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Protokół spotkania Kapituły Plebiscytowej
Wybór finalistek Plebiscytu ‘Polka Roku w UK’
16 marca 2013
W dn. 16 marca 2013 zebrała się Kapituła Plebiscytu ‘Polka Roku w UK.’ Celem spotkania było wyłonienie
10 finalistek Plebiscytu, które w następnym etapie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej
Kongresu w ramach głosowania internautów. Przebieg i format Plebiscytu określa Regulamin dostępny na
stronie internetowej www.krolestwopolek.eu.
Kapituła zebrała się w składzie: Grażyna Czubińska (Przewodnicząca Kapituły), Natalia Salamon,
Aleksandra Lewandowska, Monika Jaworska oraz Agata Kowalska. Szósta członkini Kapituły Dagmara
Paduszyńska nie była w stanie dołączyć do spotkania i powiadomiła o tym z wyprzedzeniem
Przewodniczącą Kapituły.
Członkinie Kapituły zapoznały się z zawartością formularzy nominacyjnych przesłanych do Biura Kongresu
w terminie specyzowanym przez Regulamin, tj. do 15 marca. Łącznie, zebrane zapoznały się z
sylwetkami 24 Nominowanych opisanych w 65 formularzach nominacyjnych. Różnica między liczbą
nomiowanych a liczbą formularzy wynika z faktu, że niektóre kandydatki nominowane były wielokrotnie.
Nazwiska i imiona Nominowanych oraz nazwiska nominujących zostały usunięte z materiałów, aby
uczynić proces wyboru tak neutralnym jak to możliwe. W swoich wyborach członkinie Kapituły kierowały
się wyłącznie zawartością formularzy.
W systemie punktowym, uzupełnionym dyskusją, Kapituła wyłoniła 10 finalistek, które w ich opinii
najsilniej uosabiają cel Prebiscytu: ‘wyróźnienie kobiet, które swoją działalnością pozytywnie odbijają
się w lustrze szarej codzienności.’ Za ich zgodą, nazwiska finalistek zostaną opublikowane na stronie
internetowej Kongresu w dniu 21 marca lub później oraz w mediach. Celem publikacji będzie
przeprowadzenie internetowego głosowania, aby wyłonić Zwyciężczynię tytułu ‘Polka Roku w UK.’
Kapituła pragnie odnotować wysoki poziom otrzymanych nominacji, z których wyłania się obraz 24
wspaniałych i insprujących Kobiet. Każda z Nominowanych zasługuje na uznanie i Kapituła serdecznie
dziękuje wszystkim osobom, które wypełniły i nadesłały formularze nominacyjne, tym samym
rozpoznając i doceniając pozytywny wpływ Kandydatek na świat wokół nas. Wybór 10 finalistek był
niezwykle trudny i zajął Kapitule wiele godzin.
Zachęcamy wszystkich do oddania głosu na jedną z dziesięciu finalistek w ramach internetowego
głosowania. Nazwisko zwyciężczyni zostanie ogłoszone podczas pierwszego dnia Kongresu, 20 kwietnia
2013.
Przewodniacząca Kapituły: Grażyna Czubińska
Protokół przygotowała: Natalia Salamon

