Agnieszka Zydroń
autorka bestsellera „ Zazdrość kobieca”, poradnika „ Życie na kredyt”, a także wielu
felietonów do prasy i portali kobiecych ( między innymi portal Agaty Młynarskiej
onaonaona.pl ). Jest częstym gościem programów telewizyjnych, min. Mała Czarna w TV4,
TV Biznes ( Po Stronie Konsumenta, Biznes Klub). Absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
W czerwcu 2011 roku została Ambasadorką Stowarzyszenia Amazonek. W lipcu 2011
roku zaczęła także działać na rzecz Fundacji Obudźmy Nadzieje, w imieniu której walczy o
pomoc dla najbardziej potrzebujących. Agnieszka Zydroń podpisała także kontrakt z klubem
sportowym Cracovia, we współpracy z którym przygotowuje publikacje mającą na celu
szerzenie rodzinnej atmosfery na stadionach. W grudniu 2011 roku została Ambasadorką
organizacji zrzeszającej kierowców Autofederacja, w której imieniu spotyka się z tysiącami
ludzi na imprezach oraz seminariach w ramach projektu „ Bezpiecznie- chce się żyć”. W
ramach tego projektu jest częstym gościem mediów lokalnych w całej Polsce ( Polskie Radio,
TV Poznań, ONTV, Gazeta Wyborcza, portale informacyjne a także raporty ze spotkań w
Wydarzeniach Polsat), przedstawiając raporty z polskich dróg. W wieku 15 lat została ofiarą

wypadku samochodowego, w którym na miejscu zginęły 4 osoby. Kierowcą w jednym z
samochodów była osoba pod wpływem alkoholu. Od tego czasu Agnieszka Zydroń
propaguje trzeźwość za kierownicą, walcząc z pijanymi kierowcami.
Od czasu nawiązania współpracy z Autofederacją zgłosiło się wiele osób
pokrzywdzonych w wypadkach na polskich drogach. Osoby te zgodziły się udzielić
poruszających wywiadów, które zostały zebrane w publikację pt. Dzień, który zmienił moje
życie ( premiera we wrześniu). Są to wywiady pokazujące naszych sąsiadów, znajomych ,
których życie zmieniło się w jednej sekundzie. Książka ukazuje wielką siłę ludzkiego ducha,
pokazując także, jak ważna jest w życiu nadzieja i pomocna dłoń drugiego człowieka. W
publikacji znajdują się także wypowiedzi naczelników policji jak również obszerny materiał
znakomitego psychoterapeuty Krzysztofa Korony, który założył TV med. - telewizję dla
lekarzy, jest ekspertem telewizyjnym, pisze także na stałe felietony do miesięczników
kobiecych a przede wszystkim pomaga osobom po różnych traumatycznych przeżyciach.
Agnieszka Zydroń obecnie całkowicie poświęciła się propagowaniu bezpieczeństwa na
polskich drogach, spotykając się w kierowcami oraz uczestnikami ruchu drogowego na
terenie całej Polski.

