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Wybory polskiej kandydatki do tytułu Kobieta Europy. 

Najlepsza z najlepszych stanie do konkursu 
· Kobiety, to już nie tylko wyma-

gające stałej opieki, przedsta
wicielki "słabej płd". Panie niejed- • 
nokrotnie lepiej od panów spraw
dzają się na stanowiskach, gdzie In
teligencja, błyskotliwość, szybkie 
działacie i odwaga gwarantują suk
ces. Nie darmo przecież "gdzie dia
beł nie mo:il!, tam baQę JX>śle" ... 
Jedną z fonn promOwanla kobiet 

w życiu publicznym jest przYznawa
nie Nagrody Kobieta Europy. Prze. 
wodnią ideą konkursu jest "wspól
na Europa", a głównym kryterium 
przystąpienia do niego - praca kan
dydatki (w różnych dziedzinach, 
przez co najmniej dwa iata), na 
rzecz integracji naszego kontynen
tu. Kandydatka mo:il! pracować spo
łecznie bądź zawodowo, z tym, :il! 
w drugim przypadku działalność ta 
powinna wykraczać poza zakres 
wykonywanych obowiązków. · 

Nie tylko zdobywczyni głównej 

nagrody mo:il! odegrać istotną rolę 
na forum europejskim. Dzięki kon
kursOwi tak:il! laureatki krajowe po
dróżują po kontynencie i swoją 
działalnością lansują i promują idee 
integracji europejskiej. 

Wszystkie kraje przysyłają osoby 
wybitne, "najlepsze z najlepszych" 
w swojej dziedzinie. 

W ubiegłym roku tytuł Kobiety 
Europy przyznano naszej reprezen
tantce -Janinie Ochojskiej, szefowej 
fundacji "F.quilibre". Doceniono or
ganizowanie przez nią pomocy hu
manitarnej dla mieszkańców b. Ju
gosławii. Do różnych regionów tego 
kraju wysłano za jej pośrednictwem, 
najbardziej potrzebującym wiele ton 
żywności, lekarstw, środków czysto
ści. 

Dwa lata temu drugie miejsce 
w konkursie zajęła Prof. Ewa Łętow
ska, pierwszy Rzecznik Praw Oby
watelskich w krajach Europy Srod-

kowo - Wschodniej. Wyprzedziła ją 
Zuzanna Szatmary, c:-1owaczka, 
dziennikarka i poetka stojąca przez 
wiele lat w opozycji do systemu ko
munistycznego. 

Z daniem organizatorów konkur
su, promowanie kobiet wybit

nych dodaje od-

kiem Pracowni Cnemii w Instytucie 
Optoelektroniki Wojskowej Akade
mii Technicznej w Warszawie. Jest 
laureatką dyplomu Prix Ompi dla 
najlepszego wynalazcy - kobiety, 
twórczynią rewolucyjnej, na skalę 
światową, metody wykrywania i le
czenia nowotworów. 

rzy się ze "Spotkaniami Ekologicz
nymi, "Działaniami na Rzecz Matki 
Ziemi", warsztatami ekologicznyrµi. 
Przez 15 lat była dyrektorem Teatru 
im C.K. Norwida w Jeleniej Górze. 
Po zrezygnowaniu z tej ful)kcji 
w 1988 roku, JX>święciła się d1.~ 
ności społecznej. Jej kandydaturę 
zaproponowała poseł Barbara La
buda wagi i pewności 

siebie wszyst
kim kobietom. 
Pokazuje, :il! po
lityka przestała 
być domeną 
męil:zyzn. 

Nagroda "Kobieta Europy" przyznawana jest od 1987 ro
ku przez mlędzyńarodowe jury, działające pod patrona
tem Komitetu Wspólnot Europejskich. Polska uczestni
czy w wyborach po raz trzeci. Wcześniej tJyty brane pod 
uwag„ jedynie przedstawlclełkl krajów Dwunastki. 

Trzecią kandydatka, to prof. Do
rota Simonides,· zgłoswna przez 

redakcję "Twój Styl". Jest znawczy
nią i propagatorką kultur ludowych 
w Polsce I w krajach Europy, senato-

Polską kandy-
datkę do tytułu Kobiety Europy po
znamy dziś. Wybierze ją krajowy ko
mitet nagrody oraz jury- dziennika
rze i znane postaci z działalności pu
blicznej. 

"Przyjaciółka" zgłosiła profesor 
Alfredę Graczyk. Jest ona kierowni-

rem, pracownikiem naukowym 
Drugą kandydatką jest Alina Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

Objdniak- aktorka, reżyser tea~ w Opolu. W 1992 roku na Zgroma-
i animatotfYcia teatralnego, organi- dzeniu Parlamentarnym KBWF. zo-
zatorka wielu imprez związanych stała wybrana na wiceprezydenta 
z edukacją ekologiczną. ZainitjoWa- Komitetu Praw Człowieka Mniejszo-
ła Międzynarodowy Festiwal Te- ści i Demokracji 
atrów Ulicznych. Najmłodszym koja- BEATA RAYlACHER 


