
Kto dostanie Zloty Wawrzyn? 
Zbliża się finał naszegó plebiscytu na Kobietę Roku 2003! Dostaliśmy od Czytelniczek już 

ponad 13 tysięcy głosów. Na opinie o kandydatkach i uzasadnienia Waszych wyborów czekamy 

do 15 lutego. W numerze kwietniowym ogłosimy, którą z Polek uhonorujemy Złotym Wawrzynem. 

Anna Kobei, Krystyna Kobel·Buys 

Obydwie panie Kobei podziwiam za silę i kon

sekwencję, z jaką od kilkunastu lat rozwijają 

ośrodek dla dzieci z porażeniem mózgowym. 

Chylę czoła przed dziełem , które powstało z ni

czego, w głównej mierze dzięki pracy tych kobiet. Przemawiająca 

i wszechobecna jest tu atmosfera miłości i chęci pomocy za wszel

ką cenę . Jeżeli ktoś chciałby szybko stać się lepszy, powinien 

pojechać do Mikoszowa. 

Ewa Karpińska-Bryke, e-mail 

Krystyna Kofta 

Kiedy zobaczyłam w księgarni jej pamiętnik 

Lewa, wspomnienie prawej, miałam mieszane 

uczucia. Zastanawiałam się, czy to dobrze, gdy 

opisuje się sprawy tak intymne jak choroba no

wotworowa. Książkę jednak kupiłam i przeczytałam . Zrozumiałam , 

że pani Kofta to bohaterka. I nawet jeśli tylko jedną kobietę jej histo

ria miałaby ostrzec, zmobilizować do badań i w konsekwencji urato

wać, to naprawdę bardzo wiele. 

Anna Bieniek-Borowiec, Rzeszów 

Róia Woźnlakowska·Thun 

Glosuję na panią Różę , bo chciałabym być 

taka jak ona. Podziwiam ją za inteligentną, 

pełną szacunku dla tradycji, ale i otwartą na 

nowe postawę . 

j aulina Skowron, Poznań 

Anna Dymna 

Moja ulubiona aktorka, która gra tylko na sce

nie. Urocza kobieta o ciepłym uśmiechu i ła

godnym spojrzeniu . Teraz, gdy ma już doro

słe dziecko, stabilną sytuację życiową i sukces, 

zamiast przyjmować hołdy , reklamować biżuterię i odwiedzać 

salony piękności , ona odwiedza tylko jeden, stworzony przez 

siebie, niepowtarzalny Krakowski Salon Poezji. I kto powiedział , 

że albo piękne , albo mądre? 

Beata Olesiak, Nowy Sącz 

Wielki finał 

Danuta Hubner 

Kobieta instytucja. Wyróżn'ia się na tle szarzyzny i za

ściankowości naszych polityków. Inteligencja, kul

tura osobista, wiedza, doświadczenie zawodowe, 

zdolności dyplomatyczne, umiejętność negocjacji za

pewniają pani Danucie wyjątkowe miejsce w ich gronie. Dla niektórych 

mężczyzn polityków trudna do strawienia. Dlatego tym bardziej pownna 

być wyróżniona przez kobiety. 

Danuta Konopacka, Opole 

Barbara Labuda 

Ciepła i mila, kiedy trzeba stanowcza i twarda. 

Chociaż jest politykiem, nie zapomniala o tych 

najbardziej pokrzywdzonych i bezradnych - nie

pelnosprawnych, bezrobotnych. Nie wstydzi się 

okazywać współczucia . Daje mi wiarę, że w naszym rządzie napraw

dę jest ktoś, kto dba o najsłabszych . 

Małgorzata Swatek, Miasteczko Sląskie 

Anna Balchan 

ingerencji, i niesienie pomocy ludziom, którzy 

o nią nie proszą, to bardzo trudne zadanie. Tym 

bardziej że nie kończy się na rozmowach z kobie

tami z marginesu. Siostra Anna bierze część odpowiedzialności 

za ich dalsze życie . Trzeba mieć wiele optymizmu i dużą odpor

ność psychiczną, aby tak pomagać. Trzeba umieć stawiać wyma

gania nie tylko podopiecznym, ale również sobie i osobom, które 

mogą przyczynić się do poprawy losu tych kobiet. 

Jolanta Pochanke, Sulechów 

Izabela Jaruga-Nowacka 

To "druga dama Rzeczpospolitej". Wzór elegancji, 

subtelności i kobiecości. W każdej sytuacji opanowa

na, kulturalna, uprzejma. Wrażiwość nie przeszka

dza jej w głośnym upominaniu się o równe prawa 

dla kobiet i mężczyzn, a także dla homoseksualistów. Przełamuje tema

ty tabu. Życzyłabym sobie więcej takich posłanek w naszym rządzie. 

Katarzyna Zakrzewska, Łódź 

Zapraszamy do obejrzenia transmisji 

z wręczenia Złotego Wawrzynu 

w programie 2 TVP 

7 marca 2004 r. o godz. 19.00 
W kwietniowym numerze TS: 

Twój Styl Twoja Muzyka, płyta Cesarii Evory, 

której nie kupisz w żadnym sklepie. 

Numer w sprzedaży 9 marca 2004 roku. 

Partner Gali Kobieta Roku Twój STYL 2003 
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