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Plebiscyt Gospodarczy Kobiece Twarze 
świętuję piątą edycję. Przez 5 lat wspomo-
głyśmy promocję ponad 350 aktywnych ko-
biet, pokazując je nagradzają, pisząc o nich 
i przedstawiając je. W plebiscycie zaprezen-
towało się także ponad 250 firm, w których 
równouprawnienie płci to fakt. 

Najpierw tłumaczyłam, że jest nas za mało, 
nas kobiet w biznesie, w NGO, w samorzą-
dach, w polityce, brakowało kobiet w różnych 
ważnych gremiach. Plebiscyt pokazywał, że 
tam gdzie jesteśmy my kobiety, też odno-
towujemy sukcesy, osiągamy cele i wyzna-
czamy nowe kierunki. Później najważniejszy 
okazał się fakt, że nasz plebiscyt nie tylko po-
kazuje wyjątkowe kobiety, ale przede wszyst-
kim historie tych kobiet są inspiracją, drogo-
wskazem, dla tych, które jeszcze się wahają i 
są o krok od założenia firmy czy zaangażowa-
nia się w sprawy fundacji, samorządu. 

Dziś już wiemy, że Plebiscyt Kobiece Twa-
rze nie tylko promuje, inspiruje, ale także wy-
znacza nowe trendy w myśleniu o nowocze-
snym biznesie i funkcjonowaniu kobiet. Bo 
w roku 2018 nie musimy już udowadniać, że 
jesteśmy tak samo dobre, tak samo dobrze 
wykształcone, dziś stoimy ramię w ramie z 
mądrymi postępowymi mężczyznami, którzy 
wiedzą, że nowoczesny biznes, postęp inno-
wacje są możliwe tylko dzięki współdziałaniu 
kobiet i mężczyzn, kroczeniu razem. 

Oczywiście, że wiele mamy jeszcze do zro-
bienia, współpracujemy z wieloma organizacja, 
fundacjami i firmami w kwestiach równości, bo 
wciąż kobiet zarabiają o 16% mniej niż męż-
czyźni, a ofiarami przemocy są wciąż kobiety.

Z tych biznesowych dyskusji i demonstracji, 
że równość w biznesie jest bezdyskusyjna, 
wyrosła także nowa płaszczyzna do dyskusji 
na tematy poza biznesowe, o łamanych wciąż 

prawach 
kobiet, o 
przeciw-
stawianiu 
się prze-
mocy wobec 
kobiet,    
czy w końcu o upadku systemu patriarchalne-
go w rodzinach. 

Dziś kobiece twarze zaczynają swoją kre-
atywność na polach poza biznesowych by 
wspierać kobiece dążenie do wolności, równo-
ści i niezależności. Wiemy, że wiele do zrobie-
nie jest w kwestii wychowania, edukacji, które 
przyczynią się do równościowego myślenia w 
następnych pokoleniach kobiet i mężczyzn. 

Nie potrzebujemy już aby ktoś lub coś do-
dawało nam skrzydeł, bo my te skrzydła już po 
prostu mamy!

Aldona Ziółkowska-Bielewicz

Kobiety mają skrzydła!
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Plebiscyt Gospodarczy 

Pięć lat temu, podczas finałowej gali Ple-
biscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze”, 
było oczywistym, że to początek przedsię-
wzięcia na wiele kolejnych lat. – Może to 
zabrzmi przewrotnie, ale życzyłabym sobie 
i Państwu, aby o równości płci między in-

nymi w biznesie nie trzeba byłoby mówić, 
żeby była oczywistością – podkreślała pod-
czas ostatniej gali „Kobiecych Twarzy” po-
mysłodawczyni projektu „Kobiece Twarze” 
i prezeska Hornet4, spółki realizującej go, 
Aldona Ziółkowska-Bielewicz i do-
dała, że jest coraz lepiej, ale jesz-
cze wiele pracy przed nami. Już 10 
grudnia w Zamku Książ spotkamy 
się piąty raz, aby poznać laureatki 
i laureatów tegorocznej edycji Ple-
biscytu „Kobiece Twarze”, a zdecy-
duje o tym Szacowna Kapituła na 
posiedzeniu 26 listopada.

Pomysł na „Kobiece Twarze” 
opiera się na wzajemnym inspi-
rowaniu się, motywowaniu, edukowaniu. 
Skierowany jest przede wszystkim do ko-
biet, ale nie tylko, ponieważ efektem mają 
być równe prawa płci przejawiające się mię-
dzy innymi w życiu społecznym czy gospo-
darczym. Jak jest ten zamysł realizowany? 

Przez cykliczne spotkania Forum Kobiecych 
Twarzy oraz coroczną edycję Plebiscytu Go-
spodarczego „Kobiece Twarze”.

– W tym roku obchodzimy jubileusz, po-
nieważ będzie to piąty Plebiscyt „Kobiece 
Twarze”. Wiemy już, że będzie miał on wy-

jątkowy wymiar, a to między innymi przez 
kobiety i firmy, które zgłosiły swój udział 
w Plebiscycie. Przez te lata obserwuję z bli-
ska, jak kobieca aktywność rozwija skrzydła. 
Zauważam także, jak do silnego nurtu ak-

tywnych kobiet przyłączają się fantastyczni 
mężczyźni. Jeszcze wiele jest do zrobienia 
w wyrównywaniu korzystania z pełni praw 
niezależnie od płci, a zachętą są zmiany in 
plus, jakie mogę dostrzec – wyjaśnia Aldona 
Ziółkowska-Bielewicz. 

W Plebiscycie nagradzane i wyróż-
niane są: właścicielki firm, kobiety za-
rządzające przedsiębiorstwami, prezeski 
fundacji lub stowarzyszeń, debiutujące 
w biznesie, ale także firmy i produkty dla 
kobiet. Przez te pięć lat do organizato-
rek napłynęło setki zgłoszeń. Jak same 
podkreślają, każde zgłoszenie, nagroda, 
wyróżnienie mają dla nich symboliczny 
wymiar, bo są realizowaniem celu, dla ja-
kiego powstał plebiscyt. 

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych 
do tej pory znalazły się między innymi: 
Agnieszka Aleksandrowicz - Fundacja „Na 
ratunek”; Patrycja Wizińska-Socha oraz 
Anna Skotny wraz z firmą Nestmedic i 
jej wiodącym produktem Pregnabit; Ma-
ralise Bougaret z Segepo-Refa; Ewelina 
Kwit-Betlej wraz jej firmą Resibo; Elżbieta 
Wojdyła - przewodnicząca Stowarzyszenia 
„Zawsze Kobieta”; Wanda Ziembicka-Has 
- m.in. dziennikarka radiowo-telewizyjna, 
społeczniczka; Izabela Olszewska – IMB 
Global Services Delivery Polska. Z jednej 
strony nagradzane są także firmy, w któ-
rych równouprawnienie to, mówić najkró-
cej, normalność i codzienność, a z drugiej 
firmy o takim właśnie profilu wspierają 
to przedsięwzięcie, czyli na przykład: 

3M, Nifco Poland, Affidea, DSA 
Financial Group.

O tym, kto będzie wyróżniony, 
nagrodzony, decyduje siedemna-
stoosobowa kapituła plebiscytu. 
Jej przewodniczącą jest Barbara 
Kaśnikowska. W kapitule zasia-
dają m.in.: prof. Alicja Chybicka, 
Lidia Geringer de Oedenberg, dr 
Ewa Łabno-Falęcka, Iwona Mako-
wiecka czy prof. Marcin Pawęska. 

W tym roku Kapituła Plebiscytu „Kobiece 
Twarze” spotkała się 26 listopada we Wro-
cławiu. Wiemy, że obrady były emocjo-
nujące. Decyzje poznamy dzisiaj, czyli 10 
grudnia.

Aldona Ziółkowska-Bielewicz

Kobiece Twarze w liczbach
• Kobiece Twarze realizują 3 kobiety: Aldona Ziółkowska-Bie-
lewicz, Monika Falkiewicz, Małgorzata Beślerzewska.
• Do tej pory udział wzięło w Plebiscycie ponad 600 uczest-
niczek i firm – 5 edycji.
• W samych spotkaniach Forum Kobiece Twarze wzięło udział 
razem ponad 1200 kobiet biznesu - 17 spotkań.

O idei i nagradzanych



Stowarzyszenie w Kobiecym Kręgu od 
siedmiu lat działa przede wszystkim w 
Kiełczowie. Rok 2018 upłyną Stowarzysze-
niu bardzo aktywnie. 

Spotkania, rozmowy, wymiana doświad-
czeń i milion nowych pomysłów o tym co 
dalej, jakie będą kolejne działania. To także 
refleksje, odkrywanie tego co blisko nas a 
zasnute szarością rzeczywistości.

Kobieca moc działa! 
Stowarzyszenie w Kobiecym Kręgu

W związku z realizowanymi projekta-
mi, które były okazją do wielu warsztatów, 
zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, 
czas świętowania 100 pełni praw wybor-
czych kobiet w Polsce upłynął dla członkiń 
Stowarzyszenia pod znakiem rozwoju tak 
osobistego jak społecznego.

Najważniejszy wniosek ze spotkań i warsz-
tatów - kobieca energia to ogromna moc!

Zaczęłyśmy od cyklu pięciu warsztatów: 
JAK ROZMAWIAĆ I SIĘ DOGADAĆ?; RELA-
CJE: KOBIETA I FIRMA; ORGANIZACJE KO-
BIECE, CZY TO COŚ DLA MNIE?; CZY PŁEĆ 
O NAS DECYDUJE? i ostatni PSYCHOLO-
GIA I KOBIETA.

Kolejny cykl spotkań związany był z in-
tegracją międzypokoleniową i warsztatami 
„Od juniora do seniora”. Zakończyły się one 
festynem. Kontynuacją części tematów 
były jesienne spotkania. Było: o współcze-
snym świecie i Sieci, o bezpieczeństwie, 
zdrowym jedzeniu, o jodze, o wystąpie-
niach publicznych i komunikacji (skutecz-
nej!), o emancypacji a nawet ekologii. 

Chcesz z nami działać? Zapraszamy  
(nie tylko osoby z Kiełczowa)Zapraszamy na nasz profil na Facebook’u: W Kobiecym Kręgu



dr inż. Filip Barański 
Prezes Zarządu, współtwórca KFB 
Acoustics, innowacyjnej spółki 
technologicznej projektującej i 
wdrażającej nowoczesne rozwią-
zania akustyczne dla przemysłu. 
Absolwent Politechniki Wrocław-

skiej. Pracownik naukowy, autor kilkudziesięciu artykułów i 
publikacji naukowych. Praktyk, manager kilkuset projektów 
dla przemysłu. Posiada wieloletnie doświadczenie w trans-
ferze wyników badań naukowych i ich adaptacji w przemy-
śle. Od  2017 Członek PAN Komitetu Akustyki.

Anna Chmielewska
Laureatka Plebiscytu „Kobiece 
Twarze – Women’s Faces” w 2015 
roku. Jest współwłaścicielką i 
dyrektorem finansowym firmy 
Awartech, działającej w przemyśle 
mechanicznych. Jest również rad-

ną gminy Długołęka, współorganizatorką i wiceprezesem 
Stowarzyszenia w Kobiecym Kręgu oraz członkinią rady so-
łeckiej w Kiełczowie.

prof. Alicja Chybicka
Lekarz medycyny, była prezes 
Polskiego Towarzystwa Pediatrycz-
nego, kierownik Katedry i Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. Wie-

lokrotnie nagradzana za swoją pracę naukową i działalność 
społeczną. W 2001 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, 
laureatka Nagrody Honorowej Rzecznika Praw Dziecka a 
także Orderu Uśmiechu - jedynego na świecie odznaczenia 
nadawanego dorosłym przez dzieci. Senatorka VIII kadencji, 
posłanka na Sejm VIII kadencji.

Lidia Geringer 
de Oedenberg
W 2004 r. uzyskała mandat po-
sła do Parlamentu Europejskie-
go w 2009 r. i po raz kolejny w 
2014 skutecznie ubiegała się o 
reelekcję. W latach 2009 - 2014 

dwukrotnie została wybrana do Prezydium Europejskiego, 
jako Kwestor. Obecnie jest pierwszą wiceprzewodniczącą w 
Komisji Prawnej i jedyną Polką zasiadającą w Parlamencie 
Europejskim trzecią kadencję. Pracowała jako dziennikarka 
w TVP S.A. w Warszawie i we Wrocławiu. W 2001 r. została 
dyrektorem programowym wrocławskiego oddziału TVP 
S.A. W latach 1996-2005 pełniła funkcję dyrektora gene-
ralnego Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, 
jednocześnie będąc w latach 2001-2005 dyrektorem gene-
ralnym Filharmonii Wrocławskiej.

Barbara Grzegorczyk
Od 2012 roku jest Prezeską Zarzą-
du Spółki „SANATORIA DOLNO-
ŚLASKIE”. Wcześniej od 2011 do 
2012 roku zarządzała Warszawską 
Fabryką Platerów HEFRA S.A. w Le-
gnicy należącej do Grupy KGHM. 

W latach 2004-2011 była wiceprezesem Spółki „ZAMEK 
KSIĄŻ w Wałbrzychu”. Do tego miejsca żywi szczególny sen-
tyment. Barbara Grzegorczyk z wykształcenia jest finansistka. 
Zasiadała w Radach Nadzorczych Spółek: MZB Sp. z o.o. w 
Wałbrzychu oraz WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu. 

Barbara Kaśnikowska
General manager w WAMS 
- Wrocław Aircraft Maintenan-
ce Services sp. z o.o. - spółce 
firmy Ryanair, zajmującej się 
serwisem samolotów tego prze-
woźnika. Absolwentka Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, przez lata pracowała 
dla administracji, koordynując programy Unii Europej-
skiej skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w 

Polsce, zajmując się rozwojem regionalnym i promocją 
gospodarczą. Była wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsięborczości (2004-2007), prezes zarządu Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
sp. z o.o. (2013-2015). Prywatnie matka dwóch synów, 
trenerka neurolingwistycznego programowania i coach.  

dr Andrzej Kępa
Dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej i właściciel renomo-
wanej i uznanej nie tylko w Polsce 
ale i w Szwecji, Niemczech sieci 
klinik Medbeauty AESTHETIC CLI-
NIC dr Andrzej Kępa. Twórca au-

torskich zabiegów, które wykonuje się w wielu klinikach me-
dycyny estetycznej na świecie. Laureat wielu prestiżowych 
nagród takich jak: Najlepszy Lekarz Medycyny Estetycznej 
na Dolnym Śląsku, pierwsze miejsce w plebiscycie Dolno-
śląski Hipokrates 2017. Otrzymał nagrodę specjalną w Ple-
biscycie Gospodarczym „Kobiece Twarze - Woman Face’s”. 

dr Ewa Łabno-Falęcka
Absolwentka UJ, doktorat na 
Uniwersytecie w Tybindze. W 
latach 1993-1999 była radcą do 
spraw kultury w ambasadzie RP 
w Bonn/Niemcy. Od 2000 roku 
odpowiedzialna za komunikację, 

relacje zewnętrzne i governmental affairs w Grupie Daimler 
AG w Polsce. Laureatka wielu nagród, „Businesswoman of 
the Year” (2016) w kategorii: Korporacja. Odznaczona me-
dalem „Za Zasługi dla Transportu RP” (2014).

Iwona Makowiecka
Ukończyła studia na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz na Freie Univer-
sität Berlin. Z tematyką gospodar-
czą związana od początku trans-
formacji. W latach 1991- 2006 
pracowała w Konsulcie General-

nym Niemiec we Wrocławiu jako pełnomocnik ds. kontaktów 
gospodarczych. Od 2006 kieruje biurem regionalnym Polsko-
-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Wrocławiu, 
które aktywnie wspiera kontakty biznesowe i instytucjonalne 
pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Członkini (am-
basadorka) Stowarzyszenia „Aktywność kobiet”.

Danuta Marosz
Od 2002 roku dyrektor Teatru Dra-
matycznego im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Wałbrzychu. W 2004 
otrzymała nagrodę marszałka 
woj. dolnośląskiego z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru, rok 

później wyróżniono ją Honorowym tytułem „Zasłużony dla 
Miasta Wałbrzycha” dla Teatru im. Jerzego Szaniawskiego w 
Wałbrzychu, a w 2008 roku, w X Plebiscycie Gospodarczym 
„Muflony 2007” – laureatka nagrody w kategorii „Osobo-
wość Roku”.

dr Barbara Newall
Lekarz internista i lekarz medycy-
ny estetycznej z ponad 30 letnim 
doświadczeniem rozszerzonym 
o specjalizację w zakresie lecze-
nia nadwagi. Prezes firmy Thera 
Polska, która od 8 lat zajmuje się 

dostarczaniem polskim pacjentom francuskiej metody od-
chudzania Lignaform. Laureatka nagrody magazynu Busi-
nesswoman&Life w kategorii Lider w kształtowaniu sylwetki. 

Izabela Olszewska
Dyrektor Generalny, Członek 
Zarządu IBM Global Services Deli-
very Centre Polska Sp. z o.o.. Z wy-
kształcenia elektronik-informatyk 
i ekonomista specjalizujący się w 
zarządzaniu i finansach, ukończy-

ła trzy polskie uczelnie: Politechnikę Wrocławską, Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu. Z tą ostatnią współpracuje jako wykładowca 
na studiach podyplomowych.

prof. Marcin Pawęska
Jest absolwentem Uniwersytetu 
Erazma w Rotterdamie i równo-
legle ukończonego, w trybie indy-
widualnym, Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu. Jeszcze 
w trakcie studiów pracował jako 

asystent w Departamencie Zarządzania Innowacjami Uni-
wersytetu Erazma w Rotterdamie. Od 2009 do 2016 roku 
był prezesem spółki CL Consulting i Logistyka, a od 2010 
roku także wicekanclerzem w Międzynarodowej Wyższej 
Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Od 2012 roku 
jest prezesem Chartered Institute of Logistics and Trans-
port CILT (UK) – Polska, prestiżowego instytutu branży TSL 
zrzeszającego członków na całym świecie. W 2016 r. został 
powołany na członka Senatu Międzynarodowej Wyższej 
Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz na kanclerza 
tej uczelni. W czerwcu 2017 roku został mianowany profeso-
rem w Ningbo University of Technology, Chiny.

Iwona Pełszyńska
Prezeska Fundacji dla dziennikarzy 
PressZone, współpracuje z bizne-
sowym magazynem Businesswo-
man&life. Przygodę z mediami 
rozpoczęła się w 1994 roku w 
Radiu RMF FM, następnie po 12 

latach doświadczenia radiowego rozpoczęła współpracę z por-
talem Interia.pl, przez kilka lat pełniła funkcję redaktor naczel-
nej w lifestyle’owym dwumiesięczniku Creative Magazine.

Dorota Piotrzkowska
Dyrektor Regionu w Grupie EMC 
Szpitale. Z EMC Instytutem Me-
dycznym SA jest związana od 2016 
roku kiedy rozpoczęła kierowanie 
Szpitalem Bukowiec w Kowarach. 
W ramach Grupy zarządza Regio-

nem Południe. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie 
menadżerskie w polskich i międzynarodowych spółkach w 
różnych sektorach gospodarki, w tym m.in. w Uzdrowisku 
Szczawno-Jedlina SA. Jest doktorem nauk o zdrowiu, wykła-
dowcą akademickim i autorką prac naukowych, związanych 
przede wszystkim z tematyka lecznictwa i zarządzania. 

Jolanta Suława
Prezes Zarządu DZT Service Sp. z 
o.o. Karierę zawodową rozpoczęła 
w Rejonowym Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Boguszowie-Gorcach, 
gdzie kierowała grupą sześćdzie-

sięciu osób. Na pierwszym zjeździe dyrektorów, była jedyną 
kobietą wśród 29 mężczyzn. W 1993 roku związała się z 
Dolnośląskim Zakładem Termoenergetycznym, gdzie nie-
przerwanie jest członkiem lub prezesem zarządu. W 2007 
roku została szefową firmy DZT Service. Jednym z głównych 
kierunków działania firmy jest produkcja i sprzedaż energii 
cieplnej z własnych lub dzierżawionych źródeł ciepła. Stara 
się prowadzić biznes odpowiedzialny społecznie. 

Anna Żabska
Prezes zarządu Zamku Książ w 
Wałbrzychu. Wcześniej pełniła 
funkcję dyrektora Parku Wielo-
kulturowego Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu. Kieruje Lokalną Or-
ganizacją Turystyczną Aglomeracji 

Wałbrzyskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskie-
go na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Prawo. 
Tworzyła i przez lata koordynowała Wałbrzyski Budżet 
Partycypacyjny. Jest Certyfikowanym Project Managerem 
IPMA. Ukończyła szkolenia z zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi, marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. 
Studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w 
Belgii. Praktyki zdobywała m.in. w Ambasadzie RP w Hadze.

Kapituła Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze”



DEBIUTANTKI 

Pierwsze kroki są najtrudniejsze, dlatego 
udane początki zasługują na szczególne 
uznanie. Jeśli przedsiębiorcza kobieta z 
powodzeniem prowadzi firmę nie dłużej 
niż przez dwa lata, to bez wątpienia jest 
to debiut warty udziału w naszym plebi-
scycie. W tym roku w tej kategorii nomi-
nowane to:

• Agnieszka Pająk May Way Media - usługi 
z zakresu PR, media, social media

• Anna Skrzynarz-Plutecka Gabinet Meta-
morfoz - medycyna, dietetyka, wizaż

• Anna Starczukowska, Justyna Młynarska 
Tarta Bułka - Kawiarnia

• Ewa Nadziak R&N Herbs – Herbs - natural-
ne kosmetyki od farmaceutów

• Joanna Zielińska Kobieta i Rozwód – 
wsparcie psychologiczne i prawne

• Katarzyna Trocewicz Piece Of K8 – handel, 
marka odzieżowa

• Magdalena Materna Indigobird – produk-
cja oprogramowani i ich licencjonowanie

• Marta Borkowska Roksana Slósarczyk 
Fitness w Górach – wyjazdowy fitness

• Renata Wojciechowska Kancelaria Praw-
no-Gospodarcza Zawadzki i Wspólnicy 

• Roksana Ślósarczyk Bungee FitGym Pol-
ska – zajęcia fitness i treningi personalne, 
dietetyka

PROFESJONALISTKI 
w mikro i małych  
przedsiębiorstwach

Wysoki standard wykonywanej czynności 
sprawia, że praca, czyli profesja, zamienia 
się w profesjonalizm. W tym miejscu chce-
my promować przedsiębiorczość kobiet, 
które przynajmniej od dwóch lat kierują, 
zarządzają firmami, działami firm, są ma-
nagerkami, dyrektorami, a ich przykład 
udowadnia, że sukces w biznesie ma 
Twarz Kobiety. W tej kategorii nominowa-
ne/zgłaszane są osoby z małych i średnich 
przedsiębiorstw.

• Agnieszka Blaźniak Mary Kay – kosmetyki 
i doradztwo 

• Agnieszka Kaczor-Tykierko Intro Media s.c. 
Edukacja Kreatywna - obsługa PR dla firm 

• Agnieszka Kłakowicz ProNails Świdnica – 
usługi kosmetyczne

• Agnieszka Rąpała RAPALA – biuro podróży
• Aneta Sterna Centrum Rozwoju Funaberia 

– edukacja, języki obce
• Basia Bednarz Amaris – doradztwo w za-

kresie świadczenia usług finansowych 
• Beata Tomczak Dream Sun – konsultacje i 

zabiegi kosmetyczno-pielęgnacyjne
• Dagmara Modrzejewska DaxonSolutions 

– usługi wspierające rozwój systemów 
zarządzania

• Dorota Mroczkowska DOTI - fabryka czekolady
• Elżbieta Gawłowska Centrum Rehabilita-

cji – usługi rehabilitacyjne
• Ewa Bryl-Michałowicz Home Staging 

Wrocław – przygotowaniu nieruchomości 
do sprzedaży Ewa Kaucz Agencja Rozwoju 

„Kobiece  Twarze” 
Nominowani w roku 2018 w Plebiscycie Gospodarczym

W V edycji Plebiscyty Gospodarczego „Kobiece Twarze – Women’s Faces” odnotowaliśmy rekordo-
wą liczbę uczestniczek i uczestników. Szacowna Kapituła stanęła przed trudnym wyborem. 
Kogo oceniano? Prezentujemy poniżej.

Zwyciężczyni w roku 2015  
- firma Resibo Ewelina Kwit-Betlej



Aglomeracji Wrocławskiej – współpraca 
samorządów z inwestorami i promocja 

• Ewelina Miśko Pawłowska Kancelaria 
Prawna

• Hanna Gehrke-Gut Agencja GUTPR – PR 
oraz CSR firm

• Helena Kosztyło-Kobiec Fundacja Dialo-
gu Kultur Etz Chaim, edukacja mniejszo-
ści narodowej

• Justyna Dąbrowska Brafitteria Świat 
Dopasowanego Stanika – sklep i usługi 
brafitterskie

• Justyna Wojciechowska SkyRocket – 
agencja reklamowa

• Kamila Kowalska Human Partner firma 
doradczo – szkoleniowa

• Karolina Maria Żurek Żurek Architekci – 
biuro architektoniczne, usługi projektowe

• Katarzyna Trawińska Prouve – perfumy i 
chemia domowa

• Magda Przybyło Lipid-System – fabryka i 
laboratorium leków onkologicznych

• Magdalena Szymczak-Ziętek Centrum 
Wspomagania Rozwoju Mówię i Czytam 
- usługi logopedyczne, pedagogiczne, 
terapeutyczne

• Marzena Waszczak-Jeka Medycyna Kli-
niczna – Ośrodek Badań Klinicznych

• Natalia Wellman-Piotrowicz Jaskinia 
Radochowska/MangoMedia – turystyka i 
winiarnia

• Sylwia Ciszewska Drzwi CAL – stolarka
• Sylwia Kłyczek Agencja Pracy Smart Re-

cruitment
• Sylwia Petryna PetraConsulting – firma 

szkoleniowo-doradcza
• Wioletta Siewiera „OMEGA” s.c. Wioletta 

Siewiera i Danuta Szydło - organizacja 
zajęć sportowych

PROFESJONALISTKI 
w średnich i dużych 
przedsiębiorstwach 

Wysoki standard wykonywanej czyn-
ności sprawia, że praca, czyli profesja, 
zamienia się w profesjonalizm. W tym 
miejscu chcemy promować przedsię-
biorczość kobiet, które przynajmniej od 
dwóch lat kierują, zarządzają firmami, 
działami firm, są managerkami, dyrek-
torami, a ich przykład udowadnia, że 
sukces w biznesie ma Twarz Kobiety. W 
tej kategorii nominowane/zgłaszane 
są osoby z dużych i średnich przedsię-
biorstw.

• Anita Stasiak Młyny Dolnośląskie – branża 
spożywcza, produkcja mąk 

• Bożena Stasiak Dom Inwestycyjny XELION 
– usługi maklerskie, inwestycje

• Katarzyna Kaczyńska MSD Polska – firma 
farmaceutyczno-badawcza

• Marzena Siemińska Grupa Hasco (PPF 
Hasco-Lek SA) – firma farmaceutyczna

• Monika Grzeszczak Willson&Brown – 
produkcja urządzeń ekspozycyjnych i 
doradztwo dla firm z branż kosmetycznych, 
tytoniowych w zakresie ekspozycji

• Wiesława Gapińska Pierre Lang – biżuteria 
• Wioletta Weber RhenusLogistics Bolesła-

wiec – usługi logistyczne

2018

>>

Zwyciężczynie w roku 2016  
firma Pregnabit - Patrycja Wi-
zińska i Anna Skotny 



OSOBOWOŚĆ 

Osobowość wyróżniamy w każdej kate-
gorii plebiscytu Kobiecych Twarzy, ale w 
tej akcentujemy ją szczególnie, ponie-
waż jest to niezbędny składnik aktyw-
ności społecznej. Zapraszamy do udzia-
łu właśnie w tej kategorii plebiscytu 
przedstawicielki stowarzyszeń, fundacji, 
kobiety z NGO, z samorządów, wolnych 
zawodów, kultury, sportu, które działają 
na rzecz kobiet.

• Agnieszka Bresler – aktorka, reżyserka, 
pedagożka odpowiedzialna m.in. za pro-
jekt Kobietostan

• Agnieszka Deszcz – Koło Gospodyń Wiej-
skich w Dobroszowie Oleśnickim

• Agnieszka Dobkiewicz – dziennikarka, 
Gazeta Wyborcza, Gazeta Świebodzic

• dr Aleksandra Przegalińska – adiunkt w 
katedrze Management in Networked and 
Digital Societies w Akademii L. Koźmiń-
skiego

• Anna Sawczyńska – prezeska Fundacji 
Daję Głowę

• Beata Hernik Janiszewska – członkini 
Rady Fundacji Wrocławskie Hospicjum

• Beata Jakielaszek – sołectwo Kamieniec 
Wrocławski

• Cornelia Pieper – Konsul Niemiec, Konsu-
lat Niemiec w Polsce

• Dagmara Szymczak – Fundacja Pomocy 
Seniorom

• dr hab. Dominika Sobolewska – Akade-
mia Sztuk Pięknych Wrocław

• Elżbieta Jeznach – Stowarzyszenie czaso-
pisma Bussines Woman& Life/Fundacja 
Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu

• Estera Grabarczyk – projektantka, autorka 
projektu Słowiański jedwab 

• Joanna Kostrzewska – kawiarenka artystycz-
na „art. cafe Pod pretekstem”, prezeska Fun-
dacji Przytulisko Artystyczne Pod Pretekstem

• Joanna Kwiatkowska – założycielka Fun-
dacji Ulica Swoje Wie, przedsiębiorczyni

• Joanna Rudel Tarnawa – prezeska Stowa-
rzyszenia AKTYWNI

• dr Kamila Kamińska-Sztark – Stowarzy-
szenie Edukacji Krytycznej

• Kinga Jakubowska – prezeska Fundacji 
Legalna Kultura

• Lucyna Schumacher – Fundacja Fabryka 
Sensu

• Magdalena Kandefer – wiceprezeska 
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy

• Magdalena Sawicka – Fundacja EMU oraz 
odpowiedzialna za projekt Brave Kids

• Magdalena Witkiewicz – pisarka
• Małgorzata Przebindowska – prezydentka 

Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska
• Małgorzata Ratajska-Grendin – prezeska 

Fundacji Carrots
• Maria Chmielnicka – prezeska Stowarzy-

szenia „Z seniorami łatwiej”
• Melanie Schenkel – szeroki zakres działal-

ności społeczna
• Mira Stanisławska-Meysztowicz – preze-

ska Fundacji Nasza Ziemia, koordynatorka 
akcji Sprzątanie Świata

• Olga Kozierowska – twórczyni Fundacji 
Sukces Pisany Szminką 

• Patrycja Bończewska – Działalność Lokal-
na Radzymin, aktywizacja przedsiębior-
czości

• Sylwia Szwed, Ewa Pietruszczak – Funda-
cja Kosmos dla dziewczynek

• Wanda Radłowska – Stowarzyszenie Ra-
dość Życia

FIRMA 
PRZYJAZNA KOBIETOM
 

Tu liczymy na otwartych szefów, preze-
sów, którzy niezalenie od tego czy są 
kobietą czy mężczyzną, zarządzając firmą, 
biorą pod uwagę zasady równości płci. 
Chcemy pokazać pracodawców, którzy 
promują kobiety, doceniają i wspierają 
ich zawodowy rozwój, a przywileje dla ko-
biet w ciąży lub w okresie macierzyńskim 
wychodzą poza ramy kodeksu pracy.

• RAPALA Biuro Podróży 
• Młyny Dolnośląskie produkcja mąk prze-

mysłowych i rzemieślniczych
• Siemens branża energetyczna, przemysło-

wa, automatyki budynkowej
• LOMA Laboratorium Medyczne usługi 

diagnostyki medycznej

• Atena branża informatyczna
• Lipid-Systems fabryka i laboratorium 

leków onkologicznych
• DOTI - czekoladki
• Affidea - ogólnopolska firma medyczna

KOBIECY PRODUKT 
lub USŁUGA 

Chcemy pokazać usługi bądź produkty 
dedykowane kobietom. Kapituła zwróci 
uwagę na sposoby promocji tych usług i 
produktów, czy biorą pod uwagę kobie-
cą godności i równouprawnienie. Prze-
mysł produktów kobiecych lub kobiece 
usługi zasługują na pokazanie tych naj-
lepszych. W tej kategorii może startować 
każda firma, która posiada choć jeden 
produkt lub usługę adresowaną, prze-
znaczoną do kobiet.

• Balance usługi z zakresu terapii natural-
nych i beauty

• Brafiteria Świat Dopasowanego Stanika 
usługi brafitterskie

• Brafitti Iwona Rodziewicz usługi brafit-
terskie

• Centrum Rehabilitacji usługi rehabilitacja
• DOT suplementy, oczyszczanie organizmu
• DreamSun L-ca Beata Tomczak doradztwo 

i kompleksowe zabiegi kosmetyczne i 
pielęgnacyjne

• ENNBOW projekty, moda damska
• Esito Agata Silczak kosmetyki naturalne, 

produkcja
• FitnessRoad siłownia, dietetyka, zajęcia 

fitness
• Gabinet Kosmetologii Estetycznej Kłodz-

ko usługi kosmetyczno-estetyczne
• Mary Key Agnieszka Błaźniak kosmetyki 

i doradztwo
• R&N Herbs kosmetyki ekologiczne
• VitoVergelis odzież damska ekskluzywna

>>



Plebiscyt ewaluował przez lata. Zmieniały 
się kategorie, w których nagradzałyśmy. Zmie-
nia się nieustannie skala, ponieważ z każdą 
edycją liczba zgłoszeń rośnie. Pierwszy plebi-
scyt to 2013 rok, po roku przerwy zmienił się w 
wydarzenie cykliczne. 

Przypomnijmy zatem kogo nagradzałyśmy w 
pierwszej edycji. W kategorii: Firma przyjazna 
kobietom: 3 miejsce - Five Biuro, 2 miejsce - 
Petra Consulting, 1 miejsce - GEA Polska Sp. 
z o.o. Kolejna kategoria to PRODUKT I USŁUGA: 
3 miejsce - Aneta Piątek - Fitnessacja, 3 miejsce 
- Hotel Joanna, 2 miejsce - Torf Corporation, 
Fabryka Leków, 1 miejsce - Brafitteria S.C. 
Następna kategoria to MENADŻERKA ROKU: 
3 miejsce - Agnieszka Kuhl - Dr Baumann, 3 
miejsce - Agata Brucko-Stępkowska - Futuro 
Finance, 2 miejsce - Ewa Misiak - Work Service, 
1 miejsce - Marta Olejkiewicz - ZUP Badura. 
Czwartą kategorią w pierwszej edycji plebiscytu 
był DEBIUT W BIZNESIE: 3 miejsce - Magdale-
na Kobryń - SPEAK ART., 2 miejsce - Ewelina 
Małecka-Gad - Malinowe Wieszaki, 1 miejsce 

- Karolina Skutela - Bubble Shoes, wyróż-
nienie otrzymała Patrycja Wizińska, EGOI za 
projekt „Bocian”. W piątej kategorii - KOBIETA Z 
SERCEM nagrodzone to: 3 miejsce - Katarzy-
na Ukrzewska, 2 miejsce - Rozalia Bąba, 1 
miejsce - Izabela Rakoczy, a wyróżnione to: 
Teresa Ziegler, Janina Hojden-Lipkowska 
i Krystyna Lesak. W szóstej kategorii, która 
nie znalazła później kontynuacji KOBIETA W 
SPORCIE nagrodzono: 3 miejsce - Monika 
Święcicka, 3 miejsce - Weronika Grzelak, 3 
miejsce - Karolina Piotrowska, 2 miejsce - 
Anna Pośpiech, 1 miejsce - Danuta Pyrdoł. 
W kategorii siódmej KOBIETA W KULTURZE 3 
miejsce zajęła Edyta Nawrocka, 3 miejsce - dr 
Sylwia Bielawska, 2 miejsce - Magdalena 
Woch i 1 miejsce - Alina Obidniak.

II Plebiscyt Gospodarczy „Kobiece Twarze” za-
kończył się finałową galą w grudniu 2015 roku. 

Laureatki i laureaci  
Plebiscytu Kobiece Twarze
Bez uczestniczek i uczestników, bez przedsiębiorczych kobiet, wyjątkowych osobowości 
i pro równościowych firm nie mogłybyśmy realizować naszego plebiscytu. Kogo nagra-
dzała Kapituła Plebiscytu Kobiecych Twarzy?

W kategorii DEBIUTANTKI zwyciężyła Ewelina 
Kwit-Betelej, właścicielka firmy Resibo. Na dru-
gim miejscu była Paulina Bagińska, właściciel-
ka Domu Klahra Kawiarni Artystycznej z Lądka-
-Zdroju a trzecie miejsce to Aleksandra Pawlak 
i jej firma FitDiet z Wałbrzycha. W kategorii PRO-
FESJONALISTKI na pierwszym miejscu znalazła 
się Marylise Bougaret (Segepo-Refa), na dru-
gim ex aequo Anna Chmielewska (Awartech) i 
Małgorzata Bieniaszewska (MB Pneumatyka) 
oraz na trzecim Ewa Czerchawska-Jarosz (sto-
matolog, Wrocław). W kategorii OSOBOWOŚĆ 
wygrała Agnieszka Aleksandrowicz (Fundacja 
„Na ratunek”), na drugim miejscu była Anna 
Kobel (Stowarzyszenie św. Celestyna) a na 
trzecim Magdalena Filcek (Vinci Fit Art). Firmą 
przyjazną kobiecie - to czwarta kategoria - oka-
zała się Mediconcept, a na kolejnych miejscach 
Śnieżka Invest oraz Global Service M&A. W tej 
kategorii wyróżniona dodatkowo firmy: Sonel, 
Nifco oraz Daicel Safety Systems Europe. 
Ostatnia kategoria nagradzała produkty i usługi 
skierowane dla kobiet i tu zwycięzcą okazała się 

firma Monnari z Łodzi (producent odzieży), na 
kolejnych miejscach - dwie firmy medyczne z 
usługami dedykowanymi dla Kobiet Medicon-
cept i Medfemina. 

W Zamku Książ, 12 grudnia 2016 w czasie 
uroczystej Gali wieńczącej III Plebiscyt „Kobiece 
Twarze - Women’s Faces” poznaliśmy laureatów 
wybranych przez Szacowną Kapitułę. Kategoria 
DEBIUTANTKI: miejsce 1 - dr n. med. Patrycja 
Wizińska-Socha - Prezes Zarządu oraz dr n. 
med. Anna Skotny - Dyrektor Operacyjny w 
firmie Nestmedic - która opracowała Pregnabit. 
Marzena Michalec - miejsce drugie - za przed-
sięwzięcie Kobieta w biegu. Kamila Jakubiuk 
- miejsce trzecie - debiutująca firma FunFitness. 
Kategoria PROFESJONALISTKI: Mariola Du-
dziak - 1 miejsce - dyrektor w Specjalistycznym 
Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. 
Ex aequo 2 miejsce Dorota Chodorowska - wła-

ścicielka Natura Centrum Odnowy Biologicznej i 
Monika Krawczyk-Rudnicka - jest właścicielką 
kilku firm: Global Service M&A, Majster-Med, 
GSMA Sp. z o.o., GSMA Sp. z o.o. Energia-pl S.K., 
Wydawnictwo GSMA, Maxgrid S.A., The Rose 
S.A., Senioren24h EOOD. Magdalena Rygiel - 
3 miejsce - właściciel firmy Akapit, która działa 
w takich branżach jak: Public Relations, rekla-
ma, media. Kategoria OSOBOWOŚĆ: Elżbieta 
Wojdyła - pierwsze miejsce; Wanda Ziembic-
ka-Has - 2 miejsce; Władysława Kotlarek - 3 
miejsce. Kategoria FIRMA PRZYJAZNA KOBIE-
TOM: pierwsze miejsce Global Service M&A; 
Nifco Poland miejsce drugie; miejsce trzecie 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Kategoria 
PRODUKT LUB USŁUGA DLA KOBIET: pierwsze 
miejsce ex aequo zdobyły firmy Vito Vergelis i 
Medfemina - Centrum Zdrowia Kobiety; drugie 
miejsce produkt Pregnabit (firma Nestmedic). 
Nagrody specjalne za stosowanie na co dzień w 
swoich firmach zasad równouprawnienia oraz 
za wspieranie aktywności kobiet, przyznane 
przez organizatora Plebiscytu otrzymały firmy 
3M oraz Medbeauty dr Andrzej Kępa.

W poprzednim roku również w grudniu spo-
tkaliśmy się na Gali Plebiscytu Gospodarczego 
„Kobiece Twarze” w Zamku Książ. W kategorii 
DEBIUTANTKI nagrodzone: I miejsce - Anna 
Pietrzyk (Pracownia Anny), II miejsce - Małgo-
rzata Dziura-Sztejnberg (Job Consulting), III 
miejsce - Agata Patynowska (Lab One). Kate-
goria PROFESJONALISTKI W DUŻYCH FIRMACH 
i nagrodzone: I miejsce - Izabella Olszewska 

- IBM Global Servi-
ces Delivery Centre 
Polska Sp. z o.o., II 
miejsce - Agata Gła-
dysz - Selena FM SA, 
III miejsce -dr hab. 
n.med. Lidia Hirnle 
- Szefowa Katedry i 
Klinika Ginekologii i 
Położnictwa Uniwer-
sytetu Medycznego 
we Wrocławiu. W 
kategorii PROFE-
SJONALISTKI W MA-
ŁYCH I ŚREDNICH 
P R Z E D S I Ę B I O R -

STWACH: I miejsce - Elżbieta Szumska (Kopal-
nia Złota w Złotym Stoku), I miejsce - Agnieszka 
Figielek (Pasywny m2), III miejsce - Elżbieta 
Lech-Gotthardt (Restauracja Staromiejska) oraz 
Marzena Zdolska (Clever Media). Kategoria 
OSOBOWOŚĆ i nagrodzone: I miejsce - Zofia 
Ciepielewska, II miejsce - Iwona Dyszkiewicz, 
III miejsce - Grażyna Urbańska. W kategorii 
PRODUKT LUB USŁUGA DLA KOBIET: I miejsce 
- AGZA Agnieszka Zawadzka - ESOTIQ, II miej-
sce - Networking w sieci, Kobieta w Chmurze 
- Teresa Siarkiewicz, III miejsce - MKS MIEDZ 
LEGNICA DRUGA LIGA KOBIET W PIŁCE NOŻ-
NEJ. W kategorii FIRMA PRZYJAZNA KOBIETOM 
kapituła nagrodziła: I miejsce - Uroczysko Sied-
miu Stawów, II miejsce - Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia, III miejsce - FHU Elzap. 
Firmą ze znakiem jakości „Kobiecych Twarzy” zo-
stało Souvre International. 

Laureatki i laureaci z roku 2016 z Kapitułą



www.emc-sa.pl

Jeden dzień. To samo miejsce.  
Wszystkie niezbędne badania.

Kompleksowy jednodniowy przegląd 
zdrowia, kierowany jest przede wszystkim 
do osób, które z powodu absorbującej pra-
cy, nie mają czasu na oczekiwanie na wizytę 
lekarską czy oczekiwanie na wyniki badań. 
• wszystkie badania i konsultacje 
    w ciągu jednego dnia 
• nadzór merytoryczny lekarza 
    prowadzącego 
• konsultacje specjalistyczne
• badania endoskopowe:
    gastroskopia,kolonoskopia 
• badania laboratoryjne i obrazowe (RTG, USG)
• masaż relaksacyjny

Dbamy  o naszych pacjentów. 
Każdego dnia. Lepiej.

EMC Instytut Medyczny to 
największa grupa prywatnych 
szpitali i przychodni w Polsce. 
Zapewnia opiekę ponad miliono-
wi pacjentów w całym kraju - od 
podstawowej i specjalistycznej 
opieki medycznej oraz zaawanso-
wanej diagnostyki po komplek-
sowe leczenie szpitalne. Grupa 
specjalizuje się w gastroentero-
logii, rehabilitacji, urologii, chi-
rurgii bariatrycznej oraz gineko-
logii i położnictwie. EMC oferuje 
najnowocześniejszą diagnostykę, 
leczenie i opiekę nad osobami 
starszymi w jedynym w Polsce 
szpitalu geriatrycznym i 8 ośrod-
kach opieki długoterminowej. 

Kompleksowy przegląd medyczny

Więcej informacji: +48 661 300 326
pp30@emc-sa.pl



W szpitalu EuroMediCare - jako pierw-
szym w Polsce - nowotwory są usuwane przy 
użyciu Echolasera. Urządzenie sprawdza się 
zarówno w terapii zmian złośliwych jak i nie-
złośliwych. Innowacyjna technologia pozwa-
la na skuteczne i precyzyjne zniszczenie guza 
podczas krótkiego, bezbolesnego zabiegu. 

Więcej informacji: +48 661 300 339
echolaser@emc-sa.pl

Celem operacji bariatrycznych jest taka 
modyfikacja przewodu pokarmowego, aby 
pacjent przyjmował mniejszą ilość pokar-
mów i kalorii, bez dyskomfortu z powodu 
ograniczenia. Wszystkie zabiegi wykonywa-
ne są techniką laparoskopową, dzięki cze-
mu pacjenci już na drugi dzień po zabiegu 
mogą samodzielnie opuścić szpitalne łóżko, 
a w kolejnym dniu wrócić do domu.

Oferujemy operacje mankietowej resek-
cji żołądka i bypass żołądkowy, balon we-
wnątrzżołądkowy.

Więcej informacji: +48 661300314
otylosc.wroclaw@emc-sa.pl

Prowadzimy diagnostykę i leczenie ka-
micy całego układu moczowego oraz mini-
malnie inwazyjne zabiegi prostaty. 

Lekarze pracujący w naszym ośrodku, posia-
dają specjalizację z urologii oraz wieloletnie 
doświadczenie diagnostyczne i zabiegowe. 
Dzięki zastosowaniu USG, endoskopów gięt-
kich i zapleczu laboratoryjno-rentgenowskie-
mu możemy postawić diagnozę lub wyklu-
czyć podejrzenie choroby nowotworowej w 
jak najkrótszym czasie. Specjalizujemy się w 
leczeniu kamicy zabiegami RIRS, PCNL, URS 
oraz w przypadku prostaty zabiegi HoLEP, któ-
re wykonywane przez zespół doświadczonych 
lekarzy urologów z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszego sprzętu i technologii. 

Więcej informacji: +48  661 300 313
kamica@emc-sa.pl

Usuwanie nowotworów Echolaserem we Wrocławiu

Chirurgiczne leczenie otyłości we Wrocławiu 

Centrum Urologii Zaawansowanej w Piasecznie
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Metamorfoza była podzielona na kilka 
etapów. Pierwszy – najdłuższy – to wy-
eliminowanie dotychczasowych błędów 
dietetycznych. Podstawą programu były 
produkty Lignaform oraz warzywa w nie-
ograniczonej ilości. Od 11 lipca do 2 sierp-
nia Pani Basia schudła 4 kg. Pod koniec 
października osiągnęła upragnioną wagę. 

Po kilku miesiącach i kilku kilogramach 
mniej rozpoczęła się praca dr Andrzeja Kępy.

Pierwsza wizyta to wywiad, diagno-
styka i ocena problemów estetycznych 
twarzy. Przywrócenie jej promienności i 
młodzieńczej radości, to cel metamorfozy, 
jaki obrał wspólnie z pacjentką dr Andrzej 

W czasie XVI Forum Kobiecych Twarzy, które organizowałyśmy wiosną, Barbara Bednarz wygrała nagrodę w postaci metamorfozy.  
Przeprowadzenia tej zmiany podjęli się dr Andrzej Kępa oraz dr Barbara Newall.

Metamorfoza 
z „Kobiecymi Twarzami”

Kępa. Przemiana zapoczęła się od zabiegu 
fotoodmładzania skóry przy pomocy lasera 
frakcyjnego SmartXide Touch. Kolejny etap  
– wykonanie zabiegu urządzeniem Exilis 
Elite. Jest to innowacyjny aparat, łączący w 
sobie moc ultradźwięków i energii o wyso-
kiej częstotliwości, radzący sobie z różnymi 
niedoskonałościami twarzy i ciała – od nad-
miaru tkanki tłuszczowej po objawy starze-
nia się skóry. Kolejny zabieg – SonoQueen –, 
to konkurencja dla chirurgicznego liftingu 
twarzy. Na koniec tej sesji zabiegowej zasto-
sowano toksynę botulinową w celu redukcji 
zmarszczek mimicznych twarzy okolicy czo-
ła i wokół oczu. 

Na kolejną wizytę zaplanowano wykona-
nie wszelkich zabiegów z kwasem hialuro-
nowym w celu redukcji głębokich bruzd i 
zmarszczek oraz podniesienia kącików ust,.
Wykonano nim również zabieg wolumetrii 
– dzięki czemu uzyskano optymalne wy-
konturowanie owalu twarzy. Ponadto prze-
prowadzono zabieg z zastosowaniem nici 
liftingujących, by usunąć dwa nawisy skór-
ne widoczne w bocznych częściach żuchwy.

W efekcie przeprowadzonych zabiegów 
cel terapeutyczny – promienny i młodzieńczy 
wygląd – został w pełni osiągnięty.
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Należy dodać, że we wszystkich trzech 
zaborach moglibyśmy wskazać przykłady 
aktywnych na rzecz emancypacji kobiet, 
jednak w Galicji – między innymi dzięki au-
tonomii – sprzyjały temu najlepsze warunki. 
To na przykład w Krakowie zorganizowano w 
1911 roku pierwsze obchody Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet, które również były 
okazją do manifestowania haseł o równo-
uprawnieniu w sprawach wyborczych.

Z wymienionych w ramce emancypantek, 
pomijając pisarki, o ilu z nich mogłyśmy 
i mogliśmy dowiedzieć się na przykład 
na lekcjach historii? Takie pytanie – o 
miejsce kobiet w historii padło już wie-
le lat temu, ale od niewielu lat optyka 
na naszą przeszłość zmienia się (m.in. 
dzięki ogromnej pracy badaczek). I stąd 
w tytule tego artykułu pojęcie „herstorii” 
To dosłownie jej opowieść, neologizm 
stworzony na podstawie gry językowej 
his-story (historia lub jego opowieść), 
gry, która obnaża smutną prawdę, że hi-
storia, w ogromnej mierze, pisana była 
przez mężczyzn i o mężczyznach. Trzeba 
jeszcze podkreślić, że herstoria nie jest 
opisem dziejów na nowo, co mogłoby 
budzić skojarzenia z manipulacją, stoso-
waniem propagandy w przedstawieniu 
przeszłości. Herstoria to wydobywanie 
na światło dzienne osób, zdarzeń, fak-
tów, które do tej pory pomijano.

Wróćmy do tej ważnej chwili sto lat 

temu. Z 6 na 7 listopada 1918 r. Ignacy Da-
szyński zostaje premierem Tymczasowego 
Rządu Ludowego Republiki Polskiej, to za-
lążek polskiej państwowości. W manifeście 
tego m.in. zapewniono powszechne prawo 
wyborcze i pełne równouprawnienie oby-
wateli. Kolejny, wiążący dokument, nie był 
aż tak „postępowy”. 28 listopada 1918 roku 
dekretem Tymczasowego Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego kobiety w Polsce 
zyskały prawa wyborcze.

Herstorie i prawa wyborcze

„Nadanie praw wyborczych kobietom” 
– tak najczęściej czytamy/słyszymy, gdy 
mowa o chwili, kiedy Polki formalnie mo-
gły brać czynny i bierny udział w wyborach. 
Warto jednak zauważyć, że Polki nie otrzy-
mały tych praw bez walki i wcale nie było 
oczywistym, że wraz z odradzającym się kra-
jem w nowym, demokratycznym świcie, te 
prawa otrzymają. Prawa wyborcze zawdzię-
czamy przede wszystkim długoletnim sta-
raniom działaczek emancypacyjnych. Nie 
sposób doprawdy przedstawić bliżej tych 
najbardziej aktywnych, zatem więc przynaj-
mniej wymieńmy (PATRZ RAMKA)

Miedzy 28 listopada (dniem święto-
wania wywalczenia pełnych praw wy-
borczych przez kobiety i dla kobiet) a 
10 grudnia (dniem finalizującej Plebi-
scyt Kobiece Twarze gali) mija kilkana-
ście dni. Pamiętajmy, że rok 2018 jest 
setną rocznicą posiadania praw wybor-
czych kobiet – jubileusze skłaniają do 
refleksji. Tylko sto lat czy aż cały wiek? 
Czy to początek emancypacji kobiet i 
gdzie jest jej cel? W jakim miejscu pra-
wa kobiet, także te wyborcze, są w tej 
chwili? Na początek chwila retrospekcji 
a później wracamy do współczesności.

Sufrażystki w Krakowie. Dzień Kobiet w 1911 fotografia z Nowości Ilustrowanych

 Paulina Kuczalska-Reinschmit, Maria 
Dulębianka, Zofia Moraczewska, Justyna 
Budzińska-Tylicka, Maria Turzyma, Alek-
sandra Piłsudska, Izabela Moszczeńska-
-Rzepecka, Kazimiera Bujwidowa, Zofia 
Daszyńska-Golińska, Dorota Kłuszyńska, 
Józefa Bojanowska, Aniela Tułodziecka, Zo-
fia Tułodziecka, Janina Omańkowska, Este-
ra Golde-Stróżecka, Melania Bersonowa, 
Zofia Strzetelska-Grynbergowa, Salomea 
Perlmutter, Cecylia Gumplowiczowa, Ja-
dwiga Petrażycka-Tomicka, Maria Gerżab-
kowa, Maria Siedlecka, Helena Witkowska, 
Stefania Sempołowska, Cecylia Walewska, 
Narcyza Żmichowska, Eliza Orzeszkowa, 
Waleria Marrené-Morzkowska, Maria Ko-
nopnicka, Zofia Nałkowska, Maria Lipszyc-
-Balsigerowa, Irena Kosmowska, Jadwiga 
Dziubińska i wiele innych kobiet…
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Dzięki temu zapisowi w dekrecie kobie-
ty mogły uczestniczyć w polityce – miały 
do tego prawo. Dzięki pierwszym wybo-
rom po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości wśród parlamentarzystów, po 
raz pierwszy w historii Polski, jest osiem 
kobiet. Zmierzyły się z wielowiekową pa-
triarchalną spuścizną – z którą w mniej-
szej mierze, ale jednak Polki zmierzają 
się nadal. Prawa wyborcze były bardzo 
ważnym etapem emancypacji kobiet, ale 
podkreślmy to, że nie był to ani początek 
ani zwieńczenie działań.

Wstęp do zmiany ról
W Plebiscycie „Kobiece Twarze” promu-

jemy kobiecą przedsiębiorczość i dzieje 
się tak, ponieważ jesteśmy przekonane, 
że to równouprawnienie biznesie wraz 
z uniezależnieniem finansowym kobiet, 
jest warunkiem posiadania pełni praw 
przez kobiety i mężczyzn. Jeszcze jedna 
podróż do przeszłości. Jesteśmy w Łodzi 
lat 20. i 30. poprzedniego wieku. Do Ło-
dzi, bez kanalizacji, z fatalnymi warun-
kami mieszkań, migrują z wiosek dziew-
czyny w poszukiwaniu pracy – znajdują, 
owszem ośmiogodzinną jako włókniarki, 
ale bardzo trudną i wyczerpującą pracę. 
Jak pisze w Łódź i inne miasta, Bronisława 
Kopczyńska-Jaworska: „Rozpowszechnio-
na praca kobiet zmuszała do modyfikacji 
tradycyjnego podziału pracy w domu. Przy 
pracy na zmiany (upowszechnionej w la-
tach dwudziestych), gdy kobieta pracowała 
przed południem, niejednokrotnie mąż 
przygotował częściowo posiłek południowy 
dla siebie i dzieci lub robił zakupy. Zmiany 
w podziale obowiązków pogłębiało i to, że 
w okresie kryzysów chętniej zwalniano z 
pracy, wyżej płatnych mężczyzn niż kobie-
ty, które w takich okolicznościach stawały 
się jedynymi żywicielkami rodzin. Pomimo 
tego – generalnie rzecz biorąc – do II wojny 

światowej główny ciężar obowiązków do-
mowych, niezależnie od zatrudnienia, spo-
czywał na kobiecie. Mężczyzna bądź ponosił 
część ciężarów związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego, bądź ograniczał 
się do oddania większości zarobionych pie-
niędzy żonie i czas wolny spędzał w grupie 
męskiej. Model ten znajdował odbicie w 
większej swobodzie młodych mężczyzn niż 
dziewcząt”. Gospodarcze, ekonomiczne 
uwarunkowania mają, naszym zdaniem, 
ogromny wpływ na relacje społeczne.

Prawa kobiet a Kobiece Twarze
A gdzie jesteśmy dzisiaj? 10 grudnia 

2018 roku świętujemy na Zamku Książ 
kobiecą przedsiębiorczość. Co to oznacza 
zdaniem organizatorek? Oznacza tyle, że 
równości w biznesie i gospodarce jeszcze 
nie ma, inaczej taki plebiscyt nie miałby 
sensu. W tym roku mamy za sobą także 
wybory samorządowe, 
wybory, w których kobiety 
kandydowały nadzwyczaj 
często – 40 procent – i jest 
to odsetek najwyższy od 
2006 roku. W 54 polskich 

gminach wyłącznie 
kobiety ubiegały się 
o najwyższy urząd w 
gminie (burmistrz, 
wójt). Kandydatki to zazwyczaj spo-
łecznice, aktywistki, związane z NGO-
’sami, dla których samorząd staje się 
sposobem poszerzenia skali działań. 
Do lamusa też odchodzi przekonanie, 

że polityka to zajęcie dla mężczyzn. W wy-
borach 2018 roku zanotowano rekordową 
frekwencję po 1989 roku, a wśród głosu-
jących było więcej kobiet niż mężczyzn 
odpowiednio 51,9 procent i 50, 7 procent.

Co przed nami?
W jakim miejscu teraz jesteśmy? Hasło: 

całej pensji i połowy władzy! pozostaje 
stale aktualne. Z jednej strony korzysta-
my z wywalczonych praw, ale z drugiej 
obserwujemy, jak łatwo można je stracić. 
Polki za sobą mają czarne protesty, mani-
festacje i uważnie obserwują, reagują na 
zmieniającą się rzeczywistość. Ogromnym 
wyzwaniem są kwestie bezpieczeństwa w 
rodzinie, polityka antyprzemocowa i pro-
równościowa, niedyskryminująca – obszar 
najtrudniejszy i najpilniejszy zarazem. Na 
większość bolączek odpowiedzią zdaje się 
być przede wszystkim edukacja w duchu 

równości i oby przyświecała nam na co 
dzień myśl, że przede wszystkim jesteśmy 
ludźmi, a dopiero później są płcie, kolory 
skóry, wyznania itd. 

dr Małgorzata Beślerzewska

Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Usta-
wodawczego (ogłoszony w Dzienniku Praw 6 
grudnia), który stanowił, że wyborcą do Sej-
mu jest „każdy obywatel państwa bez różnicy 
płci”, a wybieralni do Sejmu są wszyscy oby-
watele posiadający czynne prawo wyborcze.

Żołnierki z Ochotniczej Legii Kobiet we Lwowie, ok. 1918–1920, Marek Munz, POLONA

W 2018 roku w wyborach samorządowych kobiety 
kandydowały nadzwyczaj często – 40 procent – i jest 
to odsetek najwyższy od 2006 roku. W 54 polskich 
gminach wyłącznie kobiety ubiegały się o najwyższy 
urząd w gminie (burmistrz, wójt). Wśród głosujących 
było więcej kobiet niż mężczyzn odpowiednio 51,9 
procent i 50, 7 procent.
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Wolność jest kobietą
W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzy-

skania przez Polskę niepodległości. Wiele inicja-
tyw skupia się na uczczeniu pamięci o odważnych 
żołnierzach i działaczach niepodległościowych, 
mało kto pamięta o kobietach, które również wal-
czyły o wolność Polski. Na szczęście w tym samym 
roku kobiety wywalczyły w Polsce prawa wybor-
cze, jest zatem pretekst, by o kobietach było gło-
śno, by upamiętnić nasze prababki-sufrażystki. 

Polski feminizm ma długą tradycję. Zaczął 
się u nas tuż po Powstaniu Listopadowym 
(1830). W latach 1830-1850 działała tzw. Gru-
pa Entuzjastek. Polskie feministki różniły się od 
zachodnich sufrażystek tym, że nie stosowały ra-
dykalnych form protestu (np. nie rzucały się pod 
policyjne konie). Zajmowały się raczej publicy-
styką, pisały programy kształcenia dla dziewcząt 
i zachęcały do samodzielności. 

Dzięki pierwszym aktywistkom, które krzycza-
ły na wiecach i protestach: „Odważmy się być 
wolnymi!”, „Przyszłość nasza w rękach naszych!” 
czy „Praw się nie dostaje, prawa zdobywa się w 
walce!” kobiety mogą dziś cieszyć się prawami 
wyborczymi, mają możliwość studiowania, za-
rabiania i dysponowania własnymi pieniędzmi. 

Dziś prawa te są dla nas oczywiste, ale gdyby nie 
nasze prababki – jak wyglądałby świat? 

Mimo swobód obywatelskich wciąż jest wiele 
do zrobienia w kwestiach związanych z równo-
uprawnieniem. Więcej kobiet niż mężczyzn ma 
wyższe wykształcenie – ale to mężczyźni mają 
władzę w polityce, biznesie i mediach. Jesteśmy 
lepiej zorganizowane i bardziej pracowite, ale 
tzw. gender pay gap wynosi w UE 16%, w Polsce 
ok. 7-8%, w Niemczech nawet 20%. Kobiety sta-
nowią ponad 50% społeczeństwa, a ich udział 
w gremiach politycznych, a więc decyzyjnych, to 
ciągle niewielki procent. 

Rozumie to Mercedes-Benz, który kobiety trak-
tuje w sposób szczególny. 

Silna marka wspiera silne kobiety
Bertha Benz, żona Karla Benza, jest uważana 

za pierwszą automobilistkę. Wspierała męża, 
także finansowo, w skonstruowaniu pojazdu 
patentowego, a chcąc pomóc mu w promocji 
wynalazku, jako pierwsza na świecie osoba prze-
jechała dystans ponad 100 
km w automobilu 
Patent-Motorwa-
gen Nummer 3.  

Nazwa Mercedes pochodzi z kolei od imienia 
10-letniej córki Emila Jellinka, austriackiego 
przedsiębiorcy, dyplomaty i pasjonata motory-
zacji, który przyczynił się do powstania pierwsze-
go samochodu wyprodukowanego przez firmę 
Daimler w 1900 roku. 

Kobiety są szczególnie ważne dla marki 
Mercedes-Benz. „She’s Mercedes” to inicjaty-
wa, która od kilku lat wspiera kobiety z całego 
świata w dążeniu do osiągania celów w życiu 
zawodowym i prywatnym. To projekt o kobie-
tach, o ich sile i drzemiącym w nich potencja-
le. „She’s Mercedes” inspiruje do działania, 
zachęca do dzielenia się swoimi pasjami i 
doświadczeniami, ale zwraca także uwagę na 
ważne dla kobiet kwestie. 

W Polsce, pod szyldem „She’s Mercedes”, mar-
ka od lat wspiera wartościowe kobiece inicjatywy, 
jest też inicjatorem wielu działań, które zwracają 
uwagę na kwestie równouprawnienia. Mercedes 
nie boi się trudnych, niewygodnych i kontrower-
syjnych tematów. 

Tegoroczne projekty:

Luka płacowa
W tym roku z okazji Europej-

skiego Dnia Równych Płac, który 
przypada w marcu, firma obniżyła 
cenę aut dla kobiet o 8%, czyli o 
tyle ile wynosi tzw. luka płacowa 
(„gender pay gap”) w Polsce.  

W ten symboliczny sposób Mer-
cedes chciał zwrócić uwagę na pro-

blem nierównego wynagrodzenia za 
tę samą pracę ze względu na płeć. 

www.media.daimler.pl/shes-mercedes-
-wyrownuje-luke-placowa

100 lat siłaczek / w hołdzie pra-
babkom-sufrażystkom

„Siłaczki” to pierwszy w historii polskiej kine-
matografii film opowiadający o sufrażystkach, 
których konsekwentna walka doprowadziła do 
przyznania Polkom praw wyborczych w 1918 r. 
Prapremiera filmu odbyła się 28 listopada – do-
kładnie w setną rocznicę podpisania historyczne-
go dekretu przez Józefa Piłsudskiego. Partnerem 
premiery filmu był Mercedes-Benz Polska.

Nie byłoby kobiet w polityce i biznesie gdyby 
nie sufrażystki, nasze prababki, które wywalczyły 
nam prawo do uczestniczenia w życiu publicznym. 
Maria Dulębianka, Zofia i Aniela Tułodzieckie, Pau-
lina Kuczalska, nazywana papieżycą feminizmu, 
czy Kazimiera Bujwidowa – te nazwiska odważ-

RÓŻNE TWARZE KOBIET
Sto lat praw wyborczych kobiet w Polsce to doskonała okazja, aby o kobietach, ich roli w kształtowaniu niepodległej Polski, społe-

czeństwie, biznesie czy polityce mówić więcej i głośniej. Sufrażystki – nasze odważne pra-prababki – wywalczyły swobody obywatelskie. 
Współczesne kobiety nie składają broni, walcząc o uznanie roli kobiet w historii, wykorzystanie ich potencjału dziś oraz możliwość udziału 
w tworzeniu przyszłości. 



nych kobiet muszą wejść do podręczników i do 
powszechnej świadomości. Chociaż rola kobiet w 
społeczeństwie wciąż się zmienia, jest jeszcze wiele 
do zrobienia, jeżeli chodzi o równouprawnienie. 
Stulecie praw wyborczych kobiet jest doskonałą 
okazja, żeby o tym przypominać. „Siłaczki” to opo-
wieść o kobietach niezależnych, ambitnych, dobrze 
wykształconych. Kobietach, które odważnie walczy-
ły o swoje aspiracje i przekonania. 

Współczesne kobiety także są siłaczkami. Po-
dobnie jak sto lat temu, nadal walczą o swoje 
prawa. Ich rola w społeczeństwie i w biznesie 
wciąż się zmienia. Ale chociaż coraz częściej obej-
mują kierownicze stanowiska, są ambitne i lepiej 
wykształcone, wciąż istnieją obszary, na których 
traktowane są inaczej niż mężczyźni. Dlatego tak 
ważnym jest, aby zwracać uwagę na te nierówno-
ści i pracować nad ich zniwelowaniem.

Europejki mają głos
Ewa Łabno-Falęcka, przedstawicielka Merce-

des-Benz, jest jedną z inicjatorek Trójkąta Weimar-
skiego Kobiet, który powstał z inicjatywy Corneli 
Pieper, Konsul Generalnej Republiki Federalnej 
Niemiec w�Gdańsku. Zacieśnienie współpracy ko-�Gdańsku. Zacieśnienie współpracy ko-Gdańsku. Zacieśnienie współpracy ko-
biet z trzech krajów: Polski, Niemiec i Francji ma 
na celu zwrócenie uwagi na kwestie równoupraw-
nienia oraz wykorzystania kobiecego potencjału 
w� kwestiach dotyczących przyszłości Europy. Ini-� kwestiach dotyczących przyszłości Europy. Ini-kwestiach dotyczących przyszłości Europy. Ini-
cjatywa została zaprezentowana w panelu „Euro-
pejki chcą mieć wpływ! Trójkąt Weimarski Kobiet”, 
który odbył się 10 listopada w Gdańsku.

Kobiece Twarze
Biznes, kultura, polityka, sport – wszędzie są 

odważne, profesjonalne i utalentowane kobiety. 
Plebiscyt „Kobiece Twarze” zostały stworzony, 
aby pokazywać i promować przedsiębiorcze 
projekty kobiet, osobowości kobiece, które mają 
wpływ na rozwój gospodarczy regionu, kraju, a 
także firmy, które są przyjazne kobietom i także 
dzięki nim rozwijają się. 

Mercedes-Benz wspiera projekt jako partner 
przedsięwzięcia i fundator nagrody „She’s Mer-
cedes” w kategorii „Kobiety w nowych techno-
logiach”. 

Czwarta rewolucja przemysłowa 
potrzebuje kobiet/ Kobiety do prze-
mysłu!

Polska tradycja zachęcania kobiet do „typowo 
męskich” zawodów jest długa. „Kobiety na trak-
tory” – nawoływano w czasach PRL-u, dziś zachęca 
się je by wiązały się z nowoczesnym przemysłem 
i nowymi technologiami. O ile popularne w la-
tach 50. ub. wieku hasło było czystą propagan-
dą, o tyle zwiększenie udziału kobiet w szeroko 
rozumianych naukach ścisłych ma głęboki sens. 
To dobrze płatne zawody i możliwość rozwoju 
swojego potencjału w innowacyjnych branżach. 
Różnorodność jest tu potrzebna tak samo, jak w 
każdym innym sektorze.

Chociaż kobiety zaczynają odgrywać coraz 
większą rolę w obszarze STEM (Science, Tech-

nology, Engineering, Ma-
thematics), ich udział w 
naukach ścisłych jest 
wciąż mniejszy niż ich 
potencjał i możliwo-
ści. Dlaczego? Za taki 
stan rzeczy odpowia-
da przede wszystkim 
silnie utrwalone prze-
konanie, że kobiety nie 
mają predyspozycji tech-
nicznych, które są wyłącznie 
domeną mężczyzn. 

Rozumie to Mercedes-Benz Manu-
facturing Polska (MBMPL). Spółka, która zarządza 
nowo powstającą – jedną z najnowocześniejszych 
na świecie – fabryk silników Mercedes-Benz w 
Jaworze w woj. dolnośląskim. W oparciu o ideę 
Przemysłu 4.0, w produkcji będą tu wykorzysty-
wane takie rozwiązania, jak wirtualna i rozszerzo-
na rzeczywistość, chmury obliczeniowe, Big Data, 
Internet Rzeczy – elementy, na których oparte 
jest funkcjonowanie inteligentnych fabryk. To 
magnesy przyciągające informatyków i mate-
matyków. MBMPL chce, aby wśród nich było jak 
najwięcej kobiet z regionu.

– W koncernie Daimler uważamy, że sukces za-
wodowy nie ma płci. Czas sprawić, by dziewczyny 
i kobiety odrzuciły ograniczające je przekonania, 
odważnie myślały o zawodowej przyszłości i wie-
rzyły w swoje możliwości. My w nie wierzymy! 
– mówi Aleksandra Łukasiak, CFO Mercedes-
-Benz Manufacturing Poland. (foto powyżej)

Jaworzanki 
oswajają technologię
Girls GO Technology to 

program stworzony przez 

MBMPL z myślą o młodych 
dziewczynach, uczen-

nicach powiatu jawo-
rowskiego. To właśnie 
dla nich powstał cykl 
wykładów i warszta-
tów, podczas których 
poznają zagadnienia 

związane z nowymi 
technologiami, naukami 

technicznymi, inżynierią 
czy IT oraz uczą się świado-

mego podejmowania decyzji do-
tyczących przyszłej kariery zawodowej.

Girls GO Technology ma pokazać młodym 
kobietom, że technologia i nauki ścisłe mogą 
być pasjonującą przygodą oraz pomysłem na 
zawodowe życie. Jednym z miejsc, w którym znaj-
dą możliwość rozwijania swoich technicznych 
umiejętności będzie fabryka Mercedes-Benz w 
Jaworze. 

Program Girls GO Technology potrwa do końca 
2018 r. Partnerami projektu są: Geek Girls Carrots 
Randstad Polska, Politechnika Wro-
cławska Wydział Techniczno-Przy-
rodniczy, Wałbrzyska Spe- c j a l -
na Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” i Klaster 
Invest in EDU oraz firma 
Siemens.

od lewej: Rolf Nikiel, Ambasador Niemiec w Polsce, Ewa Łabno-Falęcka, Mercedes-Benz Polska, 
Cornelia Pieper, Konsul Generalna Niemiec w Polsce, Krystyna Boczkowska, Bosch Polska



Co wspólnego mają kobiety w Polsce i amerykańska firma IBM? 

 

Co wspólnego mają kobiety w Polsce i amerykańska firma IBM? Przychodzi Wam 

jakakolwiek odpowiedź do głowy? Otóż każde z nich obchodziło już swoją setną rocznicę. Ten 

rok jest wyjątkowy, wyjątkowo kobiecy. W Polsce obchodzimy właśnie 100. rocznicę pełnych 

praw wyborczych dla kobiet. Od 1918 roku wiele się dla nas, kobiet, zmieniło. Pracujemy, 

robimy kariery, przejmujemy „męskie” zawody, zdobywamy szczyty, zdobywamy świat. IBM 

założony w 1911 roku kilka lat temu obchodził swoją setną rocznicę. A firma przeszła równie 

intensywną drogę transformacji, by dążyć do pozycji światowego lidera i międzynarodowej 

korporacji. Obydwie drogi były długie i wyboiste. Obydwie wymagały wiele pracy i 

zaangażowania ludzi, którzy dzielą te same wartości, którzy dążą do jednego celu. Obydwie 

opierały się na zaufaniu oraz osobistej odpowiedzialności we wszystkich relacjach 

międzyludzkich. Obydwie świętowały swoją rocznicę. 

Kiedy firma słucha swoich pracowników, daje im też swobodę działania i platformę do 

wyrażania swoich opinii. Z tego powodu w firmie IBM istnieją Business Resource Groups, 

grupy pracowników, których przyciągnęła do siebie wspólna wartość i chęć wpływania na 

otaczające ich środowisko pracy. W IBM Client Innovation Center Wrocław & Katowice taką 

grupą jest Women in Business, gdzie kobiety pokazują swój styl zarządzania i prowadzenia 

biznesu. Grupa istnieje od 2012 roku i ma na swoim koncie wiele sukcesów przy wspieraniu 

kobiet w sektorze IT i w IBM. W tej wydawałoby się męskiej branży Women in Business (WiB) 

dba o zwiększenie obecności kobiet na wysokich stanowiskach menedżerskich poprzez 

inspirację, tworzenie sieci kontaktów i odkrywanie unikatowych talentów. Przez te kilka lat 

projekty tworzone przez WiB przez kobiety dla kobiet dały im przestrzeń do rozwoju, 

umożliwiły spotkania z menedżerkami z biur IBM poza granicami naszego państwa, stworzyły 

warunki do tego, by dzielić się swoimi doświadczeniami zarówno zawodowymi jak i 

osobistymi. 

W dużych firmach IT tylko około 30% pracowników to kobiety. Firma IBM dąży do tego, 

by ta liczba ciągle rosła. Celem programów WiBTech oraz WiBCollege jest wspieranie młodych 

kobiet już na początku ich ścieżki zawodowej, czasem już na uniwersytetach. Szkolenia 

dostarczane przez firmę zapewniają zdobycie dokładnie takich kompetencji, których wymaga 

rynek pracy oraz które będą przydatne na stanowiskach technicznych. Ale nie zawsze chodzi 



o wiedzę i twarde kompetencje. Czasami wartością jest już poznanie drugiego człowieka i jego 

ścieżki kariery. Do tego służą spotkania na uniwersytetach z młodymi kobietami, które dopiero 

wkraczają w świat IT. Wiele z tych spotkań kończy się relacją mentorską, która jest korzystna 

dla obu stron. Wchodząc po raz pierwszy na ścieżkę kariery wcale nie trzeba wiedzieć 

wszystkiego, wcale nie trzeba tworzyć koła od nowa. W prosty sposób można korzystać z 

wiedzy i doświadczenia osób, które zdobyły już coś, co dla innych nadal jest marzeniem i celem 

do zdobycia. W zamian mentor dostaje możliwość uporządkowania swoich życiowych 

doświadczeń, nabrania dystansu i pokazania, co jest w życiu ważne. Win-win. 

Women in Business zabiera głos w sprawach dla kobiet ważnych. Ważnych również dla 

zdrowia. Dlatego powstał projekt Pink Month! – 

Think Pink!, gdzie przez cały październik kobiety w 

IBM na całym świecie siadają przy jednym stole 

(czasem wirtualnym) i rozmawiają o tym, jak o siebie 

dbać w świecie pełnym zmian i różnych pełnionych 

przez siebie ról. Grupa dba również o work – life 

balance wszystkich pracowników. W tym celu 

powstały projekty MuM@Work oraz Dad@Work. 

Stworzone, by  ułatwiać młodym rodzicom dzielenie 

swojego czasu między pracę i obowiązki w domu. 

Pierwszym wynikiem ich działalności było powstanie 

we Wrocławiu przyzakładowego przedszkola dla 

dzieci pracowników. Kolejne wydarzenie będące już 

tradycją to wizyty dzieci w biurze, gdzie mogą wziąć 

udział w warsztatach Design Thinking i zobaczyć 

rodziców przy pracy. 

„W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, 

które nie pomagały innym kobietom” – powiedziała 

kiedyś Madeleine Albright, amerykańska Sekretarz 

Stanu. Cytat jest mottem przewodnim grupy 

Women in Business w IBM i z pewnością może być 

hasłem wszystkich kobiet w Polsce na kolejne 100 lat 

wyborczej i życiowej swobody.  



Picie herbaty to nie tylko doznania smakowe ale również wywołanie pozytywnych emocji,  

to chwila relaksu i wyciszenia. Do niezapomnianych wrażeń przy filiżance prawdziwej herbaty  

certyfikowanej przez Ministerstwo Herbaty na Sri Lance zaprasza firma Quality Life wyłączny  

dystrybutor firmy Ambassador, Teaeli oraz Halpe.

Zapraszamy do współpracy

Zespół Quality Life

Quality Life herbaty & kawy

Quality Life Sp. z o.o.
 
„Ambasador najlepszej 
cejlońskiej herbaty na świecie”

e-mail: info@qlife.com.pl

Sklep internetowy: www.qlife.com.pl

Działu Obsługi Klienta: 739 060 999



OFERTA

DZT Service to czołowa firma działająca w branży ciepłowniczej. 
Podstawowym obszarem funkcjonowania DZT jest energetyka cieplna 
– jej produkcja, sprzedaż i usługi budowlane. Wiedza oraz 27-letnie 
doświadczenie pozwalają na realizację usług według najwyższych 
standardów.

Spółka opiera swoje działania na najwyższych standardach systemu 
zarządzania jakością, w których uwzględnia się sprawne zarządzanie 
zasobami, nadzór nad dokumentacją i zapisami oraz systematyczne 
pomiary.

Usługi:
•  roboty instalacyjne, hydrauliczne, elektryczne i  bu-

dowlane;
•  serwis, AKP, pomiary, obsługa kotłowni, obsługa 

węzłów cieplnych;
• produkcja i sprzedaż energii cieplnej;
• analizy chemiczne węgla i wody.

Montaż sieci cieplnych i przyłączy wodno-
-kanalizacyjnych:
•  montaż i modernizacja kotłowni gazowych, olejowych 

oraz węzłów cieplnych;
• montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych;
• montaż instalacji centralnego ogrzewania;
• montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Obsługa inwestycji:
w zależności od wymagań klienta, dotyczących zarówno zakresu 
technicznego, jak i finansowego danego przedsięwzięcia.

Serwis:
utrzymanie w pełnej sprawności obiektów objętych serwisem 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez 24 godziny na dobę.

GRUPA DZT  
Serwis 24 godziny na dobę

Więcej informacji: www.dztservice.pl



Zapraszamy serdecznie do Sanatorium „Zi-
mowit”, zaledwie 6 km od Zieleńca – Centrum 
Sportów Zimowych. Zapewnimy wypoczynek 
w komfortowych  pokojach, wyśmienite menu 
oraz rodzinną atmosferę. Widok na ośnieżone 
góry, wspólne kolędowanie i zapach prawdzi-
wej choinki sprawią, że ten pobyt na długo po-
zostanie w pamięci.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „ZIMOWIT” w DUSZNIKACH ZDROJU

Sanatorium „Azalia”
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Ofiar Katynia 3-5 

tel. +48 74 664 26 30, kom. 784 504 137
biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sanatorium „Zimowit” 
57-340 Duszniki-Zdrój, u. Chopina 3

tel. +48 74 866 94 64, kom. 606 888 483
biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Zapraszamy w ten szczególny czas do urokli-
wej Azalii w Szczawnie-Zdroju. Niezapomniane 
Święta Bożego Narodzenia z niezwykłą rodzin-
ną atmosferą i smakiem wybornych potraw 
wigilijnych. 

SANATORIUM UZDROWISKOWE „AZALIA” w SZCZAWNIE ZDROJU

- Pakiet narciarski 7 dniowy pobyt z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja) – już od 710 zł/os!

Sprawdź nasze oferty: 

- Pakiet Choinkowy wraz z prezentem – cena już od 715 zł/os!

- Pobyt hotelowy ze śniadaniem – cena już od 90 zł/os!

Sprawdź nasze oferty: 

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

SPÓŁKA Z O.O.



 
 
 

Skuteczny rozwój firm z Partnerskimi Klubami Biznesu 
 

Składają się z 25 Klubów, w których zrzeszonych jest niemal 1000 przedsiębiorców 
z całej Polski! Partnerskie Kluby Biznesu szturmem podbijają Polskę otwierając 

jednocześnie drzwi przed właścicielami firm z całego kraju! 
 

Partnerskie Kluby Biznesu mają na celu zrzeszenie przedsiębiorców w Klubach 
Biznesu działających przy poszczególnych instytucjach i klubach sportowych. Przedsiębiorcy 
przyłączając się do Klubu zostają sponsorami danej organizacji sportowej, w zamian zaś Klub 
Biznesu umożliwia im nawiązywanie nowych znajomości biznesowych oraz rozwijanie 
własnych firm. Wszystko dzięki spotkaniom biznesowym, które są regularnie organizowane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z dnia na dzień coraz więcej klubów interesuje się przyłączeniem do PKB. W tej 
chwili w projekcie zrzeszonych jest 25 Klubów, zaś z jeden z nich ma swoją siedzibę 
w Wielkiej Brytanii. W planach jest również uruchomienie Klubów w Czechach oraz na 
Słowacji. 
 

Partnerskie Kluby Biznesu oferują dla swoich członków wiele niezwykłych korzyści. 
Przedsiębiorcy, którzy przyłączą się do Klubu będą mieli zagwarantowaną opiekę 
koordynatora, który pomoże im w nawiązywaniu kontaktów z innymi firmami. Kluby 
organizują dla klubowiczów również zamknięte spotkania, podczas których poza rozmowami 
o biznesie będą oni mogli także brać udział w wyjazdach integracyjnych np. na mecze lig: 
angielskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej oraz reprezentacji Polski, uczestniczyć 
w spotkaniach ze znanymi sportowcami czy w degustacjach alkoholi. Ponadto będą mogli oni 
również reklamować swoje firmy w ogólnopolskim newsletterze. Do ich dyspozycji jest także 
portal, dzięki któremu mają możliwość szybkiego wyszukiwania klubowiczów z innych miast 
oraz nawiązywania z nimi kontaktów. 
 

Jeżeli prowadzicie własną firmę, chcielibyście regularnie nawiązywać nowe kontakty 
biznesowe z przedsiębiorcami z całej Polski oraz z zagranicy to zapraszamy do Partnerskich 
Klubów Biznesu. Więcej informacji o nas na stronie www.partnerskieklubybiznesu.pl lub 
skontaktuj się z nami: Radosław Rogiewicz, tel: 661 112 445, e-mail: biuro@partnerskiekb.pl  
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portal, dzięki któremu mają możliwość szybkiego wyszukiwania klubowiczów z innych miast 
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Jeżeli prowadzicie własną firmę, chcielibyście regularnie nawiązywać nowe kontakty 
biznesowe z przedsiębiorcami z całej Polski oraz z zagranicy to zapraszamy do Partnerskich 
Klubów Biznesu. Więcej informacji o nas na stronie www.partnerskieklubybiznesu.pl lub 
skontaktuj się z nami: Radosław Rogiewicz, tel: 661 112 445, e-mail: biuro@partnerskiekb.pl  
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dr Barbara Newall

innowacyjna metoda odchudzania
Odkąd pamiętam należałam raczej do osób szczupłych. Niestety dwie 

ciąże, wiek, praca za biurkiem zrobiły swoje i zaczęłam mieć problemy 
z powrotem do szczupłej sylwetki sprzed urodzenia dzieci. Jako osoba 
z natury raczej leniwa i mająca wstręt do gotowania miałam nie mały 
problem z wyborem odpowiedniej dla mnie metody odchudzania. Nie 
potrafiłam się zmusić do wyciskania z siebie siódmych potów na siłow-
ni czy fitnessie. Miałam ambitne plany, przygotowywania wieczorem 
zdrowych lunchy na następny dzień do pracy, które szczezły na niczym. 
Wracałam z pracy, a w domu czekała na mnie kolejna porcja obowiąz-
ków. W efekcie padałam zmęczona, a następnego dnia w pracy jadłam 
cokolwiek co można było kupić w pobliskim sklepie. W końcu dzięki 
poleceniu koleżanki poznałam dr Newall i metodę Lignaform.

Na pierwszą konsultację przyszłam z bada-
niami krwi, ogromnym entuzjazmem i lekką 
dozą niepewności co przyniesie ta nowa dieta. 
Po sprawdzeniu moich badań, wysłuchaniu 
całej historii walki z nadwagą, zmierzeniu ci-
śnienia i zważeniu przeszłyśmy do wyjaśnie-
nia na czym będzie polegał pierwszy etap.

Jak wyglądały moje pierwsze dwa ty-
godnie na metodzie Lignaform?

Na pierwszym etapie metody musiałam 
cały swój jadłospis zastąpić produktami Li-
gnaform i warzywami. Na szczęście mogłam 
pić herbatę i kawę bez której nie wyobraża-
łam sobie funkcjonowania, musiałam się tyl-
ko oduczyć słodzenia jej i dodawania mleka. 
Produkty Lignaform okazały się zbawieniem 
przy moim zabieganym trybie życia i nie-
chęci do gotowania. Część z nich to żywność 
liofilizowana (w proszku), którą przygotowu-
je się w tempie ekspresowym. Jest też trochę 
produktów, które nie wymagają już żadnej 
obróbki, nic tylko otworzyć i jeść.

Pani doktor zaleciła mi trzy posiłki i 
jedną przekąskę Lignaform dziennie. 
Do tego jak już wcześniej wspomniałam 
warzywa w właściwie nieograniczonej 
ilości. Co więc przykładowo jadłam przez 
te dwa tygodnie?

Śniadanie: naleśnik Lignaform do tego 
kawa bez cukru i bez mleka

II Śniadanie: sałatka (najczęściej robiłam 
najprostszą czyli sałata, ogórek, pomidor, 
rzodkiewka i sos vinegrett). Składniki na sa-
łatkę kupowałam rano idąc do biura i robi-
łam ją sobie w trakcie przerwy.

Obiad: makaron Lignaform z warzywami. 
Makaron i warzywa gotowałam poprzednie-
go dnia wieczorem. Jeśli zrobiłam więcej wa-
rzyw to starczyło mi potem na dwa dni.

Przekąska: wafelek Lignaform. Kiedy pod 
koniec pracy zaczynał mnie ssać głód i mia-
łam ochotę na coś słodkiego sięgałam po 
wafelka albo batonika Lignaform. 

Kolacja: omlet Lignaform i do tego moje 
ukochane boczniaki (cała patelnia!)

Poza wymienionymi produktami w moim 
jadłospisie znalazły się również takie produk-
ty Lignaform jak: chleb, zupy, napoje, placek 
ziemniaczany. Przyznaję, że nie wszystkie pro-
dukty mi smakowały, ale na szczęście wybór 
jest naprawdę duży więc każdy znajdzie coś 
dla siebie. Powiecie pewnie teraz, że jedzenie 
z proszku nie może być dobre. Otóż wcale nie! 
Wystarczy dodać ulubione warzywa, przypra-
wy, zioła i naprawdę nawet taka kulinarna nie-
zdara jak ja jest w stanie zrobić coś naprawdę 
pysznego. Nawet mój mąż podjadał mi cza-
sem z talerza. Pierwsze dni były dość ciężkie, 
musiałam walczyć z moimi zachciankami, 
pojawiał się głód, czasem zawroty głowy. Na 

Thera Polska Sp. z o.o.
ul. Sienna 72 lok.16 (VI piętro) 

00-833 Warszawa
(wejście między Żabką a Metalkas)

tel. 22 252 18 57

szczęście po ok trzech dniach organizm prze-
stawił się na nowy sposób odżywiania i nie 
odczuwałam już głodu czy chęci na słodycze 
i inne niezdrowe rzeczy. Wstąpiły we mnie 
nowe siły, zaczęłam mieć więcej energii, nie 
odczuwałam już dyskomfortu w żołądku jaki 
miałam po śmieciowym jedzeniu na mieście, 
czułam się naprawdę wspaniale!

Po dwóch tygodniach poszłam na 
pierwszą kontrolę do dr Newall, odważnie 
stanęłam na wadze i... z wagi początko-
wej 75 kg spadłam do 71 kg! 4kg w dwa 
tygodnie, a to był dopiero początek!



PROJEKTUJEMY CISZĘ
Usłysz różnicę

www.kfb-acoustics.com
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