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Liczba miejsc ograniczona – 

prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do dn. 2 marca 2014 r. drogą mailową: 

a.gliszczynska@poczta.onet.pl 

  

                                                 
*
 Barbara Limanowska jest konsultantką ONZ i OBWE w dziedzinie przeciwdziałania handlowi ludźmi, praw 

kobiet. Autorka raportów i publikacji nt. handlu ludźmi i praw kobiet jako praw człowieka. W latach 2007-2008 

pracowała dla UNDP zajmując się problematyką równościową w Europie Wschodniej. Wykładowczyni gender 

studies. Ekspertka w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w Wilnie (European Institute for 

Gender Equality). 



 

 

 
Dr Lena Kondratiewa-Bryzik jako osoba obdarzona wyjątkowymi przymiotami – mądrością, 
pracowitością i empatią stanowiła szczególną inspirację dla innych. Jej wybitne osiągnięcia naukowe, 
niespożyta energia i zaangażowanie w działalność wielu organizacji były wzorem dla nas wszystkich. 
 

Lena ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Woroneskiego Uniwersytetu Państwowego. 
Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 2009 r. Lena była 
jednym z filarów Poznańskiego Centrum Praw Człowieka. Miała imponujące jakościowo i ilościowo 
osiągnięcia naukowe: wyróżniona w konkursie „Państwa i Prawa” rozprawa doktorska na temat 
początków ochrony życia ludzkiego opublikowana w formie książkowej, niezliczone artykuły, glosy, 
opinie, ekspertyzy, referaty na konferencjach naukowych. Była cenioną i zawsze świetnie 
przygotowaną do zajęć nauczycielką akademicką. Doniosłym potwierdzeniem jej naukowego dorobku 
było otrzymanie przez nią prestiżowego stypendium dla młodych naukowców START 2011 Fundacji 
na Rzecz Nauki Polskiej. W swojej pracy badawczej, w ramach szeroko pojętej problematyki 
międzynarodowej ochrony praw człowieka, Lena zajmowała się m.in. zagadnieniami ochrony praw 
kobiet, ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet, problemami bioetycznymi.  
 

Wszyscy, którzy mieli szczęście zetknąć się z Leną w życiu zawodowym lub prywatnym byli pod 
wrażeniem jej głębokiej kultury osobistej, delikatności i subtelności. Miała wspaniałą, coraz rzadziej 
spotykaną cechę troszczenia się przede wszystkim o innych, dbania o ludzi, którzy ją otaczali, 
szukania sposobów, aby pomóc im w różnych, bardzo trudnych niekiedy sytuacjach.  
 

3 marca 2012 r. Lena zginęła w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami wracając z seminarium 
naukowego, które prowadziła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
 

Chcielibyśmy, aby doroczne wykłady otwarte poświęcone Jej pamięci stały się okazją dla naukowej 
dyskusji nad tematami, które były ważne dla Leny, jak również miejscem spotkania tych, dla których 
ważna była Lena. 
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