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Pędzimy jak burze, my kobiety. Nasz 
plebiscyt zorganizowałyśmy po raz czwar-
ty, wiec obserwujemy z bliska jak kobieca 
aktywność rozwija skrzydła z miesiąca na 
miesiąc. Profesor Alicja Chybicka (członki-
ni kapituły) wspomina, że jeszcze 10 lat 
temu kobieta w służbie zdrowia na stano-
wisku dyrektorskim to była rzadkość ,a dziś 
jednym tchem wymienia swoje koleżanki 
szefujące katedrom, oddziałom, szpitalom 
itd. Barbara Kaśnikowska (przewodnicząca 
kapituły) zaznacza, że jeszcze 15 lat temu 
seksistowskie żarty dobrze było puścić 
mimo uszu, a dziś współczesne dziewczy-
ny nie mają wątpliwości, że na seksistow-
skie zaczepki trzeba ostro reagować. 

Nareszcie zaczynam widywać kobiety na 
galach biznesu, na spotkaniach izb gospo-
darczych i nie są to tylko jednostki. Kobie-

ty organizują się, tworzą stowarzyszenia 
fundacje, wychodzą na ulice, aby pokazać 
swoją tożsamość, manifestować swoje pra-
wa i wolność. Cieszy także niezmiernie, że 
1/3 firm w Polsce prowadzą i założyły ko-
biety (wg Bizness Insider) i zrobiły to nie 
dla pieniędzy! Z raportu „Zawód Prezeska” 
wynika, że aż 67 % podjęło decyzje o za-
łożeniu własnej działalności gospodarczej 
nie z przyczyn ekonomicznych , ale dlatego 
aby odzyskać wolność, m.in. dzięki nieure-
gulowanym godzinom pracy, a 37 % pań 
postawiło na swoją firmę, bo jest to dla 
nich gwarancja rozwoju osobistego. 

Ale głos kobiet wciąż musi brzmieć gło-
śno (jak wieść o naszym plebiscycie Kobie-
ce Twarze), bo w wielu kwestiach jest jesz-
cze dużo do zrobienia. Np. w Polsce kobiety 
pracują średnio o 50 minut dłużej w ciągu 

Kobiece Twarze
Manifestujemy równość płci 
i przedsiębiorczość kobiet

doby niż mężczyźni i wykonują pracę, któ-
ra nie jest wynagradzana (np. opieka nad 
dziećmi czy prasowanie). A kiedy kobiety 
zrównają się z zarobkami mężczyzn w Pol-
sce, jak i w Europie? Trudno przewidzieć, 
mimo że sprawa jest podnoszona przez 
różne poważne, też europejskie gremia. 
Nasz plebiscyt wciąż działa edukacyjnie na 
stereotypy walczące np.z obrazkiem szczę-
śliwej kobiety tylko przy męskim boku w 
domowych pieleszach, bo przecież my 
kobiety jesteśmy różne, jak Wy panowie, 
mamy różne pomysły na swoje spełnienie. 
Kobiece twarze dodają odwagi i inicjują te 
z nas ,które jeszcze po stronie wątpliwości 
(apopos własnej działalności czy kroku 
w politykę a może ku działalności spo-
łecznej). Plebiscyt pokazuje i nagradza te 
kobiety, które są wzorem zaangażowania, 
kompetencji, pomysłowości nie tylko dla 
innych kobiet, ale dla całych grup i środo-
wisk. 

Zauważamy jednak, że do silnego nurtu 
aktywnych kobiet, które działają w bizne-
sie, fundacjach, samorządach czy w kul-
turze przyłącza się coraz więcej silnych i 
fantastycznych mężczyzn. Panowie, którym 
zależy na rozwoju firmy, regionu - wiedzą 
już, że tylko współdziałanie płci, połą-
czenie naszej kobiecej i męskiej energii, 
przynosi efekty w postacie przedsięwzięć 
owocujących sukcesami i pomysłów prze-
noszących góry. 
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W kategorii „Debiutantki” zwyciężyła Ewelina 
Kwit-Betelej, właścicielka firmy Resibo. Ko-
smetyki tej firmy znane są już w  Polsce. Zdoby-
ły tytuł Doskonałości Roku Twojego Styl, mimo 
że firma ruszyła w 2014 i nadal są nagradzane 
w różnych plebiscytach i konkursach. Resibo to 
polski, dolnośląski producent kosmetyków na-
turalnych, pochodzący ze Świdnicy.
Na drugim miejscu była Paulina Bagińska, 
od 2014 roku jest właścicielką Domu Klahra 
Kawiarni Artystycznej. Skąd pomysł na ka-
wiarnię? – Od początku mojej ścieżki zawodo-
wej związana byłam z działalnością kulturalną 
i artystyczną, pracowałam (i nadal pracuję) 
jako instruktor teatralny, związana jestem z kil-
koma grupami teatralnymi, piszę scenariusze, 
prowadziłam i uczestniczyłam w wielu przed-
sięwzięciach społecznych i kulturalnych. Wraz 
z narzeczonym zauważyliśmy, że w naszej oko-
licy brakuje miejsca, które byłoby przestrzenią 
dla niezależnej twórczości, do prezentowania 
i odbioru sztuki – wyjaśnia Paulina Bagińska. 
Tak powstało miejsce wyjątkowe, naszym 
zdaniem nie tylko w skali Lądka-Zdroju, gdzie 
funkcjonuje kawiarnia.
Trzecie miejsce w „Debiutantkach” zajęła 
Aleksandra Pawlak i jej firma FitDiet z Wał-
brzycha. Fitdiet to nie tylko dieta, jak zapew-
nia dietetyk Aleksandra Pawlak, to styl życia, 
zdrowe, racjonalne żywienie oraz ćwiczenia, 
które poprawiają nie tylko stan zdrowia ale i 
ducha. – Stworzyłam centrum zdrowia i urody, 
w którym Panie czują się komfortowo i wyjątko-
wo.  W naszej ofercie znajdą usługi dietetyczne, 
kosmetologiczne i podologiczne, oraz zajęcia w 
kameralnym Studio fitness &Pilates.  Miejsce 
relaksu i pozytywnych emocji – zapewnia za-
łożycielka FitDiet, a my do tych zapewnień się 
przyłączamy.

W kategorii „Profesjonalistki” na pierw-
szym miejscu znalazła się Marylise Bo-
ugaret (Segepo–Refa). Bliska jest myśl 
Mahatma Gandhi: „Żyj tak, jakbyś miał 
umrzeć jutro – Ucz się tak, jakbyś miał żyć 
wiecznie”. Najpierw, przez 3 lata, wykładała 
ekonomikę na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Budapeszcie, w tym samym czasie 
pełniła obowiązki koordynatora rozwoju 
międzynarodowego i zarządzania projek-
tami UE w nowoczesnym centrum E-Lear-
ning na Politechnice w stolicy Węgier oraz 
koordynatora rozwoju stosunków między 
przedsiębiorstwami a Wydziałem francu-
skojęzycznych inżynierów na tej samej po-
litechnice. Od 13 lat jest dyrektorem SEGE-
PO-REFA Sp. z o.o.
Na drugim ex aequo były: Anna Chmie-
lewska – jest współwłaścicielką i dyrek-
torem finansowym firmy Awartech, dzia-
łającej w przemyśle mechanicznych; jest 
również radną gminy Długołęka, współ-
organizatorką i wiceprezesem Stowarzy-
szenia w Kobiecym Kręgu oraz członkinią 
rady sołeckiej w Kiełczowie; Małgorzata 
Bieniaszewska - od 2002 roku prowadzi 
firmę MB Pneumatyka, która produkuje 
złącza do pneumatycznych układów ha-
mulcowych i zawieszeń w pojazdach użyt-
kowych. 
Trzecie miejsce w kategorii „Profesjonalist-
ka” zajęła Ewa Czerchawska-Jarosz. Jest 
lekarzem stomatologiem, absolwentką Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu i prezesem 
kliniki Mediconcept, którą budowała od 
samego początku pracując całymi dniami w 
celu zbudowania marki i zdobycia zaufania 
pacjentów. Ewa Czerchawska jest również 
członkinią Koła Transplantologicznego. 

W kategorii „Osobowość” wygrała Agniesz-
ka Aleksandrowicz. Doświadczenie zawo-
dowe zdobywała pracując w mediach, agen-
cjach reklamowych oraz międzynarodowych 
korporacjach. Wrażliwa społecznie od zawsze 
angażowała firmy i środowiska, w których pra-
cowała, do działań na rzecz akcji dobroczyn-
nych. Od 2009 roku jest Prezesem Zarządu 
Fundacji „Na ratunek dzieciom z choroba 
nowotworową”. Pod jej kierownictwem, 
Fundacja stała się jedną z największych i naj-
lepiej rozpoznawalnych organizacji pożytku 
publicznego w Polsce. Jest organizatorem 
ogólnopolskiej kampanii medialnej na rzecz 
budowy Przylądka Nadziei, największej w kra-
ju kliniki onkologicznej dla dzieci. – W trudny 
i kosztowny proces budowy Przylądka Nadziei 
włączyło się wielu ludzi dobrego serca. Ich wy-
siłek i wsparcie jest najlepszym przykładem 
tego, że wzajemna solidarność czyni świat 
lepszym – mówi prezes fundacji, Agnieszka 
Aleksandrowicz. Dzięki kampanii, w którą za-
angażowała się Martyna Wojciechowska, Fun-
dacji udało się zgromadzić pierwsze 10 mln zł 
na funduszu budowy.
Na drugim miejscu była Anna Kobel, to 
współzałożycielka i wice Prezes Stowarzy-
szenia Świętego Celestyna w Mikoszowie, z 
powołania wieloletni nauczyciel, a także przez 
dwie kadencje radna Rady Miejskiej. Stowa-
rzyszenie św. Celestyna założono w 1991 roku 
przez mgr Annę Kobel oraz jej dwie córki, dr 
nauk med. Krystynę Kobel-Buys i mgr Małgo-
rzatę de Haan. Wszystkie trzy założycielki zna-
lazły się wśród nominowanych w tej kategorii.
Na trzecim miejscu – Magdalena Filcek ab-
solwentka wrocławskiej ASP, pilot balonowy i 
na pewno kobieta renesansu, a z tą postawą 
koresponduje życie i twórczość jej życiowego 

Laureatki i Laureaci  
Plebiscytu Kobiece Twarze
Każda nagroda, wyróżnienie w Plebiscycie Kobiece Twarze, mają dla nas – organizatorów – symboliczny wymiar, ponieważ 
promują kobiecą przedsiębiorczość, są realizowaniem celu dla jakiego powstał Plebiscyt. Przypomnijmy raz jeszcze kogo 
nagradzaliśmy w poprzednich dwóch edycjach.

W 2016 roku również spotkaliśmy się na uroczystym finale Plebiscytu Kobiece Twarze w Zamku Książ. W programie, obok dopracowa-
nych do ostatniego szczegółu prezentacji laureatów (prezentacja filmowa), znalazło się miejsce na pokazy mody nowej projektantki 
Edyty Szwarcberg, recital piosenki francuskiej oraz bankiet. 

>>
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mentora –  Leonarda da Vinci. Misją Magdale-
ny Filcek, która realizuje w VINCI FIT ART  jest: 
łączenie nauki i sztuki, dążenia do harmonii 
życia, ciekawości świata oraz dobrostanu ludzi 
przez szeroko rozumianą edukacja i kultura. 
Magdalena Filcek wspiera także seniorów. 
Stworzyła wraz ze Stowarzyszeniem TuRa-
zem „Akademię Leonarda da Vinci – Złoty 
Wiek”. Jest ona m.in. autorką projektu „Po-
koju Zaczytanych” na oddziały dziecięce w 
szpitalach i hospicjach - dla Fundacji ZACZY-
TANI. Aktywnie wspiera działania związane z 
ochroną środowiska w Polsce i za granicą. To 
także autorka koncepcji projektu Baloondrom 
jako urządzenia technicznego wpływającego 
na zachowanie podróżnych, wspierające po-
prawę jakości powietrza.

Firmą przyjazną kobiecie – to czwarta kate-
goria – okazała się Mediconcept, a na kolej-
nych 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 ko-
biet: Mediconcept i Medfemina.
Rok temu w Plebiscycie Kobiece Twarze zgło-
szeń było jeszcze więcej, wybór był jeszcze 
trudniejszy, natomiast wręczanie nagród i 
statuetek były naprawdę podniosłym mo-
mentem.

W kategorii „Debiutantki” nagrody otrzymały: 
Miejsce 1 – dr n. med. Patrycja Wizińska-
-Socha – Prezes Zarządu oraz dr n. med. Anna 
Skotny – Dyrektor Operacyjny w firmie Ne-
stmedic. Są założycielkami firmy Nestmedic, 
która opracowała Pregnabit – przenośne urzą-
dzenie pomiarowe pozwalające na bezpiecz-
ne i wiarygodne badanie akcji serca płodu, 
tętna mamy oraz zapis czynności skurczowej 
mięśnia macicy.
Marzena Michalec – miejsce drugie – za 
przedsięwzięcie Kobieta w biegu, projekt 
obejmuje właściwie cały kraj. W 2016 roku w 
organizowanych przez nią biegach kobiet „Za-
wsze Pier(w)si” udział wzięło ponad 5 tysięcy 
zawodniczek.
Kamila Jakubiuk – miejsce trzecie – debiutu-
jąca firma FunFitness, której celem jest m.in. 
uświadamianie ludzi, jak ważna jest aktywność 
ruchowa, aby zapewnić sobie sprawność na ko-

lejne lata, bez opieki medycznej. Dlatego firma 
organizuje zajęcia takie jak zumba czy pilates, 
ponadto dostarcza zbilansowane posiłki diete-
tyczne wprost do domów lub firm.

Kategoria „Profesjonalistki”:
Mariola Dudziak – 1 miejsce. Jest dyrekto-
rem w Specjalistycznym Szpitalu im. dra 
A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, w którym 
pracuje od 1986 roku. Credo jakie przyświeca 
jej pracy jest związane, rzecz jasna, z działa-
niem szpitala, czyli: organizacja pracy i dobór 
zespołów pracowników oraz niezbędnych 
środków materialnych podporządkowany 
jest realizacji misji szpitala „ratować, leczyć, 
zawsze dawać nadzieję”.
Ex aequo 2 miejsce Dorota Chodorowska 
– jest właścicielką Natura Centrum Odno-
wy Biologicznej, mikroprzedsiębiorstwa o 
charakterze usługowym w branży kosmetycz-
nej. Dorota Chodorowska kieruje się dewizą, 
aby robić to co kochamy. Jest to jej zdaniem 
recepta na powodzenie w życiu zawodowy, 
bo jeśli praca sprawia nam przyjemność to 
przestaje być tylko pracą. Monika Krawczyk-
-Rudnicka – jest właścicielką kilku firm: Glo-
bal Service M&A, Majster-Med, GSMA Sp. 
z o.o., GSMA Sp. z o.o. Energia-pl S.K., Wy-
dawnictwo GSMA, Maxgrid S.A., The Rose 
S.A., Senioren24h EOOD. W tworzeniu biz-
nesu przyświeca jej myśl: „Mógłbyś osiągnąć 
w życiu wszystko, co chcesz, gdybyś tylko choć 
trochę pomógł innym ludziom osiągnąć to, 
czego oni chcą.” Zig Zigler.
Magdalena Rygiel – 3 miejsce – właściciel fir-
my Akapit, która działa w takich branżach jak: 
Public Relations, reklama, media. Za swój naj-
większy sukces uważa fakt, że pomimo blisko 
20 lat istnienia firmy, lepszych i gorszych chwil, 
nie zgubiła ciekawości ludzi i działań, chęci roz-
woju i podejmowania nowych wyzwań.

Kategoria „Osobowości”
Elżbieta Wojdyła – pierwsze miejsce. Prze-
wodnicząca Stowarzyszenia Zawsze Ko-
bieta w Oławie, którego jest założycielką. 
Niezwykle wrażliwa na krzywdę ludzką, spo-
łecznik, która mimo choroby nowotworowej 
niesie pomoc potrzebującym. Organizatorka 
wielu akcji charytatywnych dla chorych na 
raka, organizatorka biegów, imprez kultural-
nych, koncertów. Od 6 lat inicjatorka Wigilii 
dla bezdomnych i potrzebujących. Z jej ini-
cjatywy organizowane są Marsze Różowej 
Wstążki. Zaangażowała się w przeprowadza-
nie bezpłatnych badan USG piersi dla kobiet. 

W ciągu 6 lat przebadano ponad 3000 kobiet.
Wanda Ziembicka-Has – 2 miejsce. Dzien-
nikarka radiowo-telewizyjna od 40 lat. Spo-
łecznik, przez dwie kadencje samorządowiec. 
40 lat temu rozpoczęła działalność społeczną 
– została wówczas opiekunem społecznym i 
dawcą zerowej grupy krwi. Ponadto zawsze 
działała w kręgu spraw kultury. To kobieta 
niezwykle aktywna, dlatego wymienimy je-
dynie fragment jej przedsięwzięć. Od 4 ka-
dencji jest radną Osiedla‚ „Plac Grunwaldzki’’ 
gdzie wymyśliła tytuł „Honorowy Mieszka-
niec Osiedla’’. Z jej inicjatywy możemy teraz 
oglądać tablice na dawnej WFF: Wojciecha 
Hasa, St. Lenartowicza, Zbyszka Cybulskiego 
i także Skwer Cybulskiego. Działa aktywnie 
w ZASPIE, w którym jest w Zarządzie we Wro-
cławiu. Posadziła wiele drzew we Wrocławiu: 
Chopina, Słowackiego, Kultury. M. Curie-Skło-
dowskiej. 15 grudnia rozpocznie WIGILIE DLA 
UBOGICH, które organizuje od 28 lat i otrzy-
mała za to‚ „OPTIMUS HOMINUM” i 2 lata 
temu Nagrodę Prezydenta Wrocławia.
Władysława Kotlarek – 3 miejsce. Kobieta 
bardzo aktywna, od 2006 roku jest członkinią 
Bolesławieckiego Klubu Amazonek. W la-
tach 2006–2008 pełniła funkcję Wiceprezesa 
natomiast w roku 2008 została wybrana na 
stanowisko Prezesa Bolesławieckiego Klubu 
Amazonek i tak jest do dziś. Jest aktywnym 
członkiem Powiatowej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego. Włączając się we współpra-
cę Powiatu Bolesławieckiego z organizacjami 
pozarządowymi bierze udział w organizowa-
nych przez Powiat Bolesławiecki szkoleniach, 
konferencjach na temat współpracy z sekto-
rem organizacji pozarządowych. Aktywnie 
pozyskuje fundusze na zadania służące reha-
bilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z 
terenu powiatu Bolesławieckiego.

W kategorii „Firma Przyjazna Kobietom”: 
pierwsze miejsce Global Service M&A, Nifco 
Poland miejsce drugie oraz trzecie Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego.

Kategoria „Najlepsza firma z produktem 
lub usługą dla Kobiet” – pierwsze miejsce ex 
aequo zdobyły firmy Vito Vergelis i Medfemi-
na – Centrum Zdrowia Kobiety; drugie miej-
sce 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.

>>
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CZASEM STAJESZ PRZED LUSTREM, ŻEBY NA-
ŁOŻYĆ PODKŁAD, POMALOWAĆ RZĘSY. CZY 
WTEDY ZDARZA CI SIĘ POMYŚLEĆ: „O KUR-
CZE, MANUELA, ALEŚ SIĘ POSTARZAŁA?”
W anoreksji stoisz przed lustrem, i żebyś ważył 
pięćdziesiąt kilo, sądzisz, że osiemdziesiąt. Mam 
podobnie tyle, że z wiekiem - widzę w lustrze 
młodą dziewczynę. Dopiero na zdjęciach do-
strzegam te pięćdziesiąt parę lat.

STARZENIE SIĘ KOBIET?
Tabloidy, plotkarskie portale robią sobie 
bekę z kobiecych twarzy. Pokazują zdję-
cie aktorki sprzed 10-20 lat razem z ak-
tualnym i zapytują: „Co jej się stało?” Po-
kazując normalny proces, przedstawiają 
go to tak, jakby starzenie się było klęską. 
Dlaczego nie pokażą wątroby męskiego cele-
bryty, który nie to, że normalnie się starzeje, 
tylko chla? „Zobaczcie, jak on o siebie nie dba, 
jak się zniszczył, to jest chore!”. Ale oni wolą 
wyszydzać to co naturalne.

KOBIETY CZASEM MÓWIĄ, Z TAKIM SMUT-
KIEM, CZY TEŻ ŻALEM, ŻE W PEWNYM MO-
MENCIE MĘŻCZYŹNI, W OGÓLE LUDZIE, 
PRZESTAJĄ SIĘ NIMI INTERESOWAĆ. A W 
ZWIĄZKU Z TYM ONE JAKBY ZNIKAJĄ, STAJĄ 
SIĘ PRZEZROCZYSTE.
Moje pytanie w tej sytuacji: „Czego oczekuję 
kiedy mężczyzna ogląda się za mną?”. „Czego 
nie mam gdy on przestaje to robić?”.

NO WŁAŚNIE CZEGO? 
Zainteresowania. Jakiego? Erotycznego. Ale czy 
chcę się pieprzyć z obcym facetem? Mam męża, 
dziecko, jestem szczęśliwa - po cholerę mi to??  
Rozumiem: hormony buzują, wybieram partne-
ra, chcę seksu z nowo poznanymi. Kiedy jednak 
nie chcę mieć kochanków, to po co mi ta uwaga?

A MOŻE CHODZI O TO, ŻE TE MĘSKIE SPOJ-
RZENIA DAJĄ… 
Poczucie wartości?! Koło czterdziestki, pięć-
dziesiątki brak ci poczucia wartości?! No to 

chyba musisz iść do psychologa. Tak jak wiele 
gwiazd, które ostatnio ogłaszają, że najpierw 
sobie porobiły różne rzeczy z ciałem, a potem 
poszły na terapię i tam się dowiedziały na czym 
polega prawdziwe piękno. Mnie się zdaje, że z 
tym powinno być tak jak z przerywaniem ciąży 
- w cywilizowanych krajach gdy chcesz to zro-
bić masz najpierw rozmowę z psychologiem.
Fotograficy mody mówią, że dziewczynom, któ-
re mają zrobione piersi, mocno skorygowane 
twarze, wyziera z oczu smutek. Bo te zabiegi 
nie są robione po to, żeby być szczęśliwą, tylko 
przestać być nieszczęśliwą. A skalpelem duszy 
nie naprawisz, za cienka.

CHODZI MI TEN RODZAJ PIĘKNA, KTÓRYM 
EMANUJE MŁODA KOBIETA. CHODZI MI O 
DOJRZAŁOŚĆ, MĄDROŚĆ, DOŚWIADCZE-
NIE, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, CZYLI 
TO WSZYSTKO CO Z WIEKIEM WYRAŻA SIĘ 
W RYSACH. WALKA Z CZASEM, CZYLI OPE-
RACJE PLASTYCZNE, WALKA Z CZASEM TO 
JEST TO COŚ CO ODBIERA WYRAZISTOŚĆ 
KOBIECEJ TWARZY. ONA SIĘ WTEDY STAJE 
JAKAŚ PLASTIKOWA, KARYKATURALNA, NI-
JAKA.
A jak facet ma depresję i się nie leczy, tylko pije, 
to nie jest karykaturalne?

ROZMAWIAMY O KOBIETACH. 
Ale w tym co powiedziałeś jest podtekst patriar-
chalny, jakby tylko kobiety miały problem..

ŻADEN KONTEKST, PO PROSTU UMÓWILI-
ŚMY SIĘ NA ROZMOWĘ O KOBIETACH. 
Madonna miała rację mówiąc, że starzenie się 
jest grzechem u kobiet.  Byłaś młoda, atrakcyj-
na, płodna, byłaś z kim chciałaś, ale teraz twój 
czas minął, płać za to. Ewa sprowadziła na świat 
śmierć, swoim grzechem, więc ją „karzemy”. Za 
nieprzydatność do rozmnażania, to takie biolo-
giczne. Mężczyzna jest płodny więc nadal atrak-
cyjny. 74-leni Mick Jagger właśnie został ojcem. 
Na scenie jest reklamą własnej spermy - wije się 
jak dziarski plemnik.

CZYLI KOBIETY WCHODZĄC W TE RÓŻNE BO-
TOKSY, OPERACJE, UCIEKAJĄ OD TEGO MO-
MENTU KIEDY PRZYJDZIE IM ZAPŁACIĆ ZA 
TO, ŻE MIAŁY DOBRZE.
Starość jest rodzajem choroby, odsunięciem 
na margines - towar musi być świeży, w kon-
sumpcyjnym społeczeństwie. Nie chodzimy w 
białych perukach, jak w wieku osiemnastym, 
kiedy starość była ceniona - my malujemy włosy.  
Dawniej był też gorset. A teraz jest jeszcze go-
rzej, bo my ten gorset wchłonęłyśmy: kanon 
wyglądu, dbania o siebie. Niektóre kobiety się 
buntują I teraz jest pytanie: czy ty chcesz, czy nie 
chcesz go nosić?

ALE DLACZEGO TAK WIELE KOBIET TO JED-
NAK ROBI?
Właśnie dlatego, że żyją w świecie patriar-
chalnym.

ALE…
Nie mów, że nie! Nikt nie dręczy mężczyzn 
pytaniem o wieczną młodość. Im zadaje się 
pytanie o nieśmiertelność. Jeden z najsłyn-
niejszych dramatów europejskich „Faust”, jest 
o czym? Przychodzi diabeł do starego inte-
lektualisty proponując: „Będziesz mądry jak 
jesteś, ale młody”. I mędrzec tego chce. Czego 
więc wymagać od zwykłych ludzi, współcze-
śnie, gdy twój wygląd jest twoim logo.  Ko-
biety utożsamiają młodość z urodą. Piękno 
seksualne jest twardą walutą. Ciągle słyszą z 
telewizora, radia, z kolorowych magazynów, 
internetu: „Zainwestuj w wygląd, będziesz 
miała swoje doświadczenie, mądrość a bę-
dziesz piękna i młoda ”. Jak możesz od nich 
oczekiwać, że się temu oprą?! Jak możesz 
później za to je krytykować?!

fragmentu wywiadu,
cały na FB Manela Gretkowska 

lub na www.manuelagretkowska.pl

Wywiadowana przez Tomka Kwaśniewskiego w Wysokich Obcasach Extra, pół roku temu. 
Zdjęcie nie jest z fotoszopu, tylko światło i makijaż. Manuela Gretkowska, o tym dlaczego 
kobiety walczą z czasem, a mężczyznom nikt nie zadaje pytania o wieczną młodość. I o 
tym, że Mick Jagger jest na scenie reklamą własnej spermy.

Być piękną
Po swojemu

Manuela Gretkowska - pisarka, publicystka
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Niby coraz więcej z nas pracuje, ale wśród 
osób biernych zawodowo przeważają kobie-
ty.  W pierwszym kwartale 2017 roku na 100 
Dolnoślązaczek powyżej 15 roku życia przy-
padało aż 51 kobiet zawodowo biernych, to 
znaczy takich, które nie miały pracy i jej nie 
poszukiwały (dla porównania, wśród męż-
czyzn biernych było 36). Te z nas, które pra-
cują zawodowo, narzekają na przeciążenie 
obowiązkami. W powszechnej świadomości 
to kobiety są bowiem odpowiedzialne za 
prowadzenie domu. Dlatego po powrocie z 
pracy bierzemy się za pranie, gotowanie i 
sprawdzanie lekcji dzieci. Mężczyzna, jeśli 
jest światły i dobry, co najwyżej POMAGA 
żonie.

Nierówności w płacach i pozycji
Żeby wywalczyć sobie równorzędną pozycję w 
firmach musimy zazwyczaj pracować więcej i 
ciężej niż nasi koledzy, dostając za to mniej 
pieniędzy niż oni. Luka płacowa (gender pay 
gap) wyniosła w Polsce w 2016 roku aż 20,6%. 
Na 145 badanych państw zajmowaliśmy pod 
tym względem 51 miejsce… A niższe płace 
przekładają się na niższe emerytury. Przecięt-
na emerytka pobiera w Polsce 76% tego, co 
otrzymuje emeryt.

O potrzebie zmian w wynagradzaniu i dostę-
pie kobiet do stanowisk mówią organizacje, 
które aktywnie działają na rzecz promocji rów-
ności kobiet. Plebiscyty gospodarcze, takie jak 
Kobiece Twarze, Kongres Kobiet, lokalne i re-
gionalne fora. Wszystkie te inicjatywy, których 
pojawiło się wiele w ostatnim 10-leciu, zwra-
cają uwagę na problem równouprawnienia 
kobiet, powoli zmieniając świadomość spo-
łeczną i świadomość samych kobiet. Niestety, 
dzieje się to zbyt powoli (zaś zmiany prawa, 
których jesteśmy świadkami w ostatnich mie-
siącach, wręcz nas cofają).

W badaniach tzw. „Gender Equality Index” 
za 2015 rok Polska specjalnie nie błyszczy. 
Średni wskaźnik równości dla 28 krajów Unii 
Europejskiej wynosi 66,2%, dla Polski to rap-
tem 56,8%. Tylko trochę ponad ostatnią w tej 
grupie Grecją (50%) i daleko, daleko za lider-
ką, którą jest Szwecja (82,6%). 

Bardzo słabo wypadamy w statystykach dotyczą-
cych udziału kobiet we władzach – zarówno w 
polityce, jak i w biznesie. Na 36 radnych dolnoślą-
skiego sejmiku tylko 9 to kobiety a wśród wszyst-
kich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na-
szego regiony panie stanowią nieco ponad 17%. 
Niby od dawna wiadomo, że różnorodność w fir-
mach przekłada się na ich efektywność i wyniki fi-
nansowe. Różnorodność w wielu aspektach, także 
genderowych. Wciąż jednak udział kobiet w zarzą-
dach dużych przedsiębiorstw w Polsce to ledwie  
12-13%, zaś na stanowisku prezesa jest ich jeszcze 
mniej (6-7%). A przecież 65% wszystkich kobiet w 
Polsce ma ukończone studia wyższe – jesteśmy 
równie dobrze wykwalifikowane jak mężczyźni. 

Kobiety kobietom
Odrębnym problemem jest gotowość kobiet, 
które już wywalczą sobie pozycję w firmie czy 
organizacji, do podejmowania działań na rzecz 
innych pań. Na III Dolnośląskim Kongresie Ko-
biet mówiły o tym profesorki Małgorzata Fuszara 
i Magdalena Środa. Syndrom „wciągniętej drabi-
ny”, tudzież „rodzynka w cieście”. Ale na ten syn-
drom cierpi coraz mniej dyrektorek i prezesek. 
Coraz częściej za to firmy prowadzone przez sze-
fowe podejmują różne inicjatywy na rzecz kobiet. 
Jesteśmy bardziej wrażliwe na potrzeby naszych 
pracownic, ale też temat kobiet i ich potrzeb stał 
się w ostatnich latach bardziej popularny. Przy 
okazji plebiscytów takich jak Kobiece Twarze fir-
my pytane są o to, jakie rozwiązania przyjazne ko-
bietom wdrażają, jaki jest procent pracownic po-
wracających do firmy po urlopie macierzyńskim, 
jak wygląda kwestia równości wynagrodzeń obu 
płci itd. Tego rodzaju pytania kierują uwagę za-
rządzających na kobiety i z czasem prowadzą do 
zmian w polityce firmy względem pracownic.

Zmianom na naszą korzyść sprzyja też demo-
grafia. Na Dolnym Śląsku brakuje rąk do pra-
cy. Poziom bezrobocia we wrześniu tego roku 
spadł do 5,4% i jest najniższy od 1999 roku. Fir-
my ratują się ściąganiem pracowników z zagra-
nicy, ale to czasochłonny proces. Stąd większa 
gotowość przedsiębiorców do wprowadzania 
rozwiązań ułatwiających kobietom powrót do 
pracy po urlopach macierzyńskich czy łączenie 
pracy z wychowywaniem dzieci (elastyczne 
godziny, telepraca). Pracodawcy dostrzegli w 

końcu korzyści z lepszego traktowania swoich 
pracownic.

Kobiety i Unia
W kwestii równouprawnienia wiele też zawdzię-
czamy Unii Europejskiej. Artykuł 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej wskazuje, że w swoich działaniach 
Unia zwalcza wykluczenie społeczne i dyskrymina-
cję oraz wspiera równość szans kobiet i mężczyzn. 
Poszanowanie dla równego traktowania, bez wzglę-
du na wiek czy płeć, to jedna z podstawowych tzw. 
polityk horyzontalnych Unii. Preferencje dla pro-
jektów kierowanych do kobiet czy też promujących 
rozwiązania przyjazne kobietom, stosowane przy 
rozdzielaniu pieniędzy unijnych, spopularyzowały 
ten temat wśród przedsiębiorców i organizacji. Wi-
dać ogromną zmianę w podejściu do równoupraw-
nienia kobiet, jaka dokonała się w Polsce od czasu 
naszego wejścia do zjednoczonej Europy.

Tymczasem jeszcze rok temu Światowe Forum 
Gospodarcze w Davos twierdziło, że na równość 
kobiet i mężczyzn w gospodarce, polityce, pod 
względem ochrony zdrowia i w dostępie do 
edukacji przyjdzie nam poczekać jeszcze 83 
lata. Dużo? No cóż, nie mam dobrych wiado-
mości. Właśnie ogłoszono nowe prognozy - o 
pełnym równouprawnieniu będziemy mogły 
rozmawiać za…100 lat! 

Barbara Kaśnikowska
Przewodnicząca kapituły Plebiscytu  

Gospodarczego Kobiece Twarze

Wiek za wiekiem
W 2018 roku minie sto lat, od kiedy kobiety w Polsce zyskały prawa wyborcze. 
Wiek, podczas którego sytuacja kobiet radykalnie się zmieniła. Jesteśmy aktyw-
ne zawodowo, działamy w polityce i samorządzie. Jesteśmy partnerem mężczyzn, 
równouprawnionym uczestnikiem życia społecznego. Tylko czy na pewno?

Coraz rzadziej słyszymy historie o seksi-
stowskich żartach w firmach. Kobiety sa 
na tym punkcie znacznie bardziej wy-
czulone niż 10-15 lat temu. Kiedy zaczy-
nałam pracę w latach 90-tych ubiegłego 
wieku uczono mnie, żeby takie żarty 
puszczać mimo uszu. Były nieprzyjemną, 
ale w pewien sposób „naturalną” częścią 
rzeczywistości. Współczesne dziewczyny 
nie mają wątpliwości, że na seksistowskie 
zaczepki trzeba ostro reagować. Nie ma 
na nie przyzwolenia i dobrze.

Statystyki: Współczynnik aktywności zawodowej Dolnośląza-
czek w pierwszym kwartale 2017 r. 49,4% (dla Dolnoślązaków 
64%). Dzietnoś na Dolnym Śląsku 1,286 w Polsce 1,357.

Barbara Kaśnikowska
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Pierwszą próbę wykorzystania swojego wi-
zerunku, a właściwie pięknego głosu w celach 
biznesowych podjęła Daisy już w 1909 roku. To 
właśnie wtedy próbowała przekonać swojego 
bajecznie bogatego męża męża Hansa Hein-
richa XV, hrabiego von Hochberga, barona na 
Książu i księcia na Pszczynie, aby zgodził się na 
zarejestrowanie jej głosu. Obdarzona pięknym 
sopranem Daisy uczyła się w młodości śpiewu 
m.in. u słynnego, polskiego tenora Jana Resz-
ke w Paryżu. Zamierzała nagrać klasyczne arie 
we własnej interpretacji, a środki ze sprzedaży 
płyt przeznaczyć na rzecz szkoły dla dzieci nie-
pełnosprawnych w Wałbrzychu, którą otworzy-
ła rodzina książęca. Ostatecznie do realizacji 
zamierzenia nigdy nie doszło, ponieważ mąż 
Daisy, konserwatywny pruski arystokrata uznał, 
że publiczne występy żony, a tym bardziej zara-
bianie na jej głosie to „nie po książęcemu”. Dla 
kultury niemieckiej tamtego okresu Daisy była 
po prostu „niebezpiecznie wyemancypowana” 
jako że Niemcy w tamtym czasie należały do 
najbardziej konserwatywnych państw na świe-
cie, a zdaniem Daisy cesarski dwór Wilhelma 
II przypominał pruskie koszary, gdzie „kobiety 
traktowane były jak dziewki”. W 1922 uznawa-
ne przez wielu za bajkowe, a w rzeczywistości 
będące pasmem nieszczęść małżeństwo daisy 
i Hansa Heinricha XV zakończyło się rozwodem.  
Zubożałą w wyniku rozwodu i trudności z przesy-
łaniem alimentów spowodowanymi światowym 
kryzysem finansowy, księżna Daisy postanowiła 
wziąć sprawy s woje ręce. Namówiona przez 
angielskiego kuzyna postanowiła zarobić na 
swoich wspomnieniach. Przez całe swoje życie 
księżna prowadziła zapiski, które w 1928 roku 
postanowiła zredagować i opublikować. Na ryn-
ku wydawniczym ukazały się kolejno trzy tomy. 
Pierwszy z 1928 roku nosi tytuł „Daisy Princess 
of Pless by Herself „. Traktuje on pokrótce o ży-
ciu księżnej do momentu zakończenia I wojny 
światowej, kładąc w głównej mierze nacisk na 
stosunki między Anglią a Niemcami, okoliczno-
ści wybuchu wojny oraz przebieg działań wojen-
nych. Pamiętnik doczekał się w samym 1928 roku 
czterech wydań, a wedle słów Marii Małgorzaty z 
Radziwiłłów Franciszkowej Potockiej było ich aż 
sześć w ciągu kilku miesięcy . Powodzenie książki 

Biznesy księżnej Daisy
czyli jak zarobić na wizerunku
W obiegowej opinii ostatnia właścicielka zamku Książ, najsłynniejsza w historii mieszkanka Wałbrzycha czyli księżna Daisy von Pless prezen-
towana jest jako szlachetna i piękna celebrytka, cierpiąca w nieszczęśliwym małżeństwie i spiesząca na pomoc ubogim Ziemi Wałbrzyskiej. 
Dużo w tym opisie prawdy, ale warto uzupełnić go o biznesową żyłkę księżnej. Po rozwodzie w latach 20-tych wbrew konwenansom swojej 
sfery odniosła ogromny sukces pisząc autobiograficzne książki i reklamując kosmetyki. 

ewidentnie poprawiło „trudną” sytuację finanso-
wą księżnej.  Niemiecka dwutomowa wersja zo-
stała ocenzurowana ze względu na nieprzychylne 
komentarze księżnej dotyczące zarówno rodziny 

cesarskiej jak i całego kraju. Książka wzbudzała 
wówczas wielkie emocje i naraziła Daisy na liczne 
ataki prasy. Jej tytuł był zapewne nawiązaniem 
do słów księżnej: „tak, wszyscy tańczycie na wul-
kanie”  wypowiedzianych w lipcu 1914 roku, tuż 
przed wybuchem I wojny światowej.

Kontynuacją wspomnień księżnej był tom 
drugi – „From My Private Diary” opublikowa-
ny w 1931 roku. Jego wydanie nowojorskie 
nosi tytuł „Better left Unsaid” . Sama księżna 
wymyśliła tę nazwę dla drugiego tomu, o czym 
pisze w pierwszym rozdziale swojego pamięt-
nika . W publikacji tej Daisy skupiła się tym 
razem na kulisach książęcego życia, które dla 
ówczesnych czytelników było światem zgoła 
niedostępnym. W swych rozważaniach powra-
ca do minionych lat oraz podaje różne ciekawe 
przykłady noszonych przez siebie kreacji oraz 
wyrobów jubilerskich. Ostatni tom „What I left 

Unsaid” z 1936 roku  stanowi uzupełnienie 
dwóch poprzednich wydawnictw; w tym sa-
mym roku ukazało się jeszcze jedno wydanie. 
Na stronach książki księżna przedstawia swoje 

przemyślenia w kwestii polityki, życia na sa-
lonach oraz na temat jej przyjaciół i rodziny 
na tle czasów, w których przyszło im żyć. 

Wspomnienia Daisy von Pless, których trzeci 
tom ciągle czeka na swój polski przekład,  od-
niosły spektakularny sukces i w samych tylko 
Stanach zjednoczonych doczekały się kilku wy-
dań i prasowych serializacji. Także na łamach 
prasy w Wielkiej Brytanii i USA przez niemal 
całe lata 20-te XX wieku trumfy święciła reklama 
amerykańskiego kosmetyku Mercolized-Wax z 
Daisy w roli głównej. Księżna zdecydowała się 
na desperacki krok –, za wynagrodzeniem zgo-
dziła się na imienne lansowanie popularnego 
wtedy kosmetyku. Reklama, uwierzytelniona 
cytatem Daisy zaczęła ukazywać się stopniowo 
na łamach popularnej prasy angielskiej od 
kwietnia 1923 r, by w listopadzie tegoż roku 
i w kwietniu następnego przybrać rozmiary 
intensywnej kampanii. Reklama zaczyna się 
słowami: „Księżna von Pless – jedna z najpięk-
niejszych kobiet – wychwala [zalety] Mercolized 
Wax-u dla karnacji. Mercolized Wax absorbuje 

stare, wyschnięte i odbarwione płatki skóry, od-
słaniając świeżą, nową cerę pod spodem. Spróbuj 
go przez kilka nocy, a zobaczysz jak znikną Twoje 
zmarszczki i plamy na skórze. Sława tego niesły-
chanego preparatu osięgnęła światowy rozgłos. 
Można go nabyć w każdej aptece i w eksluzyw-
nych sklepach. Cena 2-3/6.

Reklama ta opatrzona została sprytnie, nie 
współczesną fotografią Daisy, na której być 
może nie wyglądałaby korzystnie,  ale jej malo-
wanym portretem w stroju pielęgniarki z czasów 
niedawnej wojny. Oprócz wyidealizowanego 
piękna jej twarzy, portret ten miał pozytywne 
konotacje co do jej charakteru i szlachetnych 
zasług. Czyż nie tak wyglądają reklamy i dzisiaj?

Mateusz Mykytyszyn
Prezes zarządu Fundacji Księżnej Daisy 

von Pless na zamku Książ w Wałbrzychu
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Kapituła IV Plebiscytu „Kobiece Twarze – Women’s Faces”

Iwona
Basińska 
Od 2006 roku pełni funkcję 
Dyrektora Regionalnego Affi-
dea w kilku województwach. 

Anna
Chmielewska
Laureatka Plebiscytu „Kobiece 
Twarze – Women’s Faces” w 
2015 roku. Jest współwłaści-
cielką i dyrektorem finanso-
wym firmy Awartech. Dziełacz-
ka społeczna.

Prof. Alicja
Chybicka 

Lekarz medycyny, była prezes 
Polskiego Towarzystwa Pedia-
trycznego, szef Katedry i Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkolo-
gii i Hematologii Dziecięcej AM 
we Wrocławiu. Obecenie poseł 
RP, poprzednio senator RP.

Marzena
Gradecka 

Handlowiec, prezes ogólno-
polskiej sieci Drogerii Jasmin.
Właściciel Pałacu w Brzeźnie.

Lidia Geringer 
de Oedenberg
Obecnie jest pierwszą wice-
przewodniczącą w Komisji 
Prawnej i jedyną Polką zasia-
dającą w Parlamencie Euro-
pejskim trzecią kadencję.

Barbara
Grzegorczyk 

Od 2012 roku jest Prezesem 
Zarządu Spółki z o.o. „SANA-
TORIA DOLNOŚLASKIE” 

Teresa
Kachniarz 
Od 20 lat pełni funkcję Dyrek-
tora Raiffeisen Bank Polska S.A.

Barbara
Kaśnikowska 

Zastępca dyrektora Departa-
mentu Rozwoju Regionalnego 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego. 
Poprzednio prezes WSSE In-
vest-Park.

Patrycja
Lenkiewicz
-Majewska 
Właściciel Centrum Medycyny 
Estetycznej w Lubaniu.

Bożena
Łukasz 

Od 2017 roku na stanowisku 
Menedżera ds. Rozwoju Sprze-
daży w Prudential Polska. 

Danuta
Marosz 

Od 2002 roku dyrektor Teatru 
Dramatycznego im. Jerzego 
Szaniawskiego w Wałbrzychu. 

Mateusz
Mykytyszyn 

Założyciel, fundator oraz 
prezes Fundacji Księżnej Da-
isy von Pless zajmującej się 
upowszechnianiem historii 
Wałbrzycha i regionu, działal-
nością edukacyjną i kulturalną.

Martyna
Pajączek 
Od 2011 roku jest prezesem 
Miedzi Legnica - prężnie dzia-
łającego klubu piłkarskiego

Marcin
Pawęska 

Od września 2017 r. sprawuje 
funkcję rektora MWSLiT. W 
czerwcu 2017 roku został mia-
nowany profesorem w Ning-
bo University of Technology, 
Chiny.

Zbigniew
Piechociński 
Prezes zarządu Spółki Wadex, 
nieprzerwanie od roku 1990. 

Jolanta
Suława 

Prezes Zarządu DZT Service 
Sp. z o.o. Działaczka społeczna.

Wanda
Ziembicka-Has
Dziennikarka radiowo-telewi-
zyjna od 40 lat, wykładowca 
akademicki, człowiek kultury. 

Piotr
Freyberg 

W latach 1992–2006 Dyrektor 
Generalny 3M Poland sp. z o.o. 
filia amerykańskiej korporacji 
3M – Minnessota Mining and 
Manufacturing; od 2007 roku 
Dyrektor ds. Rozwoju w 3M 
Wrocław (centrum produkcyj-
ne firmy 3M w Polsce).

Więcej o Członkach kapituły na www.kobiecetwarze.pl
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Hotel Restauracja MARIA
Hotel**** MARYSIEŃKA

58-306 Wałbrzych
ul. Wrocławska 134 B
tel: + 48 74 665 01 00
tel./fax: + 48 74 665 01 50
e-mail: hotel_maria@op.pl

Hotel***
MARIA-HELENA

58-310 Szczawno Zdrój
ul. Kolejowa 1
tel. +48 74 649 57 00
fax +48 74 649 57 04
tel. +48 668 13 49 32
e-mail: maria_helena@op.pl

Hotel Restauracja
MARIA ANTONINA 

58-321 Zagórze Śląskie
ul. Spacerowa 6
tel. +48 666 042 964
tel. +48 506 695 111
e-mail: maria_antonina@op.pl
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Start w biznesie - czy kobiety rozpoczy-
nając swoją działalność gospodarczą 
muszą mierzyć się z innymi wyzwania-
mi niż mężczyźni?

Myślę, że miałyśmy z Anią Skotny, z którą 
wspólnie stworzyłyśmy system Pregnabit, 
wiele szczęścia w aspektach biznesowych. 
Od początku pracy nad naszym projektem 
trafiałyśmy bowiem na ludzi z podobną 
wizją i pasją. Nie obyło się jednak bez trud-ą. Nie obyło się jednak bez trud-. Nie obyło się jednak bez trud-
ności. Dużym wyzwaniem było przekonanie 
biznesmenów, że projekt, który prezentują 
im dwie młode doktorantki to coś ważnego 
i w co warto zainwestować. Aby im pokazać, 
jaki potencjał ma proponowane przez nas 
rozwiązanie, targałyśmy ze sobą na spotka-
nia tradycyjny kardiotokograf, czyli ogrom-
ne urządzenie, które udało się zdobyć pod-
czas przeprowadzki jednego z oddziałów na 
naszej uczelni. Ale dzięki temu pokazanie 
różnicy między tradycyjnym kardiotoko-
grafem a urządzeniem Pregnabit, które 
ma wielkości smartfona,   robiło wrażenie.  
Myślę jednak, że tym co przede wszystkim 
przekonało  inwestorów był nasz zapał i 
determinacja. Czy to, że jesteśmy kobie-
tami sprawia, że jest nam trudniej? Nie 
sądzę. Moim zdaniem znaczenie mają 
inne atrybuty, w tym pomysł, pozytywna 
energia oraz radzenie sobie z wyzwaniami. 
A tych miałyśmy wiele.

Nowy innowacyjny produkt lub usłu-
ga, aby mogły być dostępne dla 
klientów/klientek, muszą „zaistnieć” 
na rynku. Wiąże się to z promocją, 
szukaniem partnerów, nawiązywa-
niem współpracy. Jak oceniają Panie 
trudności na tym etapie? Czy można 
mówić tu o specyfice polskiego rynku 
i czy kobiece przedsięwzięcie jest trak-
towane przez innych przedsiębiorców/
przedsiębiorczynie na równi z - nazwij-
my to - męskimi projektami?

Misją  firmy Nestmedic S.A. jest wspierać 
personel medyczny, aby doprowadzić 

każdą ciążę do szczęśliwego rozwiązania. 
To wielkie zobowiązanie. Dlatego bardzo 
nas cieszy rosnąca liczba prywatnych 
gabinetów lekarskich, w których moż-
na wypożyczyć mobilne KTG Pregnabit. 
Jest ich obecnie na terenie Polski ponad 
40. Ich adresy można znaleźć na stronie   
www.pregnabit.com. Szczególnie istotne 
dla nas jest to, że wśród nich są gabinety 
wybitnych ekspertów ginekologii i 
położnictwa oraz liderów opinii środowi-w opinii środowi-
ska lekarskiego. Pozwala to zdobywać do-
skonałe referencje. Równolegle prowadzi-
my rozmowy dotyczące wdrożeń z wieloma 
sieciami placówek medycznych.  

Opinie lekarzy i położnych na temat nasze-
go produktu są bardzo pozytywne. Po obu 
stronach istnieje zainteresowanie oraz 
zaangażowanie. Musimy jednak precyzyj-
nie wypracowywać szczegóły współpracy. 
Polskie prawo nie do końca podąża za 
rozwojem rynku telemedycznego i wypra-
cowanie stosownych umów dotyczących 
świadczenia usług medycznych, dla tak 
innowacyjnych usług jakim jest system 
Pregnabit, jest czasochłonne, ale zmierza 
do pozytywnego zakończenia.

Co dla nas bardzo ważne, na nasz pro-
dukt pozytywnie reagują także pacjentki 
ciężarne. Potwierdza to ilość wykonanych 
przy użyciu systemu Pregnabit  badań. 

Wierzymy, że telemedycyna to przyszłość 
w opiece nad pacjentem. Polega na po-
łączeniu tradycyjnych metod medycyny 
klinicznej i nowych technologii przekazu 
danych i pozwala to na przyspieszenie 
czasu reakcji na dolegliwości pacjenta oraz 
eliminuje problem odległości pomiędzy 
pacjentem a lekarzem, jak również kwestii 
niedostępności sprzętu czy specjalisty w 
danym momencie. Jak z każdą nowością 
bywa, wymaga czasu i ogromu pracy. Nie 
doświadczamy jednak tego, aby bycie ko-
bietami było przeszkodą w realizacji na-
szych planów.

Plebiscyty, fora, konferencje wspiera-
jące działania kobiet, ich aktywność 
- czy mają sens i czy przynoszą zamie-
rzone efekty?

Zdecydowanie tak. Dla nas kobiet ko-
munikacja  jest bardzo ważna.  Szeroko 
rozumiany networking jest dla mnie na-
prawdę istotny. Stwarza możliwości wy-
miany opinii, zarówno  w aspektach me-
rytorycznych jak i empirycznych.  Dzięki 
współpracy z innymi kobietami dużo się 
nauczyłam, dowiedziałam i z tego korzy-
stam. Jest mi bardzo miło, że znalazłam 
się w wielu plebiscytach i rankingach. To 
dla mnie cenne, że inni zauważają i do-
ceniają moją pracę. To także motywacja 
do podejmowania kolejnych działań i 
wyzwań.

Czy Polki chętnie korzystają z innowa-
cyjnych produktów, takich jak Pregna-
bit, które są na pewno jeszcze nowo-
ścią?

Pregnabit powstał aby wzmocnić profi-
laktykę okołoporodową. Jest pierwszym 
tak kompleksowym i jednocześnie tak 
przystępnym w użyciu systemem do ba-
dania dobrostanu płodu. Stanowi nowość 
nie tylko w skali polskiego rynku ale rów-
nież w skali międzynarodowej. 

Jak już wspominałam, naszą misją jest 
wspierać personel medyczny, aby do-
prowadzić każdą ciążę do szczęśliwego 
rozwiązania. I to się dzieje. Coraz więcej 
pacjentek korzysta z naszego urządzenia. 
Zawsze sobie z Anią powtarzamy, że jeżeli 
system Pregnabit uratuje chociaż jedno 
dziecko, to nasza praca miała sens. Mamy 
sygnały zarówno do pacjentek jak i od le-
karzy i położnych, że to się dzieje. Więc 
było warto!

Innowacja, biznes 
i dwie kobiety
Produkt Pregnabit oraz debiut firmy Nestmedic S.A. zostały nagrodzone w Plebi-
scycie Gospodarczym Kobiece Twarze w 2016 roku. Dziś rozmawia z Anną Skotny 
i Patrycją Wizińską między innymi o początkach firmy i przedsiębiorczości kobiet 
- Małgorzata Beślerzewska

Patrycja Wizińska
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Jest Pani laureatką nagrody Plebiscy-
tu Kobiece Twarze w kategorii osobo-
wość, co znaczy dla Pani ta nagroda?
— Nagroda ta jest dla mnie bardzo du-
żym wyróżnieniem, czuję się bardzo 
doceniona za swoją pracę społeczną 
oraz jest to dla mnie duża motywacja do 
dalszego działania na polu społecznym. 

Pani działania na gruncie społecznym, 
charytatywnym są inspiracja dla wielu 
kobiet. Kiedy zaczęła się Pani przygoda 
z pomaganiem? Czy zawsze była Pani 
czuła na punkcie losu innych ludzi, lu-
dzi w potrzebie. czy jakieś wydarzenie 
silnie Panią zmotywowało?
— Moja przygoda z pracą społeczną roz-
poczęła się już w szkole podstawowej. 
Moja mama pracowała w komitecie ro-
dzicielskim mojej szkoły podstawowej, 
organizując różne kiermasze, festyny, 
zabawy. Już od początku pomagałam 
swojej mamie, podpatrywałam ją i tam 
stawiałam swoje pierwsze kroki. W cza-
sie mojej edukacji szkolnej ta pomoc 
coraz bardziej się rozszerzała, byłam 
przewodniczącą klasy, działałam w 
różnych organizacjach młodzieżowych 
(harcerstwo i HSPS). Kiedy rozpoczęłam 
swoje dorosłe życie nie zapominałam 
o ludziach w potrzebie. Kiedy komuś 
działa się krzywda zawsze śpieszyłam z 
pomocą. 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat, pracując 
zawodowo (prowadzę Centrum Odnowy 
Biologicznej), zostałam radną Rady Miej-
skiej w Oławie w dalszym ciągu działam 
społecznie.
— Moja obecna sytuacja pozwala mi 
na szersze spektrum działania. Mam 
wokół siebie dużo przyjaciół którzy mi 
bardzo pomagają. Pomimo choroby 
mam jeszcze bardzo dużo pomysłów 
na dalsze działanie.

Co daje Pani siłę do działania?
— Moja pomoc dla drugiego człowieka 
jest dla mnie ogromną energią życia. 
Jest to moja pasja, która przynosi mi 
ogromna radość. 
Pomimo mojej ciężkiej choroby (od 11 
lat walczę z rakiem) nawet w bardzo 
trudnych sytuacjach dotyczących mojego 
zdrowia, w głowie rodziły mi się różne po-
mysły, które starałam się wdrażać w życie.
Cieszę się, kiedy rano wstaję z łóżka 
mam ogromną chęć do życia. Polecam to 
wszystkim – smakuje to tak jak najlepsza 
filiżanka kawy z rana.

Jakie ma Pani zdanie o współcze-
snych kobietach, dostaje nam się 
ostatnio, że przejmujemy męskie 
role, że się trochę rozpychamy łokcia-
mi. Co Pani o tym sądzi?
— Stowarzyszenie, które założyłam w 
2008 roku ma nazwę ,,Zawsze Kobieta”. 
Uważam, że kobietą jest się od narodzin, 
aż po śmierć. Dawniej rola kobiety spro-
wadzała się do opieki nad domowym 
ogniskiem. Nasze babcie i mamy zawsze 
były kojarzone z czystym domem, cie-
płym obiadem, wychowywaniem dzieci. 
Ojcowie pracowali przynosząc do domu 
zarobione pieniądze. W dzisiejszych cza-
sach sytuacja ta zmienia się diametralnie. 
Kobiety są tak zaradne, przedsiębior-
cze, że oprócz obowiązków domowych, 
chcą się kształcić, zdobywać doświad-
czenie , znaleźć pracę, która oprócz 
zysku finansowego przyniesie im także 
olbrzymią satysfakcję z dobrze wykony-
wanego zawodu. 
Dzisiaj mało która kobieta chce być 
,,kurą domową”, dlatego też po narodzi-
nach dziecka szybko wraca do pracy. Na 
pewno ten stan rzeczy nie jest zadowala-
jący dla płci przeciwnej. 
Ale cóż to nie nasz babski problem ;)

Co by Pani radziła innym kobietom, 
które chcą zacząć pomagać, od czego 
zacząć, poszukać jakiejś fundacji? 
— Każda z Nas powinna odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy warto pomagać? 
Mam takie swoje motto życiowe: ,,Poma-
ga bo lubię i potrafię”. Aby chcieć komuś 
pomóc trzeba to bardzo lubić, nie robić 
tego z przymusu, a tym bardziej, aby się 
innym pokazać. Pomysły pomocy drugie-
mu człowiekowi bardzo szybko kiełkują w 
mojej głowie, więc myślę, że inni też nie 
będą mieli z tym kłopotu. Dzisiaj w porta-
lach społecznościowych są setki osób po-
trzebujących. Można pomóc anonimowo, 
wpłacając pieniądze na konto, organizując 
różne charytatywne akcje społeczne, sa-
memu lub z grupą znajomych, wstępując 
do fundacji bądź stowarzyszenia. Każdy 
może coś wybrać dla siebie. Ja wiem jed-
no, jeżeli pomożesz to dobro zawsze wróci. 

Pomoc energią życia
Z laureatką Plebiscytu Kobiece Twarze – Elżebietą Wojdyłą – rozmawia Aldona Ziół-
kowska-Bielewicz. „Jeśli pomagasz dobro zawsze wróci” - mówi Elżbieta Wojdyła.

Elżbieta Wojdyła - przewodnicząca 
Stowarzyszenia ,,Zawsze Kobieta”, od 
2 kadencji radna Rady Miejskiej w 
Oławie. Obecnie wiceprzewodniczą-
ca Rady Miasta Oława, społecznik, 
pomocna dłoń kobietom z chorobą 
nowotworową. Organizatorka festiwa-
li kobiecości, koncertów charytatyw-
nych, kiermaszy świątecznych, Wigilii 
dla ubogich i bezdomnych. Laureatka 
wielu prestiżowych nagród, odznaczo-
na Złotym Krzyżem Zasługi przez Pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego.
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Katarzyna Dusza
W 2016 roku założyła firmę Fly Fitness. 
Zajmujeme się branżą fitness od 10 lat, 
Fly Fitness to firma szkoleniowa, w której 
prowadzone są warsztaty i kursy dla in-
struktorów zajęć ruchowych na szarfach 
akrobatycznych. To także zajęcia Fly Fit-
ness (ćwiczenia w podwieszeniu na szar-
fach) dla dzieci i dorosłych w Wałbrzychu, 
Świebodzicach, Świdnicy i Wrocławiu.

Małgorzata Dziura-Sztejnberg
Jest Prezeską Zarządu Fundacji Mał-
gorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej 
Siebie” (2016) oraz właścicielką „Job-
-Consulting” Małgorzata Dziura-Sztejn-
berg (2017). Celem Fundacji Małgorzaty 
Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” jest 
niesienie wszechstronnej pomocy dzie-
ciom, młodzieży, osobom starszym, cho-
rym, niepełnosprawnym i ubogim, oraz 
ich integracja nie tylko wewnątrz własnej 
grupy, ale zwłaszcza z osobami sprawny-
mi i zdrowymi. „Job-Consulting” to no-
woczesna firma, która świadczy usługi 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakre-
sie doradztwa zawodowego, coachingu 
kariery oraz szkoleń w tym zakresie, a 
także asystentury funkcjonalnej dla osób 
z niepełnosprawnościami poszerzonej o 
usługi trenera aktywności.  

Paulina Ościk-Witek
Manager klubu w Fitness World - zdro-
wie dla wszystkich, najwyższa jakość, eko-
logia oraz duńska filozofia szczęścia „hyg-
ge” to wartości marki. Profesjonalna kadra 
trenerska prowadzi innowacyjne formy 
zajęć grupowych i indywidualnych, które 
każdego dnia zmieniają życie.

Agata Patynowska
Członek Zarządu, Chief Operating Of-
ficer w LAB ONE Sp. z o.o. Lab One to 
producent innowacyjnych kosmetyków 
do pielęgnacji oraz suplementów die-
ty najwyższej jakości. Klientami firmy 
w zdecydowanej większości są kobiety 
świadome swojej wartość.

Anna Pietrzyk
Właścicielka firmy „Pracownia Anny”. 
Firma zajmuje się projektowaniem, 
szyciem, sprzedażą odzieży dziecięcej 
oraz wykonywaniem haftów kompute-
rowych, między innymi na materiałach 
promocyjnych.

 Katarzyna   Rajczakowska
 Projektantka, właścicielka firmy  Kuź-
nia   Rzeczy   Kreatywnych  – działa  
we   współpracy   z   Akademickimi   Inku-
batorami Przedsiębiorczości   -   www.
inkubatory.pl. Kuźnia   Rzeczy   Kreatyw-
nych   zajmuje   się   -   przede   wszystkim   
-   przygotowywaniem   personalizowa-

nych   pamiątek, warstwowych   kartek   
okolicznościowych,      exploding   box’ów   
oraz   podziękowań   i   zaproszeń. 

Katarzyna Roter-Więska
Partner biznesowy w Souvre Internatio-
nale. To polska firma promująca nowy 
wymiaru marketingu społecznościowe-
go, która oferując wyjątkowe produkty 
codziennego użytku połączone z pro-
duktami klasy premium pozwala swoim 
Partnerom na budowanie stabilnego i 
długoterminowego biznesu.
Kategoria „Osobowość”

Renata Berdowicz
Lubi podejmować nowe wyzwania. 
Trzecią kadencję jest radną w Radzie 
Osiedla Strachocin-Swojczyce-Woj-
nów. Mimo obowiązków domowych i 
rodzinnych, angażuje się w działania 
społeczne na rzecz mieszkańców, sku-
piając się w szczególności na aktywiza-
cji kobiet. 

dr n. med. Katarzyna Bojarowska
Kierownik Medyczny w Międzynaro-
dowy Centrum Onkologii w Wałbrzy-
chu, Lekarz Radioterapeuta. Wyróż-
niona m.in. „Aniołem Hospicjum” za 
empatię i wykraczającą poza granicę 
codziennego posłannictwa pomoc po-
trzebującym pacjentom hospicjum.

Plebiscyt Kobiece Twarze 2017
W IV edycji Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze – Women’s Faces”  

nominowane zostały następujące osoby i firmy:

Kategoria „Debiutanki”
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Zofia Ciepielewska
Zajmuje się pomocą dla osób chorych po-
przez zajęcia biblioterapii umożliwiające 
kontakt z językiem i literaturą pensjonariu-
szom Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych 
„Biały Orzeł” i „Waligóra” w Sokołowsku, 
oraz w Mieroszowie integracją społeczną 
seniorów. Prowadzi, jak sama zaznacza, 
aktywny styl życia pomimo wieku.

Marta Cilsdorf
Jedna z najlepszych sprzedających w fir-
mie Souvre Internationale. Prywatnie 
trenerka, instruktorka fitness. Motywa-
torka i mówczynie w wydarzeniach ad-
resowanych do kobiet. Wcześniej zajmo-
wała się budownictwem (absolwentka 
Politechniki Szczecińskiej).

Iwona Dyszkiewicz
Radna Rady Powiatu, dyrektorka Wy-
działu Informacji o Funduszach Eu-
ropejskich, przewodnicząca Związku 
Zawodowego Pracowników Samorządo-
wych Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego – społecznie, 
członkini  Zespołu ds. Partnerstwa Pry-
watno-Publicznego (współzałożycielka 
i inicjatorka) w Urzędzie Marszałkow-
skim WD – społecznie, członkini Dol-
nośląskiego Kongresu Kobiet, członkini 
partii .Nowoczesna, przewodnicząca 
Koła Żórawina, szefowa programowa i 
uczestniczka Warsztatów Demokracji.

Natalia Gancarz
Od 6 lat aktywna społecznie. Skutecznie 
pozyskuje fundusze dla projektów w 
ramach NGO’s. Obszar tematyczny ak-
tywności: Rozwój nieskrępowanej twór-
czości i rozszerzanie oferty kulturalnej, 
którym towarzyszą liczne imprezy kultu-
ralne i warsztaty;  Jest członkiem Fundu-
szu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

Agnieszka Gielec
Zawodowo prowadzi salony odzieży pod 
szyldem „Recman”. Prywatnie angażu-
je się w szeroko rozumianą działalność 
społeczną. Realizuje sukcesy firmy m.in. 
ubierając polskich tenisistów, angażuje 
się w działalność charytatywną.

Marta Jas-Baran
Radca prawny, autorka bestselerowe-
go poradnika „U malucha na talerzu. 
Zdrowa dieta dla niemowląt”. Pracuje 
nad drugą częścią „Mniam, mniam ma-
luch je już sam”.

Dorota Komornicka
Współzałożycielka i prezeska Funduszu 
Lokalnego Masywu Śnieżnika oraz 
prezeska Federacji Funduszy Lokal-
nych w Polsce. Członkini Światowego 
Stowarzyszenia „Ashoka – Innowatorzy 
dla Dobra Społecznego”.

Iwona Agnieszka Łebek
Od 2000 roku pełni funkcję Wójt 
Gminy Długołęka. Wielokrotnie na-
gradzana w licznych plebiscytach dla 
przedstawicieli i przedstawicielek sa-
morządu. Między innymi ośmiokrot-
nie została wybrana Wójtem Roku, a 
trzykrotnie Eko Wójtem.

Violetta Mazurek
Prezeska Fundacji Spichlerz Kultu-
ry, prezeska Stowarzyszenia Kobiet 
w Świdnicy, od 24 lat dziennikarka 
zajmująca się przede wszystkim spra-
wami społecznymi kobiet, kulturą i 
oświatą. Członkini Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Chorych SERCE oraz 
członkini Fundacji Wspierającej Świd-
nickie  Hospicjum Ojca Pio.

Agnieszka Młodecka
Dyrektorka – od 1983 roku – Wałbrzy-
skiej Galerii Sztuki Biura Wystaw Arty-
stycznych „Zamek Książ”. W 2016 roku 
otrzymała tytuł Zasłużonej dla Dolnego 
Śląska. Z sukcesami realizuje cele jaki-
mi są: promowanie artystów lokalnych, 
działania edukacyjna oraz umiejętne 
gospodarowanie pamięcią o artystach z 
zachowaniem ich dorobku.

Renata Pielaszek
Psycholożka, specjalista w zakresie 
komunikacji pomiędzy pacjentem i 
lekarzem. Prowadzi własną działalność  
na rzecz placówek medycznych, pacjen-
tów, organizacji pozarządowych.

Henryka Rozalia Szczczepanowska
Od 1981 roku działa społecznie w ob-
szarach takich jak: opieka i kształcenie 
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 
pozbawionych opieki rodziców, wsparcie 
dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 
intelektualnie, zbiórki publiczne w celu 
finansowania opieki nad dziećmi.

Grażyna Urbańska
Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Wałbrzychu. Od 40 lat 
związana z realizowaniem pomocy spo-
łecznej. Nagradzana m.in. przez ministra, 
wojewodę, prezydenta miasta, otrzymała 
srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP.

Teresa Ziegler
Nauczycielka matematyki i informatyki, 
założyła Sudecki Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w 2003 roku i od tamtej pory 
jest jego kierowniczką. Pracuje m.in. na 
rzecz seniorów, realizuje w tym zakre-
sie projekty na terenie Dolnego Śląska. 
Otrzymała nagrodę Ministra Edukacji.
Kategoria „Profesjonalistki MŚP”

Barbara Błaszko
Właściciel firmy Twórz Teraz Barbara 
Błaszko oraz Dyrektor Okręgowy w fir-
mie Souvre Internationale.

Jadwiga Falińska
Właścicielka firmy RENTAR Nierucho-
mości.

Agnieszka Figielek
Dyplomowana architekt z uprawnienia-
mi, właścicielka biura architektoniczne-
go Pasywny m2, prezeska Akademia 
Pasywna Sp. z o.o, skarbniczka w Stowa-
rzyszeniu Wielkopolski Dom Pasywny.

Zofia Gromczyk
Prezeska Zarządu w FUTURE SPÓŁKA 
z o.o. – usługi transportowe krajowe i 
międzynarodowe.

Anita Grzyb
Dyrektorka Okręgowa w firmie BetterWay 
– współpracującej z innymi firmami w sek-
torze marketingu wielopoziomowego. >>
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Agnieszka Hołub
Właścicielka marki Pomponove – pro-
dukcja i sprzedaż dodatków do dekora-
cji wnętrz.

Katarzyna Kowalczyk
Dyrektorka Okręgowa w firmie Souvre 
Internationale.

Dorota Komorowska 
Dyrektorka Okręgowa ds. marketingu, 
reklamy i sprzedaży  w Firmie Souvre 
Internationale prowadząca jednocze-
śnie własną firmę.

Natalia Kudela
Właścicielka firmy Mała Cukiernia. Pro-
wadzi również blog zatytułowany tak, jak 
brzmi nazwa firmy. 

Elżbieta Lech-Gotthardt
Właścicielka firmy Lech-Gotthardt Elż-
bieta, na której działalność składają się 
dwie restauracje, klub, pensjonat i dzia-
łalność cateringowa, m.in. Piwnica Staro-
miejska, Zagroda Kołodzieja, SiloCLUB.

Regina Marciniak
Dyrektorka Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogiczna w Wał-
brzychu. 

Beata Matuszkiewicz
Właścicielka marki i firmy Diverso De-
sign. Diverso Design to przede wszyst-
kim pracowania, gdzie powstają ubranka 
dla dzieci.

Wiesława Pakulska
Właścicielka sklepu kosmetycznego 
w Lubaniu działającego z sukcesami 
od 27 lat.

Elżbieta Pyrek
Właścicielka firmy FHU Elzap, zajmu-
jącej się produkcją i sprzedażą mebli 
biurowych i metalowych.

Monika Ratkowska
Właścicielka firm Sibled Agencja 
Eventowa, Maroka Show Girls, twórczy-
ni projektu Maraton Kobiecości.

Edyta Romaniuk
Dyrektorka ds. finansowych, główna 
księgowa w firmie QBA sp. z o.o. – han-
del hurtowy i detaliczny artykułami elek-
trycznymi i elektrotechnicznymi.

Ewa Rogoż
Założycielka i prezeska w firmie  
IdeaPlace – Centrum Inkubacji i Biz-
nesu sp. z o.o.

Ewa Rybczyńska
Współwłaścicielka firmy Centrum Re-
klamy Robert Rybczyński, łączącej 
działania usługowe, sprzedaż i pro-
dukcję. 

Dorota Sało
Prezeska Zarządu Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Powiatu Dzierżoniow-
skiego Sp. z o.o.

Roma Szalarek
Właścicielka   firmy  Roma   Szafarek   
Make   up Hair Style   expert, zajmu-
jącej się kompleksowym   kreowaniem   
wizerunku.

Elżbieta Szumska
Właścicielka w firmie Aurum, zajmują-
cej się turystyką, a w tym gastronomią, 
hotelarstwem i handlem.

Małgorzata Szumska-Dziczkowska 
Kierowniczka do spraw ruchu turystycz-
nego w firmie Aurum – branża turystycz-
na (także hotelarstwo i gastronomia).

Agnieszka Światły
Projektantka mody, laureatka kon-
kursów  takich jak „Gryf Fashion Show 
2008”, „Oskary Fashion 2006” oraz 
„New Look Design 2008”.

Beata Tomczak
Właścicielka firmy DREAM SUN Salon 
Odnowy Biologicznej - SOLARIUM BE-
ATA TOMCZAK.

Anna Wanot
Dyrektorka działu BHP w firmie DAJAX 
Centrum BHP.

Agnieszka Zawadzka
Właścicielka firma AGZA Agnieszka 
Zawadzka, kierująca markowymi salo-
nami z bielizną (marka ESOTIQ) w gale-
riach handlowych w kilku miastach na 
terenie kraju.

Marzena Zdolska
Właścicielka firmy CleverMedia działa-
jącej w branży PR oraz marketingu.

Marzena Baraniak
Główna Księgowa w Miejskim Klubie 
Sportowym „Miedź” Legnica S.A.

dr n. med. Katarzyna Bojarowska
Kierownik Medyczny w Międzynarodo-
wy Centrum Onkologii w Wałbrzychu, 
Lekarz Radioterapeuta w firmie Affidea 
Onkoterapia sp. z o.o.

prof. dr hab. Marzena Dominiak
Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii 
Stomatologicznej Uniwersytetu Medycz-
nego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Agata Gładysz
Wiceprezeska Zarządu oraz Dyrektorka 
ds. Innowacji i Rozwoju w firmie Sele-
na FM S.A.

dr hab. n. med. Lidia Hirnle
prof. nadzw.
Kierownik Katedry i Kliniki Ginekolo-
gii i Położnictwa Uniwersytetu Me-
dycznego im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu.

Katarzyna Odrowska
Specjalistka do CSR w Koleje Dolnoślą-
skie S.A.

Izabela Olszewska
Dyrektorka Generalna w IBM Global Se-
rvices Delivery Centre Polska Sp. z o.o.

Kategoria „Profesjonalistki” 
w dużych firmach”

>>
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Anna Redlicka
Makroreginalna Manager Sprzedaży w 
BZWBK-AVIVA S.A. TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ.

Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej
Branża: usługi kosmetyczne oraz medy-
cyna estetyczna, www.adensalon.com

AGZA Agnieszka Zawadzka
Reprezentuje markę bielizny ESOTIQ, 
Firma AGZA Agnieszka Zawadzka jest 
właścicielem 3 salonów – w Poznaniu, w 
Warszawie i we Wrześni.

ASEA
Producent i dystrybutor produktów: 
ASEA® Redox Supplement - suplement 
płynny, RENU28 - rewitalizujący żel do 
pielęgnacji ciała oraz linia do pielę-
gnacji skóry RENU Advanced Skin Care. 
www.aseapolska.pl

DREAM SUN 
DREAM SUN Salon Odnowy Biologicznej 
– Solarium Beata Tomczyk
www.dreamsun.pl

FHU Elzap
Firma zajmująca się produkcją i sprze-
dażą mebli biurowych, w tym wspiera 

kobiecą przedsiębiorczość tworząc spe-
cjalne programy finansowania dla firm 
prowadzonych przez kobiety
www.elzap.eu

Integrity Studio
Firma realizująca m.in. projekty: Biz-
nesowy Klub Networkingu „Kobieta w 
Chmurze” 
www.kobietawchmurze.pl 
oraz Integrity Media Group–Projekt: gru-
pa firm realizujących strategiczne plano-
wanie biznesu: 
www.integritymedia.offerforest.com

LAB ONE Sp. z o.o.
Lab One to producent innowacyjnych 
kosmetyków do pielęgnacji oraz suple-
mentów diety najwyższej jakości
www.lab1.com

MKS MIEDZ LEGNICA - DRUGA LIGA 
KOBIET W PIŁCE NOŻNEJ
Kobiecy zespół MKS Miedz Legnica 
uczestniczy w rozgrywkach drugiej ligi 
kobiet w grupie Śląskiej
www.miedzlegnica.eu

Roma   Szafarek
Kompleksowe   kreowanie   wizerunku,   
czyli   wizaż,   fryzury   oraz   stylizacja   ubioru,
www.romaszafarek.pl

„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
Kompleks uzdrowiskowy na terenie 
Szczawna-Zdroju i Jedliny Zdrój
www.szczawno-jedlina.pl

Kategoria  
„Produkt / usługa kobiece”

Kategoria 
„Firma Przyjazna Kobietom”

DoubleTree by Hilton Wrocław 
Hotel DoubleTree by Hilton w OVO Wro-
cław to pięciogwiazdkowej klasy hotel 
położony w centrum miasta
www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/do-
ubletree-by-hilton-hotel-wroclaw

DSA FINANCIAL GROUP S.A.
DSA Financial Group S.A. jest grupą ka-
pitałową skupiającą kilkanaście firm z 
różnych branż
www.grupadsa.pl

FHU Elzap
Firma zajmująca się produkcją i sprze-
dażą mebli biurowych oraz metalowych, 
www.elzap.eu

Park Wielokulturowy 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu
Instytucja Kultury, Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu to 
największa atrakcja turystyki poprzemy-
słowej w Polsce, mieszcząca się na tere-
nie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego 
„Julia („Thorez”)
www.starakopalnia.pl

Uroczysko Siedmiu Stawów
Uroczysko Siedmiu Stawów
Luxury Hotel & SPA
www.uroczysko7stawow.pl

Laureaci Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze 2016
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Członkowie Klubu Biznesu Miedzi 
nie tylko mają swoje stałe miejsce 
w Strefie VIP na legnickim stadio-
nie. Raz w miesiącu Miedź zapra-
sza lokalnych przedsiębiorców i 
wszystkich członków Klubu Bizne-
su Miedzi na lunche biznesowe. 
Są to spotkania, które mają na celu 
przede wszystkim integrację śro-
dowiska biznesowego, wymianę 

Klub Biznesu Miedzi Legnica
zaprasza do współpracy!
Widowisko sportowe to doskonały pretekst do spotkań bizneso-
wych. Mecze Miedzi na legnickim stadionie to okazja do wspólnego 
przeżywania emocji i nawiązywania kontaktów biznesowych. Wła-
śnie z taką myślą powstał Klub Biznesu Miedzi Legnica, który skupia 
około 100 firm z różnych branż i jest otwarty na nowych przedsię-
biorców z regionu, a także spoza niego. Zapraszamy do współpracy!

wej atmosferze. Dla wielu firm jest 
również okazją do bycia częścią 
niepowtarzalnej platformy bizne-
sowej – ludzi aktywnych, potrafią-
cych skutecznie zwiększać liczbę 
kontaktów biznesowych oraz mo-
gących zaoferować innym swe do-
świadczenia na wymianę – zwięk-
szenie potencjału reklamowego 
poprzez dotarcie do szerokiej rze-

Zapraszamy do współpracy! 
Więcej informacji na stronie: www.biznes.medzlegnica.eu 

Kontakt: Paweł Kościółek, tel. 510-292-406
e-mail: pawel.kosciolek@miedzlegnica.eu

społecznie. Partnerzy biznesowi 
zwiększają rozpoznawalność mar-
ki poprzez wyeksponowanie jej w 
dniu meczowym kibicom na sta-
dionie i przed telewizorami oraz 
prowadzą działania proklienckie 
przy wykorzystywaniu wszelkich 
klubowych kanałów komunikacji 
dostępnych na rynku medialnym. 

Dla członków Klubu Biznesu Miedzi 
przygotowane zostały pakiety, które 
różnią się pomiędzy sobą zakresem 
usług. Naszym zadaniem jest ideal-
ne dopasowanie pakietu usług do 
potrzeb firmy, dlatego każdą ofertę 
przygotowujemy indywidualnie.

poglądów i nawiązywanie nowych 
znajomości biznesowych, które w 
przyszłości owocują współpracą 
między poszczególnymi firmami 
i otwarciem nowych szans ryn-
kowych. Ponadto przedsiębiorcy 
skupieni w Klubie Biznesu Miedzi 
mają okazję brać udział w różne-
go typu spotkaniach i eventach, 
m.in. we wspólnych wyjazdach 
na mecze reprezentacji Polski. 
Uczestniczenie w sportowych i 
pozasportowych eventach, ma na 
celu integrację lokalnego środo-
wiska biznesowego w komforto-

szy  odbiorców skupionych wokół 
wydarzeń sportowych. Każdy z 
klubowiczów ma możliwość wyko-
rzystania marki Miedzi Legnica w 
swych działaniach wizerunkowych, 
skojarzenia z organizacją dyna-
micznie się rozwijającą i aktywną 



To, czy zachorujemy na raka w dużej mierze zależy od nas samych. Dzięki regularnym badaniom można wykryć no-
wotwór w początkowej fazie, kiedy jest możliwy do wyleczenia. W zeszłym roku apelowaliśmy do panów, aby wspie-
rali partnerki w badaniu piersi, teraz chcemy zachęcić panie do zatroszczenia się o zdrowie swoich mężczyzn. Okazji 
do tego dostarczył listopad. To – dzięki akcji Movember – miesiąc profilaktyki męskich nowotworów, w tym przede 
wszystkim raka prostaty, który jest najczęstszym nowotworem dotykającym mężczyzn.

W Polsce na raka prostaty zachorowuje rocznie ok. 11000 mężczyzn, a dla 4000 z nich jest on przyczyną śmierci. Statystyki alar-
mują, tym bardziej należy pamiętać o tym, że wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje najczęściej całkowite wyleczenie. 
Ważna jest diagnostyka – badanie prostaty oraz antygenu PSA.

Wspierając mężczyzn w działaniach prozdrowotnych warto wiedzieć, że każdy z nich po 50. roku życia powinien co roku badać 
poziom tzw. PSA (ang. Prostate Specific Antigen) – antygenu swoistego tkanki stercza we krwi wydzielanego przez gruczoł 
krokowy. Podwyższona wartość PSA w krwi stanowi impuls do bardziej zaawansowanej diagnostyki prostaty.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości następnym krokiem jest multi-parametryczne badanie prostaty rezonansem ma-
gnetycznym (mpMRI), a w dalszej kolejności biopsja gruczołu krokowego. Badanie mpMRI pozwala na wykrycie bądź wyklu-
czenie większości tzw. istotnych klinicznie nowotworów. Zachowanie tego porządku pozwala uniknąć biopsji aż u 25% spośród 
wszystkich mężczyzn z podejrzeniem nowotworu prostaty. U takiego odsetka badanych mpMRI nie stwierdza się bowiem zło-
śliwego procesu nowotworowego. W przypadku pozostałych 75% badanych mpMRI pozwala na dokładną lokalizację zmiany 
nowotworowej, co jest podstawą precyzyjnej biopsji. Co warto podkreślić: badanie mpMRI ogranicza dyskomfort badanego do 
minimum – jest bezbolesne, a do jego przeprowadzenie nie wymagane jest nawet zdejmowanie ubrania.

Akcja fundacji Movember to inicjatywa, która w zabawny sposób (zapuszczanie wąsów) składnia do dyskusji na te-
mat sfery tabu. Będąc menedżerkami zdrowia naszych mężczyzn inspirujmy ich do regularnych badań i zadbania o 
zdrowie. Zachęćmy ich do skorzystania z 40% rabatu na badanie mpMRI do wykorzystania w placówkach Affidea w: 
Gdańsku, Gdyni, Legnicy, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Bądźmy razem w zdrowiu, w chorobie i… 
podczas badań diagnostycznych.

A gdy konieczne jest leczenie, należy zgłosić się do ośrodka, który ma duże doświadczenie w leczeniu nowotworów złośliwych 
prostaty. Rak prostaty to domena urologów i radioterapeutów. Urolodzy prowadzą leczenie chirurgiczne raka prostaty i hormo-
noterapię, radioterapeuci leczenie promieniami. Idealnie, jeśli o wyborze optymalnej metody leczenia zdecyduje konsylium 
lekarskie składające się z tych specjalistów, biorące pod uwagę wszystkie czynniki rokownicze. Wyniki leczenia chirurgicznego 
i radioterapii są zbliżone. Metody te różnią się natomiast najczęściej występującymi powikłaniami. Przy podejmowaniu decyzji 
o wyborze leczenia pacjent powinien być dokładnie poinformowany o możliwych powikłaniach każdej z metod.

U chorych o bardzo korzystnych czynnikach rokowniczych można odstąpić od podjęcia terapii i prowadzić tak zwaną aktywną 
obserwację.

W zdrowiu i w chorobie…  
Wspólnie przeciwko rakowi

>>



Na pytania dot. radioterapii w leczeniu raka odpowiada dr n. med. Katarzyna Bojarowska, specjalista radioterapii 
onkologicznej, Kierownik Medyczny Affidea Międzynarodowe Centrum Onkologii w Wałbrzychu.

1. Co to jest radioterapia i jak wygląda obecnie nowoczesne leczenie radioterapeutyczne?

Radioterapia – leczenie energią jonizująca, jest drugą po chirurgii miejscową metodą leczenia onkologicznego. O teleterapii 
mówimy wtedy, kiedy źródło promieniowania jest w odległości od zmiany nowotworowej, i o brachyterapii kiedy źródło pro-
mieniowania jest w bezpośrednim kontakcie z guzem, w loży pooperacyjnej czy jamach ciała. Dziś leczenie radioterapeutyczne 
to leczenie super precyzyjne, mające za zadanie dostarczyć jak najwyższą dawkę w obszar do terapii, a jak najmniejszą do tak 
zwanych narządów krytycznych (czyli zdrowych będących w sąsiedztwie nowotworu). Musimy uważać aby nie przekroczyć daw-
ki tolerancji tych narządów, bo takie przekroczenie naraziłoby chorego na późne powikłania popromienne, które są nie do wy-
leczenia. Po wykonaniu u pacjenta tak zwanej tomografii lokalizacyjnej, lekarz w oparciu o badania diagnostyczne (tomografia 
komputerowa, rezonans magnetyczny czy PET – pozytonowa tomografia emisyjna), dokonuje tzw. planowania konformalnego: 
wrysowuje na poszczególnych skanach TK obszar do terapii oraz narządy krytyczne, określa jaką nowotwór ma otrzymać dawkę 
terapeutyczną, a następnie wysyła dane do zakładu fizyki medycznej. Tam przy użyciu systemu planowania fizyk medyczny 
przygotowuje fizyczny plan leczenia, który następnie zostaje poddany ocenie lekarza, który bierze pod uwagę rozkład dawki 
w guzie i w narządach krytycznych. Nowoczesne techniki w radioterapii to techniki dynamiczne umożliwiające zróżnicowanie 
dawki w napromienianym obszarze lub poprawę jednorodności rozkładu dawki przy równoczesnym zmniejszeniu dawki w 
strukturach krytycznych.

W Ośrodku Affidea Wałbrzych w leczeniu wykorzystujemy nowoczesne techniki teleterapii. W przypadku nowotworów szyjki 
trzonu macicy, oskrzeli, przełyku, piersi, a także prostaty stosujemy nowoczesną brachyterapię.

2. Jakie rodzaje radioterapii znajdują zastosowanie w leczeniu prostaty?

Radioterapia, obok chirurgii, jest jedną z podstawowych metod leczenia nowotworu złośliwego prostaty. Wybór leczenia za-
leży od stopnia zaawansowania klinicznego, zróżnicowania w skali Gleason oraz stężenia PSA. Na podstawie wymienionych 
parametrów chorzy kwalifikowani są do grup o korzystnym, pośrednim i lub wysokim ryzyku nawrotu choroby nowotworowej. 
Radioterapia może być stosowana we wszystkich stopniach zaawansowania choroby nowotworowej. W chorobach o zaawanso-
waniu lokoregionalnym (ograniczonych do narządu, w którym się rozwinęły) jest leczeniem radykalnym, zakładającym wyle-
czenie pacjenta. W chorobie uogólnionej stosowana jest jako leczenie paliatywne (objawowe). U chorych radykalnych można 
zastosować samodzielną teleterapię wiązkami zewnętrznymi lub w skojarzeniu z brachyterapią. 

Przygotowanie chorego do terapii jest dość trudne, z uwagi na bliskie sąsiedztwo narządów krytycznych o ograniczonej dawce 
tolerancji, pęcherza moczowego i odbytnicy. Dzięki nowoczesnym technikom obrazowania (MRI) i napromieniania wiązka-
mi zewnętrznymi (IMRT lub VMAT), możemy bezpiecznie podać wysoką dawkę całkowitą. Przed każdą sesją napromieniania 
sprawdzane jest przestrzenne położenie prostaty i wdrażana korekta w przypadku odchyleń od zaplanowanej pozycji. Cał-
kowity czas leczenia samodzielną teleterapią to 7–8 tygodni. Teleterapia w określonych wskazaniach jest tez stosowana jako 
leczenie uzupełniające po leczeniu chirurgicznym – prostatectomii. Teleterapia paliatywna u chorych z przerzutami do kości 
daje dobry efekt przeciwbólowy.

>>



Radioterapeutyczną techniką leczenia polegającą na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie 
źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie jest brachyterapia. W Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w 
Wałbrzychu zabiegi brachyterapii prostaty przeprowadzane są od kwietnia 2016 roku. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem na 
Dolnym Śląsku, który takie leczenie zaoferował pacjentom. Zabiegi wykonuje tu wybitny specjalista radioterapii dr n med. 
Mariusz Brąclik.

W przypadku prowadzenia leczenia skojarzonego brachyterapii z teleterapią, po 15 lub 25 frakcjach z teleterapii, pacjent 
otrzymuje 1 ekspozycję z brachyterapii. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu pod nadzorem anestezjologicznym. Specjalista 
radioterarpii wprowadza do prostaty prowadnice dla źródła irydowego i na podstawie obrazu USG rekonstruuje pozycje prze-
strzenne prowadnic w prostacie. Następnie w stosunku do pozycji narządów krytycznych wyznacza obszar do napromieniania. 
Brachyterapia zaoszczędza (tzn. chroni przed wysoką dawką promieniowania narządy zdrowe): pęcherz i odbytnicę oraz skraca 
całkowity czas leczenia. Leczenie to jest dobrze tolerowane przez chorych.

3. Czy w leczeniu radioterapeutycznym konieczna jest hospitalizacja?

Nie. Większość pacjentów leczona jest w trybie ambulatoryjnym. Pacjentom z odległych miejsc zamieszkania zapewniamy bez-
płatne miejsce w hostelu. Tylko pacjenci w gorszym stanie internistycznym lub wymagający ciężkiego leczenia skojarzonego 
(radiochemioterapii) korzystają z leczenia stacjonarnego i miejsc w oddziale onkologii klinicznej.

Zabiegi brachyterapii prostaty wykonywane są u pacjentow hospitalizowanych, z uwagi na zapewnienie odpowiedniego przy-
gotowania do zabiegu oraz ścisłej obserwacji po zbiegu. Hospitalizacje są 2-3 dniowe.

4. Czy pacjenci leczeni teleradioterapią mogą normalnie funkcjonować?

Często tak, jednak zależy to od wielu czynników: wieku, stanu ogólnego, schorzeń internistycznych przebytych i aktualnych, 
lokalizacji nowotworu i jego zaawansowania oraz rodzaju przebytego już leczenia onkologicznego. Chorzy w trakcie równocza-
sowej radiochemioterapii maję często większe dolegliwości i objawy uboczne leczenia.
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Bankowość korporacyjna

Zapraszamy do placówki:
Raiffeisen Polbank

ul. Powstańców Śląskich 7a (Globis)
53-332 Wrocław

Strefa Obsługi Biznesu: 22 548 99 16

Pomagamy firmom rozwijać biznes
Prowadzenie firmy każdego dnia wymaga nowych wyzwań i gotowości do działania w zmiennych warunkach. 
Dlatego tak ważne w biznesie jest budowanie partnerstwa i profesjonalnych relacji. Raiffeisen Polbank 
tworzy mocne fundamenty takiej współpracy. Bankowość korporacyjna opiera się na zapewnieniu Klientowi 
elastycznych i dopasowanych do jego potrzeb rozwiązań oraz na dzieleniu się wiedzą. Kompetencje oraz 
indywidualne podejście to wartości nie do przecenienia.

raiffeisenpolbank.com
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Zapraszamy do sklepu firmowego 
ul. Świdnicka 9, Wrocław. 

Tradycja krawiecka od 1955 roku. 

www.vitovergelis.pl







Profesjonalny gabinet 
medycyny

i kosmetologii 
estetycznej. 

Najnowszy sprzęt, pełen 
zakres zabiegów.

 

 
W naszej bogatej i kompleksowo przygotowanej ofercie 
znajdziecie Państwo zabiegi medycyny oraz kosmetologii 

estetycznej, porady dietetyczne, masaże lecznicze i 
relaksacyjne a także kroplówki witaminowe.



Lubań ul. Robotnicza 11

tel: 509 693 158
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redukcja rumienia

redukcja tkanki tłuszczowej

masaże relaksacyjne i lecznicze

leczenie trądziku

likwidacja zmarszczek

korekta nosa
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redukcja przebarwień
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