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Spotkania Forum Kobiece Twarze mają 
coraz więcej wielbicielek, bo integrują, 
uczą, inspirują i pozytywnie nakręcają. Dzię-
kujemy za Waszą energię i pomysły. Czeka-
my na jeszcze! Kontaktujcie się emailowo 
lub przez FB czy stronę internetowa. 

Do spotkań, oprócz ciekawego programu 
i networkingu dodajemy dla Was, drogie 
dziewczęta, możliwość promowania na na-
szych spotkaniach zupełnie za darmo swo-
jej firmy, swoich usług lub swojej pasji...
Korzystajcie z możliwości zaprezentowania 
się wśród uczestniczek naszych spotkań i na 
fb kobiece twarze. 

Jesteśmy dla Was, bo uwielbiamy tak jak 
Wy, nasze kobiece towarzystwo. 

Przypominamy o Plebiscycie Gospodar-
czym Kobiece Twarze!

Szczegóły na www.kobiecetwarze.pl

Finałowa, jubileuszowa Gala w Zamku 
Ksiąz 10 grudnia 2018. 

Zgłoszenia przyjmujemy do połowy listopa-
da. Zapraszamy do następujących kategorii:

• Debiutantki (dla pań, które otworzyły 
własną działalność w ostatnich 2 latach)

• Profesjonalistki w MSP (dla tych, któ-
re prowadzą swoją firmę dłużej niż dwa lata)

Drogie Panie! • Profesjonalistki – duże firmy – dla ma-
nagerek, prezesek, dyrektorek, kobiet, które 
zarządzają w dużych firmach

• Osobowość ( dla wolnych zawodów, dla 
pan które zarządzają fundacja , stowarzysze-
niem, fundacją, dla kobiet z samorządów)

• Kobieta w innowacyjnych technolo-
giach

• Dla firma przyjaznych kobietom ( tj 
firm w których równouprawnienie płci jest 
normą, codziennością )

• Dla firm które mają produkty lub 
usług dla kobiet

 
Aldona Ziółkowska-Bielewicz

aldona.ziolkowska@kobiecetwarze.pl
gosia@kobiecetwarze.pl

monika@kobiecetwarze.pl

XVI Forum Kobiece Twarze - Pałac Brzeźno



Formalnie jestem lekarzem. Psychiatrą. 
Zajmuję się psychoterapią, hipnozą, coachu-
ję... Ale to są tylko pewne słowa coś mające 
określić. Czasami o sobie mówię: lekarz od 
stresu i kłopotów. 

Chodzi o coś innego. Ludzie przychodzą do 
mnie bo mają problemy.  

Czasami to skutki nadmiernego stresu w 
pracy. Nawet jeśli naszą pracę bardzo lubimy 
i daje nam wiele satysfakcji - to jednocześnie 
nas zużywa, wypala. Albo mamy kłopoty z 
personelem, lub z szefem albo i jedno, i dru-
gie... A kredyty trzeba spłacać! A ja wiem jak 
sobie z tym poradzić. 

Bywa, że trzeba się przygotować do jakiegoś 
ważnego wystąpienia, ważnej rozmowy, spo-
tkania, negocjacji.  Jak sobie poradzić ze stre-
sem, jaką przyjąć strategię... a ja pomagam. 

Innym razem nie układa się w związku. Za 
dużo pracy - za mało czasu dla siebie. Ludzie 
oddalają się od siebie. Robią się sobie obcy 
i nawet sex nie sprawia im tej przyjemności 
co dawniej. Zdarza się, że pojawia się ktoś 
trzeci, ktoś czwarty... Moją rolą jest wspomóc, 
poprowadzić ku lepszemu rozwiązaniu. 

Albo zaczyna nam szwankować zdrowie i 
okazuje się, że nasz styl życia: stres, brak rów-
noważącego go odpoczynku, nienajlepsze od-
żywianie itp. dają o sobie znak nadciśnieniem 
tętniczym, najrówniejszymi zespołami bólo-
wymi, zaburzeniami gastrycznymi... Długo 
można by mówić.  

Tyle ludzkich spraw, tyle kłopotów, tyle 
potrzeb...

Ja wiem jak pomóc.  
I to nie tylko łagodząc objawy. To nie tylko 

tabletka na lepszy sen, pigułka na spokój czy 
kapsułka na to czy tamto. Dać jakiś lek jak 
„Aspirynę”- bo trzeba bardzo szybko pomóc 
- od razu złagodzić objawy - tak leczyć też 
umiem. 

Ale tak naprawdę zajmuję się czymś innym. 
Posłużę się metaforą. 

Wyobraź sobie, że idąc ulicą zobaczyłaś/eś 
w oknie kwiaciarni piękny kwiat. Doniczkowy. 
Jest tak piękny, tak niezwykły, że nie mogłaś/
eś się oprzeć i go kupiłaś /eś. Przychodzisz do 
domu, stawiasz na parapecie i czekasz, i... I 
nic! Mijają dni, tygodnie i nadal nic! Twoja 

roślinka nie jest chora ale nie rośnie. Nie roz-
wija się. STAGNACJA.   

Ale Ty wiesz co robić. Trzeba nawieźć, dać 
większą doniczkę, inną ziemię. 

USUWASZ BARIERĘ
I Twój kwiat zamienia się w cudowne rajskie 

drzewo! 
Tym właśnie się zajmuję- usuwam bariery. 
Pomagam w rozwijaniu się,  w adaptowa-

niu się do  ciągle zmieniającego się świata. 
Daję ku temu konieczne narzędzia. 

Mamy w sobie wiele barier hamujących 
nasz rozwój. Najczęściej ich obecność ujawnia 
się w momentach kryzysu- gdy dotychczasowe 
sposoby radzenia sobie już nie wystarczają. 

Gdy czujemy się źle, jesteśmy smutni, 
przygnębieni, wkurzeni, czujemy lęk. Roz-
wiązaniem nie jest łagodzenie objawów. 
Rozwiązaniem jest ADAPTACJA, ROZWÓJ. 
Rozwijanie swoich zdolności i umiejętności. 
Także tych, które oznaczają głębszą zdol-
ność do wpływania na swoje emocje, posta-
wy, wzory reakcji. Moją rolą jest wspomóc 
ten proces.

Nazywam się Antoni Brański i jestem...
No, właśnie kim jestem? Czym się zajmuję? Co robię?

GABINET  PRYWATNY  -  SPECJALISTA  PSYCHIATRA  ANTONI  BRAŃSKI
53-020 Wrocław, ul. Krzycka 86 B lok. 1    telefon: +48 601 740 654 

e-mail: gabinet@antonibranski.pl   •   FB: specjalista psychiatra Antoni Brański



Kogo nagradzamy?
Nasz plebiscyt pokazuje najaktywniejsze 

z kobiet w biznesie, ale także w działalności 
społecznej. Kobiety przedsiębiorcze stawia-
my na piedestały, aby je uhonorować, ale 
także aby były drogowskazem, przykładem 
dla innych kobiet, które robię pierwsze kroki 
czy zakładając swoją firmę, bądź rozpoczyna-
jąc działalność społeczną. Promujemy także 
firmy, w których równouprawnienie kobiet i 
mężczyzn jest codziennością, gdzie kobiety  
zarabiają adekwatnie do swych kwalifika-
cji, a nie mniej niż mężczyźni, a możliwości 
awansu dla obu płci są takie same. Prezen-
tują się także firmy proponujące specyficzne 
produkty i usługi dedykowane kobietom.

Jak wybieramy laureatów tj. wybitne 
kobiety i firmy?

Przez pół roku zbieramy zgłoszenia do 
udziału w plebiscycie, które na końcu ocenia 
Szacowna Kapituła, czyli kilkanaście wybitnych 
osobowości ze świata biznesu, kultury, polityki

Dlaczego plebiscyt jest ważny dla Part-
nerów?

Plebiscyt  Gospodarczy Kobiece Twarze co 
roku jest okazją do promocji dla prestiżowych  

Kobiece Twarze to plebiscyt 
także dla Twojej Firmy!

Zostań laureatką Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze!

Plebiscyt Gospodarczy Kobiece Twarze promuje 
przedsiębiorczość  kobiet i równość w biznesie

firm. Plebiscyt wspiera idee równości 
w biznesie i promuje przedsiębior-
czość kobiet – te idee mają w swoich 
strategiach promocji najznakomitsze  
z firm. Naszymi partnerami są m.in. 
3M, Affidea Polska, Bell, Volvo itp. 

Kobiece Twarze w liczbach
W 4 edycjach Plebiscytu wzięło 

udział ponad 500 uczestniczek i firm 
z całej Polski, a każda finałowa gala 
zgromadziła na Sali Balowej Zamku 
Książ koło Wrocławia ponad 300 osób, 
razem ponad 1200 przedsiebiorców 
obu płci. W spotkaniach wrocławskich 
(Forum Kobiece Twarze) wzięło udział 
ponad 2000 kobiet biznesu. Dołączcie 
do nas.

Szczegóły V edycji Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze 
na naszej stronie internetowej: www.kobiecetwarze/plebiscyt

Zapisy na spotkania 
promujące także plebiscyt 
(Forum Kobiece Twarze) 

Laureatki w kategorii Profesjonalistki( od prawej ) Agata Gładysz z Se-
leny, dr Lidia Hirnle oraz nagrodzona pierwszym miejscem Izabella 
Olszewska z IBM. Nagrodę wręczała Barbara Kaśnikowska

Jedna z laureatek w kategorii Osobowość  Agnieszka Aleksandrowicz 
prezeska fundacji  na ratunek dzieciom z choroba nowotworową. 
Statuetkę wręczała prof. Alicja Chybicka

Patronka honorowa 
Kobiecych Twarzy – pisarka 
Manuela Gretkowska
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W kobiecej intuicji, wrażliwości i wy-
trwałości tkwi Jej Wielka Siła. Kobiety są 
architektami społeczeństwa. Tak wiele od 
Nas zależy, a tak niewiele z Nas ma tego 
świadomość. Nie doceniamy siebie, nie 
widzimy swoich zalet i często zabiegane, 
pochłonięte pracą, obowiązkami i po pro-
stu codziennością, nie mamy czasu żeby 
Pomyśleć o Sobie. Potrzeby innych są za-
wsze najważniejsze, a My same musimy 
wszystkiemu sprostać. Na swojej drodze 
z pewnością minęłyśmy wiele wyjątko-
wych, nieprzeciętnych kobiet, znajomych 
, przyjaciółek, które przeszły obok zbyt za-
jęte by tracić czas na wspólną kawę. 

Postanowiłam wyjść naprzeciw  takim 
Kobietom, które chcą poświęcić  Sobie 
trochę swojego czasu. Pragną rozwijać 
swoją osobowość, poznawać świat, uczyć 
się i cieszyć życiem. Mamy je przecież 

tylko jedno , dlatego warto je przeżyć 
pięknie. Kobietom, które są pełne entu-
zjazmu i kreatywnie patrzą na otaczającą 
rzeczywistość. Kobiety mogą i chcą wspie-
rać własne działania biznesowe, budując  
swoją Markę, kreując nowoczesny sposób 
myślenia w oparciu o współczesne  tech-
nologie. 

Takie Kobiety spotkałam, jest Nas coraz 
więcej!

„Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. 

Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…”
Marie Curie-Skłodowska 

Bożena Ćwiklińska - Prezes Zarządu

FGP sp.j, Cashback World

tel. +48 692 584 421

e-mail: biuro.fgp@gmail.com

www.facebook.com/fgppolska/inbox/
www.facebook.com/przylapanenamysleniu/

„Przyłapane na myśleniu”
Nie wstydźmy  się mówić o Sobie, że je-

steśmy Wyjątkowe, Urocze, Inteligentne, 
Piękne i Wartościowe. 

Naszym wspólnym celem jest zrealizo-
wanie Swoich marzeń, wielu marzeń i po-
dążanie w stronę gdzie zawsze jest Lato.

 Podjęłyśmy decyzję, że chcemy żyć 
godnie, nie martwiąc się o bezpieczną 
przyszłość, swoją i bliskich. Wspólnie or-
ganizujemy warsztaty, akcje marketingo-
we i szkoleniowe. Bierzemy udział w se-
minariach i konferencjach. Razem łatwiej 
i przyjemniej.

ZUS nie zapewni Nam słońca, ciepłe-
go piasku i lazurowej wody, nie zapew-
ni Nam nawet leków. Znalazłyśmy na to 
sposób-ZAKUPY, lepiej brzmi niż wydatki. 
Cały Świat przez 24h kupuje i wydaje i to 
jest DOBRA informacja! Zapraszamy do 
Nas, podzielimy się informacją .

Bożena Ćwiklińska-Gliniak
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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!




