Sukces nie wi^e si^ z plci^. Czas na kobiety naidd i biznesu

- Jesli coraz wi^ej koblet b^dzie mowHo o swoich o s i ^ i ^ i a c h , to b^dziemy miec w swiecie nauki i biznesu
swoje lobbystki - mowi dr Joanna Pawtat z Politecliniki Lubelskiej.

Joanna Pawlat jest jedn^ z naszych
kandydatek do tytulu „Kobieta na me-

dal". Wdrugiej edycji plebiscytu chcemy pokazac lublinianki osi^aj^ce sukcesy w nauce i biznesie. Znacie takie?
Napiszcie nam o nich - apelowalismy
przedtygodniem.
„Pragniemy zglosic kandydatur^
prof, drhab. Iwony Hofman. Oprocz
stanowisk pelnionych na W^dziale Politologii, jest kierowniczk^ Pracowni
Badan nad Instytutem literackim w P^ryzu, a od wrzesnia ubieglego roku
- prezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Spolecznej, b^d^c pierwszym naukowcem z Lublina na czele
ogolnopolskiego towarzystwa naukowego" - taM mail przyszedl do nas z Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej.

Swoj^ kandydatk^ ma rowniez Politechnika Lubelska. To dr Joanna Pawlat, ktora stopien doktora zdobyla
w Japonii, gdzie zacz^la zawodowo
zajmowac si§ plazm^. Bada zastosowanie plazmy do m.in. steiylizacji powierzchni nieodpomych na dzialanie
wysokich temperatur.
- Warto pokazy^vac kobiety z pasj^
to moze przekonac mlode dziewczyny, by nie rezygnowaly z siebie. M6wi^c o sukcesie, duzo si^ mowi o m^zczyznach, choc sukces nie jest zwi^zany z plci^. Niestety, w naszym modelu kulturowym kobietom jest trudniej o s i ^ ^ c sukces zawodowy. Jesli
coraz wi^cej kobiet b^dzie mowic

o swoich osi^gni^ciach, to moze b^dziemy miec w swiecie nauki i biznesu swoje lobbystki. Warto wi^c upowszechniac model kobiety osi^gaj^cej sukces - mowi Joanna Pawlat.
Czekamy na kolejne zgloszenia
- kandydatury przyjmujemy do 26 lutego. Od271utego nasi Czytelnicy w^osowaniu intemetowym wybior^ zwyci^zczyni^. Drug^ - rownowazn^ - statuetk^ przyzna kapitula redakcyjna.
Statuetki wr^czymy 7 marca podczas gali w Tiybunale Koronnym. Podczas tej uroczystosci swoje medale wyrozniaj^cym si§ kobietom w naszym
miescie przyzna prezydent Lublina
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