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Plebiscytem edukujemy!
Od sześciu lat nasze wydarzenie, przygoto-

wywane przez spółkę Hornet 4, (czyli mnie, 
Monikę Falkiewicz i Małgorzatę Beślerzew-
ską) a wymyślone przeze mnie, promuję 
przedsiębiorczość kobiet i równouprawnie-
nie w biznesie. Przez pierwszych kilka lat 
akcent ważności padał na rozwijanie przed-
siębiorczości kobiet, niewiele firm w Polsce 
mówiło się o roli równouprawnienia w biz-
nesie, nie mówiąc o realizacji równościowych 
idei w praktyce. Dziś firmy, które mają sie za 
nowoczesne i innowacyjne jednym tchem 
wymieniają także fakt, że dbają o równość w 
biznesie. A nasz plebiscyt pokazuje świetne 
firmy i wybitne kobiece osobowości, przede 
wszystkim dlatego, aby edukować, bo przy-
kłady są najlepszą edukacją. Sto lat temu 
polska sufrażystka powiedziała:

I jej słowa wciąż aktualne, w kontekście 
praw kobiet i obecnej sytuacji politycznej 
„Uczcie się, umiejcie, żebyście same sobie 

wystarczały, bo nikt z opieką i wsparciem 
nie czeka”.

I my w rok po rocznicy wywalczenia przez 
polskie kobiety prawa do głosownia, naszym 
plebiscytem edukujemy. Edukujemy firmy, 
małe średnie i duże przekonując, że warto 
inwestować w kobiety, awansować kobiety 
i że normą europejska są już równe zarobki 
czy dostęp do szkoleń równy dla mężczyzn 
i kobiet. Pokazujemy w plebiscycie firmy, w 
których to sie już dzieje, co jest motorem dla 
działania dla tych przedsiębiorstw, które do-
piero zaczynają wprowadzać w życie różne do-
kumenty typu karta równości, karta różnorod-
ności, wszytko po to, aby kobiety, mniejszości 
wyznaniowe, seksualne czy rasowe czuły sie 
tak samo dobrze. Czytamy w formularzach z 
zachwytem o firmach, które przekazują cześć 
swoich zysków na kobiece akcje, przedsię-
wzięcia mające na cele wyrównanie szans 
kobiet i mężczyzn i aktywizowania kobiet na 

różnych 
polach. 
C i e s z y 
t a k ż e 
duże zaan-
g a ż o w a n i e 
w akcje charyta-
tywne, w działania prospołeczne. Naszym 
zdaniem nic tak dobrze nie edukuje jak przy-
kład. I będziemy robić to nadal, tak długo 
jak będzie trzeba i wciąż liczymy na Państwa 
wsparcie, tj uczestników - pokazujcie się, bo 
inspirujecie innych i firm, dzięki którym, co 
roku ten plebiscyt może sie odbyć. Dzięku-
jemy także członkom Szacownej Kapituły, 
która, co roku poświęca czas i energię, aby 
czytać i analizować formularze wypełnione 
przez uczestniczki i firmy. I oczywiście wyty-
pować, wyróżniające się, bo Najlepsze Dro-
gie Uczestniczki Jesteście Wszystkie. 

Aldona Ziółkowska- Bielewicz
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Na tegoroczną galę sukienki Kobiecych Twarzy zaprojektowała i wykonała artystka Urszula Nowicka z Pracowni Artystycznej UL-KA
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Za bankiet odpowiada Hotel i Restauracja Maria

Wszystkim partnerom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie.

Polska, Anitę Stasiak-Bełz - 
Prezeskę Zarządu - Dolnośląskie 

Młyny S.A – obie nie ustają w swo-
ich działaniach na rzecz równości płci 

w biznesie. W Firmach Przyjaznych 
Kobietom w ubiegłym roku pierwsze 

miejsce zdobyła firma Siemens Sp. z 
o.o. zarządzana przez ambasadorkę rów-

ności płci - Prezeskę Dominikę Bettmann, 
czy dwa lata temu Stara Kopalnia w 

Wałbrzychu, która to placówka także ma 
wielkie zasługi w promowaniu równości 

płci, a 4 lata temu tę nagrodę zdobyła fir-
ma GEA, (obecna nazwa Kelvin) , zarządzana 
przez Edytę Rękas (niezmiennie), która w 
promowaniu równości płci była na Dolnym 
Śląsku prekursorką.

Aldona Ziółkowska- Bielewicz

Plebiscyt Gospodarczy „Kobiece Twarze” 

O Idei i nagradzanych
Pomysł na „Kobiece Twarze” opiera się na wzajemnym inspiro-
waniu się, motywowaniu, edukowaniu. Skierowany jest przede 
wszystkim do kobiet, ale nie tylko, ponieważ efektem mają być 
równe prawa płci przejawiające się między innymi w życiu spo-
łecznym czy gospodarczym. Jak jest ten zamysł realizowany? 
Przez cykliczne spotkania Forum Kobiecych Twarzy oraz corocz-
ną edycję Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze”.

Wiemy już jaki wymiar będzie miała tego-
roczna edycja, a to między innymi przez kobie-
ty i firmy, które zgłosiły swój udział w Plebiscy-
cie. Przez te lata obserwuję z bliska, jak kobieca 
aktywność rozwija skrzydła. Zauważam także, 
jak do silnego nurtu aktywnych kobiet przyłą-
czają 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. 

W Plebiscycie nagradzane i wyróżniane są: 
właścicielki firm, kobiety zarządzające przed-
siębiorstwami, prezeski fundacji lub stowarzy-
szeń, debiutujące w biznesie. Podkreślamy, że 
każde zgłoszenie, z setek , które wpłynęły do 
nas przez te lata, każda nagroda, wyróżnienie 
mają dla nas symboliczny wymiar, bo są reali-
zowaniem celu, dla jakiego powstał plebiscyt. 

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych do 
tej pory znalazły się między innymi: W debiu-
tantkach Patrycja Wizińska-Socha oraz Anna 
Skotny wraz z firmą Nestmedic i ich wiodą-
cym produktem Pregnabit - których biznes 

od 2016 (wtedy je nagrodzi-
liśmy) świetnie się rozwija i 
zbiera nie tylko ogólnopolskie nagrody oraz 
Ewelina Kwit-Betlej wraz jej firmą Resibo, 
(w debiutach nagrodziliśmy ją 2015 roku) 
kto nie zna tych fantastycznych produktów. 
Nagradzaliśmy także osobowości a wśród nich 
Wandę Ziembicka-Has – m.in. dziennikarka 
radiowo-telewizyjna, społeczniczka- która nie 
ustaje w swych aktywnościach, czy Agniesz-
kę Aleksandrowicz – Fundacja „Na ratunek” 
a obecnie twórczyni kolejnej fantastycznej 
fundacji „Zobacz mnie” a także Beatę Hernik-
-Janiszewską - Członkini Zarządu Fundacji 
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

 Jako profesjonalistkę w dużych firmach 
kapituła doceniła m.in. Martę Olejkiewicz – 
wiceprezeskę Zupbadura (zarządzana przez 
nią firma zwiększa zyski i docenia równości 
kobiet i mężczyzn w biznesie) Maralise Bo-
ugaret z Segepo-Refa (firma pomnaża zyski 
i dalej jest zarządzana przez kobiety). Izabela 
Olszewska – IMB Global Services Delivery 

Kobiece Twarze w liczbach

• Kobiece Twarze tworzą 3 kobiety: Aldo-
na Ziółkowska-Bielewicz, Monika Fal-
kiewicz, Małgorzata Beślerzewska.

• Do tej pory udział wzięło w Plebiscycie 
ponad 700 uczestniczek i 300 firm.

• Zorganizowałyśmy 6 finałów Plebiscytu 
Gospodarczego Kobiece Twarze, wszyst-
kie w Zamku Książ.

• W samych spotkaniach Forum Kobiece 
Twarze (które organizujemy kilka razy 
w roku we Wrocławiu i w Wałbrzychu) 
wzięło udział razem ponad 1500 kobiet, 
a zrealizowałyśmy - 20 spotkań.
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Co Pan sądzi na temat obecnego po-
ziomu bezpieczeństwa cyfrowego Kraju?

Wypowiadanie się na łamach publicz-
nego czasopisma na tak postawione py-
tanie oczywiście nie wchodzi w rachubę. 
Jednakże obserwując działania i prace 
nad regulacjami w zakresie Cyberbez-
pieczeństwa nie sposób nie zauważyć, iż 
budzą one coraz więcej emocji, w szcze-
gólności w obszarze powstającego nowe-
go tworu o nazwie Krajowy System Cyber-
bezpieczeństwa.

Zatem jak Pan postrzega prace nad 
Krajowym Systemem Bezpieczeństwa?

Próby stworzenia nadrzędnych „rozwią-
zań” koordynujących prace w tym zakresie 
będą trwały pewnie jeszcze długo. Nieste-
ty nie są one oparte o merytoryczną wiedzę 
ekspertów w zakresie projektowania i bu-
dowy systemów przetwarzania i transmisji 
danych, która stanowi jeden z ważniej-
szych elementów bezpieczeństwa cyfrowe-
go. Odnosząc się do świata przemysłu, a 
szczególnie Infrastruktury Krytycznej, w re-
akcji na wymagania bezpieczeństwa wiele 
dużych spółek, korporacji, rodzimych firm 
powołuje liczne zespoły bezpieczeństwa, 

mające wprowadzać niezależne rozwiąza-
nia mające wypełnić lukę modeli projekto-
wych dla rozwiązań bezpieczeństwa prze-
mysłowego. Dostrzegając bezsporny fakt 
braku dostępności ekspertów w zakresie 
komunikacyjnych rozwiązań przemysło-
wych zarówno po stronie „nadrzędnych” 
jak i w wielu powoływanych zespołów, kie-
runek prac schodzi na ustalanie struktur 
zwierzchnictwa, organizacji nadzoru oraz 
tzw. strefę wpływów. W konsekwencji wyła-
nia się nieciekawy obraz Cyberbezpieczeń-
stwa Kraju w postaci rozszarpanego tortu 
wpływów, niestanowiącego jednolitego i 
silnego modelu.

Czy widzi Pan zatem możliwość zmia-
ny tego kierunku?

Z perspektywy ekspertów wpływ na 
przebieg walki o „strefę wpływów” bę-
dzie raczej mizerny. Według mojej opinii 
wszelakie rekomendacje, konsultacje pu-
bliczne, powoływanie nowych rządowych 
tworów, działania powołanych zespołów 
eksperckich itp. generujących kolejne 
ogólnikowe dokumenty, będą jedynie 
dolewaniem przysłowiowej oliwy do 
ognia.

Zabrzmiało to trochę pesymistycznie 
z nutą rezygnacji. Czyli czekamy na to 
co nam przyniosą?

Oczywiście, nie. Od ponad 19 lat ak-
tywnie działam, budując i propagując 
wiedzę oraz tworząc aktywnie rozwiązania 
służące bezpieczeństwu informacji. Bazu-
jąc między innymi na dobrze mi znanym 
obszarze komunikacji elektronicznej i jej 
bezpieczeństwie oraz na dobrze znanych 
normach i dobrych praktykach, wymienia-
nych chociażby w dokumentach Rządowe-
go Centrum Bezpieczeństwa już wiele lat 
temu, można wprowadzić zasadnicze dzia-
łania merytoryczne. Na przykład:
• budować projekty rozwiązań na pozio-

mie implementacji bazując między 
innymi na wprowadzających normaty-
wach NIST 800.82 czy IEC 62443 i drogą 
edukacji zespołów w poszczególnych 
spółkach wprowadzać je na rzeczywiste 
środowisko danej branży i konkretnej 
organizacji,

• oprzeć budowę rozwiązań na mapie 
procesów wymiany informacji na po-
ziomie poszczególnych systemów ge-
nerowania, transmisji, przetwarzania i 
kasowania danych w firmach i spółkach 

Andrzej Cieślak 
– uznany ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i komunikacji 
przemysłowej. Absolwent Uniwersytetu Abertay Dundee 
w Szkocji, kierunku „Ethical Hacking & Computer Secu-
rity” oraz licznych szkoleń branżowych i międzynarodo-
wych. Założyciel i CEO Dynacon Sp. z o.o. – jednego z 
liderów na rynku cyberbezpieczeństwa przemysłowego w 
Polsce. Autor licznych rozwiązań w zakresie cybersecurity 
i technologii łączności w przemyśle. Fundator Akademii 
CSG, egzaminator i wykładowca. Posiadacz licznych cer-
tyfikatów kompetencyjnych m.in. : CCIE #48567, SCPIN, 
CCIE#48567, MASE Sec, CompTIA sec+, CCDP, CCNP Sec, 
MCSE Sec, CCNA Industrial, Instructor ITQ, Instructor CCIE, 
CCNP, CCDP, Linux Lev 0-4, ISO 27001 Auditor, Prince 2 
practitioner, CCAI, NSA Recognition, VCP-DCV. 
Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Przemysłowego 
oraz członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Czło-
nek licznych grup doradczych i zespołów roboczych ds. 
cyberbezpieczeństwa instytucji publicznych w tym Peł-
nomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.
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DYNACON
C o n n e c t i n g  D a t a

mających między innymi wpływ na 
Infrastrukturę Krytyczną Kraju oraz na 
obronność Kraju,

• wesprzeć niezależnych od dużych produ-
centów sprzętu i dystrybutorów eksper-
tów celem budowy rozwiązań i aktywnie 
dołączać ich do zespołów projektantów,

• wesprzeć budowę wiedzy w zespołach 
eksperckich w oparciu o modele holi-
styczne np. zgodne z podejściem normy 
IEC 61882. Norma ta wyraźnie weryfi-
kuje podejście do zespołu analityków 
ryzyk, a sama praca zespołu według jej 
wytycznych powoduje pozytywne zde-
rzenie wiedzy i ludzi wiedzy i uzyskanie 
efektywnych wyników prac,

• wesprzeć budowę konkretnych rozwią-
zań bazujących między innymi na reko-
mendacjach ODVA czy SANS Institiute 
(mówię oczywiście o systemach komu-
nikacji),

• wesprzeć fizyczną przebudowę sys-
temów, implementowaną zgodnie z 
wymaganiami danego środowiska i 
konkretnych procesów np. technolo-
gicznych. Mówię tu np. o rozdzieleniu 
podejścia do świata OT i IT, a w szczegól-
ność o styku tych środowisk,

• faktycznie utrzymać pomysł audytów, 
ale wprowadzić je zgodnie ze znanymi 
metodami np. GMP (Good Manufac-

tring Practice) GAMP, GEP (Good Engi-
neering Practice), realizowanych przez 
faktycznych ekspertów z danej dziedziny 
ze wspomaganiem zasad wziętych z IEC 
61882.

Nie sztuką jest powiedzieć co trzeba 
zrobić, ale sztuką jest powiedzieć jak 
tego dokonać. W tak krótkim wywiadzie 
nie sposób przekazać konkretne rozwią-
zania, co i tak nie było by możliwe, gdyż 
szczegółowe informacje powinny stano-
wić tajemnicę Kraju. Stąd zachęcam do 
wspólnej pracy i wymiany doświadczeń 
i wiedzy na konkretnym gruncie zagad-
nień merytorycznych.

Widzę, iż upatruje Pan cybernetyczne 
bezpieczeństwo Kraju w nauce?

Widzę je w systematycznym i konse-
kwentnym działaniu opartym o wiedzę, a 
w szczególności o wiedzę praktyczną, która 
zawsze stanowiła podstawę jakiegokol-
wiek bezpieczeństwa. Zauważmy, iż gdzie-
kolwiek nie mówimy o nowym zespole 
ds. bezpieczeństwa cyfrowego pojawiają 
się informatycy bądź osoby o niewystar-
czającej wiedzy technologicznej. Mądrzy i 
doświadczeni ludzie, często są blokowani i 
niewysłuchiwani. Rekomenduję skorzysta-
nie z ogromnej wiedzy osób merytorycz-

nych odpowiedzialnych za dane procesy 
technologiczne, z wiedzy inżynierów, tech-
nologów, operatorów i innych osób, które 
na co dzień pracują w świecie, który dziś 
odgórnie próbujemy regulować. Wesprzyj-
my ich wiedzą o cyfrowym przetwarzaniu 
danych, zbudujmy kilka działających 
rozwiązań i dopiero wtedy usiądźmy do 
wspólnego stołu celem budowania regu-
lacji. Działania doraźne, w tym zakresie, 
na najwyższym poziomie zarzadzania, bez 
bezpośredniej współpracy z ludźmi od-
powiedzialnymi za utrzymanie ciągłości 
działania krytycznych procesów, dodatko-
wo oparte o walkę o wpływy, zaciemniają 
istotę rzeczy i prowadzą do negatywnych 
konsekwencji.

Efekt jakiego wszyscy oczekujemy może 
być osiągnięty, ale musimy dojść do niego 
wspólną, merytoryczną pracą, mającą na 
uwadze dynamiczne działania w kierunku 
zatrzymania uciekającej wiedzy z Kraju.

Dziękuję Panu za czas i życzę sukce-
sów na drodze podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa naszego Kraju.

Również dziękuję za możliwość zwróce-
nia uwagi na kilka istotnych zagadnień i 
życzę Panu i nam bezpiecznej Polski szcze-
gólnie w rocznicę 100-lecia odzyskania 
niepodległości.



W 3M wierzymy, że zachowania sprzyjające 
włączaniu przyczyniają się do zwiększenia kon-
kurencyjności naszej organizacji w zakresie 
innowacji, oferując naszym klientom nowe, 
różne rozwiązania. Szukamy i cenimy różnice 
w ludziach - w myśleniu, doświadczeniu, po-
chodzeniu etnicznym, orientacji seksualnej, 

wieku, płci i osobowości. Wykorzystanie róż-
nych umiejętności, doświadczeń i umiejętno-
ści naszych pracowników jest tym, co napędza 
naszą firmę i utrzymuje nas w czołówce.

Budowanie kultury włączenia w 3M to 
tworzenie  atmosfery, która zachęca do pozna-
wania innych punktów widzenia, nowych spo-

sobów działania i innowacyjnych rozwiązań. 
Stale wprowadzamy działania, których celem 
jest promowanie różnorodności oraz budowa-
nie świadomości pracowników na wszystkich 
szczeblach i funkcjach. 

Do tej pory w ramach działań przepro-
wadzono kampanię świadomościową pod 

Jesteśmy różni 
i bardzo dobrze!
W 3M cenimy to, że każdy z nas jest inny – różnimy się doświadczeniem życiowym, sposo-
bem myślenia, wiekiem, cechami charakteru i osobowości. 



hasłem „I’m in”, ankiety oraz warsztatów 
budujących świadomość wśród liderów i me-
nedżerów. Do katalogu szkoleń dołączono 
warsztaty wirtualne i stacjonarne dotyczące 
Zarzadzania zespołami różnorodnymi kul-
turowo, co roku organizowany jest także w 
firmie Dzień Różnorodności.

Na potrzeby kampanii stworzono podręcz-
nik Diversity & Inclusion Playbook, w którym 
zebrano wszystkie dostępne i nowe narzędzia, 
zasoby oraz najlepsze praktyki z całego świata 
w 3M. Kolejnym punktem była kampania pod 
hasłem „Different minds inspire”. Pierwszym jej 
elementem było wyzwanie video, w ramach 
którego każdy mógł nagrać odpowiedź na pyta-
nie „Jak Ciebie inspiruje różnorodność?”. 

3M dumnie wspiera wiele inicjatyw pra-
cowniczych. Grupy te są otwarte dla każ-

dego pracownika, który chce się połączyć z 
innymi osobami mającymi wspólną misję.  
Grupy te działają jako rzecznicy integracji, 
ambasadorzy marki, członkowie społeczno-
ści i liderzy zmian. 

We Wrocławskich strukturach 3M naj-
prężniej działa grupa Women Leadership 
Forum zrzeszająca kobiety z różnych części 
organizacji. Grupa podejmuje szereg dzia-
łań mających na celu promowanie włącze-
nia i rozwoju zawodowego kobiet na wszyst-
kich poziomach. 

Różnorodność w 3M, szczególnie wzmoc-
nienie pozycji kobiet, jest jednym z kluczo-
wych elementów naszej strategii na rzecz za-
pewnienia zrównoważonego rozwoju.

3M koncentruje się na różnorodności i 
wzmocnieniu pozycji kobiet w sposób całościo-

wy, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. 
Budujemy świadomość i pewność siebie kobiet 
poprzez akcje takie jak: inspirujące wykłady, 
warsztaty oraz panele dyskusyjne. Rozwijamy 
zewnętrzną sieć i mentoring z liderkami zarów-
no z 3M jak i poza organizacją. Zapewniamy 
równe szanse w zatrudnianiu i awansowaniu 
oraz równoważenie życia i pracy. Współpracuje-
my, dzielimy się wiedzą i prowadzimy zewnętrz-
ne dyskusje, aby inspirować i wzmacniać pozy-
cję kobiet w naszych społecznościach.

3M samo stanowi wyjątkowy przykład ta-
kich działań – według „Diversity Index”, 35% 
managerów zatrudnionych w 3M w Polsce to 
kobiety. Stanowią one także 57% wszystkich 
pracowników.

Wykorzystanie potencjału różnorodnych 
umiejętności i doświadczeń naszych pra-
cowników to siła, która sprawia, że nasza 
firma stale się rozwija. 



Kobiety i motoryzacja? Tak!

Faurecia jest jednym z największych na świecie producentów wypo-
sażenia samochodowego. Tylko w Polsce zatrudnia ponad 9000 osób.  
W firmie realizowana jest polityka różnorodności i promowania roli kobiet  
w organizacji, o czym rozmawiamy z Radosławem Gągała, HR Managerem 
w Faurecia Wałbrzych S.A.

Nadal powszechnie panuje opinia, że motoryzacja to męska dziedzina. Faurecia jest jednym z najwięk-
szych producentów podzespołów w tej branży. Czy w rzeczywistości zajmują się nią tylko mężczyźni?

To bardzo krzywdzący stereotyp. Sięgając do początków motoryzacji wiemy, że kobiety odgrywały w niej znaczącą rolę. 
Świetnym przykładem jest chociażby postać Berthy Benz, która w 1888 roku pokonała trzykołowym automobilem dy-
stans 80 kilometrów. Dzięki jej wyczynowi i pod wpływem jej uwag Karl Benz wprowadził w produkowanych wówczas 
pojazdach m.in. niski bieg, dzięki któremu łatwiejsze było pokonywanie wzniesień. 

Współcześnie można bez trudu wymienić wiele modeli samochodów zaprojektowanych z myślą o kobietach. Chciałbym 
jednak podkreślić fakt, że o kobietach należy myśleć nie tylko w kategorii kupujących, ale również tworzących auta. 

Biorąc pod uwagę pańskie wieloletnie doświadczenie, czy obecnie kobiety chętniej łamią ten stereo-
typ i podejmują pracę w segmencie automotive?

Branża automotive jest z jednej strony skomplikowaną i wymagającą gałęzią przemysłu. Z drugiej natomiast jest bar-
dzo innowacyjna. Znaczna część rozwiązań z którymi stykamy się w codziennej pracy, swoje początki miała właśnie  
w przemyśle motoryzacyjnym. 

Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że funkcjonujący przez dekady model, że stanowiska techniczne zajmują 
głównie mężczyźni, zmienia się. Zwiększa się liczba kobiet bardzo dobrze wykształconych z wysokimi kompetencjami 
i aspiracjami, które swoją ciężką pracą dążą do realizacji celów. Naturalnie, coraz częściej zajmują też kluczowe sta-
nowiska w organizacjach. Płeć nie może być czynnikiem świadczącym o awansie czy zatrudnieniu i to zarówno na 
stanowisku kierowniczym czy technicznym.

Z uwagi na złożoność procesów produkcyjnych w Faurecii są obszary, na których bez wsparcia kobiet nie bylibyśmy  
w stanie wytwarzać produktów. Oprócz tego w naszej firmie kobiety z sukcesem realizują się w Centrum Badawczo-
-Rozwojowym oraz zajmują kluczowe stanowiska w organizacji.

Jako firma chcemy odgrywać ważną rolę w przełamywaniu stereotypu branży motoryzacyjnej zdominowanej przez 
mężczyzn. Prowadzimy w tym celu aktywne działania np. takie jak programy mentoringowe czy szkoleniowe dedyko-
wane wyłącznie dla kobiet.

Równy udział kobiet i mężczyzn w realizacji celów oraz strategii biznesowej Faurecii w Polsce jest jednym z naszych 
wyznaczników sukcesu. 

Jak w tej chwili wygląda struktura zatrudnienia w Faurecii w Polsce?

W dziesięciu zakładach oraz Centrum Badawczo-Rozwojowym zatrudniamy ponad 9000 osób, z czego blisko 40% 
stanowią kobiety. W wielu fabrykach poziom zatrudnienia jest niemal idealnie zbilansowany. W obszarach produkcji 
oczywiście można znaleźć funkcje, do których większe predyspozycje fizyczne mają przedstawiciele jednej z płci i doty-
czy to w równym stopniu kobiet, jak i mężczyzn. 

Faurecia Automotive Polska
Spółki Faurecii w Polsce są częścią francuskiej grupy FAURECIA obecnej w 35 krajach, z ponad 300 zakłada-
mi produkcyjnymi oraz 35 ośrodkami badawczo-rozwojowymi na całym świecie. W Polsce firma zatrudnia 
w 10 zakładach oraz Centrum Badawczo-Rozwojowym ponad 9000 pracowników. To lider największych 
na świecie dostawców części samochodowych specjalizujący się w produkcji foteli samochodowych, sys-
temach wyposażeń samochodów oraz technologiach kontroli emisji spalin. Faurecia jest najczęściej wy-
bieranym partnerem największych światowych producentów samochodów. 
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Profesjonalistka w MŚP

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

•	Dorota Barańska – Hotel & Restauracja 
„Maria”, Centrum Budowlane SiRbud D. 
Barańska, D. Sip Sp.J

•	 Katarzyna Bartoszek-Górska – Szkoła 
Simply Speaking

•	 Ewa Białek – Dynacon Sp. Z o.o.
•	 Agnieszka Ciechowicz – „ERIN”
•	 Beata Domagalska i Katarzyna Szulc – 

2mgroup Komunikacja Biznesowa

•	Małgorzata Ekert – Ekert Nails
•	 Agnieszka Figielek – Pasywny M2
•	Magdalena Karaśkiewicz – Biuro e-finan-

se
•	Marta Kierzkowska-Grzybek – Instytut 

Zdrowia i Rozwoju „Sattva”
•	Małgorzata Osuch – Dom Mody Sp. z o.o.
•	 Katarzyna Michniewska – Eko Cykl Orga-

nizacja Odzysku Opakowań S.A.
•	Dorota Mikołajewska – Metroplan Polska 

Sp. z o.o.
•	 Justyna Młynarz – Polsko-Niemieckie 

Koło Gospodarcze Europa Forum
•	 Aneta Nowacka – Aneta Nowacka-Susik 

Make Up
•	Urszula Nowicka – Pracownia Artystyczna 

UL-KA
•	 Ewa Paczóska, Olga Puchalska – EPPO, 

BioWat, Greentrade 
•	Magdalena Rakowiecka i Małgorzata 

Jaworska – Perpedes Sp. j.
•	 Iwona Rodziewicz – Brafitti
•	Marta Rolirad – Kancelaria Radcy Prawne-

go Marta Rolirad
•	Natalia Rudolf-Niewójt – Vademecum 

Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.
•	 Łucja Serafin i Alicja Kulińska – Mamyto 

sushi
•	 Katarzyna Sobocka – Studio Kazani
•	 Anna Starczukowska, Justyna Młynar-

ska – Tarta Bułka Café
•	 Agnieszka Suchoń-Łysek – Restauracja 

Rzymskie Wakacje 
•	Magdalena Szewczuk – Bdirect Magdale-

na Szewczuk oraz Czerwona Szpilka
•	Monika Szredel –  Wakacje Na Sardynii
•	 Ilona Urbańczyk – Seifert Polska Sp. z o.o.
•	Magdalena Wontek – ZSP „Twoja Przy-

szłość” oraz Akademicki Zespół Szkół Pry-
watnych

•	Mariola Wójcik – MRIJAN2
•	 Bernadetta Wyglądała – Eliks Audytorska
•	 Katarzyna Ziobro-Franczak – 1 Klub Spor-

towy Ślęza Wrocław S.A.
•	 Barbara Żuk – Przychodnia Lekarska „Fons 

Vitae”

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.

•	 Paulina Dmitruk - Art and More 
•	 Katarzyna Dyczko - Studio Figura
•	Dominika Łysio - Tropiciele Talentów
•	 Ewelina Małecka-Gad - Salon Zalotka
•	 Joanna Michalska - Kawiarnia Równa Babka
•	 Ilona Nowicka - LMCG Sp. z o.o. Sp.k
•	Magdalena Przepiórska - Szykowne Polki
•	 Iwona Święch-Olender - PROELIO TEAM 
•	 Bernadetta Wyglądała - Jousei Medeste-

tic Wrocław
•	 Jagoda Zielińska – Biuro Rachunkowe 

Zielińska Jagoda

„Kobiece  Twarze” 
Nominowane i nominowani w roku 2019 w Plebiscycie Gospodarczym 

Debiutantki w roku 2018, właścicielki Tartej Bułki, tj Justyna Młynarska 
i Anna Starczukowska, wręcza Barbara Grzegorczyk



11 PLEBISCYT GOSPODARCZY KOBIECE TWARZE    •    PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET i RÓWNOUPRAWNIENIE w BIZNESIE

Wysoki standard wykonywanej czynności 
sprawia, że praca, czyli profesja, zamie-
nia się w profesjonalizm. W tym miejscu 
chcemy promować przedsiębiorczość 
kobiet, które przynajmniej od dwóch 
lat kierują, zarządzają firmami, działami 
firm, są managerkami, dyrektorami, a ich 
przykład udowadnia, że sukces w bizne-
sie ma Twarz Kobiety. W tej kategorii no-
minowane/zgłaszane są osoby z dużych 
przedsiębiorstw.

•	 Agata Augustynik, Justyna Górniak, 
Zofia Święcicka – Bussiness Resource 
Group WoMen in Business (IBM)

•	 Anna  Gwizdalska – JARAS
•	 Agnieszka Jankowska – GE Poland
•	 Renata Kabas-Komorniczak – Rödl  

& Partner
•	Małgorzata Kasperska – Schneider 

Electric
•	 Anna Nowak-Jaworskiej – Schneider 

Electric

•	 Lidia Ratajczak-Kluck –  Arvato Supply 
Chain Solutions 

•	 Karolina Rduch – Faurecia Wałbrzych SA

•	 Julia Rokicka – Credit Suisse
•	 Barbara Szymańska – Dynacon
•	 Katarzyna Sobocka – Studio Kazani

Profesjonalistka w Dużych Firmach

Profesjonalistka w MŚP, 2018, Barbara Kaśnikowska i Iwona Makowiecka nagrodę wręczają: Anita Stasiak-Bełz (Dolnośląskie Młyny), 
Marzena Siemińska (Hasco-Lek), Wioletta Weber (Rhenus Logistics Bolesławiec)

Profesjonalistka w Dużych, 2018 nagrodę wręczały Izabela Olszewska i Dorota Piotrzkowska:
Magdalena Przybyło (Lipid Systems), Ewa Kaucz (ARAW) i Dorota Mroczkowska (Doti)
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Osobowość

Osobowość wyróżniamy w każdej katego-
rii plebiscytu Kobiecych Twarzy, ale w tej 
akcentujemy ją szczególnie, ponieważ jest 
to niezbędny składnik aktywności spo-
łecznej. Zapraszamy do udziału właśnie w 
tej kategorii plebiscytu przedstawicielki 
stowarzyszeń, fundacji, kobiety z NGO, z  
samorządów, wolnych zawodów, kultury, 
sportu, które działają na rzecz kobiet.

Tu liczymy na otwartych szefów, preze-
sów, którzy niezależnie 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.

•	 A2Clinic
•	 Credit	Suisse
•	 Dyczko	Katarzyna	i	Damian,	Studio	Figura
•	 Jars
•	 Eliks	Audytorska
•	 Mercedes	Manufacturing	
•	 ORGANIQUE
•	 Schneider	Electric	

•	 Agnieszka Aleksandrowicz – Fundacja 
ZOBACZ MNIE

•	 Zuzanna Bator – Fundacja Dobrej Muzyki
•	Diana Bulanda – Business Resource  

Group „disAbility” Leader IBM
•	 Agnieszka Chmura – Fundacja Pałac 

Struga
• Aleksandra Dulas i Anna Jurek –  

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

•	 Estera Grabarczyk – projekt  
Słowiański Jedwab

•	 Ewa Grabiec-Raczak – Stowarzyszenie 
„Amazonki” Warszawa-Centrum

•	Mirosława Hamera – Regionalne  
Centrum Wspierania Inicjatyw  
Pozarządowych

•	Małgorzata Mazurek – Fundacja Wspiera-
nia Seniorów Mela im. Melanii Dobiega

•	Maria Mika – Dolnośląska Federacja  
Organizacji Pozarządowych

•	 Elżbieta Polewska – Stowarzyszenie  
Kongres Kobiet, Wałbrzyska Rada Senio-
rów, Wałbrzyska Rada Kobiet, Antyprzemo-
cowa Sieć Kobiet, Fundacja Feminoteka

•	 Patrycja Radek – Fundacja BalansPL
•	Dorota Radziszewska – Polskie  

Towarzystwo Nefrologiczne
•	Dominika Sobolewska – Akademia  

Sztuk Pięknych we Wrocławiu
•	 Katarzyna Stróżyńska – Fundacja  

POMIĘDZY
•	 Katarzyna Szymczak-Pomianowska – 

Departament Zrównoważonego  
Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia

Firma Przyjazna Kobietom

Osobowość, r. 2018, prof. Alicja Chybicka oraz Danuta Marosz wręczają nagrodę:
Beata Hernik-Janiszewska, Mira Stanisławska-Meysztowicz, Elżbieta Olimpia.

Firma Przyjazna Kobietom 2018, Jolanta Suława i Filip Barański nagrodę wręczają firmom: 
Siemens, „LOMA” Laboratorium Medyczne, ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe



Andrzej Cieślak
Uznany ekspert ds. cyberbezpieczeństwa 
i komunikacji przemysłowej. Absolwent 
Uniwersytetu Abertay Dundee w Szkocji, 
kierunku „Ethical Hacking & Computer Se-
curity” oraz licznych szkoleń branżowych i mię-
dzynarodowych. Założyciel i CEO Dynacon Sp. z o.o. 
– jednego z liderów na rynku cyberbezpieczeństwa przemysłowego 
w Polsce. Autor licznych rozwiązań w zakresie cybersecurity i techno-
logii łączności w przemyśle. Fundator Akademii CSG, egzaminator 
i wykładowca. Posiadacz licznych certyfikatów kompetencyjnych. 
Przewodniczący Rady Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego oraz 
członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Członek licznych grup 
doradczych i zespołów roboczych ds. cyberbezpieczeństwa instytucji 
publicznych w tym Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Mariusz Świętochowski
Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu IBM 
Polska Sp. z o.o. Związany z sektorem usług IT 
oraz outsourcingu od ostatnich 15 lat. Zajmu-
jący w strukturach IBM stanowiska kierownicze 
od niższego do wyższego szczebla. Aktywny trener 
i coach dla kadry zarządzającej w zakresie kompetencji przywód-
czych, zarządzania zespołem i zaangażowaniem pracownika. Pry-
watnie mąż i tata. Pasjonat klasycznej motoryzacji.

prof. Alicja Chybicka
Lekarka medycyny, była prezes Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego, kierowniczka 
Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, On-
kologii i Hematologii Dziecięcej Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. Od lat z uporem 
walczy o zdrowie każdego swojego pacjenta. 
Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę naukową i działalność 
społeczną. W 2001 r. odznaczona Złotym Krzeżem Zasługi, Kobieta 
Roku 2008 Twojego Stylu, laureatka Nagrody Honorowej Rzecznika 
Praw Dziecka a także Orderu Uśmiechu - jedynego na świecie od-
znaczenia nadawanego dorosłym przez dzieci. Senatorka VIII kaden-
cji, posłanka na Sejm VIII kadencji.

Radosław Gągała
HR Manager, Faurecia Wałbrzych S.A. Od 
ponad 12 lat związany z HR. Swoje do-
świadczenie i kompetencje budował w 
międzynarodowych organizacjach z branży 
automotive. Aktualnie realizuje się zawo-
dowo w Firmie Faurecia Wałbrzych S.A. Oddział 
Comfort & Trim w której odpowiada za całość procesów HR. Przed-
siębiorczy, zmotywowany, skoncentrowany na dostarczaniu inno-
wacyjnych rozwiązań oraz usprawnianiu bieżących procesów. Do 
działania napędza go praca z ludźmi i dla ludzi. W wolnych chwilach 
odkrywa Dolny Śląsk przemierzając go na rowerze.

Barbara Grzegorczyk
Od 2012 roku jest Prezeską Zarządu Spółki 
z o.o. „SANATORIA DOLNOŚLASKIE”. Wcze-
śniej od 2011 do 2012 roku zarządzała 
Warszawską Fabryką Platerów HEFRA S.A.  
w Legnicy, należącej do Grupy KGHM. W la-
tach 2004-2011 była wiceprezeską  Spółki „ZA-
MEK KSIĄŻ w Wałbrzychu”. Do tego miejsca żywi szczególny senty-
ment. Barbara Grzegorczyk z wykształcenia jest finansistką, posiada 
również dyplom studiów podyplomowych w zakresie przygotowa-
nia pedagogicznego. W 2004 roku zdała egzamin przed Ministrem 
Skarbu, uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek 
Skarbu Państwa. Zasiadała w Radach Nadzorczych Spółek: MZB Sp. 
z o.o. w Wałbrzychu oraz WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu.  

Remigiusz Jezierski
Dyrektor Klubu Biznesu Olympic to znany 
i ceniony były piłkarz. Jego rodzimym 
klubem była Polonia Świdnica, a wraz z 
edukacją na Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, którą ukończył jako magister ekonomii, rozwijał karierę 
zawodniczą w Śląsku Wrocław, z którym w 2000 roku awansował do 
najwyższej klasy rozgrywkowej. Po pięciu latach wyjechał do Izraela, 
by tam strzelać bramki dla Hapoel Beer Szewa i chwilę później rów-
nież Bnei Sachnin. Powrót do Polski to trzy kolejne kluby: Górnik 
Łęczna, Ruch Chorzów (awans do Ekstraklasy, finał Pucharu Polski), 
Jagiellonia Białystok (zdobycie Pucharu Polski), by na koniec kariery 
w sezonie 2010/11 zdobyć tytuł wicemistrza Polski znowu w bar-
wach Śląska. Ze świata futbolu nigdy nie zrezygnował – do dnia dzi-
siejszego pracuje jako ekspert piłkarski stacji telewizyjnej Canal+, 
dla której komentuje mecze piłkarskie. 

Teresa Kachniarz
z wykształcenia anglistka z dyplomem 
Uniwersytetu Warszawskiego, z zawodu 
bankowiec, przez ostatnie 22 lata związa-
na z Raiffeisen Bankiem, którego oddział 
zakładała we Wrocławiu, by rozwinąć go w 
region dolnośląski, a w ostatnich latach zrządzać 
makroregionem obejmującym zachodnią Polskę. Studia podyplo-
mowe na Akademii Ekonomicznej, w Wyższej Szkole Bankowej oraz 
Harvard Business School umocniły jej doświadczenia w finansach 
i zarządzaniu, jest energiczną, energetyzującą i inspirującą liderką 
z dyplomem coacha z European Mentoring and Coaching Council 
Davida Clutterbucka. Wieloletni członek Dolnośląskiej Izby Gospo-
darczej, Zachodniej Izby Gospodarczej. W roku 2015 otrzymała 
Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypo-
spolitej Polskiej z Ministerstwa Gospodarki RP. 

dr Andrzej Kępa
Dyplomowany lekarz medycyny estetycz-
nej i właściciel renomowanej i uznanej nie 
tylko w Polsce ale i w Szwecji, Niemczech 
sieci klinik Medbeauty AESTHETIC CLINIC 
dr Andrzej Kępa. Twórca autorskich zabie-
gów, 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 Dolnośląski Hipokrates 
2017, Nagroda specjalna w Plebiscycie Gospodarczym Woman 
Face w roku 2015.

Joanna Konczanin
Absolwentka psychologii, certyfikowana 
trenerka, posiada najwyższe uprawnienia 
w coachingu - Coach Supervisor na standar-
dach European Mentoring&Coaching Co-
uncil. Realizuje autorskie projekty dla kobiet: 
Przestrzeń Kobiecych Inspiracji, Kobieca Strona 
Sukcesu, High Quality Woman, jestem także współorganizatorką 
Kobiecych Spotkań Biznesowych i Energii Kobiecości. Od ponad 
dwudziestu lat prowadzi szkolenia biznesowe oraz towarzyszy w 
rozwoju klientom indywidualnym.

Katarzyna 
Lubiniecka-Różyło
Wrocławianka, dziennikarka, prezeska 
Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Ko-
biet, wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet 
na Wrocław, członkini Wrocławskiej Rady 
Kobiet, nauczycielka akademicka. Rzeczniczka real- nego 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Absolwentka Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Przez 22 lata była dziennikarką i redaktorką 
Gazety Wyborczej we Wrocławiu, gdzie m.in. kierowała działami 
kryminalnym i kultury. Następnie w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego zajmowała się promocją i informa-
cją funduszy unijnych. 

Iwona Makowiecka
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Han-
dlowa. Studiowała na Uniwersytecie Wro-
cławskim oraz na Freie Universität Berlin.  
Z tematyką gospodarczą związana od począt-
ku transformacji. W latach 1991- 2006 pracowała 
w Konsulcie Generalnym Niemiec we Wrocławiu jako pełnomocnik 
ds. kontaktów gospodarczych. Od 2006 kieruje biurem regional-
nym Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Wrocła-
wiu, które aktywnie wspiera kontakty biznesowe i instytucjonalne 
pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Członkini (ambasa-
dorka) stowarzyszenia „Aktywność Kobiet”.

Danuta Marosz
Od 2002 roku dyrektorka Teatru Drama-
tycznego im. Jerzego Szaniawskiego w 
Wałbrzychu. W 2004 otrzymała nagrodę 
marszałka woj. dolnośląskiego z okazji 
Międzynarodowego 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 „Muflo-
ny 2007” – laureatka nagrody w kategorii „Osobowość Roku”.

Artur Mazurkiewicz
Finansista, technik informatyk. W 1997 r. 
stworzył swoją pierwszą firmę – w branży 
internetowej - heapmail Internet Solutions 
sp. z o.o. w Wałbrzychu, którą zarządza do 
dziś. Udziałowiec w kilku firmach ICT. Inwestu-
je i zarządza także w branży beauty. Trener bizne-
su. Zaangażowany w działalność społeczną - Past President Rotary 
Club Świdnica-Wałbrzych, od 2012 r. Prezes Zarządu Dolnośląskich 
Pracodawców - regionalnego związku pracodawców Konfederacji 
Lewiatan. Przewodniczący Rady Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im.  Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Dorota Mroczkowska
Energiczna przedsiębiorczyni z prawie 30 
letnim doświadczeniem biznesowym w wy-
magającym sektorze czekoladek premium. 
Wraz z mężem założyła i prowadzi Manufak-
turę Doti w Smolcu pod Wrocławiem. 

Izabela Olszewska
Z wykształcenia elektronik-informatyk i eko-
nomistka specjalizująca się w zarządzaniu i 
finansach, ukończyła trzy polskie uczelnie: 
Politechnikę Wrocławską, Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie i Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu. Z tą ostatnią współpracuje 
jako wykładowca na studiach podyplomowych. Przez wiele lat pełni-
ła funkcję Dyrektora Generalnego oraz Członka Zarządu IBM Global 
Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o..

Katarzyna Paszkiewicz
Dyrektorka ds. Personalnych Obszaru 
Produkcji 3M w Polsce. Katarzyna Pasz-
kiewicz jest związana z 3M od 2011 r. 
Przyczynia się do dynamicznego rozwoju 
firmy poprzez budowanie efektywnych i kon-
kurencyjnych praktyk w obszarze HR. Od 2014 roku na stanowi-
sku Dyrektorki ds. Personalnych organizacji produkcyjnej 3M w 
Polsce, przez 2 lata w Zarządzie spółek.

Jolanta Suława
Prezeska Zarządu DZT Service Sp. z o.o. Ka-
rierę zawodową rozpoczęła w Rejonowym 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach, 
gdzie kierowała grupą sześćdziesięciu osób. 
Na pierwszym zjeździe dyrektorów, była jedyną 
kobietą wśród 29 mężczyzn. W 1993 roku związała się z Dolnoślą-
skim Zakładem Termoenergetycznym, gdzie nieprzerwanie jest 
członkinią lub prezeską zarządu. W 2007 roku została szefową fir-
my 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
Prezeska zarządu Zamku Książ w Wałbrzy-
chu. Wcześniej pełniła funkcję dyrektorki 
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu. Kieruje Lokalną Organizacją 
Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest 
absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego 
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 zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Posiada uprawnienia do zasiadania w 
radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Kapituła Plebiscytu  
Gospodarczego 
„Kobiece Twarze”
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– Pomysł na Akademię zrodził się z 
potrzeby rozmawiania, pokazywania 
różnych zagadnień wielowymiarowo. 
To też sposób na poruszanie skompli-
kowanych tematów w przystępnej for-
mie. Pierwszy obszar, na którym się 
skoncentrowałyśmy, to zdrowie. Tema-
ty modułów to: Nie lecz! Zapobiegaj!, 
Czy w zdrowym (szczupłym?) ciele 
zdrowy, Dlaczego estetyka jest dla nas 
ważna? Już te kilka zdań obrazują, jak 
chcemy z różnych stron podejmować 
zagadnienie zdrowia – wyjaśnia or-
ganizatorka Akademii, prezeska Hor-
net4, Aldona Ziółkowska-Bielewicz.

Formuła akademii to dyskusje, roz-
mowy, warsztaty, stoiska. Wydajemy 
z tej okazji magazyn. Organizujemy 
miejsce dla najmłodszych, gdzie spę-
dzają czas na zabawie. Konferencja 
podzielona jest na moduły tematycz-
ne. Nie koncentrujemy się jedynie 
na sprawach typowo medycznych, 
ale rozmawiamy także o aktywności 
fizycznej, diecie, tzw. higienie życia, 
czyli szeroko dyskutujemy o tym, co 
wpływa na jakość naszego zdrowia i 
kondycji.

Pierwsza, ponieważ otwierająca cykl 
konferencji, Akademia była niezwykle 
udana. W sobotnie, czerwcowe przed-
południe sala konferencyjna wypeł-
niła się po brzegi. Konferencje rozpo-
czął Prezydent Miasta Wałbrzycha dr 
Roman Szełemej, który patronował 
temu przedsięwzięciu, ale zabrał głos 

także, jako lekarz, rozpoczynając tym 
samym wątek profilaktyki – najsilniej 
wybrzmiewający w całej konferencji.

– Blisko 80 procent – tak szacuje 
się udział czynników wpływających 
na zachorowalność na nowotwory i 
wynikających ze środowiska w jakim 
żyjemy, pozostałe 20 to genetyka – 
podkreślił dr n. med. Paweł Pyka 
ze Specjalistycznego Szpitala im. dra 
A. Sokołowskiego, dodając, że pod 
terminem środowisko mieszczą się 
także nasze nawyki, wybory kon-
sumenckie i zapobieganie w postaci 
profilaktyki. 

Ogromne zainteresowanie wzbudzi-
ły tematy związane z dietą, ruchem i 
jogą. Piyush Mittal – założyciel Insty-
tutu Jogi i Ajurwedy NIRMALA mó-
wił jak ważny jest oddech, sen, kultura 
jedzenia, sposób w jakim pijemy wodę 

– słowem mówił o podstawach. Spoj-
rzeliśmy na nasze żywieniowe (i nie 
tylko) przyzwyczajenia krytycznym 
okiem psychodieteczki, biotechnolożki 
i dietoteraputki Marty Kierzkowskiej-
-Grzybek – Analizuj nie tylko etykiety, 
ale także swoje relacje, te negatywne są 
jak puste kalorie! 90 procent serotoni-
ny - hormon szczęścia - jest produko-
wany w jelitach przy udziale bakterii 
jelitowych. Dbajmy o nie! – mówiła 
Marta Kierzkowskiej-Grzybek.

Akademia Kobiecych Twarzy
Jeśli pojawia się słowo akademia, to na pewno chodzi o poszerzanie horyzontów, wiedzy. Akademia Kobiecych 
Twarzy to wydarzenie organizowane z myślą nie tylko o kobietach. Za nami pierwsza edycja w Wałbrzychu, której 
hasłem przewodnim było zdrowie. Druga przed nami, również w tej tematyce, ale we Wrocławiu. 

Kolejna, druga Akademia Kobiecych 
Twarzy we Wrocławiu, 28 marca 2020 
roku. O szczegółach będziemy informować 
na naszej stronie www.kobiecetwarze.pl 
oraz Facebook’u: Kobiece Twarze. Warto 
nas śledzić, ponieważ udział w Akademii 
jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczo-
na, a decyduje kolejność zgłoszeń.



Polszczyzna, jak i inne języki rodzajowe, była  
(i ciągle jest) asymetryczna. Asymetria ta, czyli 
występowanie nierównego obrazu obu płci, jest 
obecna na wielu płaszczyznach języka – w jego 
słowotwórstwie, leksyce, frazeologii i gramatyce. 
W językach rodzajowych, można powiedzieć, że 
widać rys historyczny, bo język mimo wszystko 
dostosowuje się do rzeczywistości, 
która ma za zadanie nazywać.

Częścią kultury jest język, to spra-
wa oczywista. Prawo relatywizmu 
językowego mówi o tym, że używa-
ny przez człowieka język wpływa w 
mniejszym, lub większym stopniu 
na jego sposób myślenia. Jeśli 
przyjrzymy się sporom wokół femi-
natyw, dostrzeżemy, że jest to dys-
kusja o zbudowanie przestrzeni w 
polskiej świadomości, która będzie 
odpowiedzialna za równość płci. 
Trzeba też dodać, że historia poka-
zuje jak zmienia się nasz stosunek, 
do feminatyw.

W jednym z najstarszych słowników języka 
polskiego Samuela Lindego (powstał w latach 
1807-1814) feminatywa stanowią zawsze odrębne 
artykuły hasłowe. Często mają swoją własną defi-
nicję np. filozofka ‘kobieta parająca się filozofią’, 
a takie leksemy, jak filozofka i prezeska, współ-
cześnie często postrzegane jako pretensjonalne i 
naznaczone ideologią feministyczną, pojawiają się 
tutaj jako neutralne fakty językowe. W Słowniku 
Warszawskim (1900-1927) mamy do czynienia z 
bogactwem nazw żeńskich i znajdziemy tu hasła: 
prawniczka, jurystka, prezydentka, prezydentowa 
czy manifestantka. Badania mówią jednoznacznie, 
słowniki z końca XIX, ale i te pierwszej poł. XX w. 
notowały generalnie więcej nazw żeńskich niż w 
drugiej połowie stulecia. W 2016 roku do księgar-
ni trafił Słownik nazw żeńskich polszczyzny pod 
redakcją dr Agnieszki Małochy-Krupy.

Mogliśmy myśleć, że od lat 90-tych ubiegłe-
go wieku, zdążyła przyjąć się w naszym języku 
„posłanka”. Nic bardziej mylnego, jak pokazał 

wniosek części posłanek Sejmu obecnej kadencji, 
które wystąpiły o zgodę na stosowanie żeńskich 
końcówek na przykład w oficjalnej koresponden-
cji. W tym wypadku również możemy mówić o 
pewnym regresie, ponieważ o pierwszych posłan-
kach, w pierwszych Sejmach mówiono w formie 
żeńskiej bez szczególnych obiekcji.

Sam wniosek posłanek przywrócił temat fe-
minatyw. W publicznym dyskursie nie zabrakło 
zdań broniących kwestię równości także w war-
stwie językowej, ale i opinii, że posłanki chcą 
dokonać „zbrodni na języku”. W czasie powsta-
wania tego artykułu Kancelaria Sejmu zgodziła 
się na żeńskie końcówki na drukach sejmowych, 
natomiast jeszcze nie znana była decyzja czy 
zgoda obejmie także tabliczki.

Hanna Jadacka w Nowym słowniku popraw-
nej polszczyzny (1999 rok) stwierdziła stanowczo: 
„Nastąpił masowy odwrót nawet od określeń już 
przyjętych, typu dyrektorka, kierowniczka, profe-
sorka, na rzecz wyrażeń typu pani dyrektor, pani 
kierownik, pani profesor. W postaci żeńskiej po-
zostały już tylko nazwy zawodów tradycyjnie wy-
konywanych przez kobiety, np. aktorka, malarka, 
nauczycielka, pisarka, albo uchodzących za mało 
atrakcyjne, o niewysokiej randze społecznej, np. 
ekspedientka, fryzjerka, sprzątaczka. W dzisiejszej 
polszczyźnie nie ma żadnej nazwy prestiżowego 
stanowiska, stopnia czy tytułu naukowego, która 

miałaby żeńską for-
mę słowotwórczą”. 
Z jednej strony, 
transformacja ję-
zyka nie nadąża 
za zwiększeniem 
aktywności zawo-
dowej i społecznej 
kobiet, z drugiej, kobiety 
stanowiące mniejszość w zawodach i grupach 
społecznych zdominowanych przez mężczyzn, 
niechętnie nazywają swoje stanowiska, tytuły w 
żeńskich formach. 

Czas jednak płynie, kobiety obejmują kolejne, 
wcześniej niedostępne stanowiska i możemy 
szukać przykładów takich zmian. W świecie nauki 
– polskiej – dość rzadką jest sytuacja, jak ta z 2019 

roku, kiedy pojawiły się nowe zapisy w 
Statucie Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, zgodnie z którymi 
można być formalnie członkinią, doktor-
ką, nauczycielką akademicką, adiunktką. 
Jednak jakże odmiennie prezentuje się 
ona tle refleksji Hanny Jadackiej. 

Karolina Wasielewska, dziennikar-
ka Radia Złote Przeboje, to także autor-
ka bloga o kobietach w branży techno-
logicznej Girls Gone Tech.pl. Publikuje 
na nim artykuły o kobiecych karierach 
m.in. w IT i startupach, i konsekwentnie 
stosuje żeńskie formy. Wśród czytel-
niczek i czytelników bloga przeprowa-

dziła ankietę, w której na pytanie: „Feminatywy 
w STEM – tak czy nie?” było na „tak” 82 procent 
odpowiedzi. W artkule Karliny Wasilewskiej, pod 
tytułem Pokochaj neurochirurżkę! Feminatywy 
w języku polskim, który był komentarzem do 
wyników ankiety możemy przeczytać fragment, 
który niech posłuży nam za puentę: „Język od-
zwierciedla, ale też kreuje rzeczywistość, w której 
żyjemy. Feminatywy znalazły się w nim dlatego, 
że kobiety kształcą się i pracują – i to jest w dzi-
siejszych czasach normą. Używanie tych słów jest 
kwestią wyboru i gustu, podobnie jak używanie 
lub nieużywanie wszystkich innych (mnie do po-
wiedzenia “czelendżować” lub „dedykowany” w 
znaczeniu “przeznaczony dla…” byłaby w stanie 
skłonić tylko mafia, grożąc mi betonowymi kalo-
szami w razie niewykonania rozkazu). Jednak nie 
używając ich, zgadzamy się na obraz świata, który 
jedna z naszych czytelniczek trafnie opisała w ko-
mentarzu na Facebooku: “Polska – kraj dyrekto-
rów i sprzątaczek”.

Małgorzata Beślerzewska

Niby krótkie końcówki
Im poważniejsza funkcja, tytuł, tym chętniej wybierana jest męską formą – tak 

badania pokazują nasze polskie wybory jeśli chodzi o feminatywy (nazwy żeńskie 
zawodów i funkcji). Spór obcy językom, w których końcówki nazw nie informują o 
płci, powraca w Polsce regularnie, ale coraz częściej przestaje być dyskusją o tym, czy 
słowo dobrze lub źle brzmi. Przez język i o języku rozmawiamy na temat równości.

druk ulotny, 1922 roku Chrześcijańskiego Związku  
Jedności Narodowej / Związek Ludowo-Narodowy



Jestem psycholożką, trenerką z ponad dwudziestoletnim doświadcze-
niem, posiadam najwyższe uprawnienia w coachingu – certyfikat Coach 
Supervisor na standardach European Mentoring&Coaching Council. 
Realizuję autorskie projekty dla kobiet: High Quality Woman, Prze-
strzeń Kobiecych Inspiracji, Kobieca Strona Sukcesu, jestem także 
współorganizatorką Kobiecych Spotkań Biznesowych i Energii Ko-
biecości. Byłam partnerką merytoryczną cyklu szkoleniowego Ko-
biecy Sukces w Polityce. Występuję na kobiecych konferencjach, 
m.in. Kobiecy Sukces, Aktywność Kobiet, Dolnośląskie Forum 
Kobiet. Dzielę się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z fir-
mami różnej wielkości i instytucjami użyteczności publicznej. 
Realizowałam szkolenia m.in. dla PricewaterhouseCoopers, 
KGHM, Poczty Polskiej, Narodowego Banku Polskiego, Ban-
ku Zachodniego WBK, Grupy Lotos. Prowadzę zajęcia na 
podyplomowej Akademii Menedżera m.in. na katowickim 
Uniwersytecie Ekonomicznym i krakowskiej Akademii im. 
Frycza Modrzewskiego. Wykorzystując nowoczesne techniki 
psychologiczne wspieram klientów indywidualnych w osią-
ganiu celów życiowych i rozwijaniu osobistych zasobów. Stale 
współpracuję z mediami – jako ekspertka pojawiam się m.in.  
w Telewizji Polskiej, TVN, TokFM, Radiu Zet, Radiu WaWa, Antyra-
diu, Radiu Kolor, Newsweeku, Polityce, dziennikach ogólnopol-
skich i prasie kobiecej.

- jak łączyć celebrowanie szczęścia i jedno-
czesne dynamiczne osiąganie sukcesów

- w jaki sposób budować i rozwijać swoją 
charyzmę

- jak rozwiązywać konflikty bez walki 
- w jaki sposób etycznie wywierać wpływ
- jak radzić sobie z emocjami i stresem
- w jaki sposób skutecznie osiągać swoje 

cele i wprowadzać zmianę zachowując 
równowagę w różnych obszarach życia  
i wiele innych. 

A wszystko to we wspierającej, ciepłej 
obecności innych wspaniałych kobiet. Cykl 
miał już dwadzieścia cztery edycje we Wro-
cławiu i Warszawie, kolejna wrocławska za-
czyna się pod koniec lutego 2020r. 

 
High Quality Woman jest autentyczna, 

pewna siebie, w dobrym kontakcie ze sobą 
i światem. Silna, skuteczna, asertywna i 
jednocześnie wrażliwa, empatyczna, ciepła 
harmonijnie łączy kobiecą i męską energię. 

Z poczuciem humoru i dystansem do sie-
bie, ciekawa świata, z radością i pasją do-
świadcza życia. Potrafi z entuzjazmem biec 
ku swoim celom i zatrzymać się, by zanurzyć 
się w chwili i spotkać z samą sobą. Znając 
swoją wartość wybiera dla siebie to, co ma 
naprawdę wysoką jakość-doświadczenia, 
cele, otoczenie. Nie wstydzi się swoich sła-
bości i jednocześnie pracuje nad tym, by 
życie w pełni ją cieszyło. 

Joanna Konczanin

Zapraszam do wspólnej podróży rozwojowej 

www.highqualitywoman.pl

Od 2014 roku zapraszam kobiety do świata High Quality Woman wyrastającego z mojej wizji kobiecości, wieloletniego 
doświadczenia w pracy psychologicznej, szkoleniowej i coachingowej, a przede wszystkim energii i wsparcia otaczających 
mnie fantastycznych kobiet. Projekt High Quality Woman to dedykowane kobietom szkolenia, spotkania, wspólne wyjazdy. 
Podstawowy cykl obejmujący cztery weekendowe spotkania uczy najbardziej skutecznych narzędzi i rozwija najważniejsze 
umiejętności osobiste w życiu prywatnym i zawodowym. A w nim m.in.



Z Romanem Gulczyńskim, 
o roli kobiet w biznesie związanym 
z gospodarką odpadami.

Czy w tak specyfi cznej gałęzi biznesu jest 
miejsce dla przedsiębiorczych kobiet?
Oczywiście! Choć wydawałoby się, że 
gospodarka odpadami przemysłowymi dotyczy 
często branż postrzeganych jako typowo męskie, 
takich jak na przykład produkcja czy mechanika 
pojazdowa, kobiety świetnie sprawdzają się
w roli specjalistów do spraw gospodarki 
odpadami z doskonałą wiedzą techniczną.

Jakie cechy wydają się Panu w tym rodzaju 
działalności szczególnie istotne?
Przede wszystkim empati a. Kobiety z natury 
są bardziej empatyczne niż mężczyźni, co 
w przypadku ochrony środowiska nabiera 
szczególnego znaczenia. Kobiety bardziej 
emocjonalnie podchodzą do kwesti i zmian 
klimatu, zanieczyszczenia środowiska 
i innych problemów związanych z ekologią. 
W związku z tym, są bardziej wiarygodne
i przekonujące w działaniach wspierających 
edukację ekologiczną. 

Czy zauważył Pan zmiany w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstw z branży 
związane ze wzrostem zatrudnienia kobiet na 
stanowiskach kierowniczych?
Szczerze mówiąc, w naszej branży kobieta-
menadżer już nikogo nie dziwi. Od dawna 
przedstawiciele obu płci działają ramię
w ramię. Kobiety przestały być postrzegane 
jedynie jako sekretarki, asystentki czy Panie 
prowadzące ewidencję. Oprócz wykonywania 
tych wszystkich czynności to również doskonale 

zorganizowane spedytorki, handlowcy 
i specjalistki ds zagospodarowania strumienia 
odpadów. Specyfi ka branży odpadowej 
obliguje osoby zajmujące te stanowiska do 
posiadania ogromnej wiedzy z wielu dziedzin 
m.in. ochrony środowiska, chemii i szeroko 
pojętego prawa. Biorąc pod uwagę konieczność 
połączenia tych obowiązków z pełnionymi 
rolami życiowymi, kobietom należy się ogromny 
szacunek. Projekty takie jak Plebiscyt i Gala 
Kobiece Twarze- Women’s Faces to dobre 
instrumenty promujące przedsiębiorcze 
i odważne kobiety, dlatego zdecydowałem się 
na wsparcie tej inicjatywy. 

Jakie korzyści zauważył Pan w swojej 
fi rmie współpracując zarówno z kobietami,
jak i mężczyznami na stanowiskach 
menadżerskich?
Mam poczucie, że moi współpracownicy 
tworzą drużynę, w której każdy jest świadomy 
pełnienia określonej roli zbliżającej nas do 
celu każdego dnia. Cechy charakteru czy 
sposoby zachowań w określonych sytuacjach 
przenikają się między poszczególnymi działami.
To bardzo pomaga w sytuacjach problemowych. 
Skłonność do ryzyka, spontaniczność 
w działaniu lub zachowanie spokoju, czy 
wspomniana wcześniej empati a - te atrybuty 
obu płci mają duże znaczenie podczas burzy 
mózgów i dają poczucie, że wypracowane 
rozwiązanie będzie najkorzystniejsze
z możliwych. 

oleje
przepracowane

odpady
ropopochodne

gospodarka
odpadami

czyszczenie
separatorow i zbiornikow

surowce
wtorne

tel. 516 52 52 52
biuro@modeko.net.pl
www.modeko.net.pl
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Brafitteria to Świat Dopasowanego Stanika na ma-
pie Wałbrzycha. Już prawie od 10 lat można tam 
dopasować idealne bieliznę, wystylizować sylwetkę 
i odkryć w sobie całe pokłady kobiecości. To miejsce 
dla kobiet, gdzie królują biustonosze o wszelkich 
rozmiarach, konstrukcjach i fasonach. 

W Brafitterii zwraca się szczególną uwagę na po-
trzeby klientek i ich upodobania. Oferowany wy-

soki standard usług oraz indywidualne podejście 
do klienta,  poparte jest wieloletnim doświadcze-
niem i profesjonalnymi szkoleniami w zakresie 
brafittingu i profilaktyki raka piersi. Dodatkowo 
jakościowo wyselekcjonowane produkty, przete-
stowane konstrukcje i fasony biustonoszy, sprawi-
ły, że Brafitteria podbiła serca i zdobyła zaufanie 
setek klientek.

Brafitteria-Świat dopasowanego stanika

ul. Miłosza 1A /2 
58-309 Wałbrzych 
tel. 731957330









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
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Dynacon
Lider rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce
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Z pasją tworzymy nową jakość w obszarach

cyberbezpieczeństwa przemysłowego, automatyki sieci

komunikacyjnych i sztucznej inteligencji w

OT/ICT.


