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Kochani/Kochane!

Dziękujemy za udział w pierwszym tego 
typu wydarzeniu na Dolnym Śląsku jakim jest 
Akademia Kobiecych Twarzy. 
Jeśli pojawia się słowo akademia, to na pewno 
poszerzyliśmy swoje horyzonty. Jeśli organizują  
ją Kobiece Twarze, to na pewno wydarzenie dla 
kobiet, ale - tu mamy nadzieję, że niespodzianka  
– nie tylko. Cieszymy się, że tematem zdrowia, 
profilaktyki i urody zainteresowani są  także 
mężczyźni i w imię równościowych praw, 
które głosimy, na nasze kobiece wydarzenia 
zapraszamy także panów.
Dziś edukują nas lekarze, specjaliści, 
psychodietetycy i rehabilitanci. Ale nam 
Kobiecym Twarzom zależało, abyście zabrali 
Państwo do domu w formie magazynu, choć 
cząstkę wiedzy w domu. Zapraszamy do lektury! 
Zachęcamy do przeczytania wywiadu z profesor 
Alicją Chybicką, do zapoznania się z nowa 
piramidą żywieniową a także do lektury tekstu 
Droga do zdrowia w obliczu nowotworu, który 
informuje o podjęciu kroków w sytuacji, gdy na 
nas lub kogoś bliskiego spadnie informacja bądź 
podejrzenie o chorobie nowotworowej. 
Kolejna Akademia za rok, zapraszamy już dziś. Na 
pewno znowu będziemy się uczyć, dyskutować 
i integrować, z siłą i energią kobiet - ale temat 
przewodni to - Edukacja, nauka sama w sobie  
i metody  nowoczesnego zdobywania wiedzy. 

A dziś przypominamy także, że Kobiece Twarze 
to :
• Plebiscyt Gospodarczy Kobiece Twarze 

(szczegóły na www.kobiecetwarze.pl  
w zakładce Plebiscyt), finał tego roku  
w Zamku Książ 9 grudnia (poniedziałkowa 
Gala)

• Forum Kobiecych Twarzy, cykliczne 
spotkania dla kobiet, najbliższe 12 września 
(czwartek) w Hotelu Best Western Premier 
Hotel City Center

• Akademia Kobiecych Twarzy - kolejna za rok
• FB Kobiece Twarze

Do zobaczenia na naszych wydarzeniach!
Aldona Ziółkowska-Bielewicz

Aldona Ziółkowska-Bielewicz
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Wywiad z Lekarzem, ordynatorką w Klinice Hematologii 
Przylądek Nadziei, z senator RP, obecnie posłanką, 
biegaczką, mamą trójki dzieci, mężatką i babcią,  
prof. Alicją Chybicką

U ś m i e c h n i ę t a , 
elegancka i pełna 
energii. jak zawsze, 
mimo przeziębienia, 
które zdradza tylko 
zachrypnięty głos.Na 
co dzień walczy o życie 
dzieci z chorobami 
nowotworowymi.
Kiedy zaczynała 
pracę, skuteczność 
wyleczenia wynosiła  
15 %,  dziś w Polsce udaje 
się wyleczyć aż 85% 
dzieci z nowotworami. 
Dla dzieci podejmie 
każde wyzwanie. Była 
z wyleczonymi dziećmi 
na Kilimandżaro, a dla 
swoich dzieci, jak mówi 
o leczonych dzieciach, 
zaczęła biegać w wieku 
lat 60. 
O sytuacji kobiet mówi: 
Kiedyś głownie na nas 
na kobiety patrzono,  
i trudno się było przebić 
z jakimś pomysłem, – 
ale to już przeszłość. 

Przekonuje: Mam w nosie kult młodości. Ale doradza 
kobietom farbowanie siwych włosów: Trzeba 
to robić dla innych nie dla siebie, jesteśmy to winni tym, 
którzy z nami przebywają, pracują, pacjentom.

Jest Pani patronką i członkinią Kapituły Plebiscytu 
Gospodarczego Kobiece Twarze. Czy uważa Pani, że jest 
coraz więcej przedsiębiorczych odważnych kobiet i czy jest 
jeszcze dużo do zdziałania?

W ostatnich dziesięciu latach sytuacja kobiet  
w Polsce poprawiła się diametralnie. Kobiety są świetnie 
uświadomione, ze mają równe prawa do działania, 
zarządzania, szerzenie nowych pomysłów. I widzę,  
że kobiety świetnie to wykorzystują na różnych polach.  
W biznesie jest pełno przedsiębiorczych kobiet można 
znaleźć takie, które szefują firmom o wiele lepiej niż mężczyźni, 
bo kobiety są empatyczne, troszczą się o drugiego 
człowieka, są przyzwyczajone do zarządzania rodziną. 
Biznes kobiecy jest zazwyczaj poukładany, przemyślany 
i nastawiony na człowieka, nie tylko zysk. Mamy kobiety 
premierów, prezesów, marszałków, prezydentów jesteśmy 
we wszystkich dziedzinach życia. Zmieniło się bardzo dużo 
i powiniśmy doceniać efekty tych zmian. 

Pracuje Pani w męskich środowiskach. Jak ewaluowało 
podejście do kobiet w środowisku lekarzy czy polityków,  
czy spotyka Pani jeszcze się z szowinistycznymi postawami?

Kiedyś na początku mojej pracy było tak, że mądre  
i przebojowe kobiety wyraźnie mężczyzn denerwowały. 
Traktowane były jak szkodliwa konkurencja, ewentualnie 
ozdobnik zebrań czy różnych gremiów. Mnie osobiście 
doprowadzało to do białej gorączki, i zawsze musiałam 
się dobijać o zabranie głosu. Teraz wszystko się zmieniło,  

w parlamencie europejskim wypracowałyśmy sobie zasady, 
że jesteśmy traktowane poważnie, nie ważne jak jesteśmy 
ubrane. Nie oceniamy też mężczyzny, który jest macho,  
a który jest zniewieściały – to bez znaczenia. Ten postęp 
już się dokonał. Kiedyś głownie na nas,  na kobiety 
patrzono i trudno się było przebić z jakimś pomysłem 
– ale to już przeszłość. Nie zamierzam się upodabniać  
do mężczyzny, aby być bardziej wiarygodna, jestem sobą, 
a jestem kobietą. Dziś ani w środowisku medycznym ani  
w środowisku politycznym nikt poważny nie pozwala sobie 
na szowinistyczne uwagi. 

Pani działalność zawodowa, polityczna, społeczna jest 
skoncentrowana na dzieciach chorych, które Pani leczy już 
od 41 lat. Walczy Pani każdego dnia o życie dzieci chorych  
na nowotwory. Uczy Pani studentów, młodych lekarzy, 
stara się Pani wciąż o nowe środki finansowa dla swoich 
podopiecznych. Co się zmieniło w kwestii leczenia 
onkologicznego w ostatnich latach?

Kiedy zaczynałam pracę w 1975 roku wyleczalność wśród 
dzieci chorych na nowotwory była 15%, a dziś? 85%. Techniki 
diagnostyczne były przestarzałe, np. hemoglobinę oglądało 
się metodą Salginiego obserwując pod światło. Nikomu 
się nie śniły badania PET, rezonanse, badania genetyczne  
i inne diagnostyczne badania, które są wielkim osiągnięciem 
ostatnich 20 lat. Każde polskie dziecko niezależnie  
od tego, do jakiego ośrodka trafi, jest leczone według 
określonego schematu, który jest na europejskim poziomie.  
Ne wywarzamy otwartych drzwi, mamy zachodnie protokoły. 
W kwestiach onkologicznych takie same procedury  
i taką samą skuteczność jak w innych rozwiniętych krajach 
Europy, jak we Francji, w Niemczech. Do poszczególnych 
przypadków szukamy najlepszych specjalistów w Polsce lub 
zagranicą. Do niedawna jedynie warunki leczenia, komfort 
przebywania szpitalu był gorszy, ale to także się zmieniło. 
Do Przylądka Nadziei przyjeżdżają lekarze z całej Europy 
i nam zazdroszczą i mówią, że jest ładniejsza niż klinika  
we Frankfurcie. W naszej klinice jest pięknie.

Jest pani elegancką kobietą, zadbaną. Czy Pani lubi dbać  
o siebie?

Ja nawet nie dbam o formę, ja po prostu lubię się ruszać, 
lubię wyzwania także. Z biżuterii noszę pierścień od prymasa 
Gulbinowicza, i pierścionki od mojej mamy i od mojego 
męża. Nie lubię się stroić, ale lubię dobrze wyglądać. 
Lubię kupić sobie nową sukienkę, lubię Spa, masaże. Nie 
korzystam z doradztwa stylistki, może o tym kiedyś pomyślę. 
Moim grzechem jest kogel-mogel z 10 jajek, ale każdy może 
mieć jakieś grzechy.

A co z kultem młodości, wygląda pani dużo młodziej niż 
wskazuje metryka, jednak buntuje się Pani przeciw temu,  
że wszystkie powinnyśmy wyglądać dobrze?

Patrzę na tę sprawę dwubiegunowo z jednej strony wydaje 
mi się, że mnie to nie dotyczy, że muszę wyglądać młodo, ale  
z drugiej uważam, że każdy: kobiety i mężczyźni powinien 
dbać o to, by wyglądać dobrze, zwłaszcza, jeśli piastujemy 
funkcje publiczne i na co dzień spotykamy się z ludźmi. 
Uwielbiam być babcią, mam już wnuka, cudnego, 
genialnego i jestem zachwycona kontaktem z nim.  Nigdy nie 
ukrywam ile mam lat. Kult młodości to mam w nosie, ale trzeba  
o siebie dbać i doradzam to innym Paniom. Jak człowiek 
zaczyna siwieć, to warto się farbować, że trzeba chodzić  
do kosmetyczki. Ja nie robię tego dla siebie, jesteśmy  
to winni innym, którzy na nas patrzą.

Rozmawiała Aldona Ziółkowska-Bielewicz

M a m  w  n o s i e  k u l t  m ł o d o ś c i !
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wałbrzyskie kobiece aktywnościKarol i  z d a n i e m
Moje serce zawsze bije po wałbrzysku.
Jest październik 2008 roku. Dokładnie niedzielny, chłodny 
już wieczór. Spowity ciemnością Dworzec Główny zachęca 
do zakupu biletu w jedną stronę. U konduktora, rzecz jasna, 
bo kasy wieją pustką. Z walizki nie wydobywa się brzdęk 
słoików, bo w portfelu kieszonkowe na cały tydzień. Mama 
mówi: „uważaj na siebie, jedz śniadania i nie szwendaj  
się po nocach, czekamy na ciebie w weekend, babcia 
ugotuje ruskie”. 
Wtedy nie myślę o powrocie. No, może jedynie dla tych 
pierogów. Wrocławskie życie już od pierwszych tygodni  
nie jest jednak tym wyśnionym. Mimo, że realizuję się na studiach, 
otaczam się w kręgu wspaniałych ludzi i mam perspektywy 
na lepszą pracę, czegoś ciągle mi brak. Bywają tygodnie,  
że z utęsknieniem wypatruję piątku i pociągu do Wałbrzycha. 
Znajomi się dziwią. To przecież powrót do biedaszybów,  
do miasta, które oddycha ciężkim pokopalnianym powietrzem 
i szarych, smutnych mieszkańców. A ja wracam, by chłonąć 
ten ociężały klimat. By móc przetrwać kolejny tydzień studiów. 
Mówię: „moje serce zawsze bije po wałbrzysku” i wracam.

Zakładam różowe okulary i tworzę Karoli zdaniem. Najpierw 
w ramach eksperymentu podczas ostatniego roku studiów, 
potem dla ludzi, którzy takiego pozytywnego przekazu ode 
mnie oczekują. Nie mogę ich zawieść. Chcę się do nich 
uśmiechać. Ładować ich motywującą do działania energią, 
by kreatywność i optymizm były wiodącymi cechami 
wałbrzyszan. Mój dziennikarski guru, Marek Niedźwiecki pisze, 
że nie wierzy w życie pozaradiowe. A ja napiszę, że wierzę  
w szczęśliwe życie w Wałbrzychu. Miejmy oczy i uszy szeroko 
otwarte, by na wierze się nie kończyło. Bądźmy ciekawi.  
Niech nasze wałbrzyskie serca biją podwójne tempo.

Inspiracji szukajcie na karolowym fanpage’u: @KaroliZdaniem
Inspirujmy się wzajemnie:)

Mamy w Wałbrzychu
Na naszym profilu słowo “mamy” rozpatrujemy dwojako 
- “mamy” jako matki i “mamy” jako dobra, które  
w Wałbrzychu posiadamy. Z miłości do dzieci i z sympatii 
do miasta, w którym obie wraz z rodzinami żyjemy.  

A to oznacza, że na fanpage’u poruszamy tematy 
bliskie MAMOM z Wałbrzycha i okolic (atrakcje dla dzieci  
i rodziców, lista polecanych lekarzy różnych specjalności, 
żłobki/przedszkola/szkoły, restauracje przyjazne maluchom, 
kursy/warsztaty dla dzieci, testy produktów, rekomendacje 
książkowe i gadżetowe - nie tylko dla dzieci, porady 
kosmetyczne dla dzieci i rodziców, nie brakuje też wątków  
z naszego prywatnego życia;). W jednym miejscu zbieramy 
“małe kompendium wiedzy” dla Mamy w Wałbrzychu!   
Nad projektem czuwają: 

Maja - iwoniczanko-wałbrzyszanka, przyjechała do Wałbrzycha 
z miłości do męża, potem sympatią obdarzyła samo miasto! 
Mama Tolcia i Bruna, żona Bartka. Zawodowo zajmuje się 
turystyką, jest właścicielką biura Wycieczki Omnibus. Pasją całej 
rodziny są podróże. Dom wypełniają książki i... głośny śmiech :)

Karola - wałbrzyszanka z krwi i kości. Żona Łukasza i mama 
Neli. Zawodowo związana z promocją i organizacją wydarzeń 
w Szczawnie-Zdroju. Hobbystycznie prowadzi bloga Karoli 
zdaniem. Uwielbia spacery z 5-letnią chihuahuą Tosią. Aktywna 
nawet z małą Nelą pod pachą. Podróże, książki, moda, 
gotowanie i media społecznościowe - to lubi najbardziej!

 
Facebook: @mamywmiesciewalbrzychfot. Krysia Lemańska
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A r t y s t y c z n a  „ U L - K A ”
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Prawie rewolucja w „żywieniu”...
To nie jest nowość, ponieważ informacje o tym, jak powinna wyglądać prawidłowa tzw. 
piramida żywienia, Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała w 2016 roku. Tak, od trzech 
lat – z bogatym uzasadnieniem, opartym o analizę badań – wiemy, jakie błędy popełniamy 
i… z trudem ich się pozbywamy.
Po latach utartego schematu, 
dostaliśmy nową piramidę 
żywienia, zgodną z najnowszymi 
i najbardziej aktualnymi 
wytycznymi Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO).  
To prawdziwa rewolucja, bo to, 
co do tej pory wydawało nam 
się podstawą naszej diety, już nią 
nie jest. 
Tak wygląda nowa piramida, 
która od tej pory jest podstawą 
zdrowego odżywiania się.  
To rewolucja, bo to nie jedzenie, 
a RUCH jest jej podstawą. 
Siedzący tryb życia nas zabije 
(dosłownie)! A druga sprawa, 
powinniśmy BARDZO ograniczyć 
spożywanie mięsa, a jeśli już  
na nie się decydujemy, to niech 
to będą ryby.
NAJWAŻNIEJSZE DLA ZDROWEGO 
TRYBU ŻYCIA
Według nowych zaleceń, jeśli 
chcesz żyć zdrowo, powinieneś:
• Uprawiać codzienną 

aktywność fizyczną przez  
co najmniej 35-40 minut;

• Podstawą żywienia są 
WARZYWA i owoce w 
proporcjach: 3/4 warzyw 
i 1/4 owoców (owoce 
zawierają cukry, warto  
o tym pamiętać). Zaleca się jedzenie posiłków 
tak, by warzywa stanowiły PRZYNAJMNIEJ 
POŁOWĘ TEGO CO JEMY. Oczywiście, 
najważniejsze jest też picie wody;

• Należy ograniczyć spożywanie mięsa (zwłaszcza 
czerwonego) do maksimum 0,5 kg tygodniowo. 
To duży news dla tych wszystkich, którzy jako 
„zdrową” widzą dietę opartą wyłącznie na ryżu, 
kurczaku i jakimś „warzywku”;

• Źródłem dobrych węglowodanów niech 
będą produkty pełnoziarniste. Dostarczą także 
błonnika. Jeżeli nie mamy alergii na gluten,  
nie ma potrzeby, by go odstawiać – warto  
to pamiętać;

• Większość dietetyków oraz specjalistów z WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia) podkreśla,  
że jeśli nie ma przeciwwskazań w postaci alergii, 
jak najbardziej można nabiał spożywać,  
ale pamiętajmy o pochodzeniu – ten z hodowli 
przemysłowych ma niewiele wspólnego z tym,  
co wyobrażamy sobie pod hasłem „zdrowy 
nabiał”;

• Tłuszcze zwierzęce zamieniamy na tłuszcze 
roślinne;

• Jedzmy ryby (ale pamiętajmy o źródle 
pochodzenia!) jaja i nasiona roślin strączkowych;

• Unikamy cukru i nadmiernego solenia.
Dodajmy do tego kilka „truizmów”, czyli pozwólmy 
sobie na zdrowy sen – bez przeglądania w smartfonie 
tuż przed zaśnięciem Facebooka. Dodajmy do tego 
skuteczne odpoczywanie – może to być godzina 
za miast całego popołudnia, ale „wyłączmy” 
myślenie o pracy, pieniądzach, problemach…  
I nie zapominajmy, że żyjemy, żeby „pożyć” – gdy tylko 
możemy: podróżujmy, tańczmy, smakujmy pysznych 
dań, zaczytujmy się w książkach… żyjmy!
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ESTERA GRABARCZYK wałbrzyskie kobiece aktywności
Organizatorka projektu Słowiański „jedwab’’ len 
w innej odsłonie.

To fascynatorka - biżuterią artystyczną, odzieżą lnianą 
oraz odzieżowym recyclingiem. Autorka indywidualnych 
wystaw ,,Ze wszystkiego i z niczego”, ,,Sezamie otwórz się”, 
,,Steampunk w powertexie’’ oraz ,, Maski’’.

Uczestniczka wszelkich branżowych targów i festiwali, 
na których otrzymała wyróżnienia za prezentowane 
dzieła. Wyróżniona w plebiscytach: Kobieta z pasją, 
Ekoistka, Gazety Wrocławskiej Osobowość roku 2018. 

Instruktorka warsztatów: filcowe esy floresy; pozłotnictwa; 
embosingu; malowania na szkle; tkaninie i jedwabiu; 
powertexu; metaloplastyki; mydła i świec z naturalnych 
wosków. Organizatorka i autorka pokazów mody: 
,,Recycling art”, ,,Drugie życie lnu i skóry”, ,,Spring 2013”, 
,,Eko moda i uroda”, a także projektu Słowiański „jedwab”, 
który jest marką Estery i Andrzeja.

Za promowanie regionu na polu mody i stylu w 
projekcie ,,Modna wałbrzyszanka” otrzymała nagrodę  
od Europoseł Lidii Geringer de Oedenberg, którą był 
wyjazd do Brukseli. Jej autorski pokaz mody w 2014 roku 
,,Maki” zapoczątkował promowanie marki Słowiański 
,,jedwab” - gdzie w role modelek wcielają się kobiety  
nie będące profesjonalnymi modelkami. 

Kolejna edycja przyniosła wydarzenie, jakim był pokaz 
odzieży lnianej, ukazujący len w odsłonie czterech pór 
roku. Gościem specjalnym projektu była tancerka  
– na stałe mieszkająca w Paryżu –  Krystyna Mazurówna.  
Kolejne pokazy to len w żywiołach ziemi, Gothic&Rock 
oraz w roku 2018 Manekiny.

Zdobyła kilka nagród i wyróżnień startując w różnych 
plebiscytach. Została zaproszona do projektu: Kobiety 
o kobietach, czyli cała prawda o płci pięknej. Jej 
felieton ukazał się w książce o tym samym tytule wśród 
wypowiedzi znanych i cenionych kobiet jak: dr Irena 
Eris, Ania Korcz, Monika Zamachowska, Ania Rusowicz, 
Jolanta Fajkowska, Beata Pawlikowska, Katarzyna 
Pakosińska, Joanna Brodzik, Katarzyna Bonda oraz takich 
ekspertów jak prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Katarzyna 
Miller – psychoterapeutka. 

Lubi pomagać innym, stąd nieobca jej jest współpraca 
z fundacjami i stowarzyszeniami, czego dowodem  
są pokazy mody dla: Stowarzyszenia Pro Femina, Fundacji 
Mania Pomagania, współpraca z Fundacją Wałbrzych 
2000, Rzemiosło Nowe Rozdanie.

Wszystkie stroje zaprezentowane podczas pokazów wraz 
z dodatkami są autorskim projektem Estery z użyciem 
niezwykłego bogactwa Dolnego Śląska, którym kiedyś 

był len. Każda kolekcja Słowiański „jedwab” nabiera 
niepowtarzalnego, mocno artystycznego wyrazu. 
Biżuteria i dodatki    są dopełnieniem kobiecości, bo która 
z nas nie lubi świecidełek?

Chcesz, aby zrealizować Twój pomysł? A może 
potrzebujesz nietuzinkowej propozycji kreacji, która 
odpowie na Twoje potrzeby? Biżuteria w pojedynczym 

egzemplarzu? Wypożyczenie całej stylizacji?
Poprowadzenie artystycznych warsztatów? 

Zapraszam do kontaktu!
Nr tel.: 667332141  

e-mail esterka585@wp.pl. 
www.estera-moda.pl





NOWA PrzychOdNiA

rejestracja: tel. 503 474 003

www.profmed.walbrzych.pl

przy ul. Obrońców Westerplatte 39 
(boczna Kusocińskiego, przy Abakusie) na parterze, 

czynna codziennie od 8.00 do 18.00.

Przychodnia świadczy usługi medyczne w zakresie medycyny rodzinnej:
• lekarzy medycyny rodzinnej • internistów • pediatrów • pielęgniarki, położne.

Ponadto laboratorium z punktem pobrań, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień.

Alab Laboratoria zaprasza pacjentów Przychodni Profmed 
na bezPłatne 

badania PrOfilaktyczne 
w wyznaczone dni tygodnia:

morfologia, CRP, kreatynina, cholesterol całkowity, glukoza. 

Ogólnopolska sieć laboratoriów analiz medycznych alab laboratoria 
zaprasza do punktów pobrań w Wałbrzychu:

• Punkt Pobrań ALAB, ul. Obrońców Westerplatte 39, poniedziałek-piątek 7.00-11.00
• Punkt Pobrań ALAB, ul. Bolesława Chrobrego 2, poniedziałek-piątek 7.30-12.00

Oferta ALAB laboratoria to ponad 2500 badań, wśród których wykonywane są 
badania podstawowe oraz specjalistyczne, m. in. z zakresu analiz hormonalnych, 
markerów nowotworowych, genetyki czy leczenia niepłodności. 
Dla pacjentów dostępna jest wygodna aplikacja do pobierania wyników on-line 
ze strony: www.alablaboratoria.pl



Organizacja Wynajem Sprzętu Dodatkowe Usługi
• wydarzeń firmowych
• targów
• wydarzeń plenerowych 
• imprez tematycznych
• zawodów sportowych
• koncertów
• konferencji
• szkoleń

• sceny
• nagłośnienie
• oświetlenie
• Ekrany LED 
• fotobudki
• bokser
• dmuchańce

• projektowanie
• wykonanie
• montaż reklamy 

wielkogabarytowej

    

www. creativmedia.eu
ul. Tysiąclecia 2 p.III

59-300 Lubin
tel. +48 511 176 421
biuro@creativmedia.eu


