказать (#MeToo) 
campaign and spoke out about repeated sexual harassment.

On May 6, Nikonova was taken to the hospital for emergency treatment. 
Tatiana had been running a fever of up to 40°C since early May. In her private 
blog, the journalist wrote that she was diagnosed with haemorrhagic fever in 
hospital.

The illness was complicated by diabetes and forced the woman to suspend 
her blogging activities. On the afternoon of May 12, 2021,  Tatiana Nikonova 
passed away. However, she did a lot to raise sex education in Russia to a new 
level.



Alexandra Koroleva
Co-chairwoman of “Ecodefence!” group

Text by Alexandra herself

...The same wind that once uprooted my family, whirled, scattered, and took 
away my home and familiar surroundings, picked me up with a powerful 
gust, and threw me out of my country. So I ended up in Dresden. It doesn’t 
matter that it was 2019, and not 1937 when my grandfather was shot, and my 
grandmother fled the country, labelled an “enemy of the people”, carrying two 
small children and a small bundle as the rest, including cots, was confiscated 
by faceless people in leather cloaks. I have this code in my blood, and above 
all, I value freedom.

If I may so snobbishly say about myself, all my virtues come from the very 
same place — my family. My mother was every inch a teacher who was able to 
captivate with her botany both a D-student and a grey-haired professor of, let’s 
say, astrophysics or the history of antiquity. And I am just a pale shadow of her! 
— I like to share knowledge and teach more than anything else in the world. 

For the last 30 years, my life has been connected with the oldest Russian 
organisation, “Ecodefence!” with all my thoughts, deeds, principles, worries, 
and joys. This is not just a job, but a place of strength surrounded by my 
closest friends, where the most daring ideas are born and implemented. 
It is difficult to learn to live and work with an eye to those who are used to 
enjoying the freedom of thought, word, and deed. “Ecodefence!” is an age-
mate of the fall of the Berlin Wall, an event that caused upheaval not only in 
Europe. The sense of freedom and civic responsibility has led us all these 
years along the uncompromising path of protecting the rights of citizens to a 
healthy environment and supporting civil initiatives. My area of responsibility 
has been the environmental education of the population, which served civil 
self-organisation. Whether it was an environmental education programme for 
kindergarten staff, or house association activists, or the book series “Use Your 
Rights!”, or preparing a referendum against the construction of oil terminals, 
or a youth environmental camp on the Curonian Spit, or a campaign against 
the construction of a nuclear plant in the Kaliningrad region, or a movement 
to protect roadside alleys — it was always not just passing on a set of 
environmental knowledge, but painstaking work to form an active civil society.

By the way, the nuclear power plant in Kaliningrad was never built, but 
“Ecodefence!” received no medal for this, but an insulting and offensive 
label of a foreign agent, akin to “enemy of the people”. We categorically 
refused to consider ourselves foreign agents, and we did not comply with the 
requirements of the law, for which we received many fines. Ecodefence had so 
many accumulated fines that I, the head of the organisation, was prosecuted in 
2019. Not wanting to get into the Russian penitentiary system in my declining 
years, I left Russia for Germany, where I was first sheltered by friends, then 
granted political refugee status.

Aleksandra Korolowa
„Ekoobrona!” (Współprzewodnicząca grupy „Ekoobrona!”) 

Tekst napisany przez Aleksandrę

...Ten sam wiatr, który już raz wyrwał z korzeniami moją rodzinę, zawirował ją, 
rozproszył, zabrał mój dom i znajome mi otoczenie, podniósł mnie potężnym 
podmuchem i wyrzucił z mojego kraju. Więc wylądowałam w Dreźnie w 
Niemczech. I nieważne, że był rok 2019, a nie 1937, kiedy zastrzelono mojego 
dziadka, a babcia uciekała, gdy ją nazywano „wrogiem ludu”, zabierając dwoje 
małych dzieci i mały worek — reszta rzeczy, nawet łóżeczka dziecięce, została 
skonfiskowana przez bezimiennych ludzi w skórzanych płaszczach. Mam ten 
kod we krwi, i przede wszystkim cenię wolność.

Jeśli można tak snobistycznie powiedzieć o sobie, wszystkie moje zalety 
pochodzą z tego samego miejsca, z mojej rodziny. Moja mama była 
nauczycielką od Boga, zdolną oczarować swoją botaniką i dwójkowicza, i 
ubarwionego siwymi włosami profesora, powiedzmy astrofizyki lub historii 
starożytnej. Jestem cała z niej, jej bladą kopią, lubię przede wszystkim dzielić 
się wiedzą, uczyć. 

Przez ostatnie 30 lat moje życie było związane z najstarszą rosyjską 
organizacją „Ekoobrona!” — wszystkie moje myśli, uczynki, zasady, troski i 
radości. To nie tylko praca, ale miejsce siły w otoczeniu najbliższych przyjaciół, 
w którym rodzą się i realizują najśmielsze projekty. Trudno uczyć się żyć i 
pracować patrząc na tych, którzy są przyzwyczajeni do wolności myśli, słowa i 
czynu. „Ekoobrona!” jest rówieśniczką upadku Muru Berlińskiego, wydarzenia, 
które wstrząsnęło nie tylko Europą. Poczucie wolności i odpowiedzialności 
cywilnej poprowadziło nas przez te wszystkie lata bezkompromisową 
ścieżką ochrony praw obywateli do korzystnego środowiska i wspierania 
inicjatyw obywatelskich. Moim obszarem odpowiedzialności była edukacja 
ekologiczna ludzi, która służyła samoorganizacji obywatelskiej. Czy to 
program edukacji ekologicznej dla pracowników przedszkoli, czy działaczy 
spółdzielni mieszkaniowych, czy seria książek „Korzystaj ze swoich praw!”, 
czy przygotowanie referendum przeciwko budowie terminali naftowych, czy 
organizacja młodzieżowego obozu ekologicznego na Mierzei Kurońskiej, czy 
kampania przeciwko budowie elektrowni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim, 
czy ruch w obronie alejek przydrożnych — wszystko to zawsze było nie tylko 
przekazaniem wiedzy ekologicznej, ale też żmudną pracą nad kształtowaniem 
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Nawiasem mówiąc, elektrownia jądrowa w obwodzie kaliningradzkim nigdy 
nie została zbudowana, ale „Ekoobrona!” otrzymała za to nie medal, lecz 
obraźliwą etykietę „agenta zagranicznego”, podobną do „wroga ludu”. 
Stanowczo odmówiliśmy uznania siebie za agenta zagranicznego i nie 
podporządkowaliśmy się wymogom prawa, za co otrzymaliśmy wiele grzywien. 
„Ekoobrona!” miała tak wiele nagromadzonych grzywien, że ja, szefowa 
organizacji, zostałam pociągnięta do odpowiedzialności karnej w 2019 
roku. Nie chcąc trafić do rosyjskiego systemu więziennego w moim wieku, 
wyjechałam z Rosji do Niemiec, gdzie najpierw schroniłam się u przyjaciół, a 
potem otrzymałam status uchodźczyni politycznej.



Svetlana Prokopyeva
Journalist

“You can’t peacefully criticize the 
government without being labelled 
an enemy of the people”
A graduate of the Pskov State Pedagogical Institute and a Radio Svoboda 
correspondent was recognized as a terrorist and an extremist for a comment 
on the air. She cannot use bank cards and has already paid a fine of half a 
million Russian rubles as punishment.

This sad and unfair story began with the fact that on October 31, 2018, an 
Arkhangelsk young man blew himself up in the building of the local FSB 
(Federal Security Service) department. Before that, he wrote in his Telegram 
channel that the FSB fabricated cases and tortured people. He died, and three 
FSB employees ended up in hospital beds.

Svetlana commented on this event on the radio “Echo of Moscow in Pskov”: 
“The long-term restriction of political and civil liberties has created in Russia 
not just an unfree but also a repressive state. A state that is unsafe and scary 
to deal with.” In 3 months, a criminal case was opened against her, and a 
house-check was conducted, seizing all her equipment. What kind of terrorism 
did they want to find there?

Dozens of experts assessed her comment, searching for law violations, 
and the evidence of infringements was only found by state-affiliated labs. 
Independent researchers considered the accusation absurd.

 She tried not to lose heart during the whole process, continued her work, 
and wrote a message before the verdict. “A strong state. A strong president, 
a strong governor. The country in which the power belongs to the security 
forces <...> The long-term restriction of political and civil liberties has made 
Russia not just an unfree but also a repressive state. A state that is unsafe and 
scary to deal with.”

Prokopyeva does not consider herself a hero. She tried to appeal the ruling in 
all instances, but the verdict was upheld. Now there is hope only in ECHR. In 
addition to work, she is engaged in rescuing homeless animals and growing 
vegetables in her garden. She was awarded several awards for her courage 
and received the Glamour magazine “Woman of the Year 2020” award.

Swietłana Prokopjewa
Dziennikarka

„Nie można pokojowo krytykować 
rządu bez otrzymania etykiety 
wroga ludu”
Absolwentka Pskowskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego i 
korespondentka Radia Swoboda za komentarz na antenie została uznana za 
terrorystkę i ekstremistkę. Nie może korzystać z kart bankowych, jako karę 
zapłaciła już grzywnę w wysokości pół miliona rubli rosyjskich.

Ta smutna i niesprawiedliwa historia zaczęła się od tego, że 31 października 
2018 roku młody człowiek z Archangielska wysadził się w powietrze w 
budynku lokalnego oddziału FSB (Federalnej Służby Bezpieczeństwa). 
Wcześniej w swoim kanale Telegram napisał, że FSB fabrykuje sprawy i 
torturuje ludzi. On zginął, a trzech pracowników FSB trafiło do szpitali.

Swietłana skomentowała to wydarzenie na antenie radia Echo Moskwy w 
Pskowie: „Długotrwałe ograniczanie swobód politycznych i obywatelskich 
stworzyło w Rosji nie tylko niewolne, ale i represyjne państwo. Państwo, z 
którym nie można się dogadać, które jest niebezpieczne i przerażające”. W 
ciągu 3 miesięcy wszczęto przeciwko niej sprawę karną i przeprowadzono 
przeszukanie domu, konfiskując cały jej sprzęt. Jaki rodzaj terroryzmu chciano 
tam znaleźć?

Dziesiątki ekspertów zbadało jej komentarz, szukając naruszeń prawa, jednak 
dowody naruszeń zostały znalezione tylko przez państwowe laboratoria. 
Niezależni badacze uznali oskarżenie za absurdalne.

Starała się nie tracić ducha podczas całego procesu, kontynuowała 
swoją pracę, a przed werdyktem napisała wiadomość: „Silne państwo. 
Silny prezydent, silny gubernator. Państwo, w którym władza należy do 
sił bezpieczeństwa <...> Długotrwałe ograniczanie swobód politycznych i 
obywatelskich uczyniło z Rosji nie tylko państwo niewolne, ale i represyjne. 
Państwo, z którym nie można się dogadać, które jest niebezpieczne i 
przerażające”.

Prokopjewa nie uważa się za bohaterkę. Próbowała odwoływać się od wyroku 
we wszystkich instancjach, ale wyrok został utrzymany w mocy. Teraz nadzieja 
jest tylko w ETPCz. Oprócz pracy zajmuje się ratowaniem bezdomnych 
zwierząt i uprawą warzyw we własnym ogrodzie. Za swoją odwagę została 
wielokrotnie nagrodzona, otrzymała m.in. nagrodę magazynu Glamour 
„Kobieta Roku 2020”.



Tatiana Felgengauer 
Journalist

On October 23, 2017, at around 2 pm, a man broke into the building of the 
Echo of Moscow radio station. He attacked a security guard, spraying him in 
the face with pepper spray, and went up to the floor where the morning news 
presenter Tatiana Felgengauer was rummaging on her phone. He managed 
to stab Tatiana twice to the neck and then the guards took him away, while 
Tatiana clamped her wounds and went downstairs to wait for an ambulance. 
She survived, her attacker was declared insane and sent for treatment. 
Russian authorities deny any political background to this horror story. But that 
is likely what it is all about.

“Any fame is a kind of provocation, and we cannot change that. There are 
fans and there are stalkers, there are maniacs and there are ardent fans. And 
a journalist is a journalist, and if you have chosen this profession, you should 
accept all the risks”. The scar on my neck is clearly visible — what can I say, it 
has happened and become part of my life. I don’t want to pretend that nothing 
has happened.

Since the age of 16, Tatiana Felgengauer has been a successful Moscow-
based journalist, mentored by radio station editor Alexey Venediktov. The 
trauma has not turned her away from her profession, but it has forced her to 
rethink her priorities: “I really want people to think. I do not want them to make 
simple decisions, I want them to question, to doubt, to argue with reason, and 
not how it is now. I think this is the most important thing. And also to teach 
people to work with information. To understand what a fake is, what a source is 
and how to check”.

Tatiana is the 2010 recipient of the Moscow Journalism Prize, and in 2018 she 
was Time magazine’s Man of the Year, together with Jamal Khashoggi and 
Reuters staff. Felgengauer records podcasts and author radio shows where 
she speaks on a variety of topics, including the role of women in Russian 
society. She runs her own Youtube channel “Kek and Symbol”. There Tatiana 
discusses events with invited guests and also reads books aloud. Recently she 
tried her hand at stand-up comedy.

Her work in the media has not prevented her from participating in public 
events in support of political prisoners and against the pressure of her 
colleagues. When several female journalists alleged harassment by State 
Duma deputy Leonid Slutsky, she came out to the parliament building with a 
solitary picket.

Tatiana Felgengauer 
Dziennikarka

23 października 2017 roku, około godziny 14.00, mężczyzna wszedł do 
budynku stacji radiowej Echo Moskwy. Zaatakował ochroniarza, pryskając mu 
w twarz gazem pieprzowym, po czym wszedł na piętro, gdzie prezenterka 
porannych wiadomości Tatiana Felgengauer przeglądała swój telefon. Udało 
mu się dwukrotnie dźgnąć ją w szyję, zanim ochroniarze go zabrali, a Tatiana, 
uciskając rany, zeszła na dół, by czekać na karetkę.

Ona przeżyła, napastnik został uznany za niepoczytalnego i wysłany 
na leczenie. Rosyjskie władze zaprzeczają, by ta straszna historia miała 
jakiekolwiek tło polityczne. Ale prawdopodobnie o to właśnie chodzi.

„Każda sława jest rodzajem prowokacji i nie możemy tego zmienić. Są fani i 
są stalkerzy, są maniacy i są zagorzali fani. A dziennikarz to dziennikarz i jeśli 
wybrałeś ten zawód, to powinieneś zaakceptować wszelkie ryzyko”. Blizna na 
szyi jest dobrze widoczna, cóż mogę powiedzieć, stało się i jest to już część 
mojego życia. Nie chcę udawać, że nic się nie stało.

Od 16 roku życia Tatiana Felgengauer jest odnoszącą sukcesy moskiewską 
dziennikarką, której mentorem był redaktor stacji radiowej Aleksiej 
Wieniediktow. Trauma nie odwróciła jej od zawodu, ale zmusiła do 
przemyślenia swoich priorytetów: „Naprawdę chcę, żeby ludzie myśleli. 
Nie chcę, żeby podejmowali proste decyzje, chcę, żeby kwestionowali, 
wątpili, argumentowali rozumem, a nie tak, jak jest teraz. Myślę, że to jest 
najważniejsza rzecz. Chcę też nauczyć ludzi pracy z informacją. Żeby ludzie 
rozumieli, czym jest fake, a czym jest wiarygodne źródło i jak to sprawdzić”.

Tatiana jest laureatką Moskiewskiej Nagrody Dziennikarskiej z 2010 roku, a w 
2018 roku została Człowiekiem Roku magazynu „Time”, razem z Dżamalem 
Chaszukdżim i pracownikami Reutersa. Felgengauer nagrywa podcasty i 
autorskie audycje radiowe, w których wypowiada się na różne tematy, w 
tym na temat roli kobiet w rosyjskim społeczeństwie. Prowadzi własny kanał 
Youtube „Kek i Symbol”. Tatiana omawia tam wydarzenia z zaproszonymi 
gośćmi, a także czyta książki na głos. Ostatnio próbowała swoich sił w stand-
up comedy.

Praca w mediach nie przeszkodziła jej w uczestniczeniu w publicznych 
wydarzeniach na rzecz więźniów politycznych, wbrew naciskom kolegów. 
Kiedy kilka dziennikarek oskarżyło deputowanego Dumy Państwowej Leonida 
Słuckiego o molestowanie seksualne, wyszła pod budynek parlamentu na 
jednoosobowy protest.



Pussy Riot

„Matko Boska, przepędź Putina!”: 
żartobliwa punk-modlitwa stała się 
podstawą spraw karnych.
Obrażanie uczuć religijnych w Rosji jest zabronione, nawet w imię wolności 
słowa. 21 lutego 2012 r. pięć młodych dziewczyn z grupy Pussy Riot weszło do 
katedry Chrystusa Zbawiciela w Moskwie i zatańczyło w pobliżu ołtarza. Pięć 
dni później policja wszczęła sprawę karną o chuligaństwo, a kilka dni później 
doszło do aresztowań. Sprawa odbiła się szerokim echem w społeczeństwie, 
towarzyszyły jej pikiety i listy otwarte z wyrazami poparcia dla feministek, 
ale wyrok był poważny — dwa lata więzienia dla Marii Alochinej i Nadieżdy 
Tołokonnikowej, dwa lata w zawieszeniu dla Jekatieriny Samucewicz.

Tak więc formalnie świeckie państwo poddało się presji religijnej, a rok 
później prezydent Putin podpisał ustawę o karach za obrazę uczuć religijnych. 
Kominiarki, które nosiły dziewczyny, stały się ich znakiem rozpoznawczym.

W kolonii dziewczyny poddawane były torturom: zmuszano je do szycia 
ubrań po 16-17 godzin dziennie bez dni wolnych, nie pozwalano im spać, 
brać prysznic, jeść własnego jedzenia, a także karano zabieraniem bielizny i 
ustawianiem całego oddziału godzinami na placu więziennym. Strajk głodowy 
i list otwarty w sprawie niewolniczej pracy Nadieżdy Tołokonnikowej skłoniły 
Federalną Służbę Więzienną do przeprowadzenia kontroli, ale archiwa wideo 
zostały zniszczone na oczach komisji.

Po zwolnieniu uczestniczek w grudniu 2013 r. grupa całkowicie zmieniła swój 
skład. W 2019 roku Rosja wypłaciła aktywistkom 37 tys. euro odszkodowania 
za szkody moralne i fizyczne, zgodnie z decyzją ETPCz.

Sprawa Pussy Riot odbiła się również na Polsce. Podobny proces miał miejsce 
w sprawie znieważenia obrazu Matki Bożej.

Rano 29 kwietnia 2021 roku Elżbieta Podleśna, Anna Prus i Joanna Gzyra-
Iskandar rozwiesiły na budynkach wokół kościoła św. Dominika w Płocku 
plakaty z wizerunkiem częstochowskiej ikony Matki Bożej z tęczową aureolą, 
a na koszach na śmieci listy biskupów chroniących pedofilów. W ten sposób 
kobiety wyraziły swoje poparcie dla społeczności LGBT po instalacji w formie 
krzyża otoczonego grzechami śmiertelnymi, gdzie „LGBT”, „gender” i „homo 
perwersje” zostały umieszczone obok „nienawiści”, „kłamstwa” i „agresji” w 
kościele.

Chroniąc uczucia religijne nie możemy zapominać o uczuciach ludzi 
niewierzących.

Pussy Riot

“Mother of God, drive Putin away!”: 
a mock punk prayer has led to 
criminal cases.
Offending the feelings of believers in Russia is not allowed, even in the name 
of freedom of speech. On February 21, 2012, five young girls from the Pussy 
Riot action group went into the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow 
and danced near the altar. Five days later the police opened a criminal case 
for hooliganism, and a few days later there were arrests. The case received 
wide public response and was accompanied by pickets and open letters of 
support for the feminists, but the sentence was serious, two years in prison for 
Maria Alyokhina and Nadezhda Tolokonnikova, and two years of probation for 
Ekaterina Samutsevich.

So formally the secular state submitted to religious pressure, and a year later 
President Putin signed a law on criminal penalties for offending the feelings of 
believers. The balaclavas the girls wore became their trademark.

In the colony the girls were subjected to torture: they were forced to sew 
clothes for 16 to 17 hours a day with no days off, they were not allowed to 
sleep, bathe, eat their own food, and were punished by taking away their 
underwear and having the whole unit of inmates lined up at the parade ground 
for hours at a time. The hunger strike and an open letter about Nadezhda 
Tolokonnikova’s slave labour prompted the Federal Penitentiary Service to 
conduct an inspection, but the video archives were destroyed right in front of 
the commission.

After the participants were released in December 2013, the group changed 
its composition completely. In 2019, Russia paid the activists 37,000 euros in 
compensation for moral and physical damage, as ruled by the ECHR.
The Pussy Riot case has also had an impact on Poland. A similar process was 
underway in the case of insulting the image of the Mother of God.

On the morning of April 29, 2021, Elżbieta Podleśna, Anna Prus, and Joanna 
Gzyra-Iskandar put up posters on buildings around St. Dominic’s Church in 
Płock with an image of the Czestochowa icon of Mother of God with a rainbow 
halo and lists of bishops who protected paedophiles on garbage bins. This 
is how women expressed their support for the LGBT community after an 
installation in the form of a cross surrounded by deadly sins, where “LGBT”, 
“gender” and “homo perversion” were placed alongside “hatred”, “lies” and 
“aggression” in the church.

While protecting the feelings of believers, we must not forget the feelings of 
non-believers.



Irina Slavina
Journalist
Dead. Committed suicide by self-immolation

“Blame the Russian Federation for 
my death”
 
Irina Slavina, a Nizhny Novgorod journalist, committed suicide outside the 
Nizhny Novgorod Ministry of Internal Affairs on October 2, 2020. She tied 
herself to a bench and set her clothes on fire. She could not be saved.

Her fatal attempt to draw attention to the illegal persecution of opposition 
activists and journalists, and the suicide post on Facebook that is the title 
of this article, is not just a cry for help. It is the ultimate form of despair and 
hopelessness, horror and powerlessness in the face of the permissiveness of 
the power structures against citizens.

Having worked as a schoolteacher for several years, Slavina joined the 
editorial staff of a regional newspaper. Her talent and hard-hitting style of 
writing soon pushed her way beyond the limits of what the local authorities 
allowed. She was dismissed from several media outlets for refusing to remove 
critical material, for diving deep into the spending habits of officials, and for 
sticking her nose into things that were not her business. 

In 2015, with the support of several volunteers, she set up the independent 
media outlet KozaPress. Funding came only from donations from individuals. 
Despite financial difficulties, within two years Koza had already become a 
brand of free journalism in Nizhny Novgorod. 

For this freedom and fearlessness, her car has had its windows smashed, tyres 
slashed, and threatening leaflets thrown around. She was sued and detained 
for marching in memory of Boris Nemtsov. But Irina continued to fight for 
freedom of thought and speech.

The day before her suicide, Slavina’s apartment was searched in the 
investigation of the criminal case of collaborating with an undesirable 
organisation. The search lasted for four hours. All that time she was not 
allowed to call a lawyer. When nothing was found, all electronic devices were 
confiscated: two laptops, a desktop computer, the phones of Irina and her 
husband. This and the numerous fines that she was unable to pay were the 
last straw. She realised that suicide was a last resort to draw attention to the 
persecution of journalists.

The EU called on the Russian authorities to thoroughly investigate the events 
leading up to her death, including the pressure exerted on her. However, even 
on the third occasion, no criminal investigation into Irina’s death was ever 
opened. The Russian Federation chose simply to ignore her.

Irina Sławina
Dziennikarka
Nie żyje. Popełniła samobójstwo przez samospalenie

„Za moją śmierć proszę winić 
Federację Rosyjską”
Irina Sławina, dziennikarka z Niżnego Nowogrodu, popełniła samobójstwo 
przed budynkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niżnego Nowogrodu 2 
października 2020 roku. Przywiązała się do ławki i podpaliła swoje ubrania. Nie 
udało się jej uratować.

Jej śmiertelna próba zwrócenia uwagi na bezprawne prześladowania 
opozycjonistów i dziennikarzy oraz samobójczy wpis na Facebooku, który jest 
tytułem tego artykułu, nie jest tylko wołaniem o pomoc. Jest to ostateczna 
forma rozpaczy i beznadziei, przerażenia i bezsilności wobec permisywizmu 
struktur władzy wobec obywateli.

Po kilku latach pracy jako nauczycielka, Sławina dołączyła do redakcji 
regionalnej gazety. Jej talent i ostry styl pisania sprawiły, że wkrótce 
przekroczyła granice tego, na co pozwalały lokalne władze. Została zwolniona 
z kilku mediów za odmowę usunięcia krytycznych materiałów, za zagłębianie 
się w wydatki urzędników i za wtykanie nosa w nie swoje sprawy. 

W 2015 roku, przy wsparciu kilku wolontariuszy, założyła niezależny punkt 
medialny KozaPress. Środki finansowe pochodziły wyłącznie z darowizn od 
osób prywatnych. Pomimo trudności finansowych, w ciągu dwóch lat „Koza” 
stała się marką wolnego dziennikarstwa w Niżnym Nowogrodzie. 

Za tę wolność i nieustraszoność w jej samochodzie wybijano szyby, cięto 
opony i rozrzucano ulotki z pogróżkami. Była też pozywana i zatrzymywana za 
marsz pamięci Borysa Niemcowa. Ale Irina nadal walczyła o wolność myśli i 
słowa.

Dzień przed samobójstwem mieszkanie Sławiny zostało przeszukane w 
sprawie o współpracę z niepożądaną organizacją. Trwało to cztery godziny. 
Przez cały ten czas nie pozwolono jej wezwać adwokata. Kiedy nic nie 
znaleziono, skonfiskowano wszystkie urządzenia elektroniczne: dwa laptopy, 
komputer stacjonarny, telefony Iriny i jej męża. To oraz liczne grzywny, których 
nie była w stanie zapłacić, były kroplą, która przelała czarę goryczy. Doszła 
do wniosku, że samobójstwo jest ostatnią szansą, by zwrócić uwagę na 
prześladowania dziennikarzy.

UE wezwała władze rosyjskie do dokładnego zbadania wydarzeń, które 
doprowadziły do jej śmierci, w tym wywieranych na nią nacisków. Jednak 
nawet za trzecim razem nie wszczęto dochodzenia karnego w sprawie śmierci 
Iriny. Federacja Rosyjska postanowiła ją po prostu zignorować.



Anna Rivina
Human rights activist

“We are the ones standing for family 
values by trying to make a home the 
safest place”
 
Anna Rivina is a human rights activist and a founder of the “Nasiliu.net” (No to 
Violence) NGO. She also teaches family law at the Academy of Law.

Nasiliu.net is one of the most well-known organisations in Russia that provide 
targeted assistance to domestic violence victims. Their second field of work 
is public discussion of domestic violence and related topics. Anna tries to 
engage celebrities in this discussion to reach more people and make them 
doubt a widespread belief that domestic violence is normal.

Like many other NGOs, “Nasiliu.net” has always been struggling for money. 
Despite the popularity of their projects with celebrities and collaboration 
with such well-known businesses as Levi’s, donations can hardly cover basic 
salaries and costs of the crisis help centre. 

Nevertheless, the financial politics of the organisation is quite strict, Anna only 
works with donors, and no contracts and trustees are involved. “We do not 
have trustees”, says Anna, “because they help, but they may also harm our 
projects. And actually, to help one does not need the status of a trustee.”

Numerous awards highly acknowledge Anna’s activism, including “100 
Outstanding People 2018” by Ekspert and “30 under 30 2020” by Forbes. In 
March 2021, her photograph was on the cover of Times magazine.

On December 29, the Ministry of Justice of the Russian Federation recognized 
Nasiliu.net as a foreign agent. By September 2021 the sum of the fines for not 
marking their materials published by third parties as a foreign agent, reached 
900 000 rubles (approximately 10 500 EUR). All the fines must be paid by 
Nasiliu.net and by Anna Rivina personally. No unmarked publications are 
provided in the materials of the case.

Anna Riwina
Działaczką na rzecz praw człowieka

„To my stoimy w obronie wartości 
rodzinnych, starając się uczynić dom 
najbezpieczniejszym miejscem”
 
Anna Riwina jest działaczką na rzecz praw człowieka i założycielką organizacji 
pozarządowej „Nasiliu.net” (Nie Przemocy). Wykłada również prawo rodzinne 
na Akademii Prawa.

Nasiliu.net jest jedną z najbardziej znanych w Rosji organizacji zajmujących się 
pomocą ofiarom przemocy domowej. Drugim obszarem ich działalności jest 
publiczna dyskusja na temat przemocy domowej i tematów pokrewnych. Anna 
stara się angażować w tę dyskusję celebrytów, aby dotrzeć do coraz większej 
liczby osób i sprawić, by podważyły powszechne przekonanie, że przemoc 
domowa jest czymś normalnym.

Jak wiele innych organizacji pozarządowych, „Nasiliu.net” ciągle walczy o 
finanse. Mimo popularności projektów z udziałem celebrytów i współpracy z 
tak znanymi firmami jak Levi’s, przekazywane darowizny ledwie wystarczają 
na pokrycie podstawowych kosztów prowadzenia centrum pomocy w kryzysie. 
Mimo to polityka finansowa organizacji jest dość surowa, Anna współpracuje 
tylko z darczyńcami, nie ma żadnych umów, nie ma też powierników. „Nie 
mamy powierników, ponieważ oni pomagają, ale mogą też zaszkodzić naszym 
projektom, — mówi Anna, — A tak naprawdę, nie potrzeba statusu powiernika, 
aby pomagać”.

Liczne nagrody bardzo doceniają aktywizm Anny, np. była na liście „100 
Wybitnych Ludzi 2018” według „Eksperta” i „30 Under 30 2020” według 
„Forbesa”. W marcu 2021 roku jej zdjęcie znalazło się na okładce magazynu 
„Time”.
 
29 grudnia Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej uznało  
Nasiliu.net za zagranicznego agenta. We wrześniu 2021 r. suma kar za 
nieoznaczenie swoich materiałów opublikowanych przez osoby trzecie jako 
agentów zagranicznych osiągnęła 900 000 rubli (ok. 10 500 EUR). Wszystkie 
mandaty muszą zapłacić Nasiliu.net oraz Anna Rivina jako osoba fizyczna. 
Jednak, w materiałach sprawy nie ma tych publikacji nieoznaczonych.



Anna Klepikova
Anthropologist, sociologist, and disability rights activist

Anna’s PhD dissertation research was dedicated to analysing discourses and 
practices of the contemporary Russian state care institutions for people with 
mental and multiple developmental disabilities, studied through participant 
observation. Several years after finishing this project, she published a book 
called “I must be an idiot” (Russian: “Наверно я дурак”). First published in 
2018 and again in 2019, the book received many excellent reviews and was 
shortlisted for several awards. One of the main topics in Anna’s work is the 
personality of a person with disabilities and the ways that the institutes erase 
this personality from the minds of these institutes’ employees, people with 
disabilities themselves, and their parents. While criticising the institutional 
structure of disability services in Russia, Anna always respects and 
understands the people involved. 

Anna has been participating in numerous grants, scientific and social projects. 
She led several of them, including the research project on families raising 
children with disabilities in contemporary urban Russia (Moscow, Saint-
Petersburg, and Novosibirsk). One of her current projects is dedicated to the 
perception of people with mental health disorders and people with multiple 
disabilities in the multi-cultural context of contemporary Siberian regions, 
particularly Buryatia and Irkutsk oblast. She is also involved in the research 
project on patients with amyotrophic lateral sclerosis in Russia. Currently, 
Anna is an assistant professor at the Department of Anthropology of European 
University in Saint-Petersburg. She has over 20 publications in Russian 
and international journals, has given numerous talks, and led innumerable 
discussions on disability.

Anna Klepikowa
Antropolożka, socjolożka i aktywistka na rzecz praw osób z 
niepełnosprawnościami

Praca doktorska Anny poświęcona była analizie dyskursów i praktyk 
współczesnych rosyjskich państwowych instytucji opieki nad osobami z 
niepełnosprawnością umysłową i dysocjacyjnymi zaburzeniami rozwoju, 
badanych metodą obserwacji uczestniczącej. Kilka lat po zakończeniu tego 
projektu opublikowała książkę „Chyba jestem idiotą” (ros. „Наверно я дурак”). 
Po raz pierwszy wydana w 2018 i ponownie w 2019 roku, książka dostała wiele 
recenzji i zakwalifikowała się do kilku nagród. Jednym z głównych tematów 
w pracy Anny jest osobowość osoby niepełnosprawnej i sposoby, w jakie 
instytucje wymazują tę osobowość z umysłów pracowników tych instytucji, 
samych osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Krytykując instytucjonalną 
strukturę usług dla osób z niepełnosprawnością w Rosji, Anna zawsze szanuje 
i rozumie ludzi, którzy są w nie zaangażowani. 

Anna brała udział w licznych grantach, projektach naukowych i społecznych. 
Kierowała kilkoma z nich, w tym projektem badawczym dotyczącym rodzin 
wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami w miastach współczesnej 
Rosji (Moskwa, Petersburg i Nowosybirsk). Jeden z jej obecnych projektów 
poświęcony jest postrzeganiu osób z niepełnosprawnością umysłową i 
niepełnosprawnością wieloraką w wielokulturowym kontekście współczesnych 
regionów syberyjskich, w szczególności Buriacji i obwodu irkuckiego. 
Jest również zaangażowana w projekt badawczy dotyczący pacjentów ze 
stwardnieniem zanikowym bocznym w Rosji. Obecnie Anna jest adiunktem 
na Wydziale Antropologii Uniwersytetu Europejskiego w Petersburgu. Ma 
na swoim koncie ponad 20 publikacji w rosyjskich i międzynarodowych 
czasopismach, wygłosiła wiele wykładów i prowadziła niezliczone dyskusje na 
temat niepełnosprawności.



Liza Oleskina
Founder and director of the Foundation “Old Age in Joy”

“I really hope that we will still be 
able to help the generation that asks 
the least”
In the spring of 2006, the student of the faculty of philology Liza Oleskina 
went on a folklore expedition to the Pskov region. In her search for folk songs, 
she went to a rural nursing home. Having returned to Moscow, Lisa could not 
forget the very poverty of the house and especially the inexpressible sadness 
in the eyes of those who live there.

In Moscow, Liza tried unsuccessfully to find charities that helped the elderly 
and thus decided to take action herself. In May 2007, Lisa posted an invitation 
on a social networking site for everyone to join her in celebrating Victory Day 
in a veterans’ home near Moscow. There turned out to be quite a few people 
who wished to do so. By the end of the year, a group of guys and girls who 
also wanted to help lonely old people gathered and they started to visit those 
homes regularly and purposefully.

And then Lisa decided to return to the same rural elderly home in the Pskov 
region. They got together and went there, and then to another home, and then 
to another one.

Since then, the team of volunteers grew, the number of regions increased, 
and, in November 2011, the volunteer movement transformed into the “Old 
Age in Joy” foundation for the elderly and people with disabilities. At present, 
the Foundation supervises 150 retirement homes in 25 regions of Russia, 
pays for the labour of around 100 extra nursing aides and carers for the frail 
elderly, and pays for medicines, nappies, care products, etc. for the sponsored 
retirement homes and hospitals.

Most importantly, for many years now, teams of volunteers have been going 
every weekend to the homes for the elderly organising a concert, and 
thousands of letters are sent each month from the pen grandchildren to 
their pen grandmothers (the oldest ‘grandchild by correspondence’ is in his 
eighties).

In addition, the foundation is actively working to improve Russian legislation on 
care for the elderly, for example, on the development of a system of long-term 
care for the elderly.

Liza Oleskina
Założycielka i dyrektorka Fundacji „Starość to Radość”

„Mam wielką nadzieję, że nadal 
będziemy w stanie pomagać 
pokoleniu, które najmniej o to prosi”
Wiosną 2006 roku studentka wydziału filologicznego Liza Oleskina wyruszyła 
na ekspedycję folklorystyczną do obwodu pskowskiego. W poszukiwaniu 
ludowych pieśni trafiła też do wiejskiego domu opieki. Po powrocie do Moskwy 
Liza nie mogła zapomnieć nędzy samego domu, a zwłaszcza niewymownego 
smutku w oczach jego mieszkańców.

W Moskwie Liza bezskutecznie próbowała znaleźć organizacje charytatywne 
pomagające osobom starszym i w końcu postanowiła sama podjąć działania. 
W maju 2007 roku zamieściła na portalu społecznościowym zaproszenie do 
wspólnego świętowania Dnia Zwycięstwa w domu weteranów pod Moskwą. 
Okazało się, że jest sporo chętnych. Pod koniec roku Lisa zebrała grupę 
chłopaków i dziewczyn, którzy również chcieli regularnie i celowo pomagać 
samotnym starszym ludziom.

I wtedy Liza postanowiła wrócić do tego samego wiejskiego domu opieki 
w obwodzie pskowskim. Zebrała wolontariuszy i wszyscy razem wyruszyli 
najpierw do tego domu, potem do innego, a potem do kolejnych.

Od tego czasu zespół rozrastał się, przybywało rejonów, a w listopadzie 2011 
roku ruch wolontariacki przekształcił się w Fundację „Starość to Radość” 
na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Obecnie Fundacja nadzoruje 
150 domów spokojnej starości w 25 regionach Rosji, opłaca pracę około 100 
dodatkowych pielęgniarek i opiekunów osób starszych, a także płaci za leki, 
pieluchy, środki pielęgnacyjne itp. dla sponsorowanych domów spokojnej 
starości i szpitali.

Co najważniejsze, od wielu lat w każdy weekend do domów starców 
wyjeżdżają ekipy wolontariuszy z koncertem, a co miesiąc wysyłane są 
tysiące listów od wnuków z daleka do babć korespondencyjnych (najstarszy 
„korespondencyjny wnuk” ma osiemdziesiąt lat).

Ponadto fundacja aktywnie działa na rzecz poprawy rosyjskiego 
ustawodawstwa dotyczącego opieki nad osobami starszymi, m.in. rozwoju 
systemu długoterminowej pielęgniarskiej opieki domowej.



Zalina Marshenkulova
Journalist, feminist and blogger

Zalina advocates the right of women to be not only gentle and kind but also to 
exhibit other traits of character and not to depend on public approval. She also 
recognises the right of men to be sensitive, not to serve in the army, and not to 
submit to the dictates of patriarchal rules.
 
She created the weird news aggregator Breaking Mad and a popular pro-
feminist Telegram channel, Women’s Power, which quickly became popular 
and discussed.

The channel’s description reads, “What do you do if you want to kill but are 
forced to build love? A channel about unconventional values from the creator 
of the encyclopedia of madness @breakingmadme”.

She authored the tagline and concept for Reebok’s “GoingTooFar” campaign, 
which has become a global meme. In the CIS, in particular, it spawned memes 
about women’s independence and emancipation. One of the prints featured 
Zalina with the slogan 

“Get off the needle of men’s 
approval onto a man’s face”.
The campaign was unprecedented in showing that women are not objects, 
that they do not have to fit into any frames against the background of sexist 
advertising. 

The stormy response to the ads showed that the degrading images of women 
that make up 99% of advertising and media do not provoke a reaction or 
outrage from anyone except a small group of feminists.

However, when a joke about men rather than women was made, the public 
reaction was stormy and lasted for a week. Because for the first time, a woman 
in Russia appeared not as an ideal model offering her body for pleasure, but as 
a person who is not going to play by patriarchal rules, and to “please the eye” 
and fit into any kind of framework.

On February 17, 2021, in an interview with the newspaper “Current Time”, 
the activist said that the official line of the Russian state on the gender issue 
is absolutely anti-feminist. According to Zalina, women are indoctrinated to 
believe that they have to endure the beatings of their husbands or brothers 
and that traditional families have always been built “on the corpses of women”.

Zalina Marszenkułowa
Dziennikarka, feministka i blogerka 

Zalina broni prawa kobiet do bycia nie tylko delikatnymi i miłymi, ale także do 
wykazywania się innymi cechami charakteru i nieuzależniania się od aprobaty 
społecznej. Uznaje też prawo mężczyzn do wrażliwości, do niesłużenia w 
wojsku i niepoddawania się dyktatowi patriarchalnych zasad.

Stworzyła agregator dziwnych wiadomości Breaking Mad oraz popularny, 
profeministyczny kanał w Telegramie „Siła kobiet”, który szybko stał się 
popularny.

Opis kanału brzmi: „Co robić, jeśli chcesz zabijać i jesteś zmuszona do 
tworzenia miłości? Kanał o nieszablonowych wartościach od twórcy 
encyklopedii szaleństwa @breakingmadme”.

Jest autorem tagline’u i koncepcji kampanii reklamowej Reeboka „No Limits”, 
która stała się globalnym memem. Zwłaszcza w krajach byłego Związku 
Radzieckiego zrodziła memy o niezależności i emancypacji kobiet. Na jednym 
z nadruków pojawiła się Zalina z hasłem 

„Przesiąść się z igły męskiej 
aprobaty na męską twarz”.
Kampania w bezprecedensowy sposób pokazywała, że kobiety nie są 
przedmiotami, że nie muszą wpisywać się w żadne ramy seksistowskich 
reklam. 

Burzliwa reakcja na reklamy pokazała, że poniżające wizerunki kobiet, z 
których składa się 99% reklam i mediów, nie wywołują żadnej reakcji ani 
oburzenia nikogo poza niewielką grupą feministek.

Jednak wystarczyło pożartować z mężczyzn, a nie z kobiet — a reakcja 
opinii publicznej była gwałtowna i trwała tydzień. Ponieważ po raz pierwszy 
kobieta w Rosji pojawiła się nie jako idealna modelka oferująca swoje ciało dla 
przyjemności, lecz jako osoba, która nie zamierza grać według patriarchalnych 
reguł, „cieszyć oko” i wpasowywać się w jakiekolwiek ramy.

17 lutego 2021 roku, w wywiadzie dla kanału Nastojaszczeje Wriemia, 
aktywistka powiedziała, że oficjalna linia państwa rosyjskiego w kwestii płci jest 
absolutnie antyfeministyczna. Według Zaliny, kobiety są indoktrynowane, aby 
wierzyć, że muszą znosić bicie męża lub brata i że tradycyjne rodziny zawsze 
były budowane „na trupach kobiet”.



Olga Gniezdiłowa
Prawniczka

Olga Gniezdiłowa jest prawniczką, adwokatką i działaczką na rzecz praw 
człowieka. W 1999 roku ukończyła technikum prawnicze w Woroneżu, a w 
2002 roku Uniwersytet Państwowy w Woroneżu na kierunku prawo.

Olga udziela porad prawnych i reprezentuje interesy swoich klientów 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Jej specjalnością jest 
przeciwdziałanie torturom i przemocy w areszcie policyjnym, zakaz 
arbitralnego aresztowania, wolność religii i wyznania, wolność zgromadzeń, 
wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, zakaz dyskryminacji.

Od 2000 roku pracuje w sektorze pozarządowym, uczestniczy w licznych 
kursach i szkoleniach z zakresu edukacji praw człowieka.

Od 2001 roku jest regionalną koordynatorką Monitoringu Praw Człowieka 
Moskiewskiej Grupy Helsińskiej.

Od dziesięciu lat Olga współpracuje również z różnymi rosyjskimi 
organizacjami pozarządowymi w zakresie monitoringu wolności zgromadzeń 
i wolności zrzeszania się oraz opracowywania rekomendacji zmian 
legislacyjnych w tym zakresie.

Od 2015 roku Olga pracuje jako prawniczka i dyrektora w Inicjatywie Prawnej. 
Organizacja działa na rzecz ochrony prawnej ofiar naruszeń praw człowieka w 
sferze konfliktów zbrojnych, operacji antyterrorystycznych, tortur i przemocy 
ze względu na płeć w regionie poradzieckim. 

Jednym z nowych obszarów jej pracy jest ochrona prawa do życia w 
przypadku rzadkich chorób, a w szczególności podczas trwającego kryzysu 
COVID-19.

Olga aktywnie promuje ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, 
która wzmocniłaby ochronę państwa. Przemoc domowa jest obecnie w 
Rosji zdekryminalizowana. A prawo chroniące przed nią nigdy nie zostało 
uchwalone. „A teraz, półtora roku po rozpoczęciu COVID-19, z przerażeniem 
można sobie wyobrazić, ile kobiet, dzieci i osób starszych zostało pobitych lub 
zabitych w tym czasie bez ochrony państwa, przebywając na „samoizolacji” ze 
swoimi krzywdzicielami” — pisze Olga na swoim blogu. 

Olga Gnezdilova
Lawyer

Olga Gnezdilova is a lawyer, advocate, and human rights activist. She 
graduated from the Voronezh Law School in 1999 and from Voronezh State 
University in 2002, majoring in Jurisprudence.

Olga provides legal advice and represents the interests of her clients in the 
European Court of Human Rights. Her specialities are the prohibition of 
torture and ill-treatment in police custody, ban on arbitrary detention, freedom 
of religion and belief, freedom of assembly, freedom to form and operate 
associations, prohibition of discrimination.

She has been working in the non-governmental sector since 2000 and 
participates in numerous human rights education courses and training.
Since 2001, she has been a regional coordinator for Human Rights Monitoring 
of the Moscow Helsinki Group.

For ten years now, Olga has also collaborated with various Russian NGOs on 
monitoring freedom of assembly and freedom of association and developing 
recommendations for legislative amendments in this area.

Since 2015, Olga has worked as a lawyer and legal director at Legal Initiative. 
The organisation works in the legal protection of victims of human rights 
violations in the sphere of military conflicts, anti-terrorist operations, torture, 
and gender-based violence in the post-Soviet region.

One of the new areas is protecting the right to life in the cases of rare diseases 
and especially during the ongoing COVID-19 crisis.

Olga is actively promoting a law on domestic violence, which would strengthen 
state protection. Domestic abuse is now decriminalised in Russia. And the law 
against it has never been passed. “And now, a year and a half after COVID-19 
started, it is frightening to imagine how many women, children, and elderly 
people have been beaten or killed in that time without state protection, being 
on ‘self-isolation’ with their abusers,” writes Olga in her blog.



Yulia Galyamina
Politician

Motto: never give up!
Yulia Galyamina, a municipal deputy of the Timiryazevsky district of Moscow, 
met the New Year’s Eve of 2021 at home. However, she could very well be 
in prison at that time. She was born into a family of scientists and is a PhD in 
philology herself. She was accused of violating the law of holding mass events 
and given a two-year suspended sentence under the Criminal Code of Russia.

But the truth is that Yulia has successfully fought against so-called renovation, 
infill development, and trees’ felling in the parks in her district. Her activities 
prevented government officials from making money on government contracts. 
Moreover, teaching at universities gave her a chance to talk about what was 
going on in Russian science.

Galyamina became active in politics in 2014, campaigning for the Moscow City 
Duma. In 2016 she ran for the State Duma and, in 2017 became a municipal 
deputy. Within a few years, she became a federal politician. Still, she was 
later disqualified from the election as her criminal record prevented her from 
continuing her work in the office, running in the next election, and being a 
teacher.

Yulia has not given up politics; she continues to develop the School of Local 
Government, a volunteer project aimed to train urban activists in municipal and 
city government. “Now the most important, the most urgent task is to involve 
people in politics, people who were not involved in it before, and let them 
stand up for any and whatever interests they want to accomplish, and when 
they do it, they will think about rational ways to accomplish it”.

Galyamina believes that supporting political prisoners is crucial form of 
solidarity. Writing letters to those virtually cut off from the real world shows that 
they are not forgotten, and their activism is not wasted.

Julia Galamina
Polityczka

Motto: nigdy się nie poddawaj!
Julia Galamina, deputowana okręgu timiriaziewskiego w Moskwie, spędziła 
noc sylwestrową 2021 roku w domu. Jednak równie dobrze mogła ją spędzić 
w więzieniu. Urodziła się w rodzinie naukowców i sama jest doktorem filologii. 
Została oskarżona o naruszenie prawa o organizowaniu imprez masowych i 
zgodnie z Kodeksem Karnym Rosji dostała wyrok dwóch lat w zawieszeniu.

Prawda jest jednak taka, że Julia skutecznie walczyła z tak zwaną renowacją, 
zabudową plombową i wycinką drzew w parkach w swojej dzielnicy. Jej 
działania uniemożliwiały urzędnikom państwowym zarabianie pieniędzy na 
kontraktach rządowych. Ponadto wykładanie na uniwersytetach dawało jej 
możliwość mówienia o tym, co naprawdę dzieje się w rosyjskiej nauce.

Galamina stała się aktywna politycznie w 2014 roku, startując w kampanii 
do Moskiewskiej Dumy Miejskiej. W 2016 roku kandydowała do Dumy 
Państwowej, a w 2017 roku została deputowaną municypalną. W ciągu kilku 
lat została politykiem federalnym. Później jednak została zdyskwalifikowana 
z wyborów, gdyż jej karalność uniemożliwiła jej dalszą pracę w urzędach 
państwowych, start w kolejnych wyborach i bycie wykładowczynią.

Julia nie zrezygnowała z polityki, nadal rozwija Szkołę Samorządu Lokalnego, 
projekt wolontariacki, którego celem jest szkolenie miejskich aktywistów 
w zakresie samorządu gminnego i miejskiego. „Teraz najważniejszym, 
najpilniejszym zadaniem jest wciągnąć do polityki ludzi, którzy wcześniej nie 
byli w nią zaangażowani, i pozwolić im stanąć w obronie dowolnych interesów, 
które chcą zrealizować, a kiedy to zrobią, będą myśleć o racjonalnych 
sposobach ich realizacji”.

Galamina uważa, że wspieranie więźniów politycznych jest jedną z 
najważniejszych form solidarności. Pisanie listów do tych osób praktycznie 
odciętych od realnego świata pokazuje, że nie są one zapomniane, a ich 
aktywność nie idzie na marne.



Lida Pivi
Blogger and an eco-activist

“My name is Lida. And I believe that 
every person is kind”
 
Lida Pivi is a blogger and an eco-activist from Saint-Petersburg. She works 
as a PR manager for the organisation “Parents of Saint-Petersburg”, working 
mainly with orphans and adoption matters. One of the organisation’s main 
goals is to provide orphans with warm human contact and care and eventually 
to find an adoptive family. They organise nannies for those children who must 
stay at a hospital, online and offline services, and educational programs for 
foster families.

In her spare time, Lida develops her charity project “Light of Good” (Russian: 
„Огонек добра”), organises festivals, fundraising, and educational events, and 
recruits volunteers to help other charity organisations. Lida is also an eco-
activist and a public speaker, a model for promoting eco-friendly brands, and 
a blood donor. She also provides free consultations for those who are trying to 
develop social and charity projects.

She also has two kids of her own and promotes an active position as a 
parent. Lida has been elected for several awards in charity and gave multiple 
interviews to different media.

Lida Piwi
Blogerka i eko-aktywistka

„Mam na imię Lida. I wierzę, że 
każdy człowiek jest życzliwy”
 
Lida Piwi jest blogerką i eko-aktywistką z Petersburga. Pracuje jako 
PR manager w organizacji „Rodzice Petersburga”, zajmującej się 
głównie sierotami i sprawami adopcji. Jednym z głównych celów 
organizacji jest zapewnienie sierotom bliskiego kontaktu z ludźmi i 
opieki, a w następstwie znalezienie rodziny adopcyjnej. Organizuje 
opiekunki i opiekunów dla dzieci, które muszą przebywać w 
szpitalu, usługi online i offline oraz programy edukacyjne dla rodzin 

zastępczych.

W wolnym czasie Lida rozwija swój projekt charytatywny „Płomyk 
dobra” (ros. „Огонек добра”), organizuje festiwale, zbiórki pieniędzy 
i akcje edukacyjne oraz rekrutuje wolontariuszy do pomocy innym 
organizacjom charytatywnym. Lida jest również ekoaktywistką i 

mówczynią publiczną, modelką promującą marki przyjazne środowisku 
oraz dawczynią krwi. Udziela także bezpłatnych konsultacji dla osób, 
które chcą rozwijać projekty społeczne i charytatywne.

Ma też dwójkę własnych dzieci i promuje aktywną postawę rodzicielską. 
Lida została wybrana do kilku nagród w dziedzinie działalności 

charytatywnej oraz udzieliła wielu wywiadów dla różnych mediów.



Projekt dofinansowany ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach X Otwartego Konkursu  
na Dofinansowanie Przedsięwzięć na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich

Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję” 
powstało w Warszawie w 2015 roku. 
Jego założycielami są obywatele 
Rosji, Polski, Ukrainy i innych państw, 
zdaniem których przekształcenie 
Rosji w zorientowane na człowieka 
demokratyczne państwo jest 
jednym z niezbędnych warunków 
zrównoważonego rozwoju cywilizacji 
europejskiej w XXI wieku. Promujemy 
i realizujemy projekty na rzecz 
wspierania ruchu demokratycznego w 
Rosji i informowania o jego działaniach, 
dialogu międzykulturowego, działalności 
edukacyjnej, konsolidacji rosyjskiego 
ruchu demokratycznego w Europie. 

freerussia.eu/pl
facebook.com/wolnarosja

The Association “Za Wolną Rosję” 
(“For Free Russia”) was founded in 
Warsaw in 2015. Its founders are the 
citizens of Russia, Poland, Ukraine 
and other countries, who believe that 
transforming Russia into a human-
oriented democratic state is one of the 
necessary conditions for the sustainable 
development of European civilization 
in the 21st century. We promote and 
implement projects to support the 
democratic movement in Russia and 
inform about its activities, intercultural 
dialogue, educational activities, and 
consolidation of the Russian democratic 
movement in Europe. 

freerussia.eu/en
twitter.com/freerussiaeu


