Kazimiera Szczuka (*22 czerwca 1966 w Warszawie)
Ta głośna feministka z Warszawy
wywołuje w Polsce wiele wrzawy,
niech tylko coś powie,
burzą się posłowie
po przeciwnej stronie każdej sprawy!
(ebs)
Kazimiera Szczuka - polska krytyczka literacka, historyczka literatury, nauczycielka akademicka, dziennikarka,
prezenterka telewizyjna i działaczka feministyczna oraz polityk.
Urodziła się 22 czerwca 1966 w Warszawie jako córka Stanisława Szczuki (1928–2011), adwokata i działacza
opozycji w PRL i Janiny z domu Winawer, lekarki pochodzącej z zasymilowanej od wielu pokoleń rodziny
żydowskiej. Kazimiera Szczuka jest wnuczką adwokata Władysława Winawera i praprawnuczką szachisty
Szymona Winawera.
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczyła w seminarium magisterskim prowadzonym przez
Marię Janion.
Zawodowo związana z dziennikarstwem, została wykładowczynią gender studies w Instytucie Badań Literackich
PAN oraz na wydziale reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie.
Jako dziennikarka telewizyjna zadebiutowała 30 kwietnia 2001 w TVP w magazynie kulturalnym "Dobre książki",
który prowadziła z Witoldem Beresiem i Tomaszem Łubieńskim. Od stycznia do marca 2003 była jedną z
prowadzących program "Pegaz".
Szerszą popularność zdobyła w 2004, kiedy to w marcu zadebiutowała jako prowadząca teleturniej wiedzy ogólnej
"Najsłabsze ogniwo" w TVN.
W tym samym roku opublikowała książkę "Milczenie owieczek", dotyczącą postulowanego prawa do aborcji,
antykoncepcji i edukacji seksualnej.
W 2004 wraz z Krzysztofem Kłosińskim została prowadzącą program poświęcony książkom i literaturze pt.
"Wydanie II poprawione", emitowany w TVN i TVN24.
W 2000 była wśród twórczyń inicjatywy Porozumienie Kobiet 8 Marca, które zajęło się organizowaniem
warszawskich Manif. Była wśród założycieli partii Zieloni 2004, z której kilka lat później wystąpiła. Weszła w
skład zespołu "Krytyki Politycznej” i "Feminoteki".
Publikacje książkowe
• "Kopciuszek, Frankenstein i inne", eFKa, Kraków 2001
• "Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji", W.A.B., Warszawa 2004
• "Duża książka o aborcji" (współautorka z Katarzyną Bratkowską, Czarna Owca, Warszawa 2011
• "Janion. Transe - traumy - transgresje.", 1: "Niedobre dziecię" (współautorka z Marią Janion), Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2012
• "Janion. Transe - traumy - transgresje", 2: "Profesor Misia" (współautorka z Marią Janion), Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2012

"Aborcja nie jest ani morderstwem, ani kosmetycznym zabiegiem, ani podłubaniem w nosie. Aborcja to aborcja –
przerwanie ciąży, usunięcie ciąży, spędzenie płodu, sztuczne poronienie." ("Milczenie owieczek")
*
https://www.youtube.com/watch?v=UmTc9puhYWw
"Nie hejtuję, bo czuję."

