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- Nagroda jest dla mnie zupełnym za. 

skoczeniem. Od lat żyję na uboczu. Naou
dę dla najwybitniejszej Polki odbieram 
w Imieniu Czytelniczek "Super E'xpressu" 
I wszystkich lnnydl kobiet W Polsce kobie
ty ciągle są niedoceniane, a w nas jest ł)1e 
ciepła 1 radości życia. Mężczyźni powinni 
się od nas tego uczyć, a nie tylko walczyć 
o władzę- powiedziała specjalnie dla nSu· 
per Expressu" polska laureatka Nagrody 
"Kobieta Europ'(' Alina Obldnlak. 

W środę w Zamku OStrOgsklch w War
mwle Alnle Obldnlak wręczono statuetkę 
- naO'odę dla naJwybltnlejszej Polki 1995 
roku. Aktorka, przez wtele lat dyrektorka 
teatru w Jeleniej Górze, twórczyni cieszące
go się olbrzymią stawą Międzynarodowego 
Festlwalu Teatrów Ullcznych, jest również 
gorącą propagatolt<ą ochrony środowiska. 

Alina Obklnlak wyprzedziła aż 10 pań, 
m.ln. korespondentkę wojenną Marlę 
Wiernikowską, szefową Federacji Konsu
mentów Małgorzatę Nlepokulczycką, se
nator Dorotę Symonides I działaczkę 
Amnesty International Małgorzatę Tara
siewicz. A także: Katarzynę Kądzielę I 
Annę Upowską-Teutsch od lat zajmujące 

• NIO'Odl jest 
„mnle~za.. 
slUJcmllem. Od lat ży-

~----mt Ję na IDJczu - mówi Alna~ 

się pomaganiem 
osobom pokrzyw
dzonym przez los. 
Alicja Obldnlak 
o włos wyprzedziła 
też profesor Alfre
dę Graczyk, kie
rownika Pracowni 
Chemii w Instytu
cie Optoelektronlkl 
WojskowejAkademlTechnlcznej. Najpierw typuje się totMAREKZJBJŃSKI 

W elegancldch wnętrzach Zamku poja- laureatki w poszcze-
wtlo się liczne 00!10 polityków, m.łn. sena- gólnych krajach, 
tor Zofia Kuratowska 1 Barbara Labuda, a z nich wyłania się zwyciężczynię. Ko-
dziennikarzy (Grażyna Tomicka, Andrzej bletą Europy może zostać kobieta wyblt-
Krzysztof Wróblewskl, Krzysztof Turowski) na w dziedzinie nauki, polltykl, llteratu-
1 prmdstawlclell ambasad. w ttumle moż. ry, teatru, muzyki, ochrony środowiska, 
na byto dostrzec Lucynę WIMlcką I Janinę spraw społecznych. Ważne jednak, by 
Ochołską. Gospodynią wtecmru b)ła Ama jej dzlałalność wykraczała poza zajęcia 
Popowicz, przewodnlcz.ąca Polskiego Ko- zawodowe I przy~lła się do postępu 
mltetu Nat1ocfy "Kobieta Europy". w budowaniu wspólnej Europy. 

Nagroda "Kobieta Europy" przyzna- . Polska po raz czwarty uczestniczy 
wana jest corocmle od 9 lat przez komi- w tej nagrodzie. I już raz udało się uzy-
tet działający pod patronatem Komisji skać najwyższe wyróżnienie. Dwa lata 
Unii Europejskiej. temu zdobyła je Janina Ochojska, 

Wybory najwybitniejszej kobiety na- przewodnicząca Polskiej Akcji Huma-
szego kontynentu są dwustopniowe. nita mej. H.B. JA 


