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Drodzy Czytelnicy,
staramy się, aby nasz magazyn był dla Was nie tylko źródłem informacji biznesowych, ale również 
poradnikiem dającym odpowiedzi na codziennie nurtujące nas pytania. A ponieważ wakacje to czas 
relaksu i odpoczynku, dużo miejsca poświęciliśmy tematom życia codziennego. Dowiecie się m.in., jak 
zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie, zarówno za pomocą odpowiedniej suplementacji i nawodnie-
nia, jak i doboru najlepszej formy relaksu oraz pozytywnego myślenia. Tradycyjnie znajdziecie też wiele 
cennych porad biznesowych i zapowiedzi ciekawych wydarzeń oraz poznacie wady i zalety testowa-
nych przez nas samochodów w dziale Auto Moto Styl.

Ponadto przepłyniemy się statkiem i zajrzymy do Kopalni Soli „Wieliczka” wraz z Krakowskim  
Teatrem Komedia, który potrafi wystawić wyśmienity spektakl w najbardziej zaskakujących miejscach, 
poznamy myśli i marzenia jednej z najmłodszych dziennikarek w Polsce, a także powrócimy do czasów 
przedwojennej elegancji, zarówno w wydaniu dla pań, jak i panów.

W tym numerze znajdziecie też mnóstwo cennych porad prawniczych, np. jak korzystnie kupić grun-
ty rolne i przekształcić je w użytkowe czy jak skutecznie przekazać rodzinny biznes. Poznacie tajniki 
budowy efektywnego systemu komputerowego w firmie, dowiecie się, jak niskim kosztem uchronić 
przedsiębiorstwo przed cyberatakami oraz jak skutecznie zabezpieczyć siebie i swój kapitał. 

 Znajdziecie tu też relacje z wyjątkowych wydarzeń, wśród nich – kolejne rozdanie statuetek Gracji 
(kto został nagrodzony? Zajrzyjcie na stronę 104, Zawody Wędkarskie Aktorów czy Polsko-Afrykańska 
Gala Osiągnięć Biznesowych.

Przygotowaliśmy też dla Was garść inspiracji podróżniczych – zarówno tych na najdalsze krańce 
świata, jak i do nieco bliższych zakątków idealnych na weekendowy wypad z przyjaciółmi lub rodzi-
ną. A dla najbardziej zabieganych – podróż kulinarna do Japonii i chwila relaksu podczas balijskiego 
masażu.

Od całego zespołu redakcyjnego życzymy Państwu wielu wakacyjnych przygód i wspaniałych 
wspomnień z wojaży. A dla tych, którzy przełożyli swoje wakacje na późniejszy termin, miłych chwil  
w przerwie od wytężonej pracy, oczywiście z naszym magazynem w ręku.

Redakcja
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Na Kasprowym Wierchu i mazurskich 
jeziorach. Teatr do zadań specjalnych
– Wchodząc w świat artystyczny razem z mężem, nie do końca wiedzieliśmy, co to tak  
naprawdę oznacza. Jednak w naszym słowniku słowo „niemożliwe” nie istnieje (śmiech).  
Podjęliśmy się zadania, które przekształciło się w codzienne wyzwanie. Od początku  
wiedzieliśmy, że Krakowski Teatr Komedia nie będzie grał tylko w jednym miejscu –  
o łączeniu sztuki i biznesu rozmawiamy z dr Anną Stasiak-Apelską, właścicielką  
Krakowskiego Teatru Komedia Sp. z o.o.

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Jest pani prawniczką specjalizują-
cą się w  prawie własności intelek-
tualnej, pracuje pani w  zawodzie 
– w kancelarii – oraz prowadzi pani 
Krakowski Teatr Komedia. Jak udaje 
się pani pogodzić tak różne zajęcia?

Faktycznie, na co dzień jestem rad-
cą prawnym. Jednak specyfika obszaru 
prawnego, w którym się poruszam, tj. 
prawo autorskie oraz prawo własności 
intelektualnej, w  pewien sposób łączy 
się z  prowadzeniem teatru. Współcze-
śnie w przypadku każdego biznesu ko-
nieczne jest wsparcie prawne. Należy 
przestrzegać warunków określonych 
w  licencji, zwracać uwagę na zapisy 
w  umowach, które niektórzy traktu-
ją jako „jakiś tam papierek”… Mimo 
że doba ma tylko 24 godziny i czasem 
naprawdę trudno połączyć oba zajęcia, 
nie poddaję się (śmiech).

Krakowski Teatr Komedia jest dedy-
kowany przede wszystkim biznesowi. 
W  repertuarze mamy głównie autor-
skie sztuki, z których wiele wyszło spod 
pióra Jana Jakuba Należytego. Przed-
stawiamy w nich zabawne sytuacje ży-
ciowe, okraszone dużą dawką humoru 
i z dobrą obsadą. Poza komediami wy-
stawiamy także musicale oraz recitale.
Czy dla określenia misji tego teatru 
użyłaby pani wyrażenia „śmiech to 
zdrowie”?

Jak każda forma sztuki, mój teatr  
ma przesłanie dla widzów. W ubiegłym 
roku wraz z  Fundacją „Damy Radę –  
z Kulturą!” rozpoczęliśmy program „100 
lat radości z  Niepodległości” z  okazji 
jubileuszu odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Założeniem tego programu  
jest wyprodukowanie spektakli, które 

fot.�Łukasz�Śluczyk
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przybliżą współczesnym Polakom wy-
darzenia z przeszłości, ze szczególnym 
uwzględnieniem wybitnych Polaków, 
dzięki którym odzyskanie przez nasz 
kraj niepodległości stało się możliwe. 

Do tej pory teatr wyprodukował 
trzy spektakle w  ramach tego progra-
mu. „Pan Tadeusz z M3” to magiczna 
historia, w  której przeszłość łączy się 

z  teraźniejszością. U  współczesnych 
Sopliców, mieszkających w M3, zjawia 
się Mickiewiczowski Pan Tadeusz, któ-
ry opowiada im o okolicznościach po-
wstania hymnu Polski. Sztuka napisana 
została w głównej mierze 13-zgłoskow-
cem, tak jak nasza epopeja narodowa. 

Kolejny spektakl, „Miłość w  dużych 
miastach, czyli korpo i tradycja”, przy-
bliża sylwetkę marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz historię Legionów Polskich. 
Pokazuje, że poza korporacyjnym wy-
ścigiem jest także to realne życie w ro-
dzinie i w gronie znajomych. Widzowie 
śpiewają z  aktorami pieśni legionowe 
i  to jest wspaniałe przeżycie! Z  kolei 

„Bracia Polacy znad Wisły” to trzech – 
a później więcej – braci, którzy spotyka-
ją się za oceanem i tam, goszcząc u jed-
nego z  nich, wspominają wielkich bo-
haterów polskiej prze szłości, m.in. gen. 
Tadeusza Kościuszkę, Kazimierza Puła-
skiego i  Ignacego Jana Paderewskiego. 

Sztuki te zagramy w ramach programu 
symbolicznie 100 razy w różnych miej-
scach w Polsce i na świecie.
Właśnie, Krakowski Teatr Komedia 
nie gra na zwyczajowych deskach 
teatralnych. Dociera do miejsc, gdzie 
często nie był jeszcze żaden teatr.

Mój teatr i  pod tym względem jest 
wyjątkowy (śmiech). Gramy m.in. na 
zamkach i  w  pałacach. Graliśmy na 
Kasprowym Wierchu oraz na sopoc-
kiej plaży Hotelu Haffner. Nasz ostat-
ni zagraniczny wyjazd był do Londynu 
i „Pana Tadeusza z M3” zagraliśmy na 
statku pływającym po Tamizie. Z pol-
skich doświadczeń wodnych za nami 
i  przed nami, po raz kolejny w  tym 
roku, Mazurski Rejs Komediowy i  ża-
glowiec Chopin, pływający po mazur-
skich jeziorach. 

W  Warszawie mamy stałą scenę 
w Warszawskim Domu Technika NOT 
przy ul. Czackiego 3/5, gdzie w sali ba-
lowej organizujemy niecodzienne wie-
czory, tzw. Kolacje Teatralne. Dla ciała 
– serwujemy smaczną kolację z polski-
mi specjałami, przygotowanymi przez 
Restaurację Avangarda Warszawa, któ-
ra mieści się w pięknym gmachu NOT, 
a następnie dla ducha: ciekawą sztukę, 
którą można się delektować przy do-

Od początku wiedzieliśmy, że Krakowski  
Teatr Komedia nie będzie grał tylko  
w jednym miejscu. Jest to jeden z wielu 
naszych wyróżników. Właśnie dlatego,  
że jednego dnia gramy na zamku, a drugiego 
na kongresie dla przedsiębiorców

Anna Stasiak-Apelska – Prezes Zarządu przed występem Krakowskiego Teatru Komedia na zamku w Krasiczynie  
w ramach programu „100 LAT RADOŚCI Z NIEPODLEGŁOŚCI”.
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brym trunku, siedząc przy pięknych 
okrągłych stołach. Wieczór kończy 
dan cing z  muzyką na żywo, by przy-
wracać dawne dobre tradycje spędzania 
czasu. 

Kolacje Teatralne mieliśmy przyjem-
ność zorganizować także w  Kopalni 
Soli Wieliczka dla ponad 300 osób. Są 
to wieczory, na które można przyjść ze 
znajomymi, ale mogą być także imprezą 
integracyjną czy uczczeniem jubileuszu 
firmy. Krakowski Teatr Komedia „przy-
chodzi” do widzów, stąd pomysł, by nie 

grać na tradycyjnych des kach teatral-
nych. My tworzymy teatr wszędzie 
tam, gdzie się pojawimy. Współpracu-
jemy z pro  fesjo nalistami, przyjeżdżamy 
z własnym sprzę tem i potrafimy zaada-
ptować każdą przestrzeń, by zagrać 
w niej sztukę na najwyższym poziomie.

Bardzo ciekawy pomysł. Jak w takim  
teatrze odnajdują się aktorzy oraz 
technicy? To wymaga od państwa bar-
dzo dużego zaangażowania,  spraw  
dzania nowych miejsc, prze   wi dywania 
sytuacji, które w  standardowym te-
atrze nie mają prawa się zdarzyć.

Wchodząc w  świat artystyczny ra-
zem z  mężem, nie do końca wiedzie-
liśmy, co to tak naprawdę oznacza. 
Jednak w naszym słow niku słowo „nie-
możliwe” nie ist  nieje (śmiech). Podjęli-
śmy się zadania, które przekształciło się  

w codzienne wyzwanie. Od po   czątku 
wiedzieliśmy, że Kra kowski Teatr Ko-
media nie będzie grał tylko w  jednym 
miejscu. Jest to jeden z  wielu naszych 
wyróżników. Dla aktorów każdy spek-
takl, nawet grany już „enty raz”, jest 
inny. Właśnie dlatego, że jednego dnia 

gramy na zamku, a drugiego na kongre-
sie dla przedsiębiorców. 

Każda publiczność jest inna, a i miej  -
sce, w  którym gramy, ma duże zna-
czenie. Gdy płyniemy żaglowcem np. 
przez Śniardwy, spektakl odbiera się zu-
pełnie inaczej. Przypłynięcie do portu 
w Mikołajkach z muzyką w tle jest nie-
samowitym przeżyciem. Oczywiście jest 
to wyzwanie logistyczne, bo do niektó-
rych miejsc po prostu nie da się dojechać, 
a scenografię dostarczyć trzeba… Mamy 
na to sposób, bo w zgranym zespole nie 
stanowi to problemu. 

 W  działania Krakowskiego Teatru 
Komedia jestem zaangażowana od czte-
rech lat. Poznałam w ten sposób wielu 
interesujących ludzi, odwiedziłam wiele 
miejsc, patrząc na nie pod kątem wy-
stawienia spektaklu. Są takie miejsca, 
w  których nasi partnerzy nie wyobra-
żają sobie, byśmy nie zagrali chociaż raz 
w roku. To jest bardzo miłe i motywuje 
do dalszego działania. Jako pierwszy te-
atr w Polsce zostaliśmy docenieni i od-
znaczeni m.in. statuetką Teraz Polska, 
właśnie za niecodzienne podejście do 
produktu, jakim są wystawiane przez 
nas spektakle. Nagrodą są także uśmie-
chy widzów oraz polecanie naszych wy-
darzeń kolejnym kontrahentom. 
Gratuluję nagrody dla teatru. Pani  
z kolei otrzymała niedawno sta tuetkę 
Gracja. To wyróżnienie dla kobiet ze 
świata sztuki, kultury i biznesu, przy-
znawane za wdzięk, ponadczasową 
elegancję i  realizację życiowych za-
dań, w co pani doskonale się wpisuje. 
Czym jest dla pani ta statuetka i sze-
rzej – gracja jako taka?

Gracja to nieuchwytny wdzięk 
i urok, którymi obdarza nas natura, ale 
przede wszystkim coś, co wynosimy 
z  domu. Mnie gracji nauczyła Mama, 
jako kobieta i  jako osoba otwarta na 
drugiego człowieka. Dla mnie gracja 
to nie tylko delikatność bycia i  zacho-
wania, ale też sposób, w  jaki „nosimy 
się” na co dzień. To przede wszystkim 
osobowość, realizacja pasji oraz zaan-
gażowanie w sprawy innych. Tę statuet-
kę otrzymały wyjątkowe kobiety, które 
wiele znaczą we współczesnym świecie. 
Tym bardziej cieszę się, że miałam moż-
liwość dołączyć do tego elitarnego gro-
na. Statuetka Gracja Akademii Dobrego 
Stylu jest przyjemnym wyróżnieniem, 
które motywuje mnie jeszcze bardziej 
do dalszych działań. Realizuję się za-
wodowo, realizuję się jako właścicielka 
i prezes Krakowskiego Teatru Komedia. 
Przede mną jeszcze wiele życiowych  
zadań.  ■

Graliśmy na Kasprowym Wierchu oraz na 
sopockiej plaży Hotelu Haffner. Nasz ostatni 
zagraniczny wyjazd był do Londynu i „Pana 
Tadeusza z M3” zagraliśmy na statku  
pływającym po Tamizie

Kolacja Teatralna w Warszawie ze spektaklem Krakowskiego Teatru Komedia  
pt. „Małżeństwo we frankach szwajcarskich”
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Rozmowa jest jak podróż w nieznane
– Pasjonuje mnie rozmowa z kimś interesującym i poruszanie ciekawych tematów,  
zadawanie pytań… Ale lubię też słuchać odpowiedzi, bo dzięki temu mogę się rozwijać 
i wciąż poszerzać horyzonty – mówi Nikola („Nikosia”) Pawlak, najmłodsza, bo zaledwie 
12-letnia dziennikarka w Polsce, nagrodzona w tym roku statuetką za Reporterski Debiut 
Roku podczas Gali Akademii Dobrego Stylu Klubu Integracji Europejskiej. 
Rozmawiała IZABELLA JARSKA

Jak trafiłaś do zawodu dziennikarza? 
Nie ma zbyt wielu osób w twoim wie-
ku wykonujących to zajęcie... 

 – Nie wiem, czy to, co robię, moż-
na nazwać wykonywaniem zawodu 
dziennikarza… Po prostu bardzo lubię 
zadawać pytania i rozmawiać. Pasjonu-
je mnie rozmowa z kimś interesującym 
i  poruszanie ciekawych tematów, za-
dawanie pytań… Ale też lubię słuchać 
odpowiedzi, bo dzięki temu mogę się 
rozwijać, wciąż poszerzać horyzonty. 
Dla mnie rozmowa jest jak niezwykła 
podróż w  nieznane. Nigdy nie wiem, 
dokąd przeniosę się z  rozmówcą pod-
czas wywiadu i to mnie ciekawi. 
Czy był ktoś, kto cię wprowadził 
w tajniki tego zawodu?

 – Nie było takiej osoby. Myślę, że 
moimi przewodnikami były ciekawość 
i chęć poznawania świata. Każdy czło-
wiek jest jak księga, każdy ma swoją hi-

storię, a ja chcę o tym po prostu posłu-
chać. Bo też piszę swoją własną księgę, 
jaką jest życie.
Z  kim przeprowadziłaś pierwszy wy-
wiad i  czy pamiętasz emocje, które ci 
wtedy towarzyszyły, czy miałaś tremę?

 – Pierwszy wywiad przeprowadzi-
łam z Ryszardem Rembiszewskim, który  
prowadził losowanie Totolotka przez 
ćwierć wieku. Zapytałam go, jak wy-
grać swój pierwszy milion, a on udzielił 
mi cennych wskazówek na temat życia 
i  szczęścia. Ten wywiad był jak magia. 
Było wiele emocji i  czułam się szczę-
śliwa. Zrozumiałam wtedy, że każdy 
ma swoją historię, jakieś przesłanie do 
przekazania… Poczułam, że chcę roz-
mawiać i  słuchać, że ciekawi mnie to, 
co inni mają do powiedzenia. I  ta cie-
kawość zaczęła mnie mobilizować do 
dalszych rozmów z nowymi gośćmi na 
moim Kanale TV.

Czy któryś z  twoich wywiadów za-
padł ci szczególnie w pamięć, a jeśli 
tak – dlaczego?

 – Myślę, że ten pierwszy wywiad 
będę pamiętać najbardziej, ale kilka 
innych także zapadło mi w pamięć. Na 
przykład wywiad z Lechem Wałęsą był 
bardzo ciekawy i  wyjątkowy. W  jego 
biurze w  Gdańsku – gdzie mnie przy-
jął – czuło się powiew wielkiej historii 
Polski, a której uczestnikiem był także 
pan Prezydent, przemian, o  których 
się uczyłam na lekcjach historii... A  tu 
nagle stanęłam twarzą w  twarz z kimś 
z czasów Solidarności i Okrągłego Sto-
łu. Ten wywiad zapamiętam na zawsze. 
Ale miałam też wiele innych ciekawych 
spotkań, np. Patrykiem Vegą, Piotrem 
Adamczykiem, Pauliną Sykut-Jeżyną czy  
niezapomniany wywiad z Krzysztofem 
Ibiszem, który zaraził mnie swoją pozy-
tywną energią. Pan Krzysztof jest osobą 
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wesołą, zorganizowaną i  zawsze umie 
się znaleźć w każdej sytuacji. Pamiętam 
także wiele innych osób, którym bar-
dzo dziękuję za rozmowę ze mną.
Czy jest ktoś, z kim bardzo byś chcia-
ła przeprowadzić wywiad?

 – Tak, oczywiście, jest wiele osób, 
z którymi chciałabym się spotkać i po-
rozmawiać np. z: Youtuberami, piosen-
karzami: Margaret, Natalią Szreder,  
Roksaną Węgiel czy Zenkiem Martyniu-
kiem z Akcentu, z byłymi oraz urzędu-
jącymi prezydentami... Interesuje mnie 
ekologia i  pomoc naszej zaśmieconej, 
umierającej Ziemi, która jest naszym 
domem oraz efekt cieplarniany, który 
ją niszczy. Dlatego wierzę, że rozmowa 
na ten temat i  nagłaśnianie go dzięki 
pomocy znanych osób sprawi, że zosta-
niemy wreszcie wysłuchani przez tych, 
którzy mają na to wpływ i  mogą ów 
proces zatrzymać. To jest moje przesła-
nie: „Kochani! Ratujmy naszą Planetę, 
bo ona umiera”. Oby nie było za późno. 
Mam nadzieję, że nasze dzieci nie będą 
musiały się przesiedlać na Księżyc lub 
chodzić w skafandrach jak kosmici.
Dziennikarstwo to niejedyna twoja 
pasja. Czy możesz opowiedzieć także 
o innych swoich osiągnięciach?

 – Chodzę na lekcje śpiewu i  gram 
na pianinie. Czasem zajmuję się mode-
lingiem i biorę udział w sesjach zdjęcio-
wych znanych firm odzieżowych. Czuję 
się wtedy jak ryba w wodzie, ponieważ 
lubię się przebierać i przechadzać przed 
obiektywem aparatu. Uczestniczę nie-
jednokrotnie w pokazach mody, wystę-
pując w ciekawych kreacjach, co też mi 
się bardzo podoba, a ponadto wyrabia 
ładny styl chodzenia i umiejętność pre-
zentacji. Interesuję się również makija-
żem, dopasowuję go do ubioru, stylu 
oraz okazji. Robię stylizacje, począwszy 
od makijażu i  fryzury po cały ubiór, 
łącznie z  butami, paskiem i  torebką, 
a nawet parasolem – i mam z tego wiel-
ką frajdę.

Czym dla ciebie była nagroda za 
Reporterski Debiut Roku? Wyrazem 
uznania czy mobilizacją do dalszych 
starań?

 – Była dla mnie wielkim zaskocze-
niem, wzruszyłam się bardzo. To była 
niesamowita chwila – dostać tę sta-
tuetkę w  blasku fleszy i  być w  gronie 
tak zacnych i  ciekawych gości na Gali 
Dobrego Stylu Klubu Integracji Euro-
pejskiej. To naprawdę jest dla mnie 
wielka mobilizacja do dalszej przygo-
dy z  dziennikarstwem – może to za 
wiele powiedziane, ale na pewno do 
dalszych rozmów z  ciekawymi ludźmi 
oraz poszerzania moich horyzontów. 
Za nagrodę jeszcze raz dziękuję tym, 
którzy mnie zauważyli i  docenili, ale 
też przepraszam, jeśli kogoś tą nagro-

dą uraziłam. Życzę wszystkim szczęścia 
i odnalezienia własnych zainteresowań 
oraz indywidualnej drogi w życiu.
Jak najbardziej lubisz spędzać wolny 
czas?

 – Czas lubię spędzać aktywnie, 
z  koleżankami. Chodzimy na spacery, 
odwiedzamy się, jeździmy na rowerach. 
Ponieważ pasjonuję się stylizacją, często 
chodzę na zakupy po ciuszki od A do 
Z oraz po kosmetyki, co uwielbiam. Lu-
bię śpiewać i grać na pianinie. W ostat-
nim czasie biorę udział w nowym pro-
gramie telewizyjnym w TV 4 – „Nasza 
Klasa” – który będzie emitowany już od 
początku września br. Jest to niesamo-
wity program, w którym dzieci w szko-
le na lekcjach zadają pytania osobom 
znanym i  sławnym. Udział w  „Naszej 
klasie” budzi emocje i jest wielką przy-
godą. Podoba mi się ten program i cie-
szę się, że mogę brać w nim udział, bo 
tam też mogę pytać znane osoby o wie-
le ciekawych rzeczy. Zapraszam do 
oglądania mnie już wkrótce na dużym 
ekranie w TV 4 wraz z moimi kolegami 
i koleżankami.  Dla mnie jest to wielkie 
przeżycie. Są to magiczne chwile, które 
tak kocham. Na planie programu po-
znałam ciekawych ludzi, wspaniałych 
reżyserów, stylistów i całą ekipę, która 
tworzy ten program. Pokochałam wy-
stępy w telewizji i nie wyobrażam sobie 
teraz, aby inaczej spędzać czas.  ■

Pierwszy wywiad przeprowadziłam  
z Ryszardem Rembiszewskim,  
który prowadził losowanie Totolotka przez 
ćwierć wieku. Zapytałam go, jak wygrać swój 
pierwszy milion, a on udzielił mi cennych 
wskazówek na temat życia i szczęścia
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Diamentowa spółdzielnia
Możliwości inwestycyjnych i produktowych jest dziś na rynku tak wiele i zmieniają się one 
tak szybko, że nie sposób samemu za nimi nadążyć. Nasza oferta jest unikatowa  
w tym zakresie. Proponujemy Państwu pomnażanie środków finansowych w grupie  
inwestorów będących członkami spółdzielni. Naszą ambicją jest zbudowanie największej  
w Polsce społeczności zadowolonych i świadomych finansowo inwestorów,  
którzy doceniają komfort posiadania prawdziwego zaplecza inwestycyjnego.

Jesteśmy dumni z  faktu, iż pod  
marką Prevalue Cooperative  
Owners Spółdzielnia Właścicieli 
Majątku udało się nam zgroma-

dzić zespół osób o kilkunastoletnim 
doświadczeniu na rynku finansowym, 
spółdzielczym i dystrybucyjnym, nasta -
wionych na świadczenie usług najwyż -
szej jakości w  skali ogólnopolskiej  
i europejskiej.

Prawo spółdzielcze, które reguluje 
naszą działalność, oferuje członkom 
spół  dzielni szczególne uprawnienia:
•  o  podziale zysków decydują sami 

członkowie na walnych zgromadze-
niach, na których każdy członek ma 

jeden głos, bez względu na liczbę po-
siadanych udziałów;

•  zyski są przypisane do udziałów, 
więc im więcej udziałów, tym więk-
szy zysk;

•  za straty spółdzielnia odpowiada 
swoim majątkiem, a  członek tylko 
do wysokości wniesionych udziałów;

•  członkiem spółdzielni może być każ-
da osoba fizyczna o pełnej zdolności 
do czynności prawnych, a także oso-
ba prawna;

• majątek spółdzielni jest prywatną 
własnością jej członków;

•  każdy ma swobodę przystąpienia do 
spółdzielni i wystąpienia z niej.
Majątek spółdzielni budujemy w opar-

ciu o twarde aktywo inwestycyjne, jakim 

są diamenty, ze względu na swoje walo-
ry traktowane jako „mobilna nierucho-
mość”, na której zarabia coraz więcej 
ludzi i instytucji na świecie. Diamenty za-
wsze będą miały wartość, niezależnie od 
zmian ustrojowych, wymiany pieniędzy 
czy spadku cen akcji. Ponadto ich wartość 
jest niezależna od zmian kursów walut, co 
ma ogromne znaczenie dla inwestorów.

Diamenty inwestycyjne stanowią nie-
jako odrębną, uniwersalną walutę, która 
nie zna granic państw i  systemów eko-
nomicznych. Jest to rzeczywista lokata 
kapitału, a nie chwilowa, wirtualna war-
tość, zapisana w rejestrach instytucji fi-
nansowych, które mogą zbankrutować.

Rozpatrując trzy kryteria optyma-
lizacji spółdzielczych inwestycji, czyli  

Z szuflady eksperta
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zysk, rzetelność i  płynność, należy 
podkreś lić, że diament w perspektywie 
czasu przynosi zadowalający zysk przy 
praktycznie zerowym ryzyku, a w spół-
dzielczym portfelu traktowany jest jako  
płynna alternatywa dla rynku nierucho-
mości.

Inwestując z  Prevalue Cooperative 
Owners Spółdzielnią Właścicieli Ma-
jątku masz pewność, że Twój majątek 
zostanie pomnożony.

Będąc członkiem Spółdzielni  
Prevalue Cooperative Owners 
Jesteś:
•  współwłaścicielem Spółdzielni i wła-

ścicielem coraz większej części mająt-
ku spółdzielczego;

•  inwestorem – budujesz prywatny 
majątek, nabywając kolejne udziały 
w Spółdzielni, dzięki którym uczest-
niczysz w  wypracowanym przez 
Spółdzielnię zysku;

•  przedsiębiorcą – zapraszasz innych 
do wspólnego pomnażania majątku 
Spółdzielni, a przez to także swojego 
własnego.

Możesz:

•  budować własne zaplecze finan sowe 
w  oparciu o  fizyczne diamenty, ko-
rzystając z  unikatowych roz wią zań 
oferowanych przez Spółdzielnię;

•  znaleźć tu stałe źródło swoich do-
chodów i wymarzoną wolność finan-
sową;

•  zapewnić sobie przyszłą emeryturę 
na poziomie wystarczającym na god-
ne życie; 

• zapewnić przyszłość swoim bliskim;
•  przekazać swoje udziały w Spółdziel-

ni dowolnej osobie, bo prawo z tego 
tytułu nie należy do spadku;

•  obniżać koszty codziennego życia 
ko   rzystając z  zaplecza handlowego 
unikatowej Galerii Prevalue.           ■

 
Zapraszamy do kontaktu: 

Prevalue Cooperative Owners Spółdzielnia 
Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie,  

ul. Rondo ONZ 1, 00124 Warszawa 
www.prevalue.pl;  

Tel.: Biuro Spółdzielni 726250500;  
Zarząd: 601080524 

Z szuflady eksperta
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Gdy nie stać cię na reklamę w TV,  
czyli dlaczego mały przedsiębiorca 
powinien wybrać dobrą agencję PR
Często przedsiębiorcy myślą, że nie stać ich na PR i np. decydują się na jedną reklamę –   
w wybranym magazynie, a okazuje się, że jej koszt jest podobny albo nawet wyższy  
niż pełna, miesięczna obsługa agencji PR! Tymczasem jedna reklama – tak jak samotna 
jaskółka – wiosny nie czyni – o tym, co może dać dobry PR i jak wybrać odpowiednią  
agencję, rozmawiamy z Joanną Adamiak z Face it!

Rozmawia NATALIA KAMIŃSKA

Wszyscy znają termin „PR”, czyli „pu-
blic relations”. Ale na czym to tak na-
prawdę polega?

 – Książkowa definicja public rela-
tions  to dbałość o  wizerunek i  dobre 
relacje publiczne. A  mówiąc bardziej 
praktycznie – PR to narzędzie komu-
nikacji z  otoczeniem biznesowym, 

które – o  ile jest dobrze wykorzysty-
wane – przekłada się na wiarygodność, 
trwałość i rozwój firmy. Agencja PR to 
właściwy adres, gdy szukamy wsparcia 
w  promocji, wypromowania wprowa-
dzanego na rynek produktu lub usługi, 
kiedy chcemy rozpocząć współpracę 
z  gwiazdami, zorganizować event czy 

mieć profesjonalnie prowadzone pro-
file i kanały w mediach społecznościo-
wych.
Czy PR jest tylko dla dużych firm?

 – Często przedsiębiorcy myślą, że 
nie stać ich na PR i np. decydują się na 
jedną reklamę w wybranym magazynie, 
a okazuje się, że jej koszt jest podobny 
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albo nawet wyższy niż pełna, miesięcz-
na obsługa agencji PR! Tymczasem jed-
na reklama – tak jak samotna jaskółka 
– wiosny nie czyni.

Dobra agencja PR potrafi wygene-
rować nawet kilkadziesiąt ciekawych, 
odredakcyjnych materiałów, które są 

przez odbiorców traktowane jako naj-
bardziej wiarygodne, a  przekazane in-
formacje pozostają w  ich świadomości 
na dłużej.
Czy małego przedsiębiorcę stać na 
agencję PR?

 – Bardzo często tak, ale nawet nigdy 
nie pytał, ile to kosztuje, przez co błęd-
nie zakłada, że to bajońskie sumy. Ze-
wnętrzna agencja PR często jest tańsza niż 
zatrudnienie specjalisty u  siebie na etat. 
A  kilkunastoosobowy zespół to większe 
doświadczenie, więcej pomysłów i więcej 
kontaktów w mediach. Skuteczny PR to 
sport absolutnie zespołowy.
Jak dobrze wybrać agencję PR?

 – Zawsze warto zapytać znajomych 
o  rekomendacje. Należy też zwrócić 
uwagę na kilka elementów: jak długo 
dana agencja istnieje (przy nowopow-
stałej jest ryzyko, że będzie się dopiero 
uczyła, niestety kosztem klienta), jak 
duży ma zespół (kilkunastoosobowy 
rokuje lepiej niż kilkuosobowy, bo siłą 
agencji jest suma doświadczeń konsul-
tantów; zbyt duży team to często z ko-
lei bardzo wysokie stawki, a i mniejsza 
elastyczność w  działaniu), czy poza 
szefem pracują w niej na stałe doświad-
czeni accounci (często agencje zanadto 
posiłkują się praktykantami i  stażysta-
mi), czy ma doświadczenie w naszej lub 
podobnej branży. Warto też sprawdzić, 
czy może się pochwalić nagrodami biz-
nesowymi i jest stowarzyszona w orga-
nizacjach networkingowych – te słabsze 
długo się w nich nie utrzymują.
Czego należy oczekiwać od agencji 
PR?

 – Zaangażowania, sumienności, pro   -
aktywności, realizacji w każdym miesią-

cu konkretnych, ustalonych wspól   nie  
zadań. Powinniśmy oczekiwać profesjo-
nalnego redagowania tekstów, goto-
wości do organizacji konferencji pra-
sowych (jeśli temat jest tego wart), 
wysyłek kreatywnych, ugruntowanych 
relacji z  dziennikarzami, gwiazdami, 

influencerami czy blogerami, a  także 
rozumienia naszych celów komunika-
cyjnych i biznesowych.
A czego oczekiwać nie należy?

 – Nie można żądać w  kontrakcie 
gwarancji publikacji i wpisania do umo-
wy konkretnych liczb. To nieetyczne, 
ale i błędne założenie. PR nie jest płat-
ną reklamą. Zamiast tego warto spytać 
o case study albo wyniki medialne osią-

gnięte w  pracy dla klientów działają-
cych w podobnej branży.
Wyobraźmy sobie małego producen-
ta kosmetyków dla pań. Musi rywa-
lizować z  wielkimi markami, które 
każdy zna z telewizji. Co taki przed-
siębiorca może zrobić, by skutecznie 
rywalizować na rynku?

 – Na pewno warto, aby zwrócił się 
do agencji PR, która ma doświadczenie 
w tematach beauty, kobiecych i lifesty-
le’owych. Jeśli media nie miały jeszcze 
kontaktu z marką, na pewno warto wy-
słać do nich produkt wraz z  ciekawie 
napisanym komunikatem prasowym, 
w którym należy podkreślić wyróżniki 
marki, czyli jej unique selling points. 
Ważne jest nawiązanie współpracy 
z  influencerkami, które mają wysokie 
zasięgi w  mediach społecznościowych, 
a testują kosmetyki i są wiarygodne dla 
swoich followersów. Niektórym mar-
kom pomoże zaangażowanie gwiazdy, 
np. jako ambasadorki, ale tu kluczo-
wy jest właściwy wybór (wiek, zasię-
gi, z  jakim stylem życia jest kojarzona 
itd.). Doświadczona agencja podpowie 
odpowiednie, ale i  sprawdzone już  
we współpracy nazwiska, które rze-
czywiście marce pomogą, wskaże też  
takie narzędzia PR, dzięki którym 
klient osiągnie jak najlepszy możliwy 
efekt, wydając przy tym jak najmniej 
pie niędzy.                               ■

 

 
 
 Joanna Adamiak

Prezes i  współwłaścicielka agencji PR 
Face it! www.agencjafaceit.pl
Ekspert z  10-letnim doświadczeniem 
w branży komunikacyjnej. Pracowała 
m.in. jako rzecznik prasowy i PR mana-
ger kanałów TV: kuchnia+ i  DOMO+. 
Od siedmiu lat stoi na czele agencji PR 
Face it!, która obsługuje miesięcznie  
kilkudziesięciu klientów z  wielu branż, 
m.in. FMCG, show-biznes, telewizyjnej, 
dziecięcej, nieruchomościowej, tury-
stycz  nej, hotelarskiej. Wśród klientów 
agencji są m.in. takie marki, jak Cine-
ma City, Almatur, France24 czy ARTE  
TV. Absolwentka MISH na Uniwersy-
tecie Warszawskim, w  ramach których  
ukończyła dziennikarstwo ze specjalizacją  
public relations oraz socjologię.

Zewnętrzna agencja PR często jest tańsza  
niż zatrudnienie specjalisty u siebie na etat. 
A kilkunastoosobowy zespół to większe  
doświadczenie, więcej pomysłów i więcej 
kontaktów w mediach







Czynności sprawdzające,  
kontrola i postępowania podatkowe – 
jak zaskoczyć fiskusa
Nasz kompetentny personel ekspertów: radców prawnych, doradców podatkowych  
(w tym byli pracownicy organów skarbowych rozstrzygający w ramach I i II instancji,  
odpowiedzialni za weryfikację prawidłowości rozliczeń podatników z budżetem Państwa, 
zarówno na etapie czynności sprawdzających, kontroli, jak i postępowań podatkowych) 
posiadający gruntowną znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego zadba 
o profesjonalny przebieg kontroli czy postępowania podatkowego oraz poprzez właściwie 
dobraną strategię zapewni ochronę interesów Twojej firmy. 

Autorka: Jolanta Nowicka 
Manager ds. doradztwa podatkowego

Zespół PKF szczyci się wieloma 
pozytywnymi rozstrzygnięcia -
mi w zakresie postępowań 
podatko wych, tak więc wybór 

naszych ekspertów oznacza, że każda 
kontrola podatkowa czy postępowanie 
staną się dla Twojej firmy jedynie for-
malnością.

Organy podatkowe posiadają wie-
le instrumentów, zarówno prawnych, 
jak i systemowych, uprawniających do 
weryfikacji sposobu, w jaki podatnik 
realizuje ciążące na nim zobowiązania 
fiskalne. Jednakże nie wszyscy podatni-
cy zdają sobie sprawę, że prawodawca 
przewidział też wiele narzędzi w postaci 
regulacji prawnych, których może użyć 
przedsiębiorca będący uczestnikiem  
w ra  mach procedury postępowania 
kontrolnego, podatkowego czy czyn-
ności sprawdzających w zakresie pra-
widłowości rozliczania podatków. 

Uprawnienia stron mają fundamen-
talne znaczenie w odniesieniu do przej-
rzystości, prawidłowości i ochrony pro  -
cesowej uczestnika w rozstrzyganiu spo  -
rów fiskalnych, dlatego też świadomość 
przysługujących przedsiębiorcy upraw  -
nień ma zasadnicze znaczenie w strategii 
ochrony interesów podatnika.

Naszą intencją jest podjęcie takich 
czynności, które będą zmierzały do 
uzyskania najkorzystniejszego rozstrzy-
gnięcia sprawy w jak najkrótszym ter-
minie przy efektywnym wykorzystaniu 
narzędzi prawnych i specjalistycznej 
wiedzy naszego zespołu.

Oferujemy:
• profesjonalną reprezentację przed-

siębiorcy przed organami skarbo-
wymi na etapie czynności spraw-
dzających, kontroli i postępowań 
podatkowych;

• reprezentowanie podatników w spo  -
rach z organami podatkowymi, obro -
nę klientów w sprawach karnych 
skarbowych, a także w sądach admi-
nistracyjnych;

• pełne wsparcie merytoryczne przy 
kompletowaniu odpowiednich do-
kumentów źródłowych;

• analizę zagrożeń wynikających z do-
tychczas zebranego materiału dowo-
dowego;

• rekomendację dotyczącą strategii 
procesowej;

• pisma procesowe;
• przygotowywanie zastrzeżeń do pro-

tokołu z czynności sprawdzających/
kontroli podatkowej;

• zaskarżanie postanowień organów 
skarbowych;

• wnioski o przeprowadzenie dowo-
dów z określonych dokumentów, ze -
znań świadków;

• odwołania od decyzji organów I in-
stancji;

• zaskarżanie postanowień i decyzji or-
ganów II instancji.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

• profesjonalna obsługa na każdym 
etapie sprawy;

• permanentne monitorowanie dzia-
łań podejmowanych przez organ;

• ograniczenie ryzyka dowolnej interpre-
tacji stanu faktycznego przez organ;

• obrona stanowiska przedsiębiorcy 
poprzez skuteczne wykorzystanie 
narzędzi prawnych;

• wykazanie dobrej wiary przedsię-
biorcy;

• po stwierdzeniu przez organ podat-
kowy nieprawidłowości i uszczu-
pleń w podatku działania procesowe 
zmierzające do zminimalizowania 
wysokości zobowiązania podatkowe-
go określonego przez organ;

• poprzez monitoring organu weryfi-
kacja jego działań; czy działa na pod-
stawie i w granicach prawa;

• ograniczenie ryzyka odpowiedzial-
ności karnej członków zarządu i osób 
odpowiedzialnych za sprawy spółki.

Pamiętaj!

Jak najszybsze podjęcie współpracy  
z PKF – nawet już na etapie otrzyma-
nia zawiadomienia o zamiarze prze-
prowadzenia kontroli w Twojej firmie, 
pozwala na świadome i czynne uczest-
nictwo w weryfikacji i przy okolicz-
nościach wzbudzających wątpliwości 
organu podatkowego, niejednokrotnie 
poprzez skuteczną strategię umożliwia 
ochronę Twoich praw jako uczestnika 
kontroli czy postępowania podatko-
wego.  ■
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Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Agnieszka Chamera
Partner PKF Consult
Doradca Podatkowy nr 10220
Tel.: 609 331 330 
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl 

Edyta Duczyńska
Senior Manager  
ds. doradztwa podatkowego 
Doradca Podatkowy nr 2124
Tel.: 603 477 470 
edyta.duczynska@pkfpolska.pl

Jolanta Nowicka
Manager ds. doradztwa podatkowego
Tel.: 48 607 602 330
jolanta.nowicka@pkfpolska.pl

Niniejszy dokument nie stanowi porady 
prawnej ani podatkowej. PKF Consult 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności 
za wykorzystanie informacji zawartych 
w publikacji bez wcześniejszego zasię-

gnięcia opinii doradców prawnych lub 
podatkowych.
PKF Consult Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością Sp.k. jest firmą człon-
kowską rodziny firm PKF Internatio-
nal Limited, rodziny niezależnych pod 

względem prawnym firm, i nie przyjmuje 
żadnej odpowiedzialności ani zobowią-
zań za działania lub zaniechania działań 
przez jakąkolwiek firmę członkowską  
i/lub korespondencyjną bądź firmy 
członkowskie i/lub korespondencyjne.

Stałe doradztwo podatkowe

Ceny transferowe: analizy benchmarkingowe i sporządzanie dokumentacji

Doradztwo prawno-podatkowe przy krajowych i transgranicznych transakcjach M&A 

Audyt podatkowy / due diligence prawno-podatkowe

Polityka podatkowa firm (procedury podatkowe, w tym procedura należytej staranności)

Reprezentacja Podatnika przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi (WSA, NSA)

Ulga B+R, IP BOX – doradztwo związane z wdrożeniem i rozliczeniem

MDR – pomoc w realizacji obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania schematów 

podatkowych

WŁAŚCIWE 
    ROZWIĄZANIE
 – znajdujemy je dla Ciebie

PODATKI

www.pkfpolska.pl
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tel: +48 22 336 12 23, +48 729 052 512
izabela.krasucka@wdtnot.pl

Warszawski Dom Technika jest obiektem zabytkowym o charakterze neo-
barokowym i neorokokowym z elementami secesji, położonym w centrum 
Warszawy w pobliżu warszawskiej Starówki. Budynek powstał w 1905 r. 
jako gmach Stowarzyszenia Techników Polskich, zlokalizowany przy  
ul. Włodzimierskiej - dziś to ul. T. Czackiego 3/5. Jego inicjatorem był 
ówczesny prezydent Warszawy Piotr Drzewiecki. 

Warszawski Dom Technika NOT działa 27 lat na rynku wynajmu sal konfe-
rencyjnych oraz wynajmu powierzchni biurowej. Wnętrza sal różnią się od 
tych współczesnych oferowanych w wielu miejscach Warszawy. 

Wyjątkowość naszych przestrzeni konferencyjnych i eventowych wynika 
w głównej mierze z niepowtarzalnego charakteru zabytkowych wnętrz 
Warszawskiego Domu Technika. Efektowne marmurowe schody na głównej 
klatce schodowej, parkiety i sztukaterie, w opinii naszych klientów, nadają 
urok temu historycznemu miejscu.

Posiadamy 6 sal mogących pomieścić od 20 do 400 osób w ustawieniu 
teatralnym lub od 15 do 250 osób w ustawieniu konferencyjnym. Sale wypo-
sażone są w sprzęt audiowizualny, posiadają klimatyzację i na życzenie 
dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. Konferencje, szkolenia, 
wystawy, bale, przyjęcia weselne, koncerty, spektakle teatralne – to tylko 
niektóre z możliwości wykorzystania sal w Warszawskim Domu Technika. 

Pozostające również do użytku najemców: fasada budynku, hol główny  
i korytarze, w zestawieniu z wysokiej jakości architekturą całego komplek-
su, stanowią o wyjątkowości naszej oferty, potwierdzonej przez zaintereso-
wanie nią sektora reklamowego i filmowego. 

Na życzenie klienta oferujemy kompleksową, bądź częściową obsługę im-
prez. Przygotowujemy oprawę imprezy, aranżację sali, zapewniamy catering 
i obsługę techniczną. Nasz doświadczony i zawsze gotowy do pomocy 
zespół zatroszczy się o każdy szczegół spotkania.
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Pewność  
bezpiecznego jutra
Nasze życie może zmienić się w ciągu kilku minut. Poważny wypadek, lekarska diagnoza, 
leczenie szpitalne czy konieczność poddania się długotrwałej rehabilitacji mogą nie  
tylko zmienić nasze cele i priorytety, ale i wpłynąć na życie naszych bliskich.  
Choć na wiele zdarzeń nie mamy wpływu, dzięki wyborowi odpowiedniego ubezpieczenia 
możemy zapewnić sobie i rodzinie finansowe wsparcie w razie mniej lub bardziej  
poważnych problemów zdrowotnych.

Autorka: Danuta Małgorzata Równiak

W ofercie Avivy znajduje 
się wiele form ubezpie-
czenia, które pozwalają 
zyskać poczucie bezpie-

czeństwa finansowego w  przypadku 
problemów ze zdrowiem, takich jak 
choroba nowotworowa czy zawał ser-
ca, nie mówiąc o  przeszczepach lub 
innych tragicznych sytuacjach, a  także 
programy, dzięki którym zgromadzony 
kapitał zwiększy nasz budżet na eme-
ryturze. Większość z  nich oferowana 
jest jako ubezpieczenia dodatkowe do 
ubezpieczeń na życie, inne są oddziel-
nymi produktami, a  wiele z  nich jest 

dostępnych zarówno dla dorosłych, jak 
i dzieci. 

Jeśli obawiamy się ciężkiej choroby 
lub wypadku, których konsekwencją 
będzie całkowita niezdolność do pracy, 
powinniśmy zastanowić się nad wybo-
rem ubezpieczenia, które zapewni nam 
pomoc finansową w  takiej sytuacji. 
Otrzymane z tytułu ubezpieczenia pie-
niądze mogą stanowić rekompensatę 
utraconych dochodów oraz ułatwić do-
stęp do wysokospecjalistycznych badań 
i metod leczenia. 

Dzięki ubezpieczeniom wypadko-
wym możemy liczyć na kompleksową 
pomoc przy różnych konsekwencjach 
wypadku. Niektóre ubezpieczenia obej-
mują tylko najtragiczniejsze skutki, jak 
śmierć lub kalectwo, ale są i takie, które 
pozwalają zabezpieczyć się przy bardzo 
szerokim spektrum zdarzeń, począwszy 
od niezdolności do pracy poprzez trwa-
łe uszczerbki na zdrowiu po stosunko-
wo lżejsze konsekwencje wypadków 
– jak pobyt w  szpitalu i  rehabilitacja. 
Szeroki zakres ochrony zapewnia m.in. 
ubezpieczenie dodatkowe Na Wypadek 
do ubezpieczenia Nowa Perspektywa 
oraz samodzielne ubezpieczenie wy-
padkowe Moje Bezpieczeństwo Prestiż.

Co z  osobami, które szczególnie 
troszczą się o swoją przyszłość w przy-
padku nowotworu złośliwego, zawału 
serca, udaru mózgu, niewydolności 
nerek czy pobytu szpitalnego? Z myślą 
o nich stworzone zostały ubezpieczenia 
w razie poważnego zachorowania, po-
bytu szpitalnego oraz ambulatoryjne. 
Ubezpieczenia w  razie poważnego za-
chorowania zapewniają wypłatę świad-
czenia, pozwalają więc osobie chorej 
w pełni skoncentrować się na powrocie 
do zdrowia, bez obaw o brak środków 
na leczenie, utrzymanie siebie i  swojej 
rodziny. Dzięki ubezpieczeniom szpi-
talnym można z kolei zyskać środki na 
opłacenie kosztów opieki medycznej 
lub rehabilitacji, którą pomożemy zor-
ganizować. Ubezpieczenia ambulatoryj-
ne natomiast pozwalają szybko i łatwo 
skorzystać z  porady specjalisty oraz 
poddać się niezbędnym badaniom, co 
jest ważne dla każdego z nas. 

Jeśli chcesz zaspokoić swoją potrze-
bę bezpieczeństwa, chętnie doradzę 
i pomogę wybrać odpowiednie rozwią-
zanie dla Ciebie i Twoich bliskich.   ■

rowniak.danuta@aviva.com.pl
Tel. 605 737 925

Ubezpieczenia w razie poważnego zachoro-
wania zapewniają wypłatę świadczenia,  
pozwalają więc osobie chorej w pełni  
skoncentrować się na powrocie do zdrowia, 
bez obaw o brak środków na leczenie

Danuta Małgorzata Równiak
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tel: +48 22 336 12 23, +48 729 052 512
izabela.krasucka@wdtnot.pl

Warszawski Dom Technika jest obiektem zabytkowym o charakterze neo-
barokowym i neorokokowym z elementami secesji, położonym w centrum 
Warszawy w pobliżu warszawskiej Starówki. Budynek powstał w 1905 r. 
jako gmach Stowarzyszenia Techników Polskich, zlokalizowany przy  
ul. Włodzimierskiej - dziś to ul. T. Czackiego 3/5. Jego inicjatorem był 
ówczesny prezydent Warszawy Piotr Drzewiecki. 

Warszawski Dom Technika NOT działa 27 lat na rynku wynajmu sal konfe-
rencyjnych oraz wynajmu powierzchni biurowej. Wnętrza sal różnią się od 
tych współczesnych oferowanych w wielu miejscach Warszawy. 

Wyjątkowość naszych przestrzeni konferencyjnych i eventowych wynika 
w głównej mierze z niepowtarzalnego charakteru zabytkowych wnętrz 
Warszawskiego Domu Technika. Efektowne marmurowe schody na głównej 
klatce schodowej, parkiety i sztukaterie, w opinii naszych klientów, nadają 
urok temu historycznemu miejscu.

Posiadamy 6 sal mogących pomieścić od 20 do 400 osób w ustawieniu 
teatralnym lub od 15 do 250 osób w ustawieniu konferencyjnym. Sale wypo-
sażone są w sprzęt audiowizualny, posiadają klimatyzację i na życzenie 
dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. Konferencje, szkolenia, 
wystawy, bale, przyjęcia weselne, koncerty, spektakle teatralne – to tylko 
niektóre z możliwości wykorzystania sal w Warszawskim Domu Technika. 

Pozostające również do użytku najemców: fasada budynku, hol główny  
i korytarze, w zestawieniu z wysokiej jakości architekturą całego komplek-
su, stanowią o wyjątkowości naszej oferty, potwierdzonej przez zaintereso-
wanie nią sektora reklamowego i filmowego. 

Na życzenie klienta oferujemy kompleksową, bądź częściową obsługę im-
prez. Przygotowujemy oprawę imprezy, aranżację sali, zapewniamy catering 
i obsługę techniczną. Nasz doświadczony i zawsze gotowy do pomocy 
zespół zatroszczy się o każdy szczegół spotkania.
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Cyberostrożności nigdy za wiele – 
czyli jak efektywnie chronić swoją 
firmę przed cyberzagrożeniami
W realiach gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach to informacje – dane, kontakty  
biznesowe, know-how – są największym zasobem przedsiębiorstw. Niestety, również  
niezwykle podatnym na ataki czy kradzieże. Utrata danych, choćby w wyniku zwykłej  
awarii, może skutkować zakłóceniami i przestojami w funkcjonowaniu biznesu,  
nadwyrężeniem zaufania klientów, a wreszcie – konkretnymi stratami finansowymi.  
Cyberbezpieczeństwo z problemu uważanego za abstrakcyjny staje się więc palącą  
potrzebą przedsiębiorców. 

1 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/01/pl-Barometr-cyberbezpieczenstwa-cyberatak-zjawiskiem-powszechnym.pdf

Autorka: Ewa Piekart

„Cyberataki dotykają duże 
korporacje albo banki, nas 
to nie dotyczy” – to szko-
dliwe przekonanie cały 

czas pokutuje w  społeczeństwie. Tym-
czasem na wyciek danych jesteśmy na-
rażeni cały czas: i jako osoby prywatne, 
i jako przedsiębiorcy. Zjawisko to moż-
na już nazwać powszechnym. W 2017 
roku 82 proc. spośród firm działają-
cych w Polsce odnotowało co najmniej 
jeden cyberincydent1. Globalne koszty 
związane z  cy   berprzestępczością idą 
w biliony dolarów rocznie. Co można 
zrobić, by uchronić swoją firmę przed 
cyberatakami?
Zwiększanie wydatków na bezpie-
czeństwo nie wystarczy

Świadomość skali zagrożeń, na któ-
re narażone są dane biznesowe, stale 
rośnie. Zresztą pewne działania zwią-
zane z  ich ochroną wymuszają nowe 
regulacje prawne, czyli słynne RODO. 
Coraz więcej przedsiębiorców wpro-
wadza u siebie politykę bezpieczeństwa 
danych. Szacuje się też, że tylko w tym 
roku blisko połowa z  nich zwiększy 
wydatki na ten cel. To oczywiście po-
zytywny trend. Jednak przekonanie, że 
bezpieczeństwo informacji są w  stanie 
zapewnić jedynie zaawansowane tech-
nologicznie, kosztowne systemy, to mit. 
Często bowiem zdarza się, że wyciek 

danych następuje z  winy pracownika. 
A w takim przypadku nie pomogą na-
wet najdroższe zabezpieczenia.

Aby skuteczniej chronić firmowe za-
soby, nie potrzeba wcale gigantycznych 
budżetów. Należy jednak wystrzegać się 
pewnych błędów. Które z nich są popeł-
niane najczęściej?
Błąd 1: brak szyfrowania danych na 
urządzeniach mobilnych

Kto choć raz nie zabrał ze sobą 
służbowego laptopa, żeby popracować 
z  domu nad ważnym projektem? Nie 
ściągał plików lub korespondencji na 
służbowy smartfon? A przecież to urzą-
dzenia, które są wyjątkowo narażone 
na kradzież. Tak samo jak zewnętrzne 
nośniki danych, np. pendrive’y. Do ich 
notorycznego gubienia przyznaje się 
niemal połowa pracowników. Oznacza 
to, że dane, które na nich zapisujemy, 
bardzo łatwo mogą się dostać w niepo-
wołane ręce.

Jedynym rozwiązaniem jest tu szy-
frowanie. Szyfrując dane, uniemożli-
wia się uzyskanie do nich dostępu bez 
uprzedniego podania hasła lub szyfru. 
Stają się także niedostępne po wyjęciu 
dysku czy nośnika. Nie jest to skompli-
kowana czynność, wystarczy bowiem 
skorzystać z  programów szyfrujących. 
Są one dostępne w  ramach pakietu 
Windows (Windows 10 Professional 
i wyższe wersje). Można również kupić 
odpowiednią licencję.

Błąd 2: niewłaściwe tworzenie kopii 
zapasowych 

Kopie zapasowe są jednym z filarów 
cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa 
i polisą gwarancyjną na wypadek utra-
ty danych, ale… tylko wtedy, gdy two-
rzy się je poprawnie. Podstawą dobre-
go backupu jest zasada „3-2-1”, czyli: 
twórz trzy kopie zapasowe używając co 
najmniej dwóch różnych technologii 
przechowywania danych, a jedną z ko-
pii zapasowych – koniecznie zaszyfro-
waną! – trzymaj zawsze poza biurem. 
Tymczasem wielu przedsiębiorców za-
pomina o tym trzecim elemencie i prze-
chowuje wszystkie kopie zapasowe 
w swojej siedzibie. 

O  co jeszcze należy zadbać? Przede 
wszystkim o  właściwe zabezpieczenie 
kopii. Trzeba również sprawdzić po-
prawność ich odtwarzania. Kluczowe jest 
również, żeby wykonywać backup regu-
larnie i  cyklicznie. Tylko wtedy można 
mieć pewność, że w przypadku utraty da-
nych, np. wskutek awarii, będzie można 
przywrócić je w aktualnej wersji. Dlatego 
najlepiej tworzyć kopie zapasowe online 
i w czasie rzeczywistym.
Błąd 3: niewłaściwa ochrona antywi-
rusowa lub jej brak

Wraz z  rozwojem technologii i  za-
bezpieczeń rośnie również poziom zło-
żoności zagrożeń. Źródłem znacznej 
części z nich jest tzw. złośliwe oprogra-
mowanie, czyli prościej mówiąc – wiru-
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sy komputerowe. Eksperci prognozują, 
że jeszcze w 2019 roku ataki typu ran-
somware („szantażujące” – czyli bloku-
jące dostęp do danych do czasu wpła-
cenia okupu) będą występować średnio 
co 14 sekund! Dlatego dobra ochrona 
antywirusowa to podstawa. 

Dobra, czyli jaka? Po pierwsze, nie 
należy używać w  firmach programów 
antywirusowych na licencji darmowej 
lub typu „home”. Często są one pozba-
wione typowo biznesowych funkcji, 
jak np. skanowanie poczty czy moduł 
ochrony bankowości elektronicznej. 
Po drugie, błędem jest instalacja dwóch 
różnych antywirusów (np. jednego 
biznesowego, drugiego darmowego). 
Wcale nie zyskuje się dzięki temu po-
dwójnej ochrony. Wręcz przeciwnie 
– może to skutkować niestabilnością 
systemu i  spadkiem poziomu zabez-
pieczeń.

Absolutną koniecznością są także jak 
najczęstsze aktualizacje – nie tylko an-
tywirusów, lecz wszystkich programów 
i  systemów. Często odkłada się je, bo 
wiążą się np. z  restartem komputera. 
Tymczasem aktualizacje pozwalają zała-
tać w oprogramowaniu luki, które mo-
głyby zostać wykorzystane przez wirusy 
czy hakerów.
Błąd 4: brak systemów typu IDS i IPS 

IDS i IPS – te skróty mogą brzmieć 
obco i  skomplikowanie, ale kryją się 
pod nimi systemy wykrywania (IDS) 
oraz zapobiegania (IPS) włamaniom. 
Analizują one ruch sieciowy i  moni-
torują ruch pakietów danych, dzięki 
czemu są w  stanie szybko namierzyć 
„intruzów”. Wykrywają podejrzaną ak-
tywność. Potrafią zablokować poczyna-
nia włamywacza czy też wysłać alert do 
administratora systemu. Dzięki temu 
znacząco poprawiają cyberbezpieczeń-

stwo firmy, dlatego warto w  nie zain-
westować.
Błąd 5: niewłaściwa kontrola dostę-
pu do systemu

Przedsiębiorstwa, które padły ofia-
rą cyberprzestępstw, najczęściej popeł-
niały jeden z  podstawowych błędów: 
niewłaściwie zarządzały dostępem do 
danych. Dostęp do danych i uprawnie-
nia dla poszczególnych użytkowników 
powinny być limitowane, czyli nada-
wane z  poziomu administratora tylko 
w  takim zakresie, który rzeczywiście 
jest potrzebny do wykonywania zadań. 
Dobrą praktyką jest też jak najszybsze 
kasowanie nieaktywnych kont. 

Dodatkowo należy zadbać o  to, by 
hasła dostępu były unikalne dla każ-
dego użytkownika. Należy zmieniać je 
cyklicznie i nie powinno się ich powta-
rzać. Nie należy również używać tego 
samego hasła w dwóch różnych syste-
mach i serwisach, np. jako zabezpiecze-
nia dostępu do komputera i do skrzynki 
pocztowej. 
Błąd 6: brak odpowiedniego prze-
szkolenia pracowników

Wbrew obiegowym opiniom, za 
znaczną część przypadków wycieku 
danych nie odpowiadają wyrafinowane 
cyberataki, lecz… pracownicy. W bran-
ży IT mówi się, że najsłabszym ogni-
wem w  systemie bezpieczeństwa jest 
człowiek. Kluczowe jest więc budowa-
nie w  pracownikach świadomości za-
grożeń i zasad dotyczących bezpieczeń-
stwa danych poprzez szkolenia.

Jeśli chodzi o  błędy popełniane 
przez personel, najczęściej powtarzają 
się te same, niezależnie od miejsca za-
trudnienia czy branży. Dlatego warto 
przypominać swoim pracownikom, by 
nie zostawiali w  widocznym miejscu 
haseł zapisanych na samoprzylepnych 
karteczkach, nie udostępniali nikomu 
danych logowania czy stosowali hasła 
trudniejsze do złamania niż „QWER-
TY1234”. Dobrze również ich prze-
szkolić, jak powinni się zachować w sy-
tuacji zagrożenia bezpieczeństwa da-
nych: tak, by wiedzieli, komu i w jakiej 
formie to zgłosić.
Konsekwencja przede wszystkim

Jak widać, wystarczy przestrzegać 
kilku prostych reguł, by w łatwy i nie-
zbyt kosztowny sposób podnieść cyber-
bezpieczeństwo firmy. Kluczem do suk-
cesu jest jednak żelazna konsekwencja 
i  egzekwowanie tych reguł od siebie 
i od swoich pracowników. Tylko wtedy 
przechowywane przez nas dane będą 
bezpieczniejsze, a  my sami będziemy 
mogli spać spokojniej.  ■
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Sieć dla małych firm „po ludzku”
Porady IT • Gotowe rozwiązania IT • Wdrażanie IT do małych firm • Programowanie w MS 
Access • Sieci komputerowe Thin-Client • Szkolenia z relatywnych baz danych

Autor: Wojciech Łasowiecki 
Informatyk

Do napisania tego artykułu 
zainspirowały mnie pytania 
zadawane podczas porad in-
formatycznych oraz w e-ma-

ilach, jak np. poniżej:

Dobry wieczór, jeszcze raz serdecznie 
Panu dziękuję za poświęcony mi czas 
i porady. Opisał mi Pan obiektywnie sy-
tuację, która dla mnie jest najważniej-
sza. Naciski i sugestie pracowników (...) 
były powodem złych decyzji przy  zby-
tecznych kosztach. Dzięki Panu problem 
został rozwiązany.

Powyżej zaprezentowana sytuacja 
jest typowa dla przedsiębiorców, którzy 
mają zamiar zastosować w swojej firmie 
środki informatyczne lub już je zastoso-
wali, ale mają w tym temacie poważne 
luki. Dlatego chciałbym przestawić sys-
tem komputerowy od strony potrzeb 
użytkownika.

Czym jest system komputerowy? 

System komputerowy można naj-
prościej zdefiniować następująco: jest 
to zintegrowane narzędzie używające 
środków informatycznych do zbierania 
danych wejściowych, przetwarzania ich 
w oparciu o algorytmy oraz opracowa-
nia i prezentacji danych wyjściowych.

Podobnego systemu używamy my 
sami: obserwujemy zjawiska lub sytuacje, 
czyli zbieramy dane wejściowe, myśli-
my, oceniamy według kryteriów i na tej 
podstawie wyciągamy wnioski. Efektem 
końcowym jest podjęcie decyzji. W tym 
systemie środki informatyczne zastąpio-
ne są naszymi zmysłami i mózgiem, ale 
działanie jest bardzo podobne.

System informatyczny w firmie skła-
da się z czterech części, a mianowicie:
1) hardware,
2) system operacyjny,
3)  software, czyli oprogramowanie 

stan     dardowe i  aplikacje użytkow-
nika,

4) dane firmy. 

Hardware to części elektroniczne, 
takie jak płyta główna, dyski, pamięć 
operacyjna. Istotna jest tu harmonia, 
czyli wzajemne dopasowanie płyty 
głównej, mikroprocesora i  pamięci 
operacyjnej, aby na drogach przesyła-
nia nie powstawały „korki”. Innymi 
słowy, nie ma sensu stosować bardzo 
szybkiego procesora, jeśli płyta główna 
nie będzie w  stanie przesłać do niego 
sygnałów o podobnej prędkości. 

Jaki wybrać system operacyjny, czyli 
zarządcę i administratora systemu kom-
puterowego? Dużego wyboru właści-
wie nie ma: Windows lub Linux. UNIX 
jest raczej stosowany w dużych firmach. 
Ja wybrałem Windowsa. 

Jak dobrać oprogramowanie?

Teraz parę słów o oprogramowaniu 
standardowym i  aplikacjach dla firmy. 
Pierwsze to pakiety, takie jak np. Mi-
crosoft Office, Open Office, Adobe czy 
Corel Draw. Na ich jakość i przydatność 
użytkownik nie ma wpływu. Przy wy-
borze oprogramowania należy się zasta-
nowić, czy nowe wersje są lepsze i czy 
umiemy się nimi posługiwać. To jest 
bardzo ważne. Nie każda nowość jest 
lepsza, np. Office 2007, 2010 i 2013.

Aplikacja dla firmy jest narzędziem 
wspierającym zarządzanie przedsiębior-
stwem. Zbiera dane wejściowe, zajmuje 
się ich przetwarzaniem według algoryt-
mów i przygotowuje wyniki, czyli dane 
wyjściowe. Oferuje np. zarządzanie da-
nymi klientów lub dostawców, wysta-
wianie faktur, drukuje pisma, pomaga 
w prowadzeniu gospodarki towarowej 
spraw adwokackich. Musi być łatwa 
w obsłudze. Aplikację należy starannie 
wybierać, ponieważ z reguły jest „esen-
cją” organizacyjną firmy. Oczywiście 
system operacyjny, oprogramowanie 
standardowe i aplikacje są programami, 
ale spełniają różne zadania i cele, stąd 
różnice w nazewnictwie.

 O czym pamiętać, instalując opro-
gramowanie użytkownika i  aplikacji? 

Należy koniecznie stosować opcję in-
dywidualną, określającą dysk i  folder 
instalacji. Oprogramowanie nie ma pra-
wa instalować się tam, gdzie samo chce. 
Aplikacja z błędami może doprowadzić 
do uszkodzenia systemu operacyjnego 
i jest to powód, dla którego należy wy-
bierać oddzielny obszar instalacji.

Jeśli zainstalowana aplikacja nie 
destabilizuje systemu operacyjne-
go, można przystąpić do jej testowa-
nia w  celu stwierdzenia przydatności 
w  firmie. Dobrą i  ciekawą metodą 
jest również pokaz oprogramowania 
przez dystrybutora lub autora. Można 
przy tej okazji przedyskutować kwe-
stie merytoryczne. W dyskusji powinni 
wziąć udział pracownicy firmy, gdyż to  
oni będą na co dzień korzystać z apli-
kacji.

Jak skonfigurować dysk?

Gdzie umieścić system operacyjny, 
oprogramowanie standardowe, aplika-
cje i dane firmy? Oczywiście na dysku 
magnetycznym, ale jak? Duży dysk na-
leży fizycznie podzielić na trzy części; 
jedną przydzielić systemowi operacyj-
nemu, drugą oprogramowaniu standar-
dowemu i aplikacjom, trzecią pozosta-
wić na dane firmy. Lepszym rozwiąza-
niem jest zastosowanie dwóch dysków. 
W laptopach jest to prawie niemożliwe. 

Bardzo ważną sprawą jest posiadanie 
na komputerze dwóch profili, jednego 
dla administratora – do administrowa-
nia i  drugiego dla użytkownika – do 
pracy. Jest to pierwsza i  podstawowa 
metoda obrony komputera przed wiru-
sami. Aby system operacyjny mógł uży-
wać swoich środków obronnych, musi 
wiedzieć, kto na nim pracuje. Praca 
z profilem administratora zmiesza czuj-
ność systemu. Dlatego wcześniej czy 
później kończy się to logicznym uszko-
dzeniem systemu operacyjnego. We 
wszystkich komputerach i  systemach 
komputerowych jest bardzo ważne, aby 
niektóre foldery z dysku, na którym za-
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instalowano system operacyjny, zostały 
przeniesione na inny dysk.

Praktyka potwierdza, że taka organi-
zacja dysku zapewnia lepszą i stabilniej-
szą pracę systemu komputerowego oraz 
jego lepsze bezpieczeństwo, chroniąc 
system operacyjny np. przed błędami 
oprogramowania użytkownika oraz 
aplikacji. Logika jest prosta: system 
operacyjny i  oprogramowanie użyt-
kownika można zawsze ponownie zain-
stalować. Z  danymi firmy jest inaczej. 
Z mojej wieloletniej praktyki wiem, że 
czasami firmy tracą dane z wielu lat.

System dla firmy

Do zarządzania firmą 
mającą paru klientów 
można używać kartek 
papieru oraz długopisu. 
Można też pokusić się 
o  niewielki system kom-
puterowy. Oczywiście, 
musi on spełniać okre-
ślone zadania. Nie może 
być efektem przekona-
nia: inni mają, zatem ja 
– również. Pomaga on 
zaoszczędzić czas, który 
można wykorzystać dla 
paru nowych klientów. 
W takim przypadku god-
nym polecenia jest sys-
tem oparty n Windows 7 
lub Windows 8.1. 

Dla firm mających 
trochę więcej klientów 
godne polecenia jest roz-
wiązanie wielodostępne.  
Kilku pracowników może 
pracować przy stanowi-
skach pracy, np. kore-
spondować z  klientami, 
wystawiać faktury, zama-
wiać artykuły, korzystając 
z  różnych lub tej samej 
aplikacji.

Serwerem może być 
zwykły PC, wyposażony 
w procesor co najmniej dwurdzeniowy, 
dwa lub trzy dyski, pamięć operacyjną 
– co najmniej 4 GB dla sieci obejmu-
jącej cztery stanowiska pracy. Z  szyb-
kością pracy systemu komputerowego 
jest podobnie jak u  ludzi; szybko czy-
tamy, wolno piszemy. Musi gwaranto-
wać szybki zapis na dyskach, aby nie 
powsta wały przerwy w pracy kilku pra-
cowników.

W  tym wypadku systemami ope-
racyjnymi godnymi polecenia są Win-
dows 2008 Server, Multi Point 2011 

oraz 2012 server w różnych wersjach. 
Każdy zapewnia zarządzanie i  obsłu-
gę stacji roboczych. Mogą nimi być 
PC posiadające system operacyjny co 
najmniej Windows 7 oraz urządze-
nia thin-client posiadające systemy od 
Windows 7 Embeddet. W  systemach 
Windows 2008 Server zarządzanie 
stacjami roboczymi (terminalami) jest 
wbudowane w  różne części samego 
systemu. W systemach Windows Multi 
Point Server zarządzanie terminalami 
jest „osobną” częścią systemu opera-
cyjnego. Multi Point 2011 przypomi-

na Windows 7, natomiast Multi Point 
2011 – Windows 8.

Na powyższym schemacie przedsta-
wiono podstawową konfigurację sprzę-
tową systemu komputerowego. Liczba 
stanowisk pracy może być oczywiście 
mniejsza lub większa.

Dobór serwera

Serwer (PC) powinien mieć proce-
sor z dwoma rdzeniami. Przewidziane 
są trzy dyski podzielone fizycznie na 

partycje; jedna na system operacyjny, 
druga – na oprogramowanie standar-
dowe i  aplikacje, trzecia – na dane 
firmy. Jest wskazane, aby pojemność 
pamięci operacyjnej nie była mniejsza 
niż 8 GB. Co najmniej jedna drukarka 
podłączona do serwera powinna posia-
dać kartę LAN i adres IP, aby mogła być 
wykorzystywana przez thin-client oraz 
Serwer. 

Może parę słów o samych stanowi-
skach pracy. Są nimi urządzenia thin-c-
lient lub potocznie – terminale. Zastę-
pują PC w  sieci LAN. Systemy opera-

cyjne Windows XP, 7, 9 
Embedded zapamiętane 
znajduje się w  układzie 
scalonym. Ich stosowa-
nie pozwala na spore 
oszczędności w  firmie 
(do 60 proc.) przez to, 
że w takiej sieci obsłudze 
podlegają jedynie serwer 
i urządzenia peryferyjne, 
np. drukarki. Terminale 
nie wymagają serwisu 
i  zużywają od 20 do 25 
wat prądu, co przyno-
si kolejne oszczędności 
w  zużyciu energii elek-
trycznej. Ponadto urzą-
dzenia thin-client nie 
mogą być obiektem ata-
ków wirusów, co bardzo 
podnosi bezpieczeństwo 
systemu. Ostatnio mod-
ne jest atakowanie wiru-
sami nie serwerów, lecz 
PC, które są w sieci sta-
nowiskami pracy. 

Dziękuję za czas po-
święcony na przeczytanie 
tego materiału informa-
cyjnego. Jestem pewny, 
że dał on trochę lepszy 
obraz problematyki sys-
temów komputerowych. 
Powyższe informacje 
oparte są na wieloletnim 
doświadczeniu pracy 

z  komputerami i  systemami kompu-
terowymi. Mam nadzieję, że niektóre 
terminy informatyczne nie sprawiły du-
żych trudności. Ich użycie było jednak 
konieczne. Wierzę, że materiał pozwoli 
państwu lepiej pertraktować z dostaw-
cami sprzętu i  usług informatycznych 
oraz IT.

 W razie pytań mogę udzielić bez-
płatnie krótkiej porady.  
telefon: 537 664 629 ■
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Proces przekształcenia gruntu  
rolnego w działkę budowlaną 
Podczas przeprowadzania procesu kupna nieruchomości gruntowej pod uwagę  
brane są liczne kryteria, które wpływają na podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze  
konkretnej działki.

Marcin Kubiak 
Estates and Solutions

Są to przede wszystkim lokali-
zacja, powierzchnia oraz stan 
prawny nieruchomości, który 
można sprawdzić w  sposób do-

godny, gdy ma ona założoną księgę wie-
czystą. Wszystkie te kryteria wpływają 
na cenę sprzedaży, która jest kolejnym 
ważnym czynnikiem wymagającym  
rozważenia. Wysokość kwoty, którą na-
leży zapłacić, zależy również od tego, 
czy jest to działka rolna, czy też budow-
lana. 

Wiele osób decyduje się na kup-
no działek oznaczonych jako rolne, 
a  w  przypadku podjęcia decyzji o  bu-
dowie domu dokonuje przekształcenia 
tych gruntów w  działki budowlane. 
Takie rozwiązanie obniża cenę, jaką na-
leży zapłacić za nieruchomość, jednak 
konieczne jest wówczas przeprowa-
dzenie procesu „odrolnienia”, którego 
przebieg regulują przepisy prawne.

Podstawowe regulacje prawne

Podstawowym aktem prawnym, 
który opisuje warunki, jakie należy 
spełnić, aby dokonać zmiany statusu 
działki z rolnej na budowlaną, jest usta-
wa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i  leśnych. Przedsta-
wiono w niej zasady ochrony gruntów 
rolnych i  leśnych oraz rekultywacji 
i poprawiania wartości użytkowej grun-
tów. W  zakres tych regulacji wchodzą 
również procedury wyłączania gruntów 
z  produkcji rolniczej lub leśnej oraz 
ograniczanie przeznaczania gruntów na 
cele nierolnicze i nieleśne. Wymienione 
ograniczenia są bardzo istotne w przy-
padku planów zmiany statusu gruntu 
z  rolnego na budowlany, gdyż prze-
strzeganie tych zasad w dużym stopniu 
warunkuje pomyślną finalizację przed-
sięwzięcia.

Podstawowym przepisem jest art. 6 
ust. 1 ustawy, zgodnie z którym na cele 
nierolnicze i  nieleśne można przezna-
czać przede wszystkim grunty oznaczo-
ne w  ewidencji gruntów jako nieużyt-
ki, a  w  razie ich braku – inne grunty 
o najniższej przydatności produkcyjnej. 
Ustawodawca wskazuj  więc, że możli-
we jest zgodne z prawem przeznaczenie 
gruntów oznaczonych jako rolne na 
cele nierolnicze, jednak należy spełnić 
określone warunki i przestrzegać wska-
zanych procedur dotyczących zmia-
ny statusu tych nieruchomości. Jed-
nym z  wielu kryteriów wymienionych 
w ustawie jest wskazana wyżej przydat-
ność produkcyjna. Oznacza to, że prze-
kształcenie gruntu rolnego w  działkę 
budowlaną będzie mniej skomplikowa-
ne, gdy mamy do czynienia z nieużytka-
mi albo gruntami o najniższej przydat-
ności produkcyjnej.

Znaczenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego

W  opisywanym procesie istotna 
jest również kwestia, czy konkretna 
nieruchomość jest objęta miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Jest to akt prawa miejscowego 
uchwalany przez radę gminy w  celu 
ustalenia przeznaczenia terenów, w tym 
inwestycji celu publicznego, oraz okre-
ślenia sposobów ich zagospodarowania 
i zabudowy. Jeśli został on sporządzony 
dla terenów, na których położone są 
grunty rolne mające ulec przekształ-
ceniu na działki budowlane, wtedy 
zastosowanie znajdzie art. 7 ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i  leśnych. 
Odwołuje się on do przepisów o plano-
waniu i  zagospodarowaniu przestrzen-
nym w  zakresie trybu sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz określa przesłanki, 
które należy spełnić, by móc przezna-
czyć grunty rolne i leśne na cele nierol-
nicze i nieleśne.

Osoba, która chce zainicjować 
zmianę planu i  w  konsekwencji statu-
su konkretnej działki, powinna więc 
złożyć odpowiedni wniosek do wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta. 
Przepisy prawne nie określają, jaką 
treść powinien zawierać wniosek, jed-
nak zasadnym byłoby wskazanie w nim 
swoich danych osobowych, opisanie 
przedmiotowej nieruchomości oraz ro-
dzaju i uzasadnienia zmian, które mają 
zostać dokonane. Istotne jest również 
dołączenie wymaganych dokumentów, 
w  szczególności wypisu lub wyrysu 
z aktualnej mapy ewidencyjnej, wypisu 
z rejestru gruntów oraz mapy zasadni-
czej danej nieruchomości. W przypad-
ku prawidłowego złożenia wniosku 

Marcin Kubiak  
Prawnik, właściciel firmy Estates Solutions
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i jego uwzględnienia przez upoważnio-
ne osoby, zostaje przeprowadzona pro-
cedura zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, która 
jest zbliżona do procedury uchwalenia. 

Warto zaznaczyć, iż cały proces jest 
w dużej mierze zależny od działań po-
dejmowanych przez organy administra-
cyjne, które nie są związane żadnym 
terminem jeśli chodzi o  rozpatrzenie 
wniosku o  dokonanie wyżej wymie-
nionych zmian. Właściciel gruntu nie 

ma również dużego wpływu na prze-
bieg następnych etapów dokonywania 
zmian miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. W  związku 
z tym ważne jest, aby na bieżąco moni-
torować ogłoszenia w prasie i urzędach 
dotyczące tej sprawy. 

W  sytuacji gdy dokonywana jest 
zmiana gruntu rolnego, który nie jest 
objęty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, można złożyć 
wniosek o  opracowanie takiego planu  
do urzędu miasta lub gminy. Mniej 
skomplikowaną drogą jest natomiast 
złożenie wniosku do urzędu miasta  
lub gminy o wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy dla konkretnej nieru-
chomości. Decyzja ta jest wydawana 
przez wójta, burmistrza bądź prezy-
denta miasta. Wniosek o ustalenie wa-
runków zabudowy może zgłosić każdy, 
nie trzeba posiadać tytułu prawnego 
do dysponowania nieruchomością 
objętą wnioskiem. Warto zaznaczyć, 
iż na podstawie decyzji o  warunkach 
zabudowy nie można zrealizować nie-
których inwestycji. Do wybudowania 
obiektów handlowych o  powierzchni 
sprzedaży ponad 2000 m2 oraz elek-
trowni wiatrowych lub parków wia-
trowych wymagane będzie uchwalenie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Właściwości i powierzchnia gruntu

Przy dokonywaniu zmiany gruntu 
rolnego na działkę budowlaną istot-
na jest klasa danego gruntu oraz jego 
powierzchnia. Przeznaczenie na cele 
nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych 
stanowiących użytki rolne klas I – III 
wymaga bowiem uzyskania zgody mi-
nistra właściwego do spraw rozwoju 
wsi. Nie jest ona konieczna, jeśli grunty 
te spełniają warunki związane z położe-

niem w określonej odległości od grani-
cy najbliższej działki budowlanej oraz 
drogi publicznej, która w obydwu przy-
padkach nie może przekraczać 50 me-
trów. Dodatkowym wymogiem pozwa-
lającym na zmianę statusu gruntu bez 
zgody ministra właściwego do spraw 
rozwoju wsi jest powierzchnia działki, 
która nie może w tym przypadku prze-
kraczać 0,5 ha, natomiast połowa po-
wierzchni każdej zwartej części gruntu 
musi zawierać się w  obszarze zwartej 
zabudowy.

Wyłączenie gruntu z produkcji 
rolniczej

Następnym etapem w procesie prze-
kształcenia gruntu rolnego w  działkę 
budowlaną po zmianie przeznaczenia 
gruntu na cele nierolnicze jest wyłącze-
nie gruntu z produkcji rolniczej. Stano-
wi ono rozpoczęcie innego niż rolnicze 
lub leśne użytkowanie gruntu. Zgodnie 
z  ustawą o  ochronie gruntów rolnych 
i  leśnych decyzji zezwalającej na wyłą-
czenie z  produkcji rolniczej wymagają 
między innymi użytki rolne wytwo-
rzone z gleb pochodzenia mineralnego 
i organicznego, zaliczone do klas I , II, 
III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, 
IVa, IVb , V i VI wytworzone z gleb po-
chodzenia organicznego. Nie wymagają 

wydania decyzji użytki rolne wytwo-
rzone z gleb pochodzenia mineralnego 
zaliczone do klas IV-VI, z  wyjątkiem 
przypadków określonych w ustawie. 

Wniosek o wyłączenie gruntów z pro-
dukcji rolniczej może złożyć właściciel 
gruntu, posiadacz samoistny, zarządca, 
użytkownik, użytkownik wieczysty oraz 
dzierżawca. Może to być osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyj-
na nieposiadająca osobowości prawnej. 
Wniosek składa się we właściwym staro-
stwie powiatowym wraz z załącznikami, 
które stanowią wymagane dokumenty. 
Są to: wypis z  rejestru gruntów, wypis 
i wyrys z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (decyzja o wa-
runkach zabudowy), dokumenty stwier-
dzające tytuł prawny do nieruchomości, 
dokument określający wartość rynkową 
gruntu rolnego objętego inwestycją, pro-
jekt zagospodarowania działki lub tere-
nu, pełnomocnictwo do spraw admini-
stracyjnych, dowód zapłacenia opłaty 
skarbowej za pełnomocnictwo. Decyzja 
o wyłączeniu gruntów rolnych wydana 
przez urząd będzie określała grunty, któ-
re podlegają wyłączeniu, ich położenie, 
obręb geodezyjny, numery ewidencyjne 
działek, powierzchnię i klasę gleb, należ-
ność za wyłączenie z produkcji rolniczej 
oraz wysokość opłat rocznych z  tytułu 
wyłączenia. Decyzja ta jest potrzebna do 
uzyskania pozwolenia na budowę.

Podsumowanie 

Inwestowanie w  nieruchomości 
jest w ostatnich czasach coraz bardziej 
popularną formą lokowania środków 
pieniężnych. Dokonuje się tego mię-
dzy innymi poprzez kupno, remont 
i  późniejszą sprzedaż nieruchomości 
z  zyskiem („flipy”), podnajem lub po 
prostu nabycie nieruchomości w celach 
mieszkaniowych. Ostatnia opcja może 
być zrealizowana w  postaci opisanego 
w tym artykule kupna gruntu rolnego, 
przekształcenia go w działkę budowla-
ną i  wybudowania na nim domu. Po-
zwala to zdecydowanie obniżyć cenę, 
którą należy zapłacić za nieruchomość 
gruntową. Należy jednak wziąć pod 
uwagę szereg czynników, w tym właści-
wości, powierzchnię gruntu oraz czas 
potrzebny na dopełnienie wymaganych 
prawem procedur, a  następnie ocenić, 
czy to rozwiązanie przyniesie oczekiwa-
ne korzyści. ■

Podstawowym przepisem jest art. 6 ust. 1 
ustawy, zgodnie z którym na cele nierolnicze 
i nieleśne można przeznaczać przede  
wszystkim grunty oznaczone w ewidencji 
gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – 
inne grunty o najniższej przydatności  
produkcyjnej
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Zmiany w zakresie rezygnacji  
z funkcji jedynego lub ostatniego 
członka zarządu w spółce  
z ograniczoną odpowiedzialnością
Z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 
(dalej jako: k.s.h.) wprowadzająca szereg zmian w ramach tzw. pakietu MŚP,  
który ma na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym  
i gospodarczym.

Autorka: Ewa Bednarek-Wojtal 
Radca prawny, Partner Zarządzający 
w Kancelarii Bednarek-Wojtal  
i Wspólnicy sp.k.

W  ramach nowelizacji 
ważnym zmianom uległ 
przepis art. 202 k.s.h. 
w zakresie rezygnacji je-

dynego lub ostatniego członka zarządu 
z  pełnionej funkcji. W  myśl art. 202 
ust. 6 k.s.h. w przypadku, jeśli w wy-
niku rezygnacji członka zarządu żaden 
mandat w zarządzie nie byłby obsadzo-
ny, członek zarządu składa rezygnację 
wspólnikom, zwołując jednocześnie 
zgromadzenie wspólników.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

W celu rezygnacji z pełnienia funkcji 
członek zarządu składa wobec spółki 

oświadczenie o rezygnacji z funkcji. Jak 
wskazał Sąd Najwyższy w  siódemko-
wej uchwale podjętej w dniu 31 marca 
2016 r. w sprawie o sygnaturze akt III 
CZP 89/15, oświadczenie członka za-
rządu spółki kapitałowej o  rezygnacji 
z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem 
przewidzianym w  art. 210 § 2 i  art. 
379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej 
w  tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 
lub 373 § 2 k.s.h. W świetle przytoczo-
nej uchwały podkreślić należy zatem, iż 
składanie oświadczeń oraz doręczanie 
pism spółce może być dokonywane wo-
bec jednego członka zarządu lub pro-
kurenta. Momentem złożenia oświad-
czenia będzie, co do zasady, chwila jego 
doręczenia na adres spółki lub adres 
siedziby zarządu. Warto przy tym za-
znaczyć, iż przepis art. 205 § 2 k.s.h. 
ma charakter bezwzględnie obowiązu-
jący, zaś w doktrynie występuje ugrun-
towane stanowisko, zgodnie z  którym 

niemożliwe jest ustalenie innych zasad 
reprezentacji biernej spółki, w  szcze-
gólności w  jej umowie. Takie rozwią-
zanie godziłoby bowiem w  interesy 
osób trzecich. W  poprzednim stanie 
prawnym, w  przypadku jeśli w  spółce 
nie został powołany prokurent, ostatni 
albo jedyny członek zarządu działający 
w imieniu spółki miał możliwość przy-
jęcia swojego oświadczenia o rezygnacji 
z pełnionej funkcji. Taka praktyka skut-
kowała brakiem możliwości dalszego 
funkcjonowanie spółki, albowiem tra-
ciła ona zdolność reprezentacyjną. Co 
więcej, taki stan rzeczy często negatyw-
nie odbijał się na kontrahentach spółki 
oraz jej wierzycielach.

Ustawodawca, dostrzegając wadli-
wość przepisów w tym zakresie, wpro-
wadził w życie w dniu 1 marca 2019 r. 
zmiany, które dokonały modyfikacji 
obowiązków ostatniego lub jedynego 
członka zarządu. W  przypadku jeśli 
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w  wyniku rezygnacji członka zarządu 
żaden mandat w  zarządzie nie byłby 
obsadzony, członek zarządu składa re-
zygnację wspólnikom. Należy zatem za-
uważyć, iż w takiej sytuacji to wspólnicy 
spółki będą osobami jedynie uprawnio-
nymi do przyjęcia rezygnacji w imieniu 
spółki, uniemożliwiając jednocześnie 
złożenie rezygnacji przez członka za-
rządu samemu sobie. Nowelizacja nie 
ogranicza się jednak wyłącznie do kwe-
stii zmiany zasad reprezentacji biernej 
spółki w  przypadku rezygnacji przez 
ostatniego lub jedynego członka za-
rządu. Wprowadzono bowiem szereg 
dodatkowych obowiązków, które win-
ny zostać spełnione wraz ze złożeniem 
oświadczenia o  rezygnacji z  pełnionej 
funkcji. Celem takiego zabiegu jest 
uniknięcie sytuacji, w  której doszłoby 
do wakatu na wszystkich stanowiskach 
w zarządzie spółki.

Zgodnie z  dodanym art. 202 § 6 
k.s.h. ostatni lub jedyny członek zarzą-
du składający wspólnikom oświadcze-
nie w przedmiocie rezygnacji z pełnio-
nej funkcji jest dodatkowo obowiązany 
do jednoczesnego zwołania zgromadze-
nie wspólników, chyba że umowa spół-
ki stanowi inaczej. Warto zauważyć, 
iż wspomniane uprawnienie zostało 
przyznane rezygnującemu członkowi 
zarządu na podstawie art. 2331 k.s.h. 
Wobec powyższego wskazać należy, 
iż w  celu skutecznej rezygnacji przez 
ostatniego lub jedynego członka zarzą-
du z pełnionej funkcji niezbędne będzie 
jednoczesne zwołanie nadzwyczajnego 
zgromadzenia wspólników. Oświadcze-
nie w przedmiocie rezygnacji z pełnio-
nej funkcji musi zaś zostać załączone 
do zaproszenia na to zgromadzenie 
wspólników. Warto przy tym zauważyć, 
iż ustawodawca dopuszcza możliwość 
odmiennej realizacji obowiązku doty-
czącego zwołania zgromadzenia. Doty-
czy to przypadków, gdy umowa spółki 
reguluje materię powoływania człon-
ków zarządu w  inny niż przewidziany 
w kodeksie spółek handlowych sposób, 

np. przyznając takie uprawnienie radzie 
nadzorczej bądź też wskazując, iż okre-
śleni wspólnicy mogą wybrać jednego 
lub więcej członków zarządu.

Należy mieć również na uwadze, iż 
dla skuteczności złożenia oświadczenia 
o rezygnacji z funkcji przez członka za-
rządu ma nie tylko obowiązek jednocze-
snego zwołania zgromadzenia wspólni-
ków wraz ze składanym oświadczeniem, 
ale także termin tego zgromadzenia.

W  świetle art. 202 § 6 k.s.h. rezy-
gnacja z pełnionej funkcji przez jedyne-
go lub ostatniego członka zarządu spół-
ki jest skuteczna z dniem następującym 
po dniu, w który zwołano zgromadze-
nie wspólników. Wprowadzenie takiej 
regulacji de facto ustanawia co najmniej 
dwutygodniowy okres wypowiedzenia, 
z  upływem którego rezygnacja stanie 
się skuteczna. Zgodnie bowiem z  art. 
238 k.s.h. zgromadzenie wspólników 
zwołuje się za pomocą listów poleco-
nych lub przesyłek nadanych pocztą 
kurierską, wysłanych co najmniej dwa 
tygodnie przed terminem zgromadze-
nia wspólników. Zamiast listu pole-
conego lub przesyłki nadanej pocztą 
kurierską, zawiadomienie może być 
wysłane wspólnikowi pocztą elektro-
niczną, jeżeli uprzednio wyraził na to 
pisemną zgodę, podając adres, na który 
zawiadomienie powinno być wysłane. 
W każdym jednak przypadku koniecz-
na jest uprzednia analiza umowy spółki, 
albowiem może ona przewidywać dłuż-
szy, niż ustawowy termin dwóch ty-
godni, na zawiadomienie wspólników 
o zgromadzeniu.

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników

Procedurę zwołania zgromadzenia 
wspólników reguluje art. 238 k.s.h. 
Jak już uprzednio wspomniano, zgro-
madzenie wspólników zwołuje się co 
najmniej dwa tygodnie przed termi-
nem zgromadzenia wspólników. W ra-
mach dodatkowych wyjaśnień wskazać 
należy, iż dla prawidłowości zwołania 

zgromadzenia ważna jest wyłącznie data 
skierowania zaproszeń do uczestnicze-
nia w zgromadzeniu. Nie ma przy tym 
żadnego znaczenia data, w której wspól-
nicy otrzymają zaproszenie. Istotne jest 
jednak, że do zachowania dwutygodnio-
wego terminu zwołania wymagane jest, 
by termin ten upłynął z  końcem dnia 
poprzedzającego dzień planowanego 
zgromadzenia wspólników.

W zaproszeniu zwołującym zgroma-
dzenie należy oznaczyć dzień, godzinę 
i  miejsce zgromadzenia wspólników 
oraz szczegółowy porządek obrad. 
W  przypadku zamierzonej zmiany 
umo  wy spółki należy wskazać istotne 
elementy treści proponowanych zmian.

Podsumowanie

Celem wprowadzonej nowelizacji 
jest przede wszystkim zabezpieczenie 
interesów spółki przez zagwarantowa-
nie, że wszyscy wspólnicy pozyskają 
informację o  rezygnacji jedynego lub 
ostatniego członka zarządu z  wyprze-
dzeniem, co umożliwi im podjęcie 
stosownych działań zmierzających do 
zapewnienia ciągłości działania spółki 
i  zapobiegnięcia sytuacji, w  której za-
rząd spółki będzie całkowicie nieobsa-
dzony. Jednocześnie warto podkreślić, 
iż taka procedura prowadzi także do 
zabezpieczenia wierzycieli, albowiem 
brak zarządu wielokrotnie stanowi 
istotne utrudnienie w dochodzeniu na-
leżności od dłużnej spółki. Z  drugiej 
zaś strony w  doktrynie pojawiły się 
krytyczne głosy twierdzące, iż wpro-
wadzone zmiany przepisów ograniczają 
uprawnienia członków zarządu do re-
zygnacji z pełnionej funkcji, albowiem 
zostają oni zmuszeni do piastowania 
funkcji przez określony czas wbrew 
swojej woli, tj. do dnia następującego 
po dniu, na który zwołano zgromadze-
nie wspólników. ■

W poprzednim stanie prawnym, w przypadku 
gdy w spółce nie został powołany prokurent, 
ostatni albo jedyny członek zarządu działający 
w imieniu spółki miał możliwość przyjęcia 
swojego oświadczenia o rezygnacji  
z pełnionej funkcji



W paragrafie

34    przedsiebiorcy@eu

Biznesowa sztafeta pokoleń
Czyli jak skutecznie przekazać rodzinną firmę?

Autorka: Anna Kalbarczyk

Firmy rodzinne o długoletniej 
tradycji stanowią znaczną część 
przedsiębiorstw działających na 
polskim rynku. Coraz częściej 

ich właściciele szukają rozwiązań, które 
pozwolą im przekazać firmę kolejnym 
pokoleniom, lecz jeszcze nie wszyscy 
przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, jak 
trudny i  złożony jest to proces. Czy 
przekazując biznes swoim następcom, 
założyciel i  pomysłodawca ma pew-
ność, że będzie on kontynuowany zgod-
nie z jego planem i wizją? Jak zapewnić 
ciągłość i  rozwój firmy w  obliczu tak 
wielu społecznych i  gospodarczych 
zmian? O  tym dyskutowano w dniach 
4-5 czerwca w Hotelu Indigo Warsaw 
Nowy Świat podczas pierwszego Kon-
gresu Sukcesja.pl.

Okazuje się, że sukcesja to nie tylko 
przekazanie własności, jest to proces 
znacznie bardziej złożony. Oprócz ak-
tywów przekazujemy relacje biznesowe, 
władzę, udziały oraz, co najważniejsze, 
wiedzę o przedsiębiorstwie i  jego funk-
cjonowaniu.

– Polscy przedsiębiorcy po 30 latach 
od transformacji – Kongres rozpoczy-
nał się w rocznicę pierwszych Wolnych 
Wyborów – stają obecnie przed naj-
trudniejszymi decyzjami. Po pierwsze, 
czy przekazać przedsiębiorstwo? Jeśli 
tak, to komu? Jeśli wiemy już komu, to 
pytanie, na jakich zasadach? – mówi Pa-
weł Tomczykowski, partner zarządzają-
cy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. 

Aby zapewnić właścicielom polskich 
przedsiębiorstw i ich sukcesorom kom-
pleksową oraz rzetelną porcję wiedzy, 
organizator Kongresu zebrał eksper-
tów i inspiratorów z różnych dziedzin. 
Wystąpienia miały na celu wskazanie 
kierunku do skutecznej sukcesji, ale 
też pokazanie w  szerszej perspektywie 
trendów i  zmian, jakie dokonują się 
obecnie w Polsce i na świecie.

Wydarzenie rozpoczęło się od wy-
stąpienia Zuzanny Skalskiej, analityczki 
trendów w zakresie designu i  biznesu. 
Współpracuje ona z  największymi fir-
mami w  Europie. Mówiła o  innowa-
cyjnym podejściu do tworzonych przez 
przedsiębiorstwa produktów i  usług, 
o  wpływie zmian pokoleniowych na 
odbiór działań marketingowych oraz 
o kierunkach rozwoju miast.

W  kolejnych blokach kongresu go-
ście mieli okazję dowiedzieć się więcej 
na temat prowadzenia, finansowania 
i  sukcesji polskich przedsiębiorstw. 
Udział przedstawicieli wiodących firm 
rodzinnych oraz ekspertów sukcesyj-
nych zapewnił uczestnikom dostęp do 
najbardziej aktualnych informacji i sze-
rokiej wiedzy. Zagadnienia, o  których 
opowiedzieli nasi prelegenci podczas 
prezentowanych case studies, poparte 
zostały ciekawymi przykładami z  ich 
doświadczeń i  zrealizowanych projek-
tów. Na pytanie „Czy sukcesja w bizne-
sie rodzinnym to prosta rzecz?” odpo-
wiadali eksperci z  Kancelarii Ożóg 

Tomczykowski, UBS, iWealth, Supernova, 
Abbeys oraz Willis Towers Watson.

Reprezentanci Kancelarii Ożóg Tom-
czykowski odkrywali przed uczestnikami 
Kongresu osiem strategicznych etapów 
w drodze do prawidłowego zabezpiecze-
nia kwestii prawnych i  podatko wych. 
Dla tych, którzy są jeszcze przed wią-
żącymi decyzjami, szczególnie ciekawa 
była prelekcja Karola Sowy, adwoka-
ta w  Kancelarii Ożóg Tomczykowski. 
Przedstawił on alternatywy sukcesji 
i w interesujący sposób wyjaśnił konse-
kwencje każdej z trzech możliwości. 

– Poza tym, że właściciel firmy po-
winien się doskonale przygotować do 
procesu sukcesji, to również bardzo 
mocno trzeba przygotować tych, którzy 
będą ten biznes przejmować. Na tego 
typu spotkaniu mamy możliwość zoba-
czenia, w  jaki sposób tymi wszystkimi 
procesami zarządzać – skomentował 
Marek Rybiec, prezes zarządu iWealth.

Sukcesja po polsku

Podczas panelu „Sukcesja po  pol   -
sku”, w którym udział wzięli nestorzy 
i sukcesorzy najbardziej znanych firm 
w  Polsce, m.in. Aleksandra Jasińska- 
-Kloska, współwłaścicielka firmy  
DARPOL, Grzegorz Putka, członek za-
rządu Piekarni Cukierni Putka, Adam 
Rozwadowski – właściciel Enel-Med, 
Andrzej Szymański – prezes zarządu 
LARS, mieliśmy okazję wysłuchać opi-

fot.�Kaja�Kwaśniewska
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nii przedsiębiorców rodzinnych, którzy 
doświadczenia w  sukcesji mają już za 
sobą.

– Szczególnie w  Polsce ważna jest 
dyskusja na temat sukcesji, ponieważ to 
u nas dość młody temat i brakuje nam 
w nim doświadczenia. Przeprowadzane 
są dopiero pierwsze procesy sukcesji, 
dlatego bardzo ważne jest poszukiwa-
nie i korzystanie z doświadczeń innych 
– powiedział Grzegorz Putka, członek 
zarządu Piekarni Cukierni Putka.

Panel przedsiębiorców prowadzi-
ła Katarzyna Karpiuk, radca prawny 
z Kancelarii Ożóg Tomczykowski, któ-
ra rozmawiała o praktycznych proble-
mach, z jakimi mierzą się polskie firmy.

– Sukcesja powinna następować 
w miarę wcześnie. Seniorzy nie powin-
ni pracować do ostatniego momentu – 
powiedział Adam Rozwadowski, właś-
ciciel Enel-Med. 

Na Kongresie nie zabrakło też eks-
pertów, którzy na co dzień współpra-
cują blisko z  zarządami największych 
firm w Polsce. Profesor Jacek Santorski 
poruszył temat relacji międzypokole-
niowych i ich przełożenia na włączanie 
kolejnych pokoleń do biznesu. 

– Sukcesja to bardzo subtelny proces 
psychologiczny, bo nawet jeśli się ko-
chamy, (…) to przedsiębiorcy są ludźmi,  
którzy mają gen zadziorności i czasem 
niełatwo znaleźć kompromis. Trzeba 
umieć rozmawiać o kryteriach. Dlatego 
też sukcesję należy rozpatrywać cało-
ściowo, integralnie, z wielu perspektyw 
– skomentował prof. Jacek Santorski.

Na podstawie wszyst kich wystąpień  
można śmiało stwierdzić, że mnogość  
kwestii prawnych, podatkowych, psy-
chologicznych czy menedżerskich czy-
ni sukcesję jednym z najważniejszych 
wydarzeń w  życiu firmy. Brak profe-
sjonalnego planu może zapoczątkować 
pasmo problemów, prowadzących na-
wet do poważnych kryzysów wewnątrz 
przedsiębiorstwa i  olbrzymich strat  
finansowych.

Wydarzenie odbyło się w  pięknych 
wnętrzach hotelu Indigo Warsaw Nowy 
Świat, który mieści się w  kamienicy  
rodziny Branickich przy ul. Smolnej 40, 
a zwieńczone zostało kolacją oraz pre-
zentacją Marka Rybca, prezesa zarządu 
iWealth, który opowiedział o  wyścigu 
„4 Deserts”. Kongres Sukcesja.pl to 
pierwsze tego typu wydarzenie w Pol-

sce, gromadzące pod jednym dachem 
nestorów i  sukcesorów największych 
polskich firm rodzinnych. Pomysłodaw-
cą i organizatorem kongresu jest Kance-
laria Ożóg Tomczykowski specjalizująca 
się w planowaniu procesu sukcesji, do-
radztwie prawnym i podatkowym oraz 
zarządzaniu prywatnym majątkiem. Po-
nadto, Kancelaria jest aktywnie zaanga-
żowana w  powstanie projektu Ustawy 
o polskiej fundacji rodzinnej. Do udzia-
łu  w  Kon   gresie zaproszonych zostało 
kilkudziesięciu właścicieli średnich i du- 
żych firm rodzinnych z całej Polski,  
a partnerami wydarzenia zostały czoło-
we firmy doradcze, które na co dzień 
współpracują z największymi przedsię-
biorcami w kraju. 

– Sukcesja jest procesem złożonym. 
W  związku z  tym zależało nam, aby 
uczestnicy Kongresu mogli wysłuchać 
ekspertów z  każdego obszaru związa-
nego z  tym tematem. Cieszymy się, 
że do naszej inicjatywy mogliśmy za-
prosić partnerów biznesowych, którzy 
w sposób kompleksowy pokazali wła-
ścicielom firm i  ich sukcesorom, jak 
dywersyfikować inwestycje i  ryzyko 
– pod sumował Paweł Tomczykowski, 
partner zarządza jący w Kancelarii Ożóg 
Tomczykowski.

Kongres Sukcesja.pl był odpowiedzią  
na potrzeby polskich firm rodzin nych 
i od razu na dobre wpisał się w kalen-
darze polskich przedsiębiorców. Druga 
edycja zaplanowana jest na 2-3 czerwca 
2020 roku.

O Kancelarii:

Kancelaria Ożóg Tomczykowski od 
wielu lat świadczy usługi komplekso-
wego doradztwa prawno-podatkowe-
go. Prawnicy i  doradcy podatkowi 
Kan celarii zajmują czołowe miejsca 
w krajowych i międzynarodowych ran-
kingach branżowych, a z usług Kance-
larii korzystają przedsiębiorcy z  całej 
Polski i  klienci zagraniczni. Zespół 
kilkudziesięciu ekspertów z  Kancelarii 
wspiera klientów w  takich obszarach, 
jak: CIT, PIT, VAT, podatek akcyzowy, 
ceny transferowe, postępowania podat-
kowe i  sądowo-administracyjne, com-
pliance, prawo handlowe, fuzje i prze-
jęcia oraz sukcesja w biznesie.  ■

Kontakt:
Anna Kalbarczyk
Tel. kom.: +48 506 385 156
a.kalbarczyk@ozogtomczykowski.pl

fot.�Kaja�Kwaśniewska
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Chcemy, aby każdy był wygrany
– Chcemy być partnerem strategicznym polskich firm, z którymi współpracujemy.  
Oczywiście także i my na tym zarabiamy, ale dla nas pieniądze nie są celem samym  
w sobie. Nam chodzi o zastosowanie w praktyce formuły win-win, czyli o to, aby każdy był 
w takiej współpracy wygrany – mówi Siergiej Małysz o firmie Pro Result.
Rozmawiała IZABELLA JARSKA

Czym zajmuje się państwa firma? 
 – Pierwotnie zajmowaliśmy się kwe-

stiami prawnymi dotyczącymi obcokra-
jowców. Był to pierwszy wybór, ponie-
waż z wykształcenia jestem prawnikiem, 
a  do tego sam pochodzę ze Lwowa 
i przyjeżdżając do Polski w 2011 r. zde-
rzyłem się z polskimi procedurami do-
tyczącym legalizacji pobytu. Prawnicze 
wykształcenie daje mi lepsze niż u prze-
ciętnego człowieka rozeznanie w prze-
pisach i  paragrafach, nawet pomimo 
tego, że polski system prawny nie jest 
moim ojczystym. Zaczynaliśmy sami 
od spraw związanych z  kartami poby-
tu w  Polsce, zaś obecnie nasza firma 
współpracuje na stałe z radcą prawnym 
z  polskimi uprawnieniami. W  pracy 
tworzymy zgrany tandem – ja opraco-
wuję strategię, a on to ubiera w formuły 
zgodne z polskim prawem. 

Wracając do historii firmy, w  2016 
ro  ku kolega zwrócił się do mnie 
w  spra  wie jednego z  zakładów, który 

znajdował się w  małej miejscowości 
Nowy Kawęczyn i  ciągłe poszukiwał 
pracowników na linię produkcyjną. 
Musieli zaspokoić własne zapotrzebo-
wania  pro   duk cyjne oraz powiększyć 
zespół, więc prosił mnie, abym mu 
w tym pomógł. Współpraca przebiegła 
pomyślnie i  dlatego zaproponował mi 
organizację całego działu w  zakładzie. 
Przystałem na tę propozycję. W  ciągu 
roku zbudowałem cały dział produk-

cyjny. Zatrudniłem około stu pracow-
ników, stworzyłem efektywny system 
pracy, opracowałem system motywacyj-
ny i wewnętrzny dział kontroli jakości. 
Każdy pracownik został zachęcony do 
zwiększenia wydajności bez strat w  ja-
kości produkcji. W  wyniku podjętych 
działań już w pierwszym półroczu efek-
tywność wzrosła w tym zakładzie z 80 
do 130 procent. Z tego doświadczenia 
zrodził się pomysł, aby uzyskaną wie-

Interesuje nas przede wszystkim kwestia 
wydajności pracy oraz dobrych relacji między 
pracownikami a pracodawcami. Spełnienie 
wzajemnych oczekiwań to podstawa sukcesu 
w tej branży

Biznes i gospodarka
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dzę i know-how wykorzystać w innych 
zakładach. W tym celu postanowiliśmy 
zająć się outsourcingiem w  zakładach 
produkcyjnych w Polsce. 

Wtedy też zwiększyliśmy nasz ze-
spół. Dołączył do nas były wicepre-
zes jednego z  największych zakładów 
Ukrainy, Donieck Stal, który swoim do-
świadczeniem wspiera projekty w  ob-
szarze zarządzania dużymi zespołami. 
Opracowaliśmy własne strategie anali-
tyki wydajności pracy oraz finansowej 
analizy działań.

Nasze podejście jest w  stu procen-
tach profesjonalne i kompleksowe, czyli 
nie interesuje nas sama rekrutacja, lecz 
przede wszystkim kwestia wydajności 
pracy oraz dobrych relacji między pra-
cownikami a pracodawcami. Spełnienie 
wzajemnych oczekiwań to podstawa 
sukcesu w tej branży. Bo kiedy te relacje 
są dobre, to i  jakość pracy jest lepsza, 
a obie strony są zadowolone. Często jest 
tak, że pracodawcy nieustająco szukają 
pracowników i  nie mogą ich znaleźć 
na dłużej, a  pracownicy szukają pracy 
– z podobnym skutkiem. Zastanawiali-
śmy się, z czego to wynika i doszliśmy 
do wniosku, że głównym powodem 
jest rozbieżność oczekiwań. Zazwyczaj 
wygląda to tak, że ktoś kogoś zatrudnia 
dosyć przypadkowo, ale po miesiącu, 
dwóch pracownik albo odchodzi sam, 
ponieważ nie jest zadowolony z warun-
ków pracy, albo jest zwalniany, bo na 
przykład ma słabą wydajność. W efek-
cie obie strony są niezadowolone, a na 
rynku pracy tworzy się z tego powodu 
luka. My postanowiliśmy tę lukę wy-
pełnić, tworząc kompleksowy program 
wspierający zarówno pracodawcę, jak 
i  pracownika, mający na celu dopaso-
wanie oczekiwań obydwu stron. Z kolei 
dzięki dobremu zarządzaniu podwyższa 
się efektywność pracy.
Jak to wygląda w praktyce? 

W  naszej firmie zatrudniamy eks-
pertów zarówno w  dziedzinie rekru-
tacji i  zwiększania efektywności pracy, 
jak i  legalizacji pobytu cudzoziemców 
(przewlekły proces legalizacji pobytu 
cudzoziemców w  Polsce często bywa 
przyczyną kłopotów, zarówno dla pra-
cowników, jak i dla pracodawców). Za-
tem jest to gotowy program, począwszy 
od naboru pracowników (włącznie ze 
sprowadzeniem ich do Polski) poprzez 
starania o  legalizację ich pobytu oraz 
zadbanie o  korzystne warunki pracy 
i zarządzanie, aż po obsługę kadrowo-
-księgową. 

Wszystko to robimy z sercem i zaan-
gażowaniem. Staramy się spełnić ocze -
kiwania zarówno właścicieli firm, z któ-

rymi współpracujemy, jak i  pracow-
ników, których zatrudniamy. Należy 
pamiętać, że na efektywność pracowni-
ka (a dobra efektywność daje przecież 
korzyść pracodawcy) wpływa także 
jego samopoczucie. Ludzie, którzy tutaj 
przyjeżdżają do pracy, z pewnością nie 
robią tego dla przyjemności, ponadto 
w swoich krajach zostawili rodziny, za 
którymi tęsknią. Czują się wyobcowa-
ni, mieszkają czasami w nie najlepszych 
warunkach, do tego często dochodzi 
bariera językowa, komplikacje przy 
formalnościach związanych z  legaliza-
cją pobytu i  uzyskania dokumentów 
niezbędnych do legalnego wykonywa-
nia pracy To wszystko wpływa na ich 
samopoczucie. I  my w  ramach naszej 
działalności staramy się im pomagać, 

aby ich pobyt tutaj był na tyle dobry, 
żeby samopoczucie zwyżkowało, a wte-
dy będą mogli się skupić na efektywnej 
pracy. Korzyść z tego jest obopólna. Tu 
chcę podkreślić, że właśnie ten aspekt 
jest dla nas bardzo istotny. Szanujemy 
przedsiębiorczość – sam przecież także 
jestem przedsiębiorcą – i  zadowolenie 
naszych partnerów jest dla nas ogrom-
nie ważne 
Wiem, że nie lubi pan określania swo-
jej firmy mianem agencji pracy…

Tak, z  dwóch powodów. Po pierw-
sze, na rynku jest wiele niezbyt rze-
telnych agencji i  ludzie mają złe do-
świadczenia z  tego typu firmami, więc 
często już nawet sama nazwa im się nie 
najlepiej kojarzy. Po drugie, większość 
agencji funkcjonuje na zasadzie: zała-
twiamy kontrakt, pobieramy zapłatę 
i nic nas więcej nie obchodzi, podczas 
gdy nasza oferta jest o wiele bogatsza. 
A po wprowadzeniu naszego programu 
zazwyczaj po maksymalnie roku efek-
tywność w  danym zakładzie znacząco 
się podnosi. 
Kto jest odbiorcą waszych usług?

 – Przede wszystkim interesują nas 
większe zakłady, w  których istnieje 
cykliczność pracy, liczniejsza załoga 
i  gdzie w  pełni można wdrożyć nasz 
program, m.in. poprzez stworzenie 

oddzielnego działu i  zarządzanie nim. 
Niemniej świadczymy także usługi na 
rzecz mniejszych podmiotów.
Czy wasze usługi są innowacją na 
polskim rynku?

 – Nie jesteśmy może pionierami 
tego rodzaju działalności, ale na pewno 
na razie nie ma zbyt wielu firm o po-
dobnym profilu. Oczywiście także i my 
na tym zarabiamy, ale dla nas pieniądz 
nie jest jedynym celem. Chodzi nam 
o  zastosowanie w  praktyce formu-
ły win-win, czyli o  to, aby każdy był 
w  takiej współpracy wygrany. Nasza 
innowacyjność polega na tym, że połą-
czyliśmy kilka odrębnych dziedzin, jak: 
rekrutacja, legalizacja, motywacja pra-
cowników i  podnoszenie wydajności 
oraz finanse. Monitorujemy rynek i nie 

spotkałem jeszcze firmy, która stanowi-
łaby dla nas realną konkurencję.
Czy planujecie ekspansję także poza 
Polskę?

 – Przede wszystkim jesteśmy zorien-
towani na polski rynek. Jest on na  
tyle duży, że na razie nie myślimy o wyj-
ściu z  naszymi usługami poza granice 
Polski.
Na koniec odejdźmy nieco – chociaż 
nie do końca – od spraw zawodo-
wych. Dlaczego zdecydował się pan 
na zamieszkanie i  założenie firmy 
w Polsce?

 – Dla mnie to była całkowicie na-
turalna decyzja, ponieważ mój dziadek 
był Polakiem. Nawet nazwisko mam 
polskie, przez co zresztą często jestem 
pytany, czy jestem spokrewniony ze 
sławnym skoczkiem – Adamem Mały-
szem. Prawdę mówiąc, sam nie znam 
odpowiedzi na to pytanie, wiem tyle, 
że dziadek pochodził z  tych samych 
stron, co on. W mojej rodzinie zawsze 
mówiono, że powinienem osiedlić się 
w  ojczyźnie, w  Polsce. I  tak się stało. 
Czuję się tutaj jak u siebie, jakbym wró-
cił w rodzinne strony. 
Kiedy myśli pan „dom”, to on jest 
w Polsce?

 – Tak, tutaj jest mój dom.  ■

W naszej firmie zatrudniamy ekspertów  
zarówno w dziedzinie rekrutacji  
i zwiększania efektywności pracy,  
jak i legalizacji pobytu cudzoziemców (...). 
Zatem jest to gotowy program





Miejsce spotkań 
biznesu 

IDEALNA 
LOKALIZACJA

Gdańsk
5h

Poznań
2h 30min

Wrocław
3h 40min

Kraków
3h 45min

Białystok
2h 40min

Warszawa
5min

Lublin
3h

Doskonała lokalizacja, 3500 m² pow. konferencyjnej,  
35 sal konferencyjno-bankietowych, największa sala  
na 1000 osób, 158 pokoi dwuosobowych oraz wielofunkcyjny 
charakter przestrzeni konferencyjno-hotelowej czynią  
z MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel     
doskonałe miejsce do organizacji kongresów, konferencji,  
bankietów, wydarzeń firmowych, targów, szkoleń, koncertów. 

PRZY ZJAZDACH 
Z TRAS

OD CENTRUM 
WARSZAWY

OD STACJI PKPZ LOTNISKA CHOPINA

WWW.MAZURKASHOTEL.PL

To tutaj spotyka się biznes –  
spotkajmy się więc w MCC Mazurkas.



40    przedsiebiorcy@eu

Quo vadis Europo?  
W Krynicy o przyszłości kontynentu
Jeśli początek września, to Forum Ekonomiczne. Jeśli Forum Ekonomiczne, to Krynica.  
Od dwudziestu dziewięciu lat to najważniejsze spotkanie politycznych i ekonomicznych elit 
Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku hasło przewodnie konferencji brzmi –  
„Europa jutra. Silna, czyli jaka?”.

Polityczna i ekonomiczna stolica 
kontynentu

Na trzy dni to nieco ponad 10-ty-
sięczne miasto urasta do miana miej-
sca, w  którym zapadają najważniejsze 
decyzje i  powstają strategiczne plany 
nie tylko na Polski, ale i  całej Europy. 
Na krynickim deptaku spotkać można 
prezydentów, premierów i  ministrów, 

a  obok nich o  wielkich pieniądzach 
rozmawiają szefowie największych 
międzynarodowych korporacji. Wszy-
scy zgodnie podkreślają, że klimat tego 
miejsca pozwala na niezwykle mery-
toryczne rozmowy, które przy okazji 
toczą się w  pięknych okolicznościach 
sądeckiej przyrody. Taki entourage musi 
sprzyjać każdym negocjacjom.

Tegoroczne hasło Forum – „Europa 

jutra. Silna, czyli jaka?” ma zachęcać 
do odpowiedzi na pytanie, jak Stary 
Kontynent będzie sobie radził w  nad-
chodzącej dekadzie. Ma także pokazać 
strategię, którą powinny przyjąć euro-
pejskie rządy w globalnym układzie sił 
politycznych oraz ekonomicznych. 

Wyzwania dla Europy

– Europa od dłuższego czasu nie 
może sobie poradzić z  wewnętrznymi 
problemami, z  których na pierwszy 
plan wychodzi Brexit. Wielka Bryta-
nia od 29 marca powinna być już poza 
strukturami Unii Europejskiej, a  koń-
ca negocjacji w  sprawie opuszczenia 
Wspólnoty wciąż nie widać. Na naszych 
oczach zanika idea Grupy Wyszehradz-
kiej z powodu małej aktywności Czech 
i Słowacji. Wciąż nie wiadomo, co z ini-
cjatywą Trójmorza, w  której wiodącą 

Tylko wspólny głos Europy może pokazać jej 
siłę. Rozbieżności w najważniejszych  
kwestiach dają pole do forsowania własnych 
interesów krajom o największym potencjale 
gospodarczym i militarnym

Archiwum Forum Ekonomicznego w Krynicy

Biznes i gospodarka
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rolę chce grać Polska, co nie do końca 
podoba się państwom Europy Zachod-
niej. W polityce globalnej mamy amery-
kańsko-chińską wojnę celną i  potężne 
napięcia na linii Stany Zjednoczone – 
Iran. To wydarzenia, które mogą mieć 
olbrzymi wpływ na światową politykę 
i  ekonomię w  najbliższym czasie, ale 

ich konsekwencje mogą się ciągnąć la-
tami – mówi Zygmunt Berdychowski, 
Przewodniczący Rady Programowej 
i  pomysłodawca Forum Ekonomicz-
nego w Krynicy. – Tylko wspólny głos 
Europy może pokazać jej siłę. Rozbież-
ności w najważniejszych kwestiach dają 
pole do forsowania własnych interesów 
krajom o  największym potencjale go-
spodarczym i  militarnym. A  przecież 
europejscy liderzy potrafią rozmawiać, 
czego doskonałym przykładem może 
być sprawa Macedonii Północnej i Gre-
cji. Ten konflikt o  nazwę kraju udało 
się zażegnać po bardzo wielu latach. 
W  takim zjednoczeniu, wspólnym pa-

trzeniu w przyszłość, ale z szacunkiem 
dla historii i poszanowaniem interesów, 
rysuje się wizja Europy, która może 
być silna i  konkurująca ze światowy-
mi mocarstwami. Myślenie o własnych 
interesach ostatecznie do niczego nas 
nie zaprowadzi. Choć ekonomicznie 
stoimy dobrze, to społeczeństwo euro-

pejskie najszybciej się starzeje i prędzej 
czy później ten wyścig przegra – dodaje 
Berdychowski.

Doniosłe tematy

Blisko pięć tysięcy gości z  najdal-
szych zakątków świata to najlepsza 
wizytówka konferencji. W  tym roku 
organizatorzy szykują się na kolejny 
rekord frekwencji. Już ponad 40 proc. 
jej uczestników przyjeżdża do Kryni-
cy z  zagranicy. Dominują wśród nich 
zdania, że Forum Ekonomiczne to do-
skonała platforma wymiany poglądów 
i miejsce, gdzie w merytoryczny, kultu-

ralny, a jednocześnie ostry sposób moż-
na spierać się o  sprawy kluczowe dla 
kontynentu.

Program tegorocznego Forum obej-
muje pięć sesji plenarnych, a  także 
ponad 200 dyskusji panelowych w ra-
mach kilku ścieżek tematycznych. Go-
ście będą poruszać się po zagadnieniach 
z  obszarów: biznesu i  zarządzania, in-
westycji i rozwoju, Europy i świata, ma-
kroekonomii, nowej gospodarki, pań-
stwa i  reform, społeczeństwa, a  także 
polityki międzynarodowej, bezpieczeń-
stwa, energetyki oraz innowacji. Trady-
cyjnie odbędą się także Fora Ochrony 
Zdrowia i  Regionów. Wśród przyzna-
wanych nagród nie zabraknie na pewno 
tej dla „Człowieka Roku”. W ubiegłym 
roku z tą statuetką wyjechał z Krynicy 
premier Litwy – Saulius Skvernelis. 

Polityka i ekonomia

– Forum Ekonomiczne w Krynicy to 
marka sama w  sobie, która znana jest 
w  całej Europie, a  nawet daleko poza 
nią. Co roku tak układamy program, 
żeby jego różnorodność dawała szansę 
na szerokie spektrum możliwości w za-
praszaniu najważniejszych gości. Przy-
gotowania do tegorocznej edycji zaczę-
liśmy wyjątkowo wcześnie. Wszystko 
za sprawą bardzo ambitnych planów 
i  pierwszych przymiarek do Forum 
w  2020 roku, które jednocześnie bę-
dzie trzydziestym w historii – podkreśla 
Kinga Redłowska, dyrektor programo-
wa Forum.

W  agendzie konferencji, która od-
będzie się w dniach 3-5 września 2019, 
znajduje się wiele zagadnień dotyczą-
cych najbardziej palących problemów 
i  wyzwań, przed którymi stoi Polska 
i  Europa. Część polityczną zdominują 
z pewnością rozmowy na temat wybo-
rów parlamentarnych, które zaplano-
wane są na późną jesień. Wiele uwagi 
poświęcone będzie kwestiom zdrowia 
(ze szczególnym uwzględnieniem on-
kologii, która mocno wybrzmi podczas 
obrad Forum Ochrony Zdrowia), roz-
woju komunikacyjnego, nowoczesnych 
technologii, migracjom czy kwestiom 
międzynarodowym. Początek września 
w Krynicy będzie z  pewnością gorący, 
nawet jeśli górska pogoda okaże się 
nieco bardziej kapryśna niż w ubiegłym 
roku. ■

Archiwum Forum Ekonomicznego w Krynicy

Program tegorocznego Forum obejmuje pięć 
sesji plenarnych, a także ponad 200 dyskusji 
panelowych w ramach kilku ścieżek  
tematycznych
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Czy branża wellness to szansa  
na biznes?

Dzisiejszy rynek jest bardzo 
wymagający. Rosnąca 
konkurencja cenowa  
i jakościowa powoduje 
dynamiczny rozwój, także  
w branży wellness.  
Jest to dziedzina, w której 
przez ostatnie 20 lat 
można było zaobserwować 
ogromny wzrost praktycznie  
w każdym kraju na świecie.  
W zeszłym roku w Polsce 
obrót na rynku suplementów 
diety wyniósł cztery miliardy 
złotych!

Autor: Damian Janasz

Ciężko nie nazwać tego biznesem, 
i  to przez duże „B”. Od lat obserwu-
jemy dynamiczny rozwój produktów 
i usług w tym sektorze. Wszyscy z tego  
korzystamy i  to w  coraz większym 
stopniu.

Chciałbym przybliżyć rynek suple-
mentów diety, który ma się bardzo 
dobrze w Polsce i nie tylko. Gdy zaczy-
nałem przygodę z tą branżą pod koniec 
lat 90., producentami były tylko firmy 
z  prywatnym kapitałem, które zauwa-
żyły realną szansę dla siebie. Był to 
okres, w którym zarówno konkurencja, 
jak i wiedza klientów na ten temat były 
bardzo małe. Wraz z  rozwojem rynku 
z czasem dołączyli się do tego duzi gra-
cze – koncerny farmaceutyczne, widząc 
w  tym ogromną szansę na zarobek, 
jednocześnie niestety bardzo psując 
ten rynek kiepskiej jakości produk-
tami o niskich cenach, za to z  olbrzy-
mimi nakładami na reklamę. Przez to 
powstało powiedzenie „nie zaszkodzi, 
nie pomoże” i  przy tych produktach 
w  stu procentach się z  tym zgadzam. 
Pracowałem dla koncernów farmaceu-
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tycznych na początku tego milenium 
i przekonałem się na własnej skórze, jak 
to wygląda i jak bardzo można obniżyć 
jakość produktu dla zysku. Na szczęście 
są także znakomite rozwiązania, które 
dają klientom ogromną wartość – i na 
tym się skupię.

O  takich rozwiązaniach nie usły-
szymy z  reklam w  radiu czy telewizji. 
Produkty wysokiej jakości sprzedają 
się bardzo dobrze nawet w  wyższych 
cenach, gdyż klienci mają dziś bardzo 
dużą wiedzę w  tym obszarze. Osoby 
świadome nie idą ślepo za reklamą, 
tylko analizują, szukają niezależnych 
testów i opinii.

Jednak styl naszego życia i  myśle-
nia pod kątem prawidłowego dbania 

o siebie pozostawia wiele do życzenia. 
Nie byliśmy w ten sposób edukowani, 
branża medyczna poszła w  leczenie, 
a nie w profilaktykę. Rynek suplemen-
tów pokazuje jednak, że są osoby, które 

chcą czegoś więcej. Chcą czuć się do-
brze, mieć kondycję, być wolne od cho-
rób i bólu, a przy tym dobrze wyglądać. 
Moim zdaniem to dobry kierunek my-
ślenia. 

Dziwi mnie natomiast fakt, że nie 
wszyscy tego chcą, ale wolność polega 

na tym, że mamy prawo wyboru. Do-
brze, że mamy wybór co do naszego 
zdrowia oraz kondycji i  tutaj bardzo 
pomocne są właśnie suplementy, któ-
re uzupełniają potrzeby żywieniowe. 

Dzieje się tak, jeżeli są właści-
wie zaprojektowane i zawiera-
ją składniki wysokiej jakości 
kompatybilne z  naszymi po-
trzebami. Sposób żywienia to 
raczej poligon doświadczalny, 
który, niestety, nie tylko nam 
nie służy, ale i powoli nas wy-
kańcza. Przemysł spożywczy 
dostarcza produkty dobre dla 
kieszeni producentów, nie dla 
zdrowia konsumentów i  tego 
powinniśmy być już świadomi. 

Jest kilka kluczowych i nie-
zbędnych dla naszego zdrowia 
komponentów, jak żywność, 
woda, powietrze, sen oraz 
niski poziom stresu. Stresu 
mamy zawsze za wiele, powie-
trze zatrute, woda bez popraw-
nej filtracji nie nadaje się do 
spożycia, śpimy różnie, żyw-
ność zamieniliśmy w przemysł 
spożywczy. W  takich warun-
kach nieuniknione są proble-
my, które niestety rosną z roku 
na rok.

Dlatego obecnie tak duże jest zapo-
trzebowanie na dodatki żywieniowe, 
które dostarczą nam niezbędne dla 
zdrowia i  kondycji składniki. Nasze 
komórki kumulują więcej toksyn i sub-
stancji działających destrukcyjnie niż 
tych, które chronią. To właśnie można 
zmienić dzięki poprawnej suplementa-
cji. Podstawowym parametrem jest rów-
nowaga pomiędzy substancjami, które 
nam szkodzą i  przyspieszają starzenie 
(oksydantami) a  tymi, które chronią 
i zapobiegają starzeniu (antyoksydanta-
mi). Istnieje wiele dobrych produktów, 
które dostarczą odpowiednią ilość róż-
norodnych antyoksydantów. 

Dzisiaj możemy zbadać zapotrzebo-
wanie na odpowiednie substancje dzię-
ki współpracy z  laboratorium Vitas, 
które dostarcza profesjonalne testy ba-
dające profil błony komórkowej. Wie-
my, co nie funkcjonuje prawidłowo, co 
będzie się z nami działo w przyszłości 
i  w  razie potrzeby możemy szybko to 
skorygować, stosując odpowiedni ze-
staw preparatów.

Takie podejście jest bardzo profesjo-
nalne, skuteczne i daje nam odpowied-
nie wsparcie na przyszłość, zapewniając 
odpowiedni balans w składzie naszych 
komórek. Suplementy, które osobiście 
stosuję, są opracowane przez wybit-
nego farmakologa, dr. Paula Claytona 
z  Uniwersytetu w  Oxfordzie. Przeszły 
one szereg badań klinicznych i  są bar-
dzo skuteczne zarówno w  terapii, jak 
i przede wszystkim w profilaktyce. Pro-
gram zdrowia dr. Claytona stanowi ide-
alne wsparcie dla naszych potrzeb, po-
maga również zadbać o regulację wagi 
ciała i samopoczucie psychiczne, co jest 
bardzo istotne.

Dzisiejszemu światu daleko do ide-
ału, także w  kwestii naszego stylu ży-
cia i odżywiania. Warto zwrócić uwagę 
na sprawdzone rozwiązania w  kwestii 
wsparcia organizmu. A także na bardzo 
dochodowy biznes, który, jak szacują 
prognozy, będzie się coraz bardziej roz-
wijał. ■

Produkty wysokiej jakości sprzedają się  
bardzo dobrze nawet w wyższych cenach, 
gdyż klienci mają dziś bardzo dużą wiedzę 
w tym obszarze

Suplementy, które osobiście stosuję,  
są opracowane przez wybitnego  
farmakologa, dr. Paula Claytona z Uniwersy-
tetu w Oxfordzie
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Woda, która stała się pasją
Woda Jantar, zwana także kołobrzeskim skarbem natury, to naturalnie czysta woda  
reliktowa o unikatowym składzie mineralnym. Czerpana jest z artezyjskiego źródła nr 39 
„Jantar” w sercu nadbałtyckiego uzdrowiska Kołobrzeg. Jej nadzwyczajne właściwości 
sprawiły, że właściciel marki, Janusz Tomaszewski, związał się z nią na lata.

Rozmawia EDYTA KARWOWSKA

Jest pan prezesem firmy Jantar Wody 
Mineralne. Jednak swoją karierę biz-
nesową rozpoczynał pan w zupełnie 
innej branży.

 – To prawda, w  latach 90. przez ja-
kiś czas zajmowałem się importem elek-
troniki. Potem w  Kołobrzegu założyłem 
z przyjaciółmi Bokato – sieć sklepów me-
blowych. Miałem w planach import me-
bli rattanowych z Azji, ale w tym samym 
czasie wykupiłem nieruchomość w Koło-
brzegu po byłej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska. Właśnie na tym terenie znajdo-
wało się źródło wody Jantar.
Kupił pan ten teren z myślą o biznesie 
związanym z wodami mineralnymi?

 – Zupełnie nie, chciałem tam otwo-
rzyć hurtownię. Wtedy nadal myślałem 
o handlu meblami z Indii i Indonezji.
Jak zatem „odkrył” pan Jantar?

 – Odbyłem rozmowę z  kierowni-
kiem spółdzielni, która właśnie ulegała 
likwi dacji. To on pierwszy opowiedział 

mi o  niesamowitych właściwościach 
Jantara. Zupełnie nie znałem tej bran-
ży, myślałem, że powoduje nim chęć 
utrzymania załogi. Zakład był wówczas 
w  stanie upadku, z przestarzałym par-
kiem maszynowym, któremu kończył 
się czas eksploatacji. 
Ta rozmowa skierowała pańskie zain-
teresowanie na tę wodę?

 – Tak. Zacząłem badać geologię 
źródła, sprawdzać wszystkie informa-
cje. Zasiane we mnie ziarno zakiełko-

wało. Zatrudniłem pierwszego dyrek-
tora-geologa, który zbadał całość pod 
kątem przydatności wody do spożycia. 
Kolejne badania pokazywały, jak unika-
towym produktem jest ta woda. Czer-
pana ze źródła artezyjskiego, poddana 
40-letniemu naturalnemu procesowi 
filtracji, zawiera minerały (tzw. sole 
per  mskie) sprzed 320 mln lat.

 – Podstawowe badania wykazały, 
że wo  da ta jest doskonała dla zdro-
wia, szczególnie dla ludzi pracujących 
fizycznie oraz sportowców. W dalszym 
okresie badań okazało się również,  
że została doceniona przez Polski Zwią-
zek Diabetyków, od których otrzyma-
liśmy rekomendację. Z  wykształcenia 
jestem fizjoterapeutą, z  zamiłowania 
orę   dow  nikiem zdrowego trybu życia. 
Zaintrygowało mnie to wszystko do 
tego stopnia, że postanowiłem zain-
westować w  źródło Jantar. Im więcej 
przeprowadzaliśmy badań, tym lepsze 

były wyniki, a  ja byłem coraz mocniej 
przekonany o słuszności swej decyzji.
Woda wodzie nierówna?

 – Nie wszystkie wody są jednakowe, 
z wodą jest jak z odciskiem palca, każde 
źródło jest inne, niepowtarzalne. War-
to spojrzeć szerzej – ile woda ma me-
tali ciężkich, azotanów, azotynów oraz 
innych szkodliwych związków, które 
mogą powodować obniżenie jej jakości. 
Nie należy sugerować się rankingiem 
wód mineralnych w oparciu o ilość wy-

stępujących w niej minerałów, ale zwró-
cić uwagę na ich jakość i dobroczynne 
działanie.
Jantar stał się dla pana nie tylko no-
wym biznesem, ale przede wszyst-
kim życiową pasją?

 – Tak, to prawda. Woda Jantar ma 
interesującą historię geologiczną i dosko-
nały skład. Jest wodą alkaliczną z pH 7,4. 
Oprócz tego jako jedyna na tej planecie 
ma proporcje potasu do sodu zbliżone do 
tych, jakie występują w  płynach fizjolo-
gicznych człowieka. Jej wyjątkowość bie-
rze się z tego, że owa mineralizacja osią-
gnięta jest nie poprzez opłukiwanie skał, 
ale pochodzi z czystej organiki, czyli mine-
rałów z tzw. praoceanu, które zalegają po-
niżej źródła. Dzięki temu nasza woda nie  
zawiera metali ciężkich ani innych  
szkodliwych związków i jest bogata w bar-
dzo potrzebne dla zdrowia pierwiastki, ta-
kie jak jod, stront, selen, lit czy bor.
Tak więc Jantar doskonale wpisuje 
się w charakter Kołobrzegu jako mia-
sta uzdrowiskowego.

 – Mamy tu czyste powietrze, solanki, 
borowinę i naszą wodę Jantar. Wszystko  
to skutecznie wspomaga leczenie sana-
toryjne.

Kolejne badania pokazywały, jak unikatowym 
produktem jest ta woda. Czerpana ze źródła 
artezyjskiego, poddana 40-letniemu natural-
nemu procesowi filtracji, zawiera minerały 
(tzw. sole permskie) sprzed 320 mln lat

Fot. Piotr Gilarski/gilarski.com
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Co było największym wyzwaniem 
w bu    dowaniu marki?

 – Uważam, że marka nie jest jeszcze 
zbudowana. Obecnie jest znana wąskiej 
grupie ludzi, którzy kupują ją w  skle-
pach ze zdrową żywnością i  w  apte-
kach, bo to są nasze główne kierunki 
dystrybucyjne. Nasze źródło jest mało 
wydolne i przez to woda Jantar stała się 
marką unikatową i  bardzo ekskluzyw-
ną. Wybierają ją miłośnicy zdrowego 
trybu życia, sportowcy oraz ludzie ak-
tywni fizycznie. Znalazła uznanie rów-
nież wśród diabetyków.
Czyli największy problem to ograni-
czona przepustowość?

 – Cały czas zwiększamy wydajność 
produkcji poprzez jej modernizację 
i  dostosowanie do najwyższych stan-
dardów. Wody Jantar nie poddajemy 
żadnym procesom ulepszenia, chemiza-
cji, ozonowania, nie używamy również 
lamp UV.
W jakim kierunku planuje pan rozwi-
jać firmę?

 – Oprócz wody Jantar mamy w na-
szym asortymencie suplementy diety, 
witaminy i  minerały, czyli wszystko, 
co jest związane ze zdrowym trybem 
życia. Staramy się podążać za najnow-
szymi trendami i oczekiwaniami klien-
tów. Stawiając na czystość i naturalność 
produktu, przygotowujemy nowatorski 
program dotyczący suplementów diety.

 – Bierzemy również udział w  licz-
nych targach międzynarodowych, gdzie 
spotykamy ludzi z podobną pasją, któ-
rzy chętnie dzielą się z  nami swoim 
doświadczeniem. Specjaliści są zdania,  
że agresywny marketing w branży zdro-
wej żywności nie ma przyszłości. Naj-
więcej zyskają firmy, które oprócz do-
brego produktu promować będą istotne 
wartości. 

 – Podstawowe warunki zdrowia to 
dobra woda, zrównoważona dieta, wysi-
łek fizyczny, świeże powietrze, relaksacja 
i odpowiednia suplementacja. Woda jest 
najważniejszym elementem zdrowia. Jej 
deficyt powoduje, że nie wszystkie pro-
cesy fizjologiczne w naszym organizmie 
przebiegają w sposób optymalny. Dlate-
go wspólnie z naukowcami prowadzimy 
edukację związaną z  nawodnieniem. 
Zostaliśmy oficjalną wodą Polskiego 

Związku Tenisowego. Corocznie jeste-
śmy udziałowcem i sponsorem najwięk-
szego wydarzenia tenisowego w  Polsce 
– PEKAO Open.
Dużo pan podróżował służbowo, 
przez lata mieszkał pan w Azji. Jak to 
wzbogaciło pańskie doświadczenie? 
Czy wpłynęło to na pana jako na biz-
nesmena?

 – Najwięcej dają obserwacje, jak 
zmienia się rynek, jakie są światowe 

trendy. Mieszkając kilka lat w Singapu-
rze, zastanawiałem się, dlaczego ludzie 
żyjący w  tak nowoczesnym mieście, 
którzy powinni być narażeni na szereg 
chorób cywilizacyjnych, mają tak wy-
soką średnią życia. Okazało się, że klu-
czem jest nawodnienie. Jedzą bardzo 
dużo zup, czasami trzy razy dziennie. 
Poza tym spożywają mnóstwo warzyw 
i  owoców oraz oczywiście piją dużo 
wody. 
Jakimi wartościami kieruje się Jan-
tar?

 – Jawność badań, szukanie nowych 
rozwiązań i rozwój technologiczny. Ale 
najważniejsze jest uświadamianie ludzi 
o wadze nawodnienia dla długości i ja-
kości życia. ■

Wody Jantar nie poddajemy żadnym  
procesom ulepszenia, chemizacji,  
ozonowania, nie używamy również lamp UV

Fo
t.

 P
io

tr
 G

ila
rs

ki
/g

ila
rs

ki
.c

om



48    przedsiebiorcy@eu

Pierwiastki życia
Nasze samopoczucie oraz funkcjonowanie organizmu zależy od wielu czynników,  
tych bardziej i mniej istotnych jak: tryb życia, aktywność fizyczna, dieta oraz czas  
na relaks iregenerację. Organizm ludzki jest na tyle skomplikowany, że potrzebuje  
wielu rzeczy, by funkcjonować sprawnie i zdrowo. Czasami jeden czynnik,  
którego zabraknie choćby w diecie, potrafi wytrącić ciało z równowagi na długi czas. 

autorka: Renata Rogólska

Dlatego tak ważne jest, aby 
świadomie dbać o  pełno-
wartościowe posiłki, na-
wadnianie organizmu oraz 

ruch i  wypoczynek. Bez tych czterech 
elementów nasza życiowa równowaga, 
a nawet stan naszego zdrowia mogą zo-
stać mocno zachwiane.

Zdrowa, czyli jaka?

Diabeł tkwi w  szczegółach. Zdro-
wa, zbilansowana dieta to pojęcie zbyt 
ogólne, aby było precyzyjne. Warto 
poświęcić trochę czasu, by dowiedzieć 
się, co jest dla nas najlepsze, w  jakich  
dawkach i  jakie składniki odżywcze 

powinniśmy przyjmować oraz w jakich 
pokarmach ich szukać. Najlepiej wy-
brać się do dobrego dietetyka, który 
zbada skład naszego ciała, przyjrzy się 
naszym nawykom żywieniowym i pod-
powie, gdzie najczęściej popełniamy 
błędy.

Zdrowie i uroda

fot.�materiały�prasowe
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Jedzenie, ale i picie

Jedną z  najważniejszych życiowych 
czynności wpływającą na funkcjono-
wanie organizmu jest także prawidło-
we nawadnianie, co szczególnie latem, 
kiedy tracimy najwięcej wody, jest nie-
zwykle istotne. Jak wiemy, bez jedze-
nia możemy wytrzymać dłużej niż bez 
wody. Tę należy pić codziennie w  du-
żych ilościach. Konieczne przy tym jest 
zadbanie o  to, aby woda wspomagała 
działanie organizmu, a  nie szkodziła, 

np. poprzez wypłukiwanie mikroele-
mentów.

Ważne pierwiastki

Co powinno znajdować się w  wo-
dzie, żebyśmy mieli pewność, że dobrze 
wpływa na nasze zdrowie? Między in-
nymi dwa ważne minerały: potas i sód. 
O  właściwości tych dwóch niepozor-
nych pierwiastków zapytaliśmy diete-
tyczkę, specjalistkę żywienia człowieka, 
autorkę wielu publikacji i  wykładów 
żywieniowych, Justynę Stępniewską 
(www.biolook.pl).

– Sód to najważniejszy składnik mi-
neralny, który odpowiada za utrzymanie 
gospodarki wodno-elektrolitowej. Zbyt 
mała jego zawartość w surowicy prowa-
dzi do wielu niekorzystnych objawów, 
jak bóle głowy, nudności, brak łaknie-
nia, zaburzenia orientacji. Bardzo niskie-
mu poziomowi sodu mogą towarzyszyć 
nawet drgawki i  śpiączka. Przy dużej 
podaży wody niezawierającej elektroli-

tów obniża się stężenie sodu w osoczu, 
co prowadzi do tzw. zatrucia wodnego, 
czyli wzrostu poziomu wody pozako-
mórkowej powodującej obrzęki. Potas 
jest bardzo istotnym mikroskładnikiem, 
którego poziom należy uzupełniać szcze-
gólnie w przypadku narażenia na stres, 
zakwaszenia organizmu spowodowa-
nego niewłaściwą dietą i przyjmowania 
różnych diuretyków (leków moczopęd-
nych). Niskie stężenie potasu prowadzi 
do pojawienia się charakterystycznych 
objawów, takich jak bolesne skurcze 
mięśni, osłabienie, zaparcia, zaburzenia 
rytmu serca. Zbyt wysoki poziom ciśnie-
nia nierzadko można unormować przy 
pomocy suplementacji potasu i magnezu 
– komentuje Justyna Stępniewska.

Picie kontrolowane 

Niewielkie niedobory sodu i  po-
tasu w  łatwy sposób można uregulo-
wać, pijąc dobrej jakości wodę. Istotna 
w  składzie takiej wody jest proporcja 
tych pierwiastków. Optymalną, czyli 
taką, jak w płynach fizjologicznych, ma 
woda Jantar, dzięki czemu doskonale 
wpływa na gospodarkę wodną orga-
nizmu. Woda Jantar, zwana także Ko-
łobrzeskim Skarbem Natury, to w  stu 
procentach naturalna, podziemna, 
średniozmineralizowana woda relik-
towa o  doskonałych właściwościach. 
Naturalnie czysta, o unikatowym skła-
dzie mineralnym, czerpana jest z  arte-
zyjskiego źródła nr 39 „Jantar” w sercu 
nadbałtyckiego uzdrowiska Kołobrzeg. 
Dodatkowo wzbogacona jest o  mine-
rały z  soli permskich, które przez mi-
liony lat odkładały się na dnie oceanu. 
Zawiera elektrolity (sód, potas, wapń, 
magnez) oraz wiele cennych minera-
łów, które dobroczynnie wpływają na 
nasze zdrowie, do tego doskonale na-
wadnia i  gasi pragnienie. Zawartość 
jodu i  selenu wspomaga działanie tar-
czycy oraz korzystnie wpływa na pracę 
mózgu. Woda Jantar jest polecana oso-
bom prowadzącym aktywny tryb życia 
oraz dbającym o zdrowie, zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci.  ■

Justyna Stępniewska

Co powinno znajdować się w wodzie,  
żebyśmy mieli pewność, że dobrze wpływa 
na nasze zdrowie? Między innymi dwa ważne 
minerały: potas i sód

Jedną z Ambasadorek wody Jantar jest Agnieszka Kaczorowska
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Leczę człowieka, nie chorobę
Masaż najczęściej kojarzy nam się z długimi chwilami relaksu. Odpoczynek jest jednak 
zaledwie pierwszą pozycją na długiej liście zalet tej formy terapii. Praca z ciałem ma 
wpływać nie tylko na nasze samopoczucie, lecz także na zdrowie fizyczne i psychiczne, 
funkcjonowanie organizmu jako całości. Takie podejście reprezentuje Paweł Horochowski, 
dyplomowany fizjoterapeuta, trener zdrowia i zdrowego stylu życia, który leczy pacjenta 
holistycznie, wykorzystując różne metody pracy, także te zaczerpnięte z indyjskiej  
medycyny ajurwedyjskiej.

mgr fizjpterapii Paweł Horochowski

Połączenie doświadczenia, wiedzy, 
umiejętności i filozofii

Paweł Horochowski swoją wie-
dzę zdobywał nie tylko na Wy-
dziale Fizjoterapii Akademii 
Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu, chociaż to właśnie od tych 
studiów się zaczęło. Pogłębiał umiejęt-
ności i  nabierał doświadczeń na szko-
leniach branżowych z zakresu różnego 
rodzaju masażu, fizjoterapii i  pracy 
z  ciałem. Jest certyfikowanym tera-
peutą.

Na swoim koncie ma zarówno kursy 
w Polsce, jak i za granicą. Najważniej-
szym z nich jest prestiżowy międzyna-
rodowy Kurs Masażu Marma, który 
odbywał się na terenie naszego kraju. 
Jednocześnie Paweł Horochowski zdo-
bywał doświadczenie w  Klinice Ajur-
wedy Jiva dr Partapa w Indiach, gdzie 
uczył się całościowego podejścia do 
człowieka i  jego problemów ze zdro-
wiem, zgodnie z  filozofią najstarszej 
wschodniej medycyny. To specjalista od 
naturalnych metod pracy z ciałem, któ-
re skupiają się na holistycznym podej-
ściu do pacjenta. Wykorzystuje wiedzę 
z fizjoterapii i doświadczenie w prowa-
dzeniu terapii różnymi metodami oraz 
umiejętności manualne.

Holistyczne podejście do człowieka

Preferowane przez Pawła Ho-
rochowskiego metody pracy można 
streścić jednym zdaniem: „leczę czło-
wieka, nie chorobę”. To najważniej-
sze założenie medycyny holistycznej 
– kolejny pacjent nie jest wyłącznie 
następnym przypadkiem, a  usunięcie 
objawów nie oznacza rozwiązania pro-

blemu. Człowiek traktowany jest cało-
ściowo – jego ciało i psychika łączą się, 
a  na wyzdrowienie wpływa także po-

dejście i  zaangażowanie. Praca skupia 
się nie tylko na przywróceniu kondycji 
fizycznej, ale głównie psychicznej czy 
emocjonalnej.

Nie jest to nowatorskie podejście. 
Tak naprawdę naturalna medycyna ho-
listyczna to powrót do korzeni tej dzie-
dziny. Pierwsi lekarze przed wiekami 
właśnie w ten sposób postrzegali proces 
leczenia – jako przywracanie harmonii 
działania całego organizmu. Na Wscho-
dzie, zwłaszcza w  Indiach, te tradycje 
przetrwały do dziś i  powoli zaczynają 
przenikać do zachodniej medycyny.

Specjaliści od medycyny holistycz-
nej, tacy jak Paweł Horochowski, wie-
rzą, że osiągnięcie równowagi w  każ-
dym obszarze może zapewnić sukces 
w leczeniu i prowadzonej terapii. Moż-
na zrobić to poprzez masaże czy różne-
go rodzaju ćwiczenia, które bywają uzu-
pełnieniem konwencjonalnej medycyny 
czy psychoterapii. Naturalne metody 
pracy z ciałem mają ogromny wpływ na 
zdrowie: poprawiają ogólne funkcjono-
wanie układu ruchu, pomagają wyklu-
czyć dolegliwości bólowe, a przy okazji 
także relaksują i podnoszą nastrój oraz 
zwalczają problemy psychosomatyczne. 
Współdziałanie duszy, ciała i  umysłu 
tak naprawdę jest podstawą leczenia 
niemalże wszystkich chorób.

Specjaliści od medycyny holistycznej, tacy jak 
Paweł Horochowski, wierzą, że osiągnięcie 
równowagi w każdym obszarze może zapew-
nić sukces w leczeniu i prowadzonej terapii

mgr fizjpterapii Paweł Horochowski

Zdrowie i uroda
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Ciało, umysł i dusza w jedności 

Oferta Proharmony, firmy Pawła 
Horochowskiego, także bazuje na ho-
listycznym podejściu do człowieka. 
W  tym miejscu odbywają się zajęcia 

terapeutyczne i masaże, których zada-
niem jest nie tyle uśmierzyć ból w krę-
gosłupie czy mięśniach, co raczej przy-
wrócić harmonię działania ciała, duszy 
i umysłu. Na tym samym podejściu ba-
zuje praca fizjoterapeuty w CUDowne 
Zdrowie, gdzie także kładzie się nacisk 
na holistyczne podejście do człowieka.

Proharmony to nie tylko masaże, 
w  ofercie znajdują się całe programy 
prozdrowotne i  różnorodne metody 
terapii z  wielu zakątków świata. Do-
piero połączenie różnych form pracy 
z ciałem da oczekiwane efekty. Można 
tu znaleźć zarówno zabiegi mające na 
celu przywrócenie kondycji fizycznej, 
przygotowanie do wysiłku sportowego 
lub rozwiązanie problemów bólowych, 

jak i takie, których zadaniem jest wspo-
maganie pracy z psychologiem. Terapie 
holistyczne wykorzystuje się w  czasie 
leczenia różnego rodzaju uzależnień, 
a  także problemów psychosomatycz-
nych. Stosując naturalne metody, mo-

żemy zapobiegać stresom i napięciom 
psychicznym, problemom trawiennym, 
a także bólom głowy i nerwobólom ca-
łego ciała.

Holistyczne działanie Proharmony

Masaże nie powinny nam się koja-
rzyć wyłącznie z ugniataniem ciała – to 
zaledwie ich najbardziej klasyczna od-
słona. Oczywiście w Proharmony moż-
na wybrać opcję, której zadaniem jest 
rozluźnienie napiętych mięśni i  zmini-
malizowanie bólu, jednak Paweł Ho-
rochowski proponuje o wiele więcej.

Masaż Body Balance, którego zada-
niem jest odblokowanie prawidłowego 
przepływu energii w meridianach, do-

datkowo wprowadza w stan głębokiego 
odprężenia. Wyciszający masaż Har-
monia Umysłu wykonywany na twarzy 
i  skórze głowy to najbardziej warto-
ściowy relaks połączony z  liftingują-
cym ukrwieniem naskórka. Jeśli jednak 
zależy ci na najbardziej intensywnym 
odmłodzeniu bez skalpela, zaintere-
suje cię masaż Face be Face, który ma 
działanie spłycające zmarszczki i  uję-
drniające skórę. Warto zwrócić uwagę 
także na ofertę dla kobiet ciężarnych 
– poprzez delikatne kołysanie następu-
je uśmierzenie dolegliwości bólowych 
w najbardziej obciążonych miejscach – 
lędźwiach, szyi i barkach.

W Proharmony możesz zdecydować 
się również na skorzystanie z  terapii 
harmonijnej. Jej celem jest powrót do 
pełnych sił witalnych, zarówno na po-
ziomie ciała, jak i emocji oraz psychi-
ki. W ofercie znajduje się na przykład 
refleksologia, czyli masaż stóp mający 
dobroczynny wpływ na cały organizm. 
Możesz także zdecydować się na relak-
sującą terapię zapachem czy metodę 
czaszkowo-krzyżową. To system nor-
malizujący rytm, w  jakim działa ciało. 
Oferowane zabiegi, terapie i  masaże 
mają jeden cel: zadbać o pełne zdrowie 
pacjenta, rozumiane jako idealna har-
monia wszystkich obszarów funkcjono-
wania.  ■

www.proharmony.pl

Stosując naturalne metody, możemy zapobie-
gać stresom i napięciom psychicznym,  
problemom trawiennym, a także bólom  
głowy i nerwobólom całego ciała

Zdrowie i uroda
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Wszystko, co chcielibyście wiedzieć 
o zakwaszeniu, ale baliście się spytać
Każdy słyszał o zakwaszeniu organizmu, ale nie każdy wie, jak bardzo niekorzystnie wpły-
wa ono na nasze zdrowie, samopoczucie i wagę. Tu od razu nasuwa się podstawowe pyta-
nie: co zrobić, by doprowadzić swój organizm do równowagi kwasowo-zasadowej i zapo-
biec nieprzyjemnym objawom?

Autorka: MAGDALENA KNYCPEL 
Niezależny Partner LR Health&Beauty 
magda.knycpel@gmail.com

Przyczyny i objawy zakwaszenia

Do zaburzenia równowagi 
kwasowo-zasadowej, po-
tocznie mówiąc zakwasze-
nia organizmu, dochodzi, 

gdy spożywamy zbyt dużo produktów 
o kwasowym odczynie. Wówczas nasze 
ciało nie jest w  stanie ich zneutralizo-

wać, co naturalnie skutkuje zakwasze-
niem – współczynnik pH w organizmie 
spada poniżej właściwego poziomu wy-
noszącego: 7,365.

Jak rozpoznać jego objawy? Należy 
przede wszystkim obserwować swoje 
ciało. Symptomami zakwaszenia są: 
brak energii, chroniczne zmęczenie, 
nadmierne wypadanie włosów, łamli-
wość paznokci, zgaga, częste wzdęcia, 
bóle stawów i mięśni, migreny czy brak 
koncentracji. Zaburzenie równowagi 
kwasowo-zasadowej często skutkuje 
też utrudnieniem odchudzania – stąd 
brak efektów stosowania diety czy ćwi-
czeń.

Zakwaszenie a minerały i odczyn pH

Do wszystkich tych nieprawidłowo-
ści dochodzi dlatego, że organizm, ma-
jąc niedobory minerałów, neutralizuje 
kwasy zasadami. Robi to, wykorzystu-
jąc zewnętrzne magazyny naszego or-
ganizmu (włosy i paznokcie), z których 
wyprowadza minerały zasadowe, takie 
jak wapń, magnez, potas, krzem, sód, 
miedź, molibden i krzem. Stąd też bio-
rą się problemy z  wypadaniem i  łam-

liwością włosów oraz kruszeniem się 
paznokci.

Gdy zakwaszenie przechodzi w stan 
przewlekły, organizm sięga głębiej po 
zasadowe minerały, wyciąga wapń z ko-
ści i magnez z mięśni. Skutkuje to skur-
czami mięśni, z  czasem osteoporozą, 
paradontozą, depresją, nadciśnieniem 
tętniczym i  wieloma innymi schorze-
niami, łącznie z nowotworami, których 
bezpośrednią przyczyną jest zakwaszo-
ny organizm.

O  zakwaszeniu organizmu jako 
głównej przyczynie powstawania nowo-
tworów pisał Otto Heinrich Warburg 
– biochemik i  laureat Nagrody Nobla, 
który badał metabolizm guzów nowo-
tworowych oraz oddychanie komór-
kowe. W  toku swojej pracy odkrył, że 
komórki nowotworowe utrzymują się 
i rozwijają w niższym pH, już przy po-
ziomie 6,00. Przyczyną tego jest wzrost 
produkcji kwasu mlekowego i  podnie-
sienie poziomu dwutlenku węgla.

W swojej pracy „Metabolizm nowo-
tworów” niemiecki naukowiec wyka-
zał, że wszystkie formy nowotworowe 
charakteryzują dwa czynniki: kwasica 
oraz niedotlenienie, które zawsze idą 

Aby dowiedzieć się, jaki mamy poziom  
zakwaszenia, nie trzeba wykonywać badania 
moczu w przychodni lub szpitalu – wystarczy 
zakupić papierki lakmusowe i samemu  
przeprowadzić test



Zdrowie i uroda

przedsiebiorcy@eu    53

w parze. Wniosek jest taki: by utrzymać 
współczynnik pH na właściwym pozio-
mie, należy dotleniać się (tu wskazane 
będę wszelkie formy wysiłku fizyczne-
go) oraz dbać o  sposób żywienia. Po-
winniśmy zachowywać proporcję 80/20 
w stosunku pokarmów zasadotwórczych 
do kwasotwórczych w diecie.

Co jeść?

Najbardziej szkodliwe są dla nas: 
wysoko kwasotwórcze wyroby z białej 
mąki, biały cukier, wieprzowina, wędli-
ny, biały ryż, czipsy, kawa, czarna her-
bata, wysokoprocentowy alkohol, sery 
pleśniowe i  żółte. Produkty zasado-
twórcze, o  których obecność w naszej 
diecie trzeba dbać, to: owoce i warzy-
wa, sałaty, kasze, zielona herbata, grzy-
by prawdziwki i kurki oraz świeże soki 
owocowe. Do neutralnych produktów, 
na które możemy sobie pozwalać, na-
leżą: świeże masło, śmietana, serwatka, 
jogurty naturalne, oleje roślinne i chleb 
żytni. Produktami słabokwasotwór-
czymi, które możemy jeść, są: twaróg, 
wyroby okiszowe, makaron sojowy, 
orzechy laskowe i nerkowca, otręby czy 
fruktoza.

Niestety, obecnie wartości mine-
rałów, witamin i  pierwiastków ślado-
wych w pożywieniu są bardzo zubożo-
ne w  stosunku do wartości roślin z  lat 
osiemdziesiątych. Instytuty żywieniowe 
zgodnie podają, że aktualnie w roślinach 
mamy zaledwie 20 proc. potrzebnych 
nam wartości. Przyczynia się do tego po-
wszechne stosowanie pestycydów, zanie-
czyszczenie środowiska, wyjałowienie 
gleby i długie przechowywanie owoców 
i warzyw. Dlatego chcąc zapewnić swo-
jemu organizmowi wszystkie minerały 
i witaminy, powinniśmy uzupełniać war-
tości z  roślin za pomocą wysokoprzy-
swajalnych suplementów.

Jak zbadać poziom pH?

To nic trudnego! Aby dowiedzieć 
się, jaki mamy poziom zakwaszenia, 
nie trzeba wykonywać badania moczu 
w przychodni lub szpitalu – wystarczy 

zakupić papierki lakmusowe i samemu 
przeprowadzić test, zanurzając papie-
rek w porannej próbce moczu. Jeśli za-
barwienie papierka będzie wskazywa-

ło na 4,5–6,5 pH, oznacza to, że nasz 
organizm jest zakwaszony. W  takim 
wypadku należy uzupełnić minerały 
zasadowe (wapń, sód, magnez, potas, 
miedź, molibden i chrom).

Minerały dostępne na rynku sa zwy-
kle sprzedawane oddzielnie, a  papierki 
lakmusowe przeważnie nie mają war-
tości dziesiętnych. Dlatego doradzamy 
zakup wyżej wymienionych zasadowych 
minerałów w  tabletkach Probalance 
i pasków do mierzenia pH moczu w nie-
mieckiej firmie LR Health & Beauty. 
Skomponowane w  synergii minerały 
tej firmy są jedynyną formułą na rynku, 
która nie odkwasza żołądka (a ten aku-
rat powinien być zakwaszony).

Ja i cała moja rodzina od lat korzy-
stamy z  Probalance. Z  powodzeniem 
pilnujemy poziomu pH i  cieszymy się 
zdrowiem, a mój mąż dzięki tej meto-
dzie pozbył się nadciśnienia, z którym 
zmagał się od lat. Osobom zaintereso-
wanym chętnie pomogę zarejestrować 

się w e-sklepie LR Health&Beauty, aby 
mogły samodzielnie dokonywać zaku-
pów za pomocą swojego numeru klu-
bowego w cenach producenta. ■

Gdy zakwaszenie przechodzi w stan  
przewlekły, organizm sięga głębiej po  
zasadowe minerały, wyciąga wapń z kości 
i magnez z mięśni. Skutkuje to skurczami 
mięśni, z czasem osteoporozą, paradontozą, 
depresją, nadciśnieniem tętniczym i wieloma 
innymi schorzeniami
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Człowiek widziany holistycznie
– Nie chcemy wyłącznie sprzedawać produktu. Oczywiście jest to dla nas ważne, w końcu 
z tego się utrzymujemy, jednak zależy nam na czymś więcej. Chcemy, aby ludzie potrafili 
świadomie dokonywać właściwych wyborów – mówi Maciej Olczyk, prezes zarządu firmy 
Propharma, wyróżnionej m.in. nagrodami: Produkt Roku 2016 w kategorii Zdrowa Żywność, 
Produkt Roku 2012 dla Cukierków z Miodem Manuka oraz Laur Konsumenta 2018  
w kategorii Top Marka dla Miodu Manuka MGO.

Rozmawiała IZABELLA JARSKA 

Czym zajmuje się Propharma i  jaka 
filozofia wam przyświeca? Jak roz-
wijała się firma na przestrzeni lat, 
a w jakim punkcie jesteście obecnie?

 – Propharma to założona w  2007 
roku firma, której podstawowymi 

wartościami są zdrowie i  holistyczne 
podejście do człowieka. Zaczynaliśmy 
od importowania unikalnych miodów 
Manuka z  Nowej Zelandii do Polski. 
Obecnie pod marką Dr Gaja wprowa-
dziliśmy na rynek szereg linii naszych 

własnych produktów. Stawiamy na pro-
stotę i naturę, dlatego nasze preparaty 
mają nieskomplikowany skład, dzięki 
czemu są bardzo naturalne. Są rów-
nież nisko przetworzone i  nie zawie-
rają zbędnych dodatków. Obecnie jako 
misję zdefiniowaliśmy sobie pracę nad 
świadomością człowieka, aby żył on 
zdrowiej, a dzięki temu i szczęśliwiej. 
Ile marek i  jakie produkty znajdują 
się w portfolio Propharmy?

 – Działamy pod jedną własną marką 
– Dr Gaja. Kryje się pod nią kilka róż-
nych linii produktowych, ale obecnie 
skupiamy się na dwóch: ProSuplemen-
tach oraz Miksturach Olei. ProSuple-
menty – ProOdporność, ProMagnez, 
ProSkurcz, ProUroda, ProTrawienie, 
Wi    tamina C Pro – są suplementami die-
ty w  saszetkach, które charakteryzuje 
wykorzystanie najlepszych składników 
aktywnych, a  jednocześnie brak zbęd-
nych dodatków. Dzięki sproszkowanej 
formie są bardzo wygodne w stosowa-
niu. Natomiast Mikstury Olei, czyli 
Hepa, Cardio, Alero, Travico, D3 + E 
i Cardio do sałatek to mieszanki olejów 
roślinnych, dopasowane do unikalnych 
potrzeb i  wzbogacone o  roślinne eks-
trakty lub witaminy. Stanowią idealny 
dodatek do sałatek, past i  innych dań 
podawanych na zimno, są smaczne 
i  zdrowe. Sprzedajemy również wyso-
kiej jakości soki z  owoców mniej lub 
bardziej egzotycznych, w  tym między 
innymi sok z  żurawiny, noni czy acai. 
Soki zostały poddane pasteryzacji 
HTST, dzięki czemu zachowują wszyst-
kie właściwości odżywcze. Oprócz tego 
posiadamy w ofercie inne produkty, ta-
kie jak np. Słodki Eryk, czyli erytrytol 
produkowany we Francji czy wysokiej 
jakości oleje roślinne. Dodam, że nasze 
produkty są przystosowane do codzien-
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nej suplementacji, ponieważ wierzymy, 
że jest to jeden z  kluczowych elemen-
tów dbania o siebie, a w efekcie bycia 
szczęśliwym i zdrowym.
Do kogo kierujecie swoją ofertę?

 – Naszą ofertę kierujemy do każde-
go, kto poszukuje naturalnych i nisko- 
przetworzonych produktów. A w obec-
nych czasach trudno jest znaleźć su-
plementy diety oraz żywność wysokiej 
jakości pozbawione różnego rodzaju 
dodatków. Staramy się także, aby mieć 
jak najbardziej uniwersalny asortyment, 
w którym każdy znajdzie coś dla siebie. 
Propharma nie jest tylko producen-
tem, ale – jak czytamy na stronie in-
ternetowej – także firmą, która kie-
ruje się misją i  wartościami. Proszę 
przybliżyć czytelnikom wspomniane 
wartości.

 – Po części o  naszych wartościach 
i misji powiedziałem już wcześniej. Ge-
neralnie kierujemy się zdrowiem i chę-
cią powrotu do natury, bo uważamy, 
że to z  niej czerpiemy to, co najważ-
niejsze. Dlatego nasze produkty mają 
taki prosty skład. Staramy się również 
korzystać z jak najbardziej naturalnych 
składników. W  naszych produktach 
często znajdują się dodatki ekstraktów 
roślinnych mające niesamowite właści-
wości, o których nie każdy wie. Uwa-
żamy, że nie zawsze trzeba sięgać po 
sztuczne preparaty, a wystarczy zwrócić 
się w stronę natury.

Na czym w waszym – jako producen-
ta – rozumieniu polega holistyczne 
podejście do człowieka/konsumenta?

 – Nie chcemy wyłącznie sprzedawać 
produktu. Oczywiście jest to dla nas 
ważne, w końcu z  tego się utrzymuje-
my, jednak zależy nam na czymś więcej. 
Chcemy, aby ludzie potrafili świadomie 
dokonywać właściwych wyborów. Dla-
tego prowadzimy edukacyjną stronę in-
ternetową oraz organizujemy szkolenia 
i  konferencje, na których poruszamy 

wiele różnych kwestii, związanych nie 
tylko z odpowiednim sposobem żywie-
nia, ale i  z  innymi czynnikami, które 
wpływają na kondycję człowieka. Uwa-
żamy, że aby osiągnąć pełnię szczęścia 
i zdrowia, należy zadbać o każdy aspekt 
życia, bo tylko harmonijne połączenie 
wszystkich elementów (jak zdrowa die-

ta i  skuteczna suplemen-
tacja, aktywność fizyczna, 
dobry stan psyche, równo-
waga między pracą a  wy-
poczynkiem oraz rzetelna 
wiedza) daje niezbędną 
równowagę życiową. 
Czy prowadzicie także 
własne prace badawcze?

 – Tak, prowadzimy 
takie badania.  Jesteśmy 
autorami i współautorami 
wielu prac badawczych. 
Do jednych z  najważniej-
szych należały badania 
jakości miodów manuka 
w Polsce przeprowadzone 

wspólnie z  Uniwersytetem Przyrod-
niczym we Wrocławiu oraz badania 
faktycznej zawartości methylogloxalu 
w miodach manuka prowadzone razem 
z  niezależnymi laboratoriami. Współ-
pracujemy również z  prof. Bogdanem 
Kędzią nad publikacjami o  miodach 
manuka w  Polsce. Są one dostępne 
w  czasopiśmie „Postępy Fitoterapii” 
oraz w książce prof. Kędzi.

Obecnie tworzymy wortal, książkę 
i materiały edukacyjne związane z czło-
wiekiem. Cała praca odbywa się przy 
udziale ekspertów: profesorów, dokto-
rów i praktyków. Na jesieni br. całość 
powinna być gotowa. Pracami kieruje 
prof. Robert Kozielski.
Czy wprowadzając do sprzedaży 
nowe produkty kierujecie się aktual-
nymi potrzebami rynku, czy jesteście 
także kreatorami nowych rozwiązań?

 – Myślę, że jesteśmy gdzieś po środ-
ku. Staramy się odpowiadać na potrze-
by rynku, ale również tworzyć zupełnie 

nowe, innowacyjne produkty. Zarówno 
Mikstury Olei, jak i  ProSuplementy 
w momencie wejścia na rynek były za-
równo nowym rozwiązaniem, jak i od-
powiadały na potrzeby rynku.
Gdzie można kupić wasze produkty? 
Czy są dostępne także poza Polską?

 – Nasze produkty dostępne są na 
terenie całej Polski w  ponad 200 ap-
tekach, 400 sklepach ekologicznych 
i zielarskich oraz w delikatesach, w tym 
w sieci Rossmann oraz Organic Farma 
Zdrowia. Obecnie działamy wyłącznie 
na terytorium Polski, jednak w planach 
mamy ekspansję również na inne euro-
pejskie rynki.
Jakie macie plany dalszego rozwoju?

 – Chcemy rozwijać obecne marki 
oraz wyjść z nimi na eksport. Dążymy 
do rozwoju Marki Dr Gaja w  Polsce  
(i  nie tylko), oraz – jak wspominałem 
wcześniej – do dobrej edukacji naszych 
klientów. Planujemy także wdrożenie 
nowych, bardzo ciekawych linii pro-
duktów.  ■

Zaczynaliśmy od importowania unikalnych 
miodów Manuka z Nowej Zelandii do Polski. 
Obecnie pod marką Dr Gaja wprowadziliśmy 
na rynek szereg linii naszych własnych  
produktów

Uważamy, że aby osiągnąć pełnię szczęścia 
i zdrowia, należy zadbać o każdy aspekt  
życia, bo tylko harmonijne połączenie 
wszystkich elementów daje niezbędną  
równowagę życiową
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Kolagen – źródło młodości
Spotykamy się codziennie z ogromną ilością informacji na temat zdrowego odżywiania, 
różnego rodzaju kosmetyków, suplementów diety i wszelkich tego typu specyfików.  
Ostatnio coraz więcej mówi się o tym, jak ważny dla naszego zdrowia jest aktywny  
tryb życia. To oczywiście prawda. Czasami jednak zdarza się, że osoby, które bardzo dbają 
o swoje zdrowie – na przykład biegają, uprawiają sport, regularnie chodzą na siłownię,  
unikają niezdrowych rzeczy i przywiązują wagę do ekologicznych produktów –  
nagle zapadają na choroby, takie jak zawał, udar czy nowotwór.

Autorka: Estera Semeniuk 
www.livcol.pl 
livcol@onet.pl

Co może być tego przyczy-
ną? I  dlaczego zajmuję 
się tą kwestią, chociaż 
nie jestem lekarzem ani 

biologiem czy dietetykiem? Od 
12 lat współpracuję z  renomowa-
nymi polskimi firmami z  branży 
kosmetyczno-suplementacyjnej. 
Zajmuję się zawodowo polecaniem 
wysokiej klasy kosmetyków zawie-
rających fantastyczne substancje 
aktywne. Przez te lata pomogłam 
wielu moim klientom w dobraniu 
suplementów, które w  sposób na-
turalny wzmocniły ich siły witalne, 
a także zadbały o ich zdrowie i uro-
dę. Dla mnie nie jest to tylko praca, 
ale też pasja.

Dobry suplement – czym się 
wyróżnia?

Dlaczego tak często mówi się 
o  suplementach diety i  ich roli 
w  naszym życiu? Po czym roz-
poznać dobry suplement diety? Co 
w  ogóle znaczy słowo „suplement”? 
Dosłownie to środek spożywczy, które-
go celem jest uzupełnienie naszej diety 
w niezbędne witaminy, minerały i inne 
związki. Powinien zawierać substancje, 
które naturalnie znajdują się w  żyw-
ności. Dobry suplement nie jest więc 
produktem syntetycznym albo jego 
mieszanką z pewną ilością naturalnego 
składnika. Prawda jest niestety taka, 
że większość dostępnych na rynku su-
plementów występuje właśnie w takiej 
postaci jako tabletki. Dobre suplementy 
diety to składniki całkowicie naturalne, 
wyciągi pozyskiwane z najlepszych sub-

stancji występujących w  naturze. Pro-
dukuje się je zazwyczaj w postaci prosz-
ku, najczęściej w kapsułkach z żelatyny 
bydlęcej, wieprzowej albo rybiej.

Po pierwsze biodostępność

Następnym bardzo ważnym kryte-
rium jakości suplementu jest biodostęp-
ność. W  największym uproszczeniu to 
ta ilość ocenianej substancji w spożywa-
nym produkcie, jaka została całkowicie 
wchłonięta, a  następnie wzięła udział 
w  przemianach metabolicznych orga-
nizmu. Gdy mówimy o  dostępności 
anabolicznej, to mamy na myśli udział 

w procesach budulcowych, czyli tych, 
w  których substancja, której biodo-
stępność oceniamy, nie zostaje wydalo-
na ani nie służy pośrednio lub bezpo-
średnio procesom energetycznym. Przy 
ocenie obiektywnej wszelkich suple-
mentów kryterium biodostępności jest 
niezwykle ważne. Okazuje się, że o wiele 
ważniejsze niż np. zawartość wagowa czy 
procentowa danej substancji. Na przy-
kład acerola czy dzika róża zawierają 
duże dawki witaminy C, natomiast są 
rośliny uboższe w ten składnik, ale za to 
o  znacznie większej biodostępności, np. 
gorzka pomarańcza.

Wielu dietetyków i lekarzy twierdzi, 
że jeśli stosujemy zróżnicowaną, zbi-
lansowaną dietę, to dostarczamy orga-
nizmowi niezbędnych składników od-
żywczych. Czy to prawda? Okazuje się, 
że w Europie XXI wieku suplementacja 
jest niezbędna z kilku powodów. Inten-
sywna eksploatacja gleby powoduje jej 
wyjałowienie z wielu minerałów i pier-
wiastków. Wskutek tego drastycznie 
maleje ilość witamin i  innych cennych 
składników w  warzywach i  owocach. 
Liczne nawozy, opryski czy też obrób-
ki termiczne powodują, że w dostępnej 
żywności z  pewnością nie ma wystar-
czającej dla naszego organizmu ilości 
minerałów, witamin i  innych substancji 
odżywczych. Z tego powodu dobre na-
turalne suplementy potrafią dostarczyć 
naszemu organizmowi pokarm, który 
nie tylko odżywi go, ale też wzmocni 
system obronny i uchroni przed atakiem 
wirusów, bakterii, grzybów czy wolnych 
rodników. 

Jakie suplementy są więc nam nie-
zbędne w codziennej diecie?
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Kolagen

Czy wiesz, że o  twoim rzeczywi-
stym wieku biologicznym nie decydują 
pierwsze cyfry numeru PESEL, ilość si-
wych włosów, wygląd oczu czy postawa 
ciała, ale kondycja białek spajających 
niemal wszystkie komórki twojego or-
ganizmu? To kolagen stanowi najwier-
niejsze odzwierciedlenie potencjału 
biologicznego organizmu. Dlatego tak 
ważne jest zachowywanie jak najlepszej 
struktury i wydolności kolagenu ustro-
jowego, a  tym samym tkanki łącznej, 
przez całe życie.

Słowo „kolagen” wywodzi się z j. grec-
kiego: cola oznacza klej, a gennao – ro-
dzić. „Klejorodny”– określenie to oddaje 
funkcje kolagenu, który „klei” elementy 
komórkowe, prowadząc do formowania 
z  nich tkanek i  narządów. Jako podsta-
wowe białko tkanki łącznej spaja, łączy 
i nadaje kształt narządom. Pełni również 
funkcje podtrzymujące, ochronne, po-
średniczy w odżywianiu komórek, a przy 
tym ma zdolność odnawiania i regenero-
wania części organizmu.

Kolagen jest więc najważniejszym 
białkiem w organizmie. Od jego kondy-
cji zależy stan naszej skóry, włosów, pa-
znokci, stawów, nasza witalność i w za-
sadzie całe nasze ciało. Dlatego nazy-
wany jest eliksirem młodości. Od mniej 
więcej 25 roku życia nasze wytwórnie 
kolagenu, czyli fibroblasty, zaczynają 
produkować mniejsze ilości tego białka. 
W  związku z  tym nasza skóra powoli 
traci elastyczność i  sprężystość, po-
dobnie jak mięśnie tracą potas, a kości 
wapń. Są to niektóre objawy starzenia 
organizmu wynikające z postępującego 
deficytu kolagenu. Co ciekawe, u  ko-
biet wchodzących w  okres menopau-
zy poziom kolagenu może obniżać się 
nawet o 30 proc. w przeciągu niespeł-
na roku. Jedynym ratunkiem jest więc 
dostarczenie organizmowi kolagenu 
w postaci pożywienia czy też suplemen-
tów zawierających to cenne białko.

Możemy oczywiście jeść dużo go-
lonek, podrobów czy galaretek. W ten 
sposób możemy dostarczyć pewną ilość 
kolagenu, tylko czy ze względu na po-
wszechne w mięsie antybiotyki czy od-
żywki to rzeczywiście takie zdrowe po-
żywienie dla naszego organizmu? Czy 
nie lepiej spożyć kolagen w postaci kap-
sułki, która dostarczy to cenne białko 
w wystarczającej dawce? I jaki kolagen 
jest najlepszy dla naszego organizmu?

Najbardziej dostępny na rynku jest 
kolagen bydlęcy, wieprzowy czy też 
rybi. Kolagen jest znany w medycynie, 
gdyż produkuje się z  niego materiały 

medyczne, takie jak nici chirurgiczne, 
szwy rozpuszczalne, maści na oparze-
nia, rozstępy, blizny i  wiele innych. 
I  tutaj świetnie sprawdza się kolagen 

bydlęcy czy wieprzowy. Ponieważ jest 
względnie tani, to często właśnie taki 
używany jest jako dodatek do wielu 
kremów i  innych kosmetyków. Jednak 
ze względu na jego strukturę wieloczą-
steczkową nie jest łatwo przyswajalny 
przez skórę, wręcz nieprzyswajalny, 
jeśli nie jest zamknięty w  nośnikach. 

Od kilkunastu lat na rynku znany jest 
kolagen rybi, który strukturalnie jest 
najbardziej podobny do ludzkiego (tzw. 
potrójna helisa). To kolagen aktywny 

biologicznie, ponieważ jest izolowany 
bezpośrednio ze skóry rybiej w postaci 
utrzymującej przez dowolny czas struk-
turę potrójnej helisy poza organizmem 
dawcy. Ze względu na to kolagen rybi 
świetnie sprawdza się jako innowacyj-
ny kosmetyk, który pomaga zatrzymać 
młodość, minimalizuje zmarszczki, wy-
gładza i uelastycznia skórę. Takim kola-
genem można smarować bolące stawy, 
(także w  czasie rehabilitacji po ura-
zach), rozstępy, blizny, miejsca oparzo-
ne czy wszelkie ogniska zapalne. Fanta-
stycznie działa po wszelkich zabiegach 
medycyny estetycznej. Mężczyźni ko-
chają ten produkt jako świetny balsam 
po goleniu.

Istnieje kolagen w  postaci liofilizo-
wanej, który szybko wnika do krwio-
biegu i  jest rozprowadzany po organi-
zmie stosownie do potrzeb. Dlaczego 
powinniśmy codziennie używać lub 
spożywać ten cenny eliksir? Ponieważ 
to jedyny preparat, który dociera do 
przyczyn starzenia się organizmu i skó-
ry, zamiast walczyć z jego skutkami. Po-
budza odnowę komórkową i  znacznie 
przyspiesza regenerację włókien kola-
genowych. Zapewnia też skórze, sta-
wom, włosom i paznokciom optymalny 
stopień odżywienia. Po dwóch miesią-
cach systematycznego stosowania ob-
serwuje się wzmocnienie włosów oraz 
zwiększoną jędrność i  nawilżenie skó-
ry. Po kilku miesiącach zaś zauważamy 
wzmocnienie stawów i ścięgien. Nasze 
naczynia krwionośne wyścielone włók-
nami kolagenowymi są w  lepszej kon-
dycji. Regeneruje się nasza wątroba i to 
już w ciągu miesiąca stosowania, a nasz 
układ immunologiczny zostaje znacznie 
wzmocniony. Ponieważ jest to budulec 
dla całego organizmu, to na pewno 
znacznie wzrasta nasza kondycja i  wi-
talność. Jeżeli więc chcemy na długo 
zachować urodę, zdrowie i kondycję, 
powinniśmy pokochać ten produkt. ■

Od mniej więcej 25 roku życia nasze  
wytwórnie kolagenu, czyli fibroblasty,  
zaczynają produkować mniejsze ilości  
tego białka
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Wyprawa na Bali,  
a może joga dla leniwych? 
Poznaj tajski i balijski masaż
Osoby, które zwiedziły Azję, pokochały nie tylko jej klimat, jedzenie i różnorodność 
kulturową, ale również masaże, które uznawane są za najlepsze na świecie. O ile jeszcze 
kilka lat temu mogliśmy doświadczyć masażu tajskiego oraz balijskiego wyłącznie w kraju 
oddalonym od naszego o dobre 8000 km, to obecnie możemy się nim cieszyć, nie wsiadając 
do samolotu. I mimo że klimat za oknem nie ten sam co w Tajlandii czy Indonezji, to po 
przekroczeniu salonu z ofertą tajskiego i balijskiego masażu nie poczujemy żadnej różnicy.

Masaż tajski to obecnie je-
den z najstarszych masa-
ży na całym świecie. Jego 
technika łączy w  sobie 

elementy charakterystyczne dla jogi, 
stretchingu, akupresury czy japońskie-
go masażu Shiatsu. Jest dość mocny 
i  intensywny. Regularne korzystanie  
z tego typu masażu poprawia kondycję 
psychiczną i fizyczną, wycisza i dopro-
wadza do osiągnięcia wewnętrznej har-
monii. Stosowane w  nim zabiegi roz-

ciągają i  relaksują mięśnie, pomagając 
zredukować napięcia.

Masaż tajski – zwany „jogą dla 
leniwych”

W  trakcie masażu tajskiego osoba 
leży na macie rozłożonej na podło-
dze. Dzięki temu masażysta może się 
wokół niej swobodnie poruszać oraz 
układać ją w  odpowiednich pozycjach 
jogi, co umożliwia napinanie i  rozcią-

ganie mięśni przy jednoczesnym osią-
ganiu stanu relaksacji. Jego zbawienne 
skutki docenią osoby cierpiące na mi-
grenę. Właściwa kompozycja ziół oraz 
uciskanie odpowiednich miejsc spra-
wiają, że rozluźniają się mięśnie karku 
i szyi, odchodzi stres, a ból głowy mija.

Masaż tajski ma ogromne zale-
ty. Dzięki połączeniu wielu technik 
wprowadza osobę poddawaną zabie-
gowi w  stan całkowitego odprężenia. 
Ustępują dolegliwości bólowe głowy, 
a  także kręgosłupa, który w obecnych 
czasach doskwiera nawet bardzo mło-
dym ludziom. Najlepsze efekty widać 
podczas dwugodzinnych sesji, które 
obejmują całe ciało – nie tylko plecy, 
brzuch, ręce i  nogi, ale także dłonie, 
stopy i  uszy. Masażysta tajski często 
korzysta z  wiedzy o  liniach energe-
tycznych przebiegających wzdłuż ciała 
i masuje te punkty. Nacisk wykonywa-
ny jest dłońmi i całymi przedramiona-
mi, w sposób rytmiczny, uwzględniając 
przebiegające aorty, co pogłębi stan re-
laksu – mówi Piyanart Aiemjai z salonu 
Thai Bali Spa, która przyleciała do War-
szawy prosto z Tajlandii. W Polsce jest 
od 2016 roku i  już zdążyła zauważyć, 
w  jak ogromnym stresie oraz napięciu 
żyją warszawiacy.

Obecnie wyróżnia się około 80 ro-
dzajów masażu tajskiego. Największą 
popularność zyskuje opisany wyżej 
masaż klasyczny. Innym, polecanym 
ze względu na wyjątkowe właściwo-
ści przeciwbólowe, jest masaż stem-
plami ziołowymi, czyli bawełnianymi 
woreczkami wypełnionymi mieszan-
ką specjalnie dobranych ziół, które 
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przed zabiegiem są podgrzewane, aby 
uwolnić znajdujące się w  nich oleje 
eteryczne. Docierają one do głębszych 
warstw mięśni, uśmierzając dolegli-
wości bólowe takie jak rwanie, kłucie 
czy ucisk. Kolejną popularną odmianą 
masażu tajskiego jest zabieg z użyciem 
gorących, bazaltowych kamieni, któ-
re przekazują ciepło głęboko do mię-
śni i  tkanek, a  dzięki temu nie tylko 
je rozluźniają, ale także wpływają na 
przyspieszenie przemiany materii i re-
generację skóry.

Masaż balijski

Powróćmy do czasów starożytnych. 
Połączenie metod pochodzących z Chin 
i  Indii, takich jak  akupresura, aroma-
terapia, refleksologia i  ajurweda, to 
tajemnica masażu balijskiego. Istnieje 
wiele starożytnych technik tradycyjne-
go leczenia rozmaitych przypadłości, 
które są przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Aby osiągnąć spotęgowany 
stan rozluźnienia ciała i  umysłu, krew 
i tlen muszą swobodnie krążyć w ciele 

i  tylko wtedy energia przepływa bez 
ograniczeń. Na tym polega wyjątko-
wość tego masażu.

Masaż balijski czerpie z  tradycyj-
nych, indonezyjskich technik, pocho-
dzących z wyspy Bali. Jest to wyjątko-
we połączenie różnych metod, takich 
jak aromaterapia i  indonezyjski ma-
saż relaksacyjny, a  także akupresura, 
ajurweda oraz refleksoterapia. Dzięki 
takiemu zestawieniu technik, masaż 
balijski nie tylko koi nerwy i  odpręża 
umysł, ale także zmniejsza bóle mięśni 
i relaksuje ciało. Ten wyjątkowy zabieg 
o  intensywnym działaniu zyskuje so-
bie wielu zwolenników – z  pewnością 
warto sprawdzić jego działanie podczas 
sesji w  profesjonalnym salonie. Masaż 
balijski wykonywany jest w pozycji le-
żącej, w której masażysta uciska, gładzi 
i rozciąga wybrane partie ciała. Wyko-
rzystuje się do tego celu łóżko do ma-
sażu. W trakcie ogromne znaczenie ma 
zastosowanie olejków eterycznych, któ-
re działają relaksująco i  rozluźniająco. 
Dodatkowo usprawniają one transport 
krwi i  płynów ustrojowych w  ciele, 

dzięki czemu mają dobroczynny wpływ 
na stan skóry.

Dla kogo jest masaż balijski?

Zabieg masażu balijskiego ma bar-
dzo szerokie i  intensywne działanie na 
organizm. Wpływa nie tylko na mię-
śnie, ale także stawy, wspierając ich 
szybsze leczenie. Szczególnie sprawdzi 
się u sportowców, którzy są wyjątkowo 
podatni na urazy i kontuzje. Intensyw-
ny masaż dociera nawet do głębokich 
warstw skóry i  mięśni, stymulując ich 
pracę. Usprawnia krążenie krwi i  in-
nych płynów ustrojowych – pobudza 
funkcjonowanie układu limfatycznego, 
a tym samym wspiera proces oczyszcza-
nia poszczególnych partii ciała. 

Masaż balijski może być pomocny  
również w  łagodzeniu bólu głowy, 
w  tym  dolegliwości o  charakterze mi-
grenowym. Działa także na schorzenia 
układu oddechowego, np. w  przypad-
ku dolegliwości alergicznych czy astma-
tycznych. Nie zapominajmy także o jego 
najważniejszej, relaksacyjnej funkcji. 
Pomaga zmniejszyć stres, wspiera lecze-
nie depresji oraz bezsenności, zmniejsza 
napięcie i uczucie niepokoju. To dobre 
rozwiązanie również dla tych, którzy 
spędzają wiele godzin podczas pracy 
przed komputerem, w  zamkniętych, 
klimatyzowanych pomieszczeniach.

Mówi się, że masażyści z  Tajlandii 
oraz Bali mają niezwykłą intuicję oraz 
wyjątkowe umiejętności, dzięki którym 
dostrzegają każdy nasz napięty mięsień. 
Jeżeli cierpimy na chroniczne zmęcze-
nie, a nasze życie jest pełne stresu, war-
to oddać się w  ich magiczne ręce, aby 
poczuć się lepiej!  ■

Popularną odmianą masażu tajskiego jest 
zabieg z użyciem gorących, bazaltowych  
kamieni, które przekazują ciepło głęboko  
do mięśni i tkanek, a dzięki temu  
nie tylko je rozluźniają, ale także wpływają 
na przyspieszenie przemiany materii  
i regenerację skóry
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Od czego zależy zdrowy sen?

Czy na pewno śpisz wygodnie? Po kolejnym pracowitym dniu wracasz do domu i czujesz 
zmęczenie. Nie możesz doczekać się chwili, kiedy znajdziesz się w swojej sypialni. 
Dzisiejszy dzień był intensywny, przyniósł ci nowe doświadczenia, pochłaniając przy tym 
znaczną część twojej energii. Na szczęście sypialnia jest blisko – już niedługo czeka 
cię wytchnienie w najbardziej intymnej części twojego domu. Pokonujesz ostatnie metry, 
kładziesz się do łóżka i zamykasz oczy… Leżysz i czujesz, że coś jest nie tak…  
Jest ci po prostu niewygodnie.

Autor: Michał Szkutek 
Kierownik salonu  
Hästens Concept Store w Warszawie

Komfortowe łóżko jest miej-
scem, które powinno zapew-
nić szybkie i przyjemne zasy-
pianie, w  którym łatwością 

znajdziesz wygodną pozycję, a  towa-
rzyszyć temu będzie uczucie odpręże-
nia i relaksu. Właściwie dobrane łóżko 
zapewni ci spokojny, nieprzerwany sen. 
Dzięki temu wypoczniesz i  zregeneru-
jesz siły. By tak się stało, łóżko musi być 
dopasowane do ciebie i  twojego indy-
widualnego poczucia komfortu. Nie 
ma dwóch takich samych ciał, każdy 
odczuwa komfort inaczej, śpi w  innej 

pozycji oraz ma swoją własną definicję 
wygody.

Jaki powinien być rozmiar twojego 
łóżka?

Nawet najbardziej komfortowy ma-
terac nie zagwarantuje przyjemnego 
snu, jeżeli jest za mały dla śpiących na 
nim osób. Określając minimalną dłu-
gość materaca jednoosobowego, powi-
nieneś dodać do swojego wzrostu min. 
20 cm, dzięki czemu możesz swobod-
nie zmieniać pozycję w trakcie snu. Jeśli 

więc masz 180 cm wzrostu, sugerowa-
na długość twojego materaca to przy-
najmniej 200 cm. Minimalna szerokość 
to z  kolei 90 cm, co nie oznacza, że 
wybierając taki rozmiar, będziesz mógł 
pozwolić sobie na komfortowy, niczym 
nieograniczony sen.

Przy określaniu długości łóżka dla 
dwóch osób sytuacja wygląda podob-
nie – wyższa osoba z  pary dodaje do 
swojego wzrostu 20 cm. Sugerowana 
szerokość natomiast to minimum 160 
cm – standardem jest 180 cm. Jeżeli 
z łóżka korzystają więcej niż dwie oso-

Zdrowie i uroda
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by, to szerokość 200 cm będzie dobrym 
wyborem. Pamiętaj jednak, że łóżka 
wykonane na zamówienie mogą mieć
dowolne wymiary – to twoje łóżko i ty 
decydujesz, jakie ma być.

Czy dobrze dobrałeś twardość?

„Śpij na twardym – to zdrowo” – 
chyba większość z nas słyszała tę radę. 
Niestety, ta opinia nie znajduje potwier-
dzenia w rzeczywistości, a tysiące ludzi 
co noc przewraca się z boku na bok, nie 
mogąc spać, ponieważ mają zbyt twarde 
materace. Wybór odpowiedniej twar-
dości zależy od wielu czynników. Nie 
można powiedzieć, że twarde materace 
są wygodne lub nie – to samo dotyczy 
materacy miękkich czy średnich… Naj-
istotniejsze jest to, kto będzie takiego 
materaca używał. Odpowiednio do-
brany materac powinien idealnie do-
pasować się do naturalnej krzywizny 
twojego kręgosłupa. Dzięki właściwie 
dobranej twardości pod wpływem naci-
sku poszczególnych części twojego ciała 
przestrzeń powstała w odcinkach lędź-
wiowym, piersiowym i szyjnym zostaje 
dokładnie wypełniona – masz zapew-
niony komfort każdej nocy.

Twój kręgosłup odpoczywa – jest 
idealnie podparty

By wybrać odpowiednią twardość, 
w  pierwszej kolejności należy określić 
wzrost i  wagę użytkownika. Pozwoli 
to podjąć decyzję, które modele po-
winniśmy przetestować. Jeśli jesteś 
postawnym mężczyzną, który ma 180 
cm i  ponad 80 kg, rekomendowane 

poziomy twardości dla ciebie to twardy 
lub ekstra twardy z powodu dużej siły 
nacisku. Wtedy poszczególne odcinki 
twojego kręgosłupa będą odpowied-
nio podparte, a  mięśnie rozluźnione. 
Wybór innych poziomów twardości 
spowodowałby, że materac byłby dla 
ciebie za miękki. Twoje ciało zapadło-
by się w  nim, a  każda zmiana pozycji 
wymagałaby wysiłku. Mięśnie musia-
łyby pracować przez całą noc, by zre-
kompensować brak wsparcia. Kobieta 
(160 cm, 55 kg) powinna z kolei spać 
na zdecydowanie bardziej miękkim 
materacu ze względu na niewielką siłę 
nacisku. Twardy materac spowodował-
by, że krew nie płynęłaby swobodnie 
w  miejscach ucisku – mięśnie pleców 
i karku musiałyby być wciąż napięte, by 
utrzymać kręgosłup w linii.

W jaki sposób śpisz?

Warto dodać, że bardzo dobrym 
rozwiązaniem w  łóżku dwuosobowym 
jest wydzielenie dwóch różnych twar-
dości, by zadbać o komfort snu każdej 
ze śpiących osób. Idąc na kompromis 
i decydując się na jedną twardość, mo-
żesz mieć pewność, że nie będziesz spać 
wygodnie.

Kolejnym krokiem, który przybliży 
cię do wyboru odpowiedniego poziomu 
twardości, jest ustalenie, w jaki sposób 
śpisz. Większość ludzi preferuje sen na 
prawym lub lewym boku, bardzo często 
w pozycji embrionalnej, z nogami lekko 
ugiętymi w kierunku klatki piersiowej. 
Jeśli ty również tak śpisz, przy wybo-
rze twardości zwróć uwagę na nacisk 
punktowy ramion i bioder – twój mate-

rac musi być dopasowany i elastyczny, 
by minimalizował niekorzystny nacisk. 
Jeśli śpisz na plecach, nacisk punktowy 
rozkłada się równomiernie. Obciążenie 
kręgów jest najmniejsze, a  odpowied-
nio dobrana twardość pozwala zagłębić 
się biodrom i  ramionom w  materacu, 
wzmacniając kręgosłup na całej linii. 
Spanie na brzuchu nie jest zalecane, 
jednak pozycja ta może być wymuszona 
przez zbyt twardy materac – wybierając 
tę pozycję, próbujemy odciążyć napięte 
mięśnie pleców. Jeśli jednak jest to two-
ja komfortowa pozycja, to powinieneś 
wybrać materac odpowiednio twardszy, 
aby zapewnić podparcie pod biodrami.

Komfort przede wszystkim

Na koniec najważniejsze – two-
je subiektywne poczucie komfortu. 
Może zdarzyć się tak, że – ze względu 
na budowę ciała, wzrost, wagę, pozy-
cję podczas snu – zalecana dla ciebie 
będzie dana twardość, a  ty wybierzesz 
inny materac i inny poziom twardości. 
Najważniejsze jest przecież, by tobie 
było wygodnie – słuchaj swojego ciała, 
testuj, porównuj i dobierz odpowiednią 
twardość.

Dobrze jest odwiedzić salon 
Hästens, gdzie doradcy pomogą dobrać 
odpowiednie łóżko i akcesoria podno-
szące poczucie wygody. Eksperci od 
komfortu wskażą, na co powinniśmy 
zwrócić uwagę przy swoich wyborach, 
czego oczekiwać od wygodnego mate-
raca, a  także pokażą, jak wsłuchać się 
w mowę swojego ciała.  ■

www.lozkahastens.pl
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Abyś mogła podbijać świat  
w wygodnych butach... 
Markę DK stworzyła dla kobiet nowoczesnych, niezależnych i wymagających.  
Każdy sezon obfituje w szyte z ogromną starannością i pasją skórzane czółenka, szpilki, 
sandały i torebki. – Dzięki piętnastoletniemu doświadczeniu w branży znam produkcję 
i projektowanie butów od podszewki. Wiem, jak ważne jest połączenie komfortu i urody, 
dlatego wszystkie moje modele są dopieszczone, abyś mogła podbijać świat w wygodnych 
butach – mówi Dorota Kuźnicka, właścicielka i dyrektor kreatywna marki DK. 

Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK

Jesteśmy w niezwykłym miejscu. Od-
restaurowana kamienica w  centrum 
Bydgoszczy, w której mieści się salon 
ekskluzywnej kolekcji obuwia i akce-
soriów DK. To jest pani wymarzona 
przestrzeń?

 – Od zawsze marzyłam o  własnym 
salonie. O  dużej przestrzeni z  piękną 
witryną, która swoim urokiem przycią-
ga i  zatrzymuje przechodniów. Zreali-
zowałam je. To tutaj odwiedzają mnie 
moje Klientki, które są dla mnie inspi-
racją. 
Jak to wszystko się zaczęło? Skąd po-
mysł na taki biznes?

 – Jako młoda kobieta zaczęłam 
pracę w renomowanym salonie obuw-
niczym w  Bydgoszczy. Szybko jednak 
okazało się, że moją drogą jest budo-
wanie własnej marki. Zaryzykowałam. 
Postanowiłam otworzyć swój pierwszy 
salon. Było to niewielkie pomieszcze-
nie, ale tworzone z wielkim sercem.
Dlaczego projektuje pani właśnie 
buty? 

 – Bo sama jestem ciągle w  biegu. 
Wszystkie wiemy, jak wygląda nasz 
dzień – to gonitwa. Ciągle się spieszy-
my, ale nie musimy przy tym rezygno-
wać z  luksusu. Choć wiem, jakie mam 
dziś przed sobą wyzwania, chcę mieć 
pewność, że moje nogi nie będą zmę-
czone. 
Kiedy pojawił się pomysł na stwo-
rzenie kolekcji sygnowanej własnym 
nazwiskiem? 

 – Długo przygotowywałam się do 
tego kroku. Zamiłowanie do projekto-
wania mam odkąd pamiętam, ale jestem 
również perfekcjonistką. Do tej pory 
miewam nieprzespane noce. Zdradzę, 
że śpię z notesem pod poduszką. Budzę 

www.salonkreacja.pl



się i  tworzę szkice. W  swoich realiza-
cjach wykorzystuję te najlepsze. 
Często powtarza pani, że zawdzięcza 
sukces swoim klientkom. 

 – Tak! Zawsze będę powtarzać, że 
to wszystko dzięki moim cudownym 
Klientkom. Jestem dzięki nim i dla nich 
– tworzymy wspaniały team. Moje ko-
lekcje powstają w inspiracji potrzebami 
nowoczesnych kobiet biznesu.
Aż korci, aby zapytać, co jest pani 
największą inspiracją?

 – Kobiety. Słucham, obserwuję i ro-
zumiem, czego potrzebują. Chętnie 
poświęcam czas na rozmowy z  moimi 
Klientkami. Za każdym razem, gdy po-
wstaje nowy projekt, zastanawiam się, 
w  jakich butach kobiety chcą podbijać 
świat? Dzięki temu powstają wspaniałe 
projekty. 
Nie boi się pani odważnych rozwią-
zań, niecodziennych połączeń i moc-
nych kolorów. Dla kogo tworzy pani 
kolekcje? 

 – Buty i  torebka to kluczowe ele-
menty kobiecej stylizacji. Łącząc nie-
konwencjonalne rozwiązania z klasyką 
wykonania, wychodzę naprzeciw nie-
zależnym i zabieganym kobietom. Wy-
godne obuwie nie musi być sportowe. 
To mogą być buty, które zakładamy na 
spotkanie biznesowe. Odważne kolory 
i struktury odzwierciedlają nasz charak-
ter i kobiecość.
Pani projekty wyróżnia niekonwen-
cjonalny design. Co jest esencją stylu 
marki DK? 

 – Moje Klientki mówią o  mnie 
Manolo Blahnik w  kobiecej skórze 
(śmiech). Szpilki to moja słabość. Jed-
nocześnie zawsze mam na uwadze pro-

blemy, które dotykają kobiece stopy. 
Esencja moich projektów to połączenie 
jakości i estetyki. Niczym kobiety, moje 
kolekcje są nieprzewidywalne. Zaska-
kują kolorem i fakturą. Jednak wszyst-
kie modele łączy jedno – wygoda. 
 A gdyby mogła pani być mężczyzną 
przez jeden dzień, to...? 

 – Pewnie jak najszybciej chciałbym 
powrócić do swojej skóry. Nie wyobra-
żam sobie życia bez szpilek i damskich 
torebek. To one określają styl i charak-
ter kobiety. Zdecydowanie wolę pozo-
stać po stronie płci pięknej.

Czy nadejdzie taki moment, w  któ-
rym Dorota Kuźnicka wyprodukuje 
obuwie sportowe? 

 – Czemu nie. Uwielbiam wyzwania. 
Jak kobiety powinny dobierać buty? 

 – Tak, aby radowało się serce. Zakupy 
należy traktować jako przyjemność. Po-
winnyśmy kupować buty, w których do-
brze wyglądamy i doskonale się czujemy. 
À propos torebek... 

 – Torebki to moja druga miłość! Za-
tracam się zupełnie, projektując ich ze-
wnętrzną i wewnętrzną stronę. Wygląd 
to jedno, prawdziwym wyzwaniem jest 
funkcjonalność. 
Co stanowi o  doskonałości torebki? 
Co sprawi, że kobieta jest dzięki niej 
spełniona? 

 – Diabeł tkwi w  szczegółach. Pro-
jektując torebki, zwracam uwagę na 
jakość, oryginalne wzornictwo i  funk-
cjonalność. Wszystkie modele marki 
DK mają wiele przegródek na zewnątrz 
i wewnątrz. Dzięki temu życie kobiety 
staje się łatwiejsze
Czy cały czas powinnyśmy dobierać 
torebkę do butów? 

 – Tworząc kolekcję, dobieram ma-
teriały tak, aby można było zarów-
no tworzyć komplety, jak i  mieszać je 
w  fantazyjny sposób. Wszystko zależy 
od stylizacji, nastroju i miejsca, w któ-
re się wybieramy. W mojej kolekcji są 
kopertówki, torby biznesowe, na ramię 
czy torebki do ręki. Ważne, by połącze-
nie torebki i butów było Twoim stylu! 
Którą kolekcję butów darzy pani naj-
większym sentymentem? 

 – Moim marzeniem zawsze było 
doda   wanie pewności siebie pannie mło-
dej. Ślub to taki moment, kiedy musisz 

cały dzień i całą noc być w formie. Dla-
tego postanowiłam, że spełnię to marze-
nie. Zaczęłam od minikolekcji ślubnej, 
która jest już dostępna w moim salonie 
oraz na stronie www.dkuznicka.pl 
Zarówno pani projekty, jak i  osobo-
wość odróżniają panią na tle innych 
projektantów obuwia. Gdzie może 
panią zaprowadzić ta wyjątkowość 
za dziesięć lat? 

 – To jest bardzo trudne pytanie. 
Chciałabym być tutaj. Uwielbiam Byd-
goszcz i swoje Klientki. Z drugiej stro-
ny, dzięki sprzedaży online jest ich co-
raz więcej. Nie chcę mówić, że będę „tu 
czy tam”, bo wszystko zależy od tego, 
gdzie zaprowadzą mnie moje kolekcje, 
a właściwie gdzie dojdę w  swoich bu-
tach (śmiech). 
Czego pani życzyć? 

 – Zdrowia i  siły. Wierzę w  kobiety 
i  w  ich solidarność. To właśnie dzięki 
niej mam przyjemność z panią rozma-
wiać. To właśnie Panie doceniły moją 
pracę. Obserwowanie, z jaką gracją ko-
biety noszą buty ode mnie, to niezwy-
kłe przeżycie!  ■
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Moje Klientki mówią o mnie Manolo Blahnik 
w kobiecej skórze. Szpilki to moja słabość. 
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Izabela Sikora
założycielka firmy SIKORA diamonds 

SIKORA diamonds zajmuje się sprzedażą biżuterii oraz wyszukiwaniem najcenniejszych kamieni,  
które stanowią idealną i bezpieczną inwestycję. 

Kontakt: +48 500 140 478

shop@sikoradiamonds.com



Dobry styl

68    przedsiebiorcy@eu



Dobry styl

przedsiebiorcy@eu    69



70    przedsiebiorcy@eu

Elegancja  
szyta na miarę

Od kilku lat na polskich ulicach można zauważyć bardzo dużą zmianę w podejściu  
mężczyzn do własnego wyglądu. Przejawia się ona zarówno w pielęgnacji, jak i ubiorze. 
Polski klient jest coraz bardziej świadomy, interesuje się trendami, podgląda influencerów, 
czyta blogi modowe.

Autorka: Joanna Szczepaniak

To zainteresowanie estetyką 
ubioru było już obecne w 
polskiej kulturze. Wojna i na-
stępujące po niej czasy PRL-

-u, gdy ciężko było o wiele produktów, 
zmieniły podejście Polaków do kon-
sumpcji. Przedwojenne pokolenia bar-
dzo poważnie podchodziły do kwestii 
elegancji. Również w czasie okupacji sta-
rano się stosować wszelkie możliwe za-
biegi pozwalające na zachowanie maksy-
malnej schludności. Ta w pewnym sensie 
staroświecka elegancja była przejawem 

determinacji i niezłomności wobec wa-
runków, w jakich znaleźli się ludzie. 

Zagubiona elegancja

Po wojnie w dalszym ciągu starano 
się zachować elegancję. Garnitur był co -
dziennym strojem zdecydowanej więk -
szości mężczyzn, koncepcja „casual 
Friday” nie była jeszcze znana. Przez 
trudności związane z kupnem odzieży 
częściej niż obecnie korzystano z usług 
krawców. Jednak ubogi wybór mate-

riałów, ich kiepska jakość oraz niechęć 
władz do zachodniej mody na długo 
pozbawiły estetyki garderoby Polaków.

Sytuacja ekonomiczna diametralnie 
zmieniła się w latach 90. Wprawdzie 
ubrania stały się łatwo dostępne, jednak 
nie poprawiło to męskiego wizerunku. 
Niedopasowane garnitury i źle dobrane 
dodatki, na ogół kiepskiej jakości, da-
lece odbiegały od tego, jak definiujemy 
elegancję.

Trudno się dziwić, że po tylu jało-
wych latach pojęcie mody w polskiej 
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mentalności zostało mocno nadwy-
rężone. Mimo to, w dobie Internetu, 
dostępności produktów i możliwości, 
zainteresowanie modą męską odżywa, 
a klasyczna elegancja zdobywa coraz 
większe rzesze wyznawców.

Włoski styl

Inaczej historia potoczyła się we Wło  -
szech. Prawdopodobnie dlatego Włosi 
nie tylko utrzymali, ale również rozwi-
nęli tradycję doskonale skomponowa-
nego stroju. Bywalcy florenckich tar-
gów Pitti Uomo królują na Instagramie 
jako ikony mody. Dla nich elegancja 
to baza, na której budują swój (często 
ekscentryczny) wizerunek oraz okazja 
do zaprezentowania kreatywności. Tam 
nie ma miejsca na przypadek, każdy 
element jest doskonale dopracowany. 
Nawet jeśli końcowy efekt ma sprawiać 
wrażenie niedbałości lub nonszalancji, 
jest to tzw. sprezzatura, czyli koncepcja 
świadomego łamania zasad klasycznej 
elegancji.

Oczywiście to ekstremalny przykład 
kreowania swojego wizerunku, który 
poza Pitti Uomo można zauważyć jedy-
nie na ulicach dużych miast, takich jak 
Mediolan. Niemniej jednak moda i ele-
gancja wpisane są we włoski krajobraz, 
tworząc swoistą narodową filozofię po-
łączoną z tamtejszą kulturą. 

Nienaganny styl Włochów jest wy-
padkową kilku czynników, nie tylko 
tradycji i związanych z nią słynnych na 
cały świat imprez modowych. To także 
świadomość wyboru i idące za nią za-
miłowanie do jakości. Włoskie tkaniny, 
wytwarzane z naturalnych surowców, 
uchodzą za jedne z najlepszych na świe-
cie. Do tego dochodzi kwestia kroju. 
Włosi wybierają lekkie konstrukcje 
garniturów, dopasowane do sylwetki. 
Marynarki na końskim włosiu są po-
zbawione klejonych elementów, dzięki  
czemu pozwalają na większą swobodę 
ruchów. Do tego dobrej jakości skórzane 
dodatki, perfekcyjnie dobrany krawat  
i poszetka to przepis na włoski szyk.

Italia w Warszawie

Włoski styl jest podziwiany i chętnie 
naśladowany na całym świecie, również 
w Polsce. Coraz więcej mężczyzn chcia-
łoby zaopatrzyć swoją szafę w świetnie 
skrojone i idealnie dopasowane włoskie 
garnitury, jednak przeszkodą są podró-
że do Włoch związane z poprawkami 
krawieckimi lub przymiarkami koniecz-
nymi przy szyciu miarowym. 

Odpowiedzią na te potrzeby jest 
Balamonte. Założony przez Grzegorza 
Krychowiaka salon mody męskiej to 
miejsce, gdzie usługi szycia na miarę 

połączone są z celebracją kreowania 
swojej garderoby. W pięknym wnę-
trzu kamienicy w warszawskim śród-
mieściu każdy klient staje się gościem. 
Spotkanie, podczas którego wybie-
rany jest garnitur, odbywa się na wy-
godnej kanapie, przy filiżance kawy. 

Panowie mają możliwość wyboru 
tkaniny z kilkudziesięciu próbników 
od renomowanych dostawców z Włoch 
i Wielkiej Brytanii. Do tego szeroki 
wachlarz dodatków, takich jak guziki 
i podszewki, pozwala na stworzenie 
unikatowego garnituru. Wszystko od-
bywa się pod okiem doświadczonego 
personelu, który chętnie służy pomo-
cą i radą. Żeby zachować sto procent 
włoskiego stylu, garnitury są szyte we 
Włoszech, w szwalni cieszącej się po-
nad stuletnią tradycją. 

Oprócz szycia na miarę Balamonte 
oferuje gotową kolekcję garniturów, 
marynarek, koszul i spodni, dostęp-
nych również w sklepie internetowym. 
Ponadto wybór dodatków, takich jak 
buty, poszetki czy krawaty, pozwala na 
skompletowanie całego stroju.  ■

Włosi nie tylko utrzymali, ale również  
rozwinęli tradycję doskonale skomponowa-
nego stroju. Bywalcy florenckich targów 
Pitti Uomo królują na Instagramie jako ikony 
mody



Belle Epoque w Wilanowie –  
Noc Muzeów 2019

Noce Muzeów zwykle kojarzą się z długimi kolejkami zwiedzających,  
jednakże Muzeum Pałacu w Wilanowie przyzwyczaiło mieszkańców stolicy i przyjezdnych 
do czegoś zgoła odmiennego.
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autorka: Agnieszka D. Michalczyk

Dzięki Fundacji im. Królo-
wej Marii Kazimiery oraz 
programowi „Debiutantki”, 
którego autorką i  produ-

centką jest Agnieszka Michalczyk, już 
od siedmiu lat na dziedzińcu głów-
nym Pałacu odbywa się niezwykłe 
widowisko modowe przedstawiające 
stroje historyczne z  wybranej epoki. 
Wydarzenie to pozwoliło przenieść się 
w czasie już tysiącom widzów. Patronat 
medialny nad majowymi pokazami od 
początku ich istnienia obejmuje Klub 
Integracji Europejskiej oraz magazyn 
„przedsiębiorcy@eu”.

18 maja 2019 o  godzinie 21:00 
zwiedzający mogli obejrzeć pokaz „Bel-
le Epoque i talia osy”. Na scenie przed 
sienią główną Pałacu pojawiły się prze-
piękne damy w  strojach codziennych, 
balowych oraz ślubnych z  drugiej po-
łowy XIX wieku. Każdy kostium oraz 
dodatki – kapelusze, diademy, kolie, 
zostały wykonane własnoręcznie przez 
studentki Wyższej Szkoły Artystycznej 
w Warszawie pod czujnym okiem dyr. 
kreatywnej Agaty Manowskiej i  prof. 
Aleksandry Plewako-Szczerbińskiej. 
W rolę tańczących modelek wcieliły się 
Debiutantki – studentki z  całej Polski 
w  wieku 18-24 lat. Na scenie pojawi-
li się również dżentelmeni we frakach 
oraz malarze-tancerze z Zespołu Pieśni 
i  Tańca Uniwersytetu Warszawskiego 
„Warszawianka”. Całości dopełniły 
małe baletnice z „Tutu Balet”.

Opowieść o  dziewczynce śniącej 
o  damach i  wielkim balu przeniosła 
wszystkich w rytmie walca w czasy nie-
zwykłej elegancji, kobiecości, sztuki im-
presjonistów i rozkwitu. Choreografem 
widowiska była Monika Moskwa (stu-
dentka WSA), kostiumolog oraz balet-
nica. Architektura Pałacu w połączeniu 
z  zachwycającymi strojami, układami 
choreograficznymi i światłami stworzy-
ły cudowną pocztówkę tamtych dawno 
minionych lat, a niezmiernie zmysłowa, 
sławna „talia osy” wywołała zachwyty 
nie tylko wśród panów.

Organizatorami widowiska „Belle 
Epoque i talia osy” byli: Urząd Dzielni-
cy Wilanów m.st. Warszawy, Muzeum 
Pałacu w  Wilanowie, Fundacja im. 
Królowej Marii Kazimiery, program 
„Debiutantki” oraz Wyższa Szkoła Ar-
tystyczna w  Warszawie. Mecenasem 
Królewskim widowiska została Funda-
cja KGHM Polska Miedź. ■
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Nieśmiertelna klasyczna elegancja
Pisząc kolejny już artykuł do naszego cudownego magazynu, tym razem inspirowałem się 
moim Mistrzem i Mentorem od zawsze – Karlem Lagerfeldem, który jak nikt inny,  
potrafił wyrazić swoim wizerunkiem ponadczasową klasykę w modzie.

Autor: Ariel Banaszewski 
Stylista, Redaktor modowy 

Jak mawiał, „Bycie trendy to 
ostatni etap przed byciem tan-
detnym”. Te dość przewrotne 
słowa pokazują nam, jak łatwo 

wpaść w  modową pułapkę. Wielcy, 
światowi kreatorzy mody, bardzo czę-
sto przedstawiają nam rozwiązania, 
które budzą wielkie wątpliwości i nie-
jasności. To, co na światowych wybie-
gach wygląda dobrze, bo jest pojmo-
wane w  kategoriach sztuki, w  modzie 
tak zwanej ulicznej może okazać się zu-
pełną tandetą, banałem i kiczem. Bycie 
trendy od bycia tandetnym, jak słusznie 
zauważa Karl Lagerfeld, dzieli bardzo 
cienka granica. Jaki jest z tego wniosek? 
Nie pędź na ślepo za trendami i  świa-
tową modą. Bądź elegancki, stylowy, 
zawsze zadbany i prezentuj sobą najlep-
sze, czyli nieśmiertelną i ponadczasową 
klasykę, która nigdy nie będzie na po-
graniczu tandety i kiczu, choćby to były 
trendy światowych wybiegów. 

Ponadczasowa klasyka,  
czyli elegancka moda w biznesie

Każdy z nas, chcąc nie chcąc, bardzo 
często postrzegany jest przez pryzmat 
ubioru. W  branży biznesu pracodaw-
cy coraz częściej są skłonni do rozluź-
niania sztywnego, biznesowego dress 
code’ u , jednak umiejętne korzystanie 
z zasad modowej klasyki i elegancji, to 
bardzo istotny element zawodowego 
sukcesu. Jak mawiał równie doskonały 

Kreator mody Giorgio Armani, „Ele-
gancja jest formą inteligencji”. 

Jakich błędów zatem się wystrzegać, 
wybierając strój biznesowy? 

Pracownicy powinni pamiętać, że 
odpowiedni strój ma szczególne znacze-
nie, kiedy mamy ważne spotkania biz-
nesowe z klientami. Wygląd osób z sze-
roko pojętej branży biznesu wzmacnia 

wizerunek nie tylko marki czy firmy, ale 
jest jej integralną częścią, zwłaszcza na 
szczeblu osób zarządzających przedsię-
biorstwami. Należy odnaleźć równo-
wagę pomiędzy tym, co dyktują nam 
światowe trendy i własna wyobraźnia 
a oczekiwaniami formalnej, biznesowej 
i zawsze modnej klasyki w ubiorze. Do-
tyczy to zarówno kadry zarządzającej 
firmami, jak i  pracowników danych 
firm. To jest integralna całość, tworząca 
wizerunek i wysoką renomę marki.

Wizerunek w miejscu pracy

Bez względu na to, czy obowiązuje 
nas w pracy konkretny dress code, czy 
też pracodawca nie określił do końca 
jego kanonicznych i formalnych ram, to 
zawsze jesteśmy zobligowani do prze-
strzegania podstawowych zasad doty-
czących wizerunku w  danym miejscu 
pracy. Wizerunek to nie tylko nasza wi-
zytówka, ale również wizytówka firmy, 
którą reprezentujemy. Powinien on być 
jak najbardziej profesjonalny, spójny 
i adekwatny do branży, którą reprezen-
tujemy. Najlepiej postrzegana jest kla-
syka, prostota i minimalizm. To kanon 
elegancji. Pamiętać należy, że wyglądać 
schludnie i elegancko, to znaczy okazać 
szacunek osobom, z  którymi prowa-
dzisz szeroko pojęte sprawy biznesowe. 

Zawsze warto budować bazę naszej 
zawodowej szafy w oparciu o klasykę, 
urozmaiconą sezonowymi dodatkami. 
Strój, jaki wybieramy, ma świadczyć 
o naszym doświadczeniu zawodowym, 
profesjonalizmie i wysokich kompeten-
cjach. 

Biznesowy dress code

Trudno uznać różową sukienkę  
z mod  nymi w  tym sezonie falbana-
mi na rękawach za odpowiedni strój 
biznesowy. Czy to dla osoby do pracy 
w urzędzie, czy dla osoby zarządzającej 

Bycie trendy od bycia tandetnym,  
jak słusznie zauważa Karl Lagerfeld,  
dzieli bardzo cienka granica. Jaki jest z tego 
wniosek? Nie pędź na ślepo za trendami  
i światową modą

Strój, który wybieramy do pracy,  
na spotkania biznesowe, nie musi być  
nudny, ale nie powinien też razić  
ekstrawagancją. Pamiętajmy, że klasyka  
się nie starzeje, zwłaszcza że bieżące trendy  
potrafią nadać jej nowy charakter
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przedsiębiorstwem. Odzieżowa 
i  dyplomatyczna kreatywność-
musi przez nasz ubiór wyrażać 
nasz profesjonalizm, wzbudzać 
zaufanie, podkreślać naszą oso-
bowość.

Dress code biznesowy to zbiór 
konkretnych i określonych zasad, 
których znajomość pomaga stwo-
rzyć profesjonalny wizerunek 
w  oczach struktury biznesu. To 
jeden z  kluczowych elementów 
kształtowania wizerunku, a także 
jeden z  najważniejszych elemen-
tów budowania kultury ubioru.

 W związku z tym nasz strój to 
dopełnienie doświadczenia zawo-
dowego i profesjonalizmu. Ubiór 
musi być dopasowany do kształtu 
naszego ciała, typu urody, zajmo-
wanego stanowiska, pozycji spo-
łecznej oraz osobowości.

Strój, który wybieramy do 
pracy, na spotkania biznesowe, 
nie musi być nudny, ale nie po-
winien też razić ekstrawagancją. 
Pamiętajmy, że klasyka się nie sta-
rzeje, zwłaszcza że bieżące trendy 
potrafią nadać jej nowy charak-
ter. Jeśli prześledzimy rankingi 
najlepiej ubranych ludzi świata 
biznesu, zauważymy, że pierw-
sze miejsca najczęściej należą 
do osób, które swój styl opierają  
na klasyce umiejętnie połączonej  
z nowo     czesnością. Ludzie sukce-
su w biznesie ubierają się raczej 
skromnie, zachowując przy tym 
jednocześnie klasę i styl.

Zawsze stawiaj na klasykę, jest 
ona nieśmiertelna. W biznesie 
nie ma czasu na zabawę modą. 

„Moda żyje zmianą. Jeśli chcesz być dobry w tym co robisz,  
musisz wiedzieć, co poza modą dzieje się na świecie.  

W przeciwnym razie gdy wszystko się zmieni,  
nawet tego nie zauważysz”  

                                                                          Karl Lagerfeld
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Karpaty – szosa Transogaraska Karpaty

Akademia podróżnika

Rumunia –  
podróż w czasie  
i przestrzeni

Rumunia to niezwykle ciekawa część Europy, owiana wieloma legendami i wciąż pełna 
tajemnic. Skromna, nieszukająca światowego poklasku, autentyczna na każdym kroku. 
Naturalnie piękna, bez wymuszonej elegancji. Urzeka dzikością krajobrazu i fascynuje 
folklorem. To prawdziwa perełka dla koneserów miejsc nieowianych ogromną turystyczną 
sławą. Każdy region Rumunii zachwyca na swój odrębny sposób. Średniowieczne zamki 
i miasta kontrastujące z intensywnymi kolorami wiosek w Transylwanii, malowane 
monastyry Bukowiny, drewniana architektura, soczyście zielone połoniny, unikatowy  
na skalę światową „Wesoły cmentarz” w krainie Maramuresz czy majestatyczne Karpaty 
ciągnące się łukiem przez prawie cały kraj – to tylko niektóre elementy malowniczej 
mozaiki kraju. Przemierzanie Rumunii to prawdziwa podróż w czasie i przestrzeni.

Autorka: Ela Białosowska

Transylwania, zwana rów-
nież Siedmiogrodem, to nie 
tylko geograficzne centrum 
kraju. To prawdziwe jego 

serce, gdzie na każdym kroku historia 
przeplata się z  teraźniejszością. Duch 
dawnych lat wciąż wędruje wąskimi 
uliczkami średniowiecznych miast. 
Jego obecność czuć szczególnie w  Si-
ghisoarze – niezwykle malowniczej 
miejscowości na wzgórzu, w której uro-
dził się Wład Palownik, zwany również 
Draculą. Ten hospodar wołoski słynął 
ze swojego okrucieństwa w całej Euro-
pie. Jego ulubioną formą tortur było 

wbijanie swoich przeciwników na pal, 
stąd zyskał przydomek „Palownik”. 
Najprawdopodobniej to jego postać 
stała się inspiracją dla irlandzkiego pi-
sarza Brama Stokera, który stworzył 
postać wampira Drakuli. Transylwania 
to prawdziwa architektoniczna perełka, 
ale piękne średniowieczne starówki to 
niejedyna wizytówka tutejszych miast. 

Symbolem Sighisoary jest nie tylko 
charakterystyczna Wieża Zegarowa, ale 
też odbywający się tutaj w lipcu słynny 
Festiwal Średniowieczny – Festivalului 
Medieval. W  tym czasie mają miejsce 
koncerty, pokazy sztukmistrzów i  wy-

stępy aktorskie, które oddają klimat 
zamierzchłych czasów. W  2007 roku 
tytuł Kulturalnej Stolicy Europy nada-
wany przez UE otrzymał Sybin, który 
może poszczycić się bogatą historią 
w  dziejach Siedmiogrodu. Tutejszy 
średniowieczny rynek wyróżniają ka-
mienice z charakterystycznymi oknami 
dachowymi, nazywanymi przez miej-
scowych „oczami miasta”. Ich wzrok 
można odczuć najbardziej, podziwiając 
panoramę miasta z Wieży Ratuszowej. 
Z  kolei Braszów to prawdziwa oso-
bliwość transylwańskiej architektury. 
Miasto nie bez powodu jest często po-
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równywane do Krakowa. Tutejszy Dom 
Hirschera – Casa Hirscher – wyglądem 
i  dawniej pełnionymi funkcjami przy-
pomina krakowskie Sukiennice. Zna-
kiem rozpoznawczym miasta jest Czar-
ny Kościół – Biserica Neagra, którego 
nazwa nawiązuje do zniszczeń po po-
żarze w XVII wieku. Jest to największa 
gotycka świątynia między Wiedniem 
a Stambułem, co lubią dumnie podkre-
ślać mieszkańcy miasta.

Kraina Karpat

Rumuńska część karpackiego łań-
cucha górskiego ma prawie 800 km 
długości, a Karpaty stanowią ponad 30 
proc. powierzchni kraju. Pasma gór-
skie są zróżnicowane – mają zarówno 
charakter wysokogórski, jak i  formę 
łagodniejszych wzgórz, na których 
słychać jedynie dzwonki wypasanych 
owiec i krów. Wśród tych bezkresnych 
przestrzeni połonin i  majestatycznych 
skał nietrudno doświadczyć uczucia 
niczym nieskalanego spokoju. Rumuń-
skie Karpaty to zgrabna alternatywna 
dla miłośników tatrzańskich szlaków 
szukających kilkudniowej ucieczki od 
cywilizacji i  zatłoczonych tras. Na-
wet minimalistyczna wersja spotkania 
z  rumuńskimi Karpatami, jak przejazd 
malowniczymi górskimi utwardzony-
mi drogami krajowymi (przejezdnymi 
w  całości jedynie w  sezonie letnim), 

dostarcza estetycznych wrażeń i  chwil 
zachwytu. Transalpina (DN67C) jest 
najwyżej położoną drogą w  Rumunii, 
osiągającą 2145 m n.p.m na przełęczy 
Urdele. Trasa Transfogaraska (DN7C) 
wznosi się nieco niżej – na wysokość 
2034 m n.p.m, a jej serpentyny są dziś 
jedną z wizytówek Rumunii.

Wesoły cmentarz i drewniana  
architektura Maramuresz

Region Maramuresz to żywe połą-
czenie barwnego folkloru i drewnianej 
architektury. Region słynie z  festiwali 
folklorystycznych, a  jego mieszkańcy 
nawet na co dzień podkreślają swój 
strój tradycyjnymi elementami. Liczne 
drewniane cerkwie z  charakterystycz-
nymi strzelistymi wieżami, będące 
przejawem kultury ludowej, wpisane są 
w krajobraz maramorskich wsi, a jedna 
z  nich – Barsana – to wielki skansen 
drewnianego budownictwa. Znajduje 
się tu żeński komplet klasztorów Mana-
stirea Barsana, a jego główna świątynia 
o  wysokości 56 metrów do niedawna 
była uznawana za najwyższą drewnianą 
budowlę w  Europie. Rumunia potrafi 
zaskoczyć nawet tam, gdzie najmniej 
można się tego spodziewać. I  to spo-
sobem unikatowym na światową ska-
lę. Wesoły cmentarz Cimitirul Vesel 
w  miejscowości Sapanta wyróżniają 
drewniane niebieskie nagrobki wykoń-

czone ludowymi motywami, na których 
wyrzeźbione są sceny związane ze zmar-
łymi osobami. Opowiadają one o życiu, 
zawodzie, hobby lub przyczynie śmierci 
danej osoby, a dodatkowo uzupełnione 
są rymowanymi epitafiami. Historia 
tego miejsca sięga roku 1935, kiedy 
miejscowy artysta Stan Ioan Patras wy-
konał pierwsze takie dzieło. Po śmier-
ci artysty w 1977 roku sztukę do dziś 
kontynuuje jego uczeń Dumitru Pop. 
Obecnie na cmentarzu znajduje się po-
nad 800 rzeźbionych nagrobków.

Malowane monastyry Bukowiny

Malowane monastyry to prawdziwy 
unikat wpisany w  krajobraz Bukowiny. 
Ozdobione są zarówno wewnętrznymi 
malowidłami, jak i  niepowtarzalnymi 
freskami na zewnętrznych ścianach, 
które przedstawiają sceny biblijne, histo-
ryczne, Sąd Ostateczny, piekło i  niebo, 
życie grzeszników i  świętych. Precyzja, 
z jaką wykonano freski i ilość szczegółów 
budzą szczery podziw. Niestety, z  po-
wodu destrukcyjnego działania  słońca, 
deszczu i  mrozu, wiele zewnętrznych 
malowideł ulega zniszczeniu. Osiem 
z  monastyrów wpisanych jest na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, a na 
jbardziej znanymi są: Voronet, Moldovi-
ta, Sucevita i Humorului.   ■

Zamek Bran

Akademia podróżnika

Malowane monastyry, Bukowina
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Ela Białosowska

W  podróżach stara się być blisko 
ludzi. Odkrywa kraje głównie poprzez 
eksplorację miejsc leżących z  dala od 
głów  nych szlaków, rozmowy z  auten-
tycznymi mieszkańcami oraz uczestnic-
two w ich codziennym życiu. Zakocha-
na  w  Bałkanach, surowej północy 
Norwegii i  polskich górach, chociaż 
samodzielne wyprawy na Saharę też nie 
są jej obce. Od 2016 roku współpracuje 
z  magazynem „Podróże Szyte na Mia-
rę” oraz Travel Architects spełniającym 
zarówno duże, jak i małe marzenia po-
dróżnicze.  ■

Jak dolecieć?

Do stolicy Rumunii samolotem rejso
wym tanich linii WizzAir można po
lecieć już od ok. 250 złotych w  dwie 
strony.

Kiedy jechać?

Temperatura latem potrafi przekroczyć 
35 stopni, co może znacznie utrudnić 
zwiedzanie górskich terenów Transyl
wanii. Poradniki zgodnie polecają 
początki jesieni. Mogą wtedy pojawić 
się problemy z  otwarciem niektórych 
obiektów (Trasa Transfogarska dla przy  
kła    du otwarta jest od 15 czerwca do 
15 września). Za tym okresem przema
wiają jednakże przejrzystość powietrza 
i mniejsze obłożenie turystyczne.

Ceny

Ceny w Rumunii są zbliżone do Polski. 
Przy obliczaniu kosztów w  restaura
cjach bardzo pomaga fakt, że waluta 
kraju, czyli lej rumuński, ma przelicz
nik ok. 0,91 zł. Z  tego powodu łatwo 
będzie nam obliczyć, ile wydamy pie
niędzy w  lokalu czy na zakupach. Re
stauracje w rejonie Transylwanii nie są 
już niestety słynne z  powodu niskich 
cen. Dwudaniowy obiad w przeciętnej 
knajpie to koszt około 30 złotych za 
osobę. Można znaleźć tańsze alterna

tywy w postaci barów typu fastfood – 
należy jednakże nastawić się na sporą 
dawkę folkloru. 

Czego warto spróbować 
z lokalnej kuchni?

Rumunia to kraj, w którym mieszają się 
kultury – między innymi węgierska, cy
gańska czy żydowska. Je się w tym kraju 
dużo zup i mięs. Przykładowo, tradycyj
na zupą jest ciorbă de burtă – zabiela
na śmietaną odmiana flaków. Kolejnym 
popularnym daniem jest mamałyga – 
kasza kukurydziana z  różnymi dodatka
mi. Z mięs powinniśmy skosztować mici 
(mititei) – kiełbaski jagnięce lub baranie, 
sprzedawane często na sztuki oraz sar-
male – gołąbki, często w  liściach wino
gron. Rumuni znają się na grillowaniu, 
więc każde danie z grilla powinno trafić 
w  nasze gusta. Pozostając w  temacie 
mięsa, warto zaopatrzyć się w certyfiko
wane lokalne salami (Salami Sibiu) lub 
kiełbaski Polonez (w wolnym tłumacze
niu Polak). Nie można przejść obojętnie 
obok „bryndzy”, czyli wszelkiego rodzaju 
serów, którymi mieszkańcy zajadają się 
praktycznie przy każdej okazji. Najpopu
larniejsze są sery kozie i owcze. W każdej 
piekarni powinniśmy znaleźć Lángos, 
czyli drożdżowy placek. W  rejonie Tran
sylwanii warto spróbować gulaszu, któ
rego wpływy pochodzą od mieszkańców 
z węgierskim pochodzeniem. 

Sybin

Akademia podróżnika

Sery w Transylwanii
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Akademia podróżnika

Szalony targ w Tajlandii

Adam Warszawski  
– podróżnik pełną gębą.  
Właśnie wrócił z trzymiesięcznej wyprawy, podczas której przez Irak i Syrię dotarł aż na Syberię.  
W Travel Architects i Podróżach Szytych na Miarę wykorzystuje swoją pasję i doświadczenie, pomagając spełniać podróż-
nicze marzenia innych.
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Zaledwie 80 km na południo-
wy zachód od stolicy Tajlan-
dii – Bangkoku, znajduje się 
jeden z najbardziej niezwy-

kłych targów ulicznych świata. Mia-
sto Samut Songkhram, w którym się 
mieści, położone jest w pobliżu ujścia 
rzeki Maeklong do Zatoki Tajlandzkiej. 
Dzięki temu możemy zakupić od tutej-
szych sprzedawców najróżniejsze świe-
że owoce morza, a także warzywa i inne 
produkty.

Maeklong Market jest słynny jednak 
z zupełnie innego powodu. Raz na ja-
kiś czas handel zostaje na kilka chwil 
zatrzymany, bowiem przez środek targu 
przejeżdża pociąg relacji Samut Song-
khram – Bangkok. Na czas przejazdu 
handlarze błyskawicznie zwijają swoje 
stoiska, by po chwili na nowo je roz-
łożyć. Całość operacji wyliczona jest co 
do centymetrów…  ■
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Z kamerą w głąb kolumbijskiego  
Eldorado
W tę szczególną podróż do Ameryki Łacińskiej wyruszyłem podekscytowany i otwarty na 
poznanie nowych miejsc, egzotycznej kultury Indian i wszystkiego, co nieznane.  
Taka podróż to wyzwanie i doświadczenie, które pozostaje na długo w pamięci.  
Oczywiście wymaga ona solidnego przygotowania. Na szczęście na moją wyprawę 
do Kolumbi wybrałem się z dwoma bardzo znanymi i doświadczonymi podróżnikami: 
Ryszardem Sobolewskim i Bogusławem Kołodziejczykiem, dla których ten rejon świata nie 
ma żadnych tajemnic. Mając tak doświadczonych przewodników, mogłem być spokojny,  
że w każdej sytuacji damy sobie radę, a przecież przygoda liczy się najbardziej.  
Moje doświadczenie podróżnicze jest, póki co, niewielkie. Dotychczas odwiedziłem 
zaledwie 20 krajów, przy czym to właśnie ta podróż była najbardziej niezwykła. 
Nieprzewidziane koleje losu poprowadziły nas do naprawdę niezwykłych miejsc.

Autor: Krystian Herncisz

Nasza wyprawa z  Polski do 
Eldorado zaczyna się od 
długiego lotu z  Warszawy 
do Bogoty. Stolica Kolumbii 

to ogromne miasto leżące na płaskowy-
żu we wschodniej Kordylierze na wy-
sokości 2690 m n.p.m. Zamieszkuje je 
około 10 milionów ludzi. Najpiękniej-
szą panoramę miasta można zobaczyć 
ze wzgórza Monserrate 3152 m n.p.m., 
które jest celem pielgrzymek mieszkań-
ców Bogoty. W  klasztorze znajduje się 
cudowna figura Chrystusa upadającego 
pod krzyżem oraz drewniana Czarna 

Madonna. Na wzgórze można dostać 
się bardzo stromą kolejką liniową. Róż-
norodność flory i fauny na tej wysokości 
jest wprost zadziwiająca – rejony gór-
skie obfitują w bujną roślinność i wiele 
gatunków egzotycznych ptaków.

Bogotańska panorama zabytków

Gdy już dostaliśmy się na szczyt i za-
częliśmy podziwiać niesamowitą pano-
ramę miasta, zdaliśmy sobie sprawę, że 
nie sposób dostrzec granic Bogoty. Za 
to z  łatwością znajdujemy wyłożony 

kamiennymi płytami Plaza de Bolivar 
z  pomnikiem Simona Bolivara, wokół 
którego znajdują się budynki Senatu 
i Kongresu, ratusz, katedra prymasow-
ska i  pałac prezydencki. Starówka La 
Candelaria robi wrażenie, w  każdym 
miejscu czuć tu historię. Kolorowe, 
piękne murale i  graffiti – sztuka uli-
cy sprawia, że można poczuć się jak 
w  wielkiej, otwartej galerii. Wysokie 
mury i druty kolczaste budzą zaś czuj-
ność, jednak duża liczba policji i wojsko 
zapewniają porządek. Piękny pomnik 
Bolivara przypomina jego wielkie zasłu-
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gi dla krajów Ameryki. To on odegrał 
kluczową rolę w wyzwalaniu Kolumbii 
z opresji kolonizatorów. Quinta de Bo-
livar to parterowy dom z  1800 roku, 
w którym mieszkał ponad rok. Orygi-
nalne wyposażenie pozwala przenieść 
się w  czasie. Dom otacza stary ogród, 
czyniący z niego oazę spokoju idealną 
na chwilę odpoczynku dla strudzonego 
podróżnika. Udało nam się też zwiedzić 
Centrum Kultury z bardzo ciekawą eks-
pozycją masek, Muzeum Monet, Mo-
derno i  Botero. Każde z  nich prezen-
tuje bogactwo historii kultury i sztuki. 
W  Muzeum Monet znajdują się prasy 
mennicze, sala z  bogato zdobionymi 
monstrancjami oraz imponujących roz-
miarów samorodek złota. Ferdynand 
Botero, któremu poświęcone zostało 
kolejne muzeum, jest autorem prze-
śmiewczych obrazów i rzeźb.

Kulminacyjnym punktem w Bogocie 
było odwiedzenie Pałacu Muzeum Poli-
cji. Ryszard Sobolewski, jako emeryto-
wany inspektor policji, przywiózł z Pol-
ski mundur galowy inspektora polskiej 
policji, który podarował tej placówce. 
Gest ten został entuzjastycznie przyję-
ty przez dyrektora placówki – Mayora 
Humberto Aparicio Navia. Zostaliśmy 
oprowadzeni po muzeum, które opo-
wiada nie tylko historię policji, ale 
też kulturę Indian, a  także losy Pablo 
Escobara. W muzeach należy przestrze-
gać zasad związanych z  fotografowa-
niem i  filmowaniem. Na szczęście my 

posiadaliśmy pismo intencyjne, które  
Ryszard Sobolewski otrzymał od Am -
basadora Kolumbii, za co pragnę ser-
decznie podziękować. Tylko dzięki temu  
byliśmy w stanie tak dokładnie zareje-
strować naszą wyprawę.

Muzealne Eldorado

W  Bogocie znajduje się największe 
i najbogatsze na świecie muzeum sztu-
ki złotniczej – Museo del Oro. Do jego 
zwiedzania zapraszają stojące przed 
wejściem hostessy w ludowych strojach 
afro-kolumbijskich. To idealne miejsce, 
by poznać bliżej sztukę, historię i kultu-
rę Indian. Cała ekspozycja prezentowa-
na jest z  uwzględnieniem podziału na 
okresy historyczne. Ogromne wrażenie 
robi różnorodność i  kunszt prezento-
wanych złotych masek oraz biżuterii. 
Cieszę się, że mogłem na własne oczy 
zobaczyć wszystko to, czego dawniej 
uczyłem się na wykładach z  historii 
sztuki. Po zwiedzeniu Muzeum Zło-
ta wyruszyliśmy do mitycznej krainy 
w północnych Andach.

Laguna de Guatavitá – święte Jezi-
oro plemion Czibcza

Po wejściu do parku idziemy alejką 
prowadzącą do punktów widokowych. 
Po drodze, wspinając się do góry, po-
dziwiamy bujną przyrodę, aż w  koń-
cu odsłania się niesamowity widok na  
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jezioro ze szmaragdową taflą. Miejsce 
to jest związane z  legendą El Dorado. 
Podobno miał się tu odbywać niezwy-
kły rytuał. Nowy wódz Indian, zanim 
objął władzę, wypływał na środek je-
ziora Guatavitá. Tam składał ofiarę bo-
gom przez zmycie z siebie złotego pyłu, 
którym uprzednio go obsypywano. 
Gdy dotknęły go promienie słonecz-
ne, znaczyło to, że został namaszczony 
przez Boga. Również w  ramach ofiary 
wrzucał złote przedmioty do jeziora. 
Kiedy wiadomość o  tej tradycji dotarła 
do europejskich kolonizatorów, rozpo-
częła się kilkuwiekowa gorączka złota. 
To, co udało się zdobyć, przetapiano 
w sztabki, jednocześnie zacierając kultu-
rę i sztukę Indian. Legenda o El Dorado 
przeniosła się w różne miejsca, ale tu był 
jej początek. Oczarowani pięknem przy-
rody, wracamy wzbogaceni o niezwykłe 
przeżycie. Kolejnym ważnym punktem 
naszej podroży jest wyprawa do Indian 
w dżungli Amazońskiej, o czym napiszę 
już w następnym artykule.

Kolumbijczycy są bardzo życzliwi, 
uśmiechnięci i  otwarci. Chętnie pozu-
ją do zdjęć i  sami też nieraz o  to pro-
szą. Miejscowi mówią, że Kolumbia to 
najbiedniejszy kraj szczęśliwych ludzi. 
Podczas filmowania w  kadrze widać 
zróżnicowanie w  zamożności, ale, co 
najważniejsze, widać też wiele radości. 
Właśnie dlatego jestem przekonany, że 
warto zatrzymać się tam na dłużej i po-
znać bliżej ten wspaniały kraj. ■
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Od lewej: Krystian Herncisz, Bogusław Kołodziejczyk, Ryszard Sobolewski

Ryszard Sobolewski 
jest dziennikarzem, podróżnikiem, eme-
rytowanym podinspektorem policji, bie-
głym z zakresu fotografii kryminalistycz-
nej w Instytucie Badawczym Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji 
w  Warszawie, autorem ponad pięciu-
set wystaw fotograficznych o  tematyce 
podróżniczej i  specjalistycznej fotografii 
badawczej. Jest też autorem zdjęć do 
polskich i  zagranicznych książek i  cza-
sopism. W 2010 roku za propagowanie 
kultury meksykańskiej jako jedyny dzien-
nikarz z  Polski został rekomendowany 
przez Ambasadora Meksyku w  Polsce 
i przyjęty przez prezydenta Felipe Calde-
rona. W 2012 roku został uhonorowany 
przez rząd Ekwadoru tytułem Przyjaciela 
Narodu Ekwadorskiego jako drugi w hi-
storii stosunków dyplomatycznych mię-
dzy Ekwadorem i Polską. W pełni oddał 
się pasji podróżowania i dziennikarstwu. 
Odwiedził ponad 80 krajów.

Bogusław Kołodziejczyk
to podróżnik, backpacker, fotograf, me-
nedżer kultury, pilot wycieczek zagra-
nicznych, działacz PTTK i ZHP, organizator 
turystyki, wieloletni pracownik instytucji 
kultury, przedsiębiorca. Od dwudziestu 
lat podróżując po całym świecie, zwiedził 
ponad 60 krajów na pięciu kontynentach. 
Wyjazdy organizuje samodzielnie i  „bez 
rezerwacji”, według zasady backpacke-
rów – to nie my wybieramy podróż, to 
podróż wybiera nas. Podróż realizuje 
spontanicznie w drodze – najważniejsza 
jest przygoda, odkrywanie i poznawanie 
nowych, nieznanych miejsc, smaków, za-
pachów oraz ludzi i ich życia.



hernciszfilm@gmail.com

instagram.com/hernciszfilm

facebook.com/hernciszfilm

youtube.com/hernciszfilm

+ 48 662 24 00 24

PRODUKCJA FILMÓW REPORTERSKICH I DOKUMENTALNYCH
FOTOGRAFIA SFERYCZNA I USŁUGI FOTOGRAFICZNE
PRODUKCJA FILMÓW REPORTERSKICH I DOKUMENTALNYCH
FOTOGRAFIA SFERYCZNA I USŁUGI FOTOGRAFICZNE

www.hernciszfilm.plJAKOŚĆ KINOWA 

BOGATE DOŚWIADCZENIE W PRACY TELEWIZYJNEJ OD SCHYŁKU LAT 90.
FIRMA ZAŁOŻONA W 2006 r. WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Zaczarujemy Wasze wspomnienia!
Zamów pełen emocji reportaż, do którego będziecie wracać. 

Świadczymy usługi filmowo-fotograficzne obejmujące 
zakresem takie realizacje, jak: spoty reklamowe,
filmy instruktażowe, reportaże dokumentacyjne, 
podróżnicze w Polsce i za granicą.

NAGRANIA WIELOKAMEROWE
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE I FILMOWE
USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ BIZNESOWYCH

proj. graf. Grzegorz Winiarczyk
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W mazowieckim raju 
Rancho pod Bocianem
Rozmawiał KRZYSZTOF JOŃCZYK

Niecałe 30 km od Warszawy 
znajduje się miejsce, w któ-
rym każdy poczuje się jak 
w prawdziwym raju. Cisza, 

spokój, zieleń, śpiew ptaków i  rechot 
żab… Do tego rodzinna atmosfera, dos-
konała kuchnia oraz mnóstwo atrakcji 
w  plenerze. To wszystko znajdziecie 
w  Rancho pod Bocianem. O  tym wy-
jątkowym miejscu opowiada Katarzyna 
Domżał-Kędziora, Prezes Zarządu.
Co wyróżnia Rancho pod Bocianem 
od innych tego typu obiektów?

 – Przede wszystkim atmosfera, któ-
rą tworzą wszyscy nasi pracownicy. 
Rancho to nie tylko ogromny, 20-hek-
tarowy teren, komfortowe pokoje czy 
wyjątkowa restauracja. To miejsce two-
rzą przede wszystkim ludzie. Dlatego 
każdy czuje się tu jak w domu, a to dla 
nas największy komplement.
Rancho pod Bocianem to biznes ro-
dzinny?

 – Tak, początkowo to rodzice two-
rzyli Rancho, teraz wspólnie z  siostrą 
przejęłyśmy obowiązki i robimy wszyst-
ko, aby to miejsce utrzymało swój ro-

dzinny charakter oraz niepowtarzalny 
klimat.
Kto odwiedza Rancho?

 – Naszą specjalnością są duże even-
ty oraz pikniki firmowe, ale z równym 
powodzeniem organizujemy różne-
go rodzaju konferencje, szkolenia czy 
uroczystości rodzinne. Począwszy od 
stadniny, która zapoczątkowała histo-
rię Rancha, sukcesywnie poszerzaliśmy 
gamę dostępnych atrakcji i powiększa-
liśmy bazę noclegową. Cały czas in-
westujemy, rozbudowujemy i  unowo-
cześniamy nasz obiekt, zarówno sam 
budynek, jak i otaczający teren, wyko-
rzystując jego potencjał do tworzenia 
niepowtarzalnej oferty. Nowa recepcja, 
zmodernizowane sale konferencyjne, 

remonty pokoi, nowy plac zabaw dla 
najmłodszych gości czy wiaty pikniko-
we to tylko przykład tego, co nieustan-
nie zmienia się w Rancho. 
Dlaczego klienci tak chętnie wybiera-
ją Rancho?

 – Ze względu na szeroki wachlarz 
dostępnych atrakcji, jak i  możliwość 
poszerzenia go o elementy ustalane 
indywidualnie z klientem, jesteśmy 
unikatowym miejscem do organizowa-
nia  eventów czy integracji firmowych. 
Park linowy, ścianka wspinaczkowa, 
boiska sportowe, tor off-roadowy i qu-
adowy, rozległe, 18-dołkowe pole do 
minigolfa, strzelnica i łowisko to tylko 
niektóre z  dostępnych rozrywek. Do-
datkowo na miejscu czekają 72 kom-

Począwszy od stadniny,  
która zapoczątkowała historię Rancha,  
sukcesywnie poszerzaliśmy gamę dostępnych 
atrakcji i powiększaliśmy bazę noclegową
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fortowe pokoje, oferujące 180 miejsc 
noclegowych, polska kuchnia ze specja-
łami z  własnej wędzarni, przestronna 
sala bankietowa oraz  sale szkoleniowe 
i  konferencyjne  z  pełnym wyposaże-

niem multimedialnym.  To wszystko 
sprawia, że jesteśmy w  stanie zaofero-
wać kompleksową obsługę organizowa-
nych eventów czy imprez – od pomocy 
przy planowaniu przez ciekawe scena-

riusze zabaw oraz aktywności plenero-
wych po wszechstronną ofertę gastro-
nomiczną oraz dodatkowe atrakcje na 
życzenie. Goście chętnie do nas wracają 
i  to jest dla nas największa motywacja 
i powód do zadowolenia.
Rancho to także idealne miejsce na 
rodzinną wycieczkę…

 – Naszych gości stanowią głównie 
duże, zorganizowane grupy, ale nie tyl-
ko. Wspominałam o organizacji przyjęć 
rodzinnych, ale nasz obiekt to także do-
skonałe miejsce na weekendowy wypad 
za miasto w  gronie rodziny czy znajo-
mych. Piękny teren spacerowy, plac za-
baw, strefa relaksu oraz restauracja Stara 
Izba czy restauracja plenerowa działają-
ca w sezonie wiosenno-letnim dają nam 
możliwość relaksu i spędzenia czasu ra-
zem. Blisko Warszawy, blisko natury – to 
hasło najlepiej oddaje klimat Rancha. 
Jakie wyglądają plany Rancha na naj-
bliższe lata?

 – W  najbliższym czasie planujemy 
rozbudowę i unowocześnienie restaura-
cji oraz modernizację sali bankietowej. 
Dalszych planów jest dużo. Nie wszyst-
kie chciałabym zdradzać, niech pozo-
staną niespodzianką dla naszych Gości.
Czy jest coś, czego sobie życzycie?

 – Przede wszystkim, aby nasz ro-
dzinny obiekt pozostał zawsze rodzin-
ny – nie tylko dla nas, ale także dla 
naszych pracowników oraz gości. Żeby 
był miejscem, gdzie każdy poczuje się 
jak u siebie.  ■

Park linowy, ścianka wspinaczkowa,  
boiska sportowe, tor off-roadowy i quadowy,  
rozległe, 18-dołkowe pole do minigolfa, 
strzelnica i łowisko to tylko niektóre  
z dostępnych rozrywek
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Numerologia w biznesie
W slangu biznesowym często słyszy się pytanie: „Czy znasz swoje cyfry?” 
A wy, znacie swoje cyfry i jesteście świadomi ich znaczenia?

Autorka: Ewa Rok-Żarska  
– psychonumerolog

Psychonumerologia pokazuje, 
jaka jest cyfrowa mapa każdego 
z nas, według której poruszamy 
się w  życiu zarówno w  sferze 

prywatnej, jak i zawodowej. Znajomość 
własnego portretu numerologicznego 
pomaga rozwijać swój potencjał i unikać 
pułapkowych mechanizmów stanowią-
cych słabe punkty naszej osobowości. 
Jeśli wiem, że moją naturalną kompe-
tencją jako numerologicznej „Dwójki” 
jest komunikacja i nawiązywanie relacji, 
a podjęłam się pracy przy biurku i kom-
puterze bez możliwości żywego kontak-
tu z  drugim człowiekiem, to oczywistą 
sprawą jest, że z lekkim sercem powin-
nam zrezygnować z  tego typu zajęcia. 
Zdecydowanie lepiej odnajdę się w za-
wodzie, gdzie relacyjność będzie grała 
nadrzędną rolę. Jeśli natomiast mam 
świadomość, że jako numerologiczna 
„Czwórka” dobrze czuję się w  kame-
ralnej i  spokojnej atmosferze, to rzuca-
nie się w wir pracy, gdzie improwizacja 
i  „gaszenie pożarów” jest na porządku 
dziennym, będzie ryzykowne. Znając 
swoje cyfry w  portrecie numerologicz-
nym wiem, jakie są moje mocne strony, 
nad którymi elementami swojego cha-
rakteru muszę pracować i co najbardziej 
motywuje mnie do pracy i  rozwoju. 
Próby naginania własnej natury przez 
porównywanie się z innymi i usiłowanie 
kopiowania osobowości, które mi impo-
nują, mogą się skończyć wyrządzeniem 
sobie krzywdy i zaprzepaszczeniem wro-
dzonego potencjału.

Portret numerologiczny

Portret numerologiczny pomoże mi 
też określić moje słabsze strony. Jeśli 
w  strategicznych miejscach mojego 
portretu numerologicznego mam takie 
wibracje, jak trójki, piątki i  dziewiąt-
ki, to będę odznaczała się wizyjnością 
i  kreatywnością, ale kwestie organiza-
cyjne i zarządzanie zasobami mogą być 
moją słabszą stroną. Wówczas muszę 
mieć w zespole kogoś, kto ma w swoim 

portrecie silne wibracje ugruntowania – 
czwórki i ósemki. Taka osoba pomoże 
mi odpowiednio zaplanować i  realizo-
wać kolejne przedsięwzięcia. Jedno-
cześnie powinnam włożyć odpowiedni 
wysiłek, aby wypracować te kompeten-
cje, choćby na podstawowym pozio-
mie. Psychonumerologia może okazać 
się tu bardzo przydatnym narzędziem. 
Zapewni mi to poczucie większej nieza-
leżności i  samodzielności na wypadek, 
gdybym sama musiała wziąć odpowie-
dzialność za tematy związane z organi-
zacją i planowaniem, a życie z pewno-
ścią zapewni mi takie wyzwania.

Niejeden biznesmen, opowiadając 
historię swojego życia, przyznał się do 
zaniedbania takich kwestii, jak umiar, 
pokora, złoty środek, wewnętrzna dys-
cyplina. Szczególnie w momencie, gdy 
już osiągnął zawodowy i  finansowy 
sukces. Konsekwencje ignorancji były 
w każdym przypadku bardzo podobne: 
strata majątku, oszustwo wspólnika, 
utrata pozycji społecznej, kryzys mał-
żeński i  rodzinny. Znając swój portret 
numerologiczny, wiem, jak unikać pu-
łapek ukrytych w naszej podświadomo-
ści. Zostaję wyposażona w  konkretne 
narzędzia potrzebne, by radzić sobie 
z własnymi niedoskonałościami i słabo-
ściami.

Długie życie firmy

Numerologia jako wiedza o  sym-
bolice cyfr, używana jest również przy 

projektowaniu logo, nazw firm oraz 
wybieraniu odpowiedniej daty reje-
stracji działalności lub spółki. Branża, 
w jakiej specjalizuje się dana firma, jest 
głównym kryterium w  doborze odpo-
wiedniej wibracji w  jej nazwie. Jeśli 
firma specjalizuje się w  organizowa-
niu eventów, imprez, networkingu, to 
świetną cyfrą patronującą takim przed-
sięwzięciom będzie trójka, która ozna-
cza łatwość nawiązywania relacji oraz 
pracę i zabawę w jednym. Taka wibra-
cja powinna być wówczas sumą wszyst-
kich liter składających się na całościo-
wą nazwę firmy. Z kolei gdy zakładam 
firmę budowlaną, będą mnie intereso-
wać czwórki lub ósemki, symbolizujące 
tworzenie struktur na solidnych fun-
damentach. Tempo i  sposób rozwoju 
firmy będą zależeć od daty rejestracji. 
Odpowiednia data urodzin firmy i har-
monijnie dobrana nazwa to energetycz-
na platforma, na której będzie rósł Twój 
biznes. I  tu trzeba wspomnieć o ciągle 
żywych mitach w numerologii bizneso-
wej…

Króluje przekonanie, że liczba osiem 
zawsze i  wszędzie sprzyja biznesowi. 
Ósemka to znak nieskończoności, więc 
można wnioskować, że wiąże się ona 
z  nieskończonym przypływem pienię-
dzy i  trwałym sukcesem społecznym. 
Jednak symbolika tej liczby jest bar-
dziej złożona. Wiąże się ona nie tylko 
z wytrwałością, konsekwentnością, ale 
też z negatywnym uporem, bezwzględ-
nością i dumą. Od szesnastu lat obser-

Znając swoje cyfry w portrecie numerolo-
gicznym wiem, jakie są moje mocne strony, 
nad którymi elementami swojego charakteru 
muszę pracować i co najbardziej motywuje 
mnie do pracy i rozwoju
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wuję u  przedsiębiorców działanie tej 
wibracji. Jej przesycenie skutkuje tym, 
że nasza sytuacja zawodowa nabiera 
dużego tempa, ale jednocześnie staje 
się niebezpiecznie niestabilna – siedem 
lat grubych, siedem lat chudych. Trud-
no przewidzieć długość cyklu, który 
może trwać dwa miesiące lub dwa lata.

Ósemka to lekcja sprawiedliwości, 
odpowiedzialności i  etyki, więc jeśli 
masz dwa lata urodzaju, zaciągasz od 
losu kredyt materialny i  energetyczny, 
który w  kolejnym cyklu będzie trzeba 
spłacić z odsetkami. Dodatkowe nega-
tywne skutki wibracji ósemki w  prze-
znaczeniu to: branie na własne barki 
zbyt wielu zobowiązań (chęć udowod-
nienia sobie niezłomnej siły), nieumie-
jętność delegowania zadań, problemy 
z  płatnościami (klienci rozliczają nas 

z  każdego niedociągnięcia z  zajadłą 
sprawiedliwością). W  trakcie rozwoju 
firmy właściciel doświadcza coraz więk-
szej frustracji i ogromnych przeciążeń, 
co odbija się na zdrowiu i relacjach ro-
dzinnych. To są powody, dla których 
nie ustawiamy przeznaczenia podpisu 
ani firmy na tę liczbę.

Należy przede wszystkim pamiętać, 
że najważniejszy jest właściciel firmy. 
Nawet jeśli nasza firma ma świetny pro-
dukt, prężny marketing, zadbany bran-
ding, to w pierwszej kolejności musimy 
zatroszczyć się właśnie o jego kondycję 
pod względem mentalnym, emocjonal-
nym i  fizycznym. Bez wypracowanych 
niezbędnych kompetencji, opanowania 
własnych słabości, utrzymywania we-
wnętrznej dyscypliny, nie zrealizujemy 
zamierzonych celów.

mgr Ewa Rok-Żarska

Zajmuję się psychonumerologią od 
ponad 15 lat. Zgłębiałam tę dziedzinę, 
uczestnicząc w  kursach u  wybitnych 
mistrzów Numerologii pitagorejskiej, 
kabalistycznej i karmicznej oraz zbiera-
jąc doświadczenie w pracy z klientami 
w  wielu miastach Polski i  zagranicą. 
Harmonizacja portretu psychonume-
rologicznego była często pierwszym 
krokiem w pracy terapeutycznej. Sama 
borykając się z depresją i bulimią przez 
wiele lat, spotkałam na swej drodze nu-
merologa, który zharmonizował moją 
kartę numerologiczną. Odzyskałam 
wtedy wewnętrzną siłę i wiarę w pełne 
uzdrowienie duszy i  ciała. Następnym 
milowym krokiem na mojej ścieżce du-
chowej był trening duchowy. Odczuwa-
jąc ogromne wyzwolenie od negatyw-
nych energii i  programów, zaczęłam 
z jeszcze większą mocą zmieniać swoje 
życie w  zgodzie z  pragnieniami duszy. 
Mając takie narzędzia, jesteśmy w sta-
nie uzdrowić każdy zakamarek psychiki 
i wprowadzić harmonię pomiędzy du-
szą, ciałem i umysłem. Dopiero wtedy 
nasze życie może ulec zmianie, bo tak 
naprawdę staje się zwierciadłem nasze-
go wewnętrznego stanu.

Wadim Żarski

Największą motywacją do inten-
sywnej pracy w sferze ducha i psychiki 
stała się choroba nowotworowa mojej 
mamy oraz odejście trzech bliskich mi 
osób. Z  moją żoną Ewą osiągnęliśmy 
niesamowite efekty na płaszczyźnie du-
chowej i fizycznej pracując intensywnie 
w czasie ciąży, w trakcie samego poro-
du oraz bezpośrednio z naszą córeczką 
Sonią. Jestem członekiem Polskiego 
Towarzystwa Trenerów Biznesu, przed-
siębiorcą, twórca niszy psychologii 
społecznej zwanej psychonumerologią, 
publicystą, autorem programów roz-
wojowych, byłym zawodowym spor-
towcem, maratończykiem (2016), a co 
najważniejsze, z  zamiłowania i  pasji 
trenerem biznesowym. Współpracowa-
łem z  takimi osobami, jak Ilona Feli-
cjańska, Marcin Juchniewicz czy Paweł 
Jan Mróz w  różnego rodzaju projek-
tach biznesowych i społecznych na te-
renie całego naszego kraju. Największe 
szczęście, radość i  motywację daje mi 
moja rodzina – żona i córeczka Sonia. 
Lead by example (prowadź poprzez 
swój przykład) – to jedna z  moich  
najważniejszych zasad. Uczę tego, 
co sam wraz z  moją rodziną stosuję  
w życiu. ■

Ewa i Wadim Żarscy

Rozmaitości
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Zarób na narzekaniu
Rozmawiałem ostatnio z kilkoma osobami, które usilnie starały się przekonać mnie  
do tego, że w tym kraju nie ma perspektyw. Trochę to dziwne, ponieważ byli to zarówno 
zwykli pracownicy, jak i więksi przedsiębiorcy. Zmusiło mnie to do pewnych przemyśleń, 
którymi chcę się z wami podzielić.

Autor: Robert Oskwarek 
www.korzeniesukcesu.pl 
www.zakaznarzekania.pl

Codzienne narzekanie 

Kilka miesięcy wcześniej na łamach 
tego czasopisma pisałem o narzekaniu. 
Skąd się ono bierze i  jakie są skutki 
długotrwałego wpływu narzekania na 
nasze życie. Dostałem wtedy wiele cie-
płych komentarzy, za które bardzo dzię-
kuję. Jednak najważniejsze dla mnie jest 
to, że coraz więcej osób bierze sobie do 
serca filozofię „Tworzymy świat wolny 
od narzekania”. Tak jest w chwili, gdy 
mówimy o  narzekaniu, jednak na co 
dzień zapominamy, jak ważne jest do-
strzeganie pozytywów. Dlatego właśnie 
chciałem napisać tekst na jeden, popu-
larny temat, jednak z perspektywy od-
miennych światów. Co nas łączy? Jest 
czerwiec, termometry bardzo często 
wskazują ponad 30 stopni. Więc narze-
kamy na temperaturę i  pogodę. Cho-
ciaż nie mamy większego wpływu na 
to, co się w niej zmieni i kiedy. A może 
nie zmieni się nic? 

Oczami pracodawcy

W oczach wielu pracodawców pra-
cownik bardzo często jest tylko narzę-
dziem do osiągnięcia celu. Pokolenia 
niewolników budujących piramidy 
mogłyby sporo powiedzieć o  takim 
traktowaniu. Jednak czasy się zmieni-
ły, dziś o dobrego pracownika trudno. 
Więc sami widzicie, że przedsiębiorca 
ma na co narzekać. Płacenie podatków, 
ZUS-u , wynagradzanie za nadgodziny. 
A  gdyby tego było mało, ciągła presja 
bycia jeszcze lepszym. Stres spowodo-
wany tym, że 90 proc. firm zamyka się 
w  ciągu pierwszych pięciu lat. Sporo 
tego jak na głowę jednego człowieka. 
Zapomniałbym o  odpowiedzialności 
moralnej i karnej za życie i samopoczu-
cie ludzi zatrudnionych. Właśnie wte-
dy wchodzę ja, cały na biało, z ZAKA-
ZEM NARZEKANIA na ustach. Widzę 
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w  oczach tych ludzi coś w  stylu: CO 
TY CHŁOPIE GADASZ? Oczywiście, 
najdelikatniej mówiąc. Nie zgadzają się 
z  tym, żeby w  chwili, gdy jest ciężko, 
szukać rozwiązań. Wtedy ja zastana-
wiam się, z jakiej ja jestem planety, sko-
ro dla mnie to oczywistość. 

Oczami pracownika 

Mam dla was małą zagadkę: na co 
najczęściej narzekają pracownicy? Do-
kładnie tak, na pracodawców. Z  ich 
perspektywy zawsze za mało się za-
rabia, za dużo pracuje i  ciągle jest się 
zmęczonym. Tak sobie myślę, że gdy-
by pracownicy nie mogli narzekać na 
pracodawców, to spotkania towarzy-
skie byłyby wypełnione… no właśnie, 
czym? Podejście do pracy i pracodawcy 
ma wpływ na to, jaką jakość obsługi ma 
dana firma. Każdy przynajmniej raz zo-
baczył znudzoną życiem ekspedientkę. 
Czasem zastanawiam się, co zmusza 
ludzi do robienia tego, co nie sprawia 
im przyjemności. Przecież pieniądze 
leżą na ulicy. Więc dlaczego wielu ludzi  
męczy siebie i innych? Wystarczy skupić 
się na swoich pozytywnych stronach. 

Most porozumienia

Pozwalam sobie na pisanie tego ar-
tykułu tylko dlatego, że znam i  jedną, 
i  drugą perspektywę. Wiele lat zajmo-
wałem się sprzedażą, wtedy sam byłem 
swoim szefem. Oczywiście byłem też 
pracodawcą, który narzekał na pra-
cowników, na ich pomysły, asortyment 
i  wszystko dookoła. Nie wspomnę 
o  tym, że nie miałem w  sobie chęci 
do robienia tego, co robię, bo zawsze 
wydawało mi się, że stoję w  miejscu. 
A w  sercu czułem, że to nie jest moje 
miejsce. 

Życie weryfikuje nasze plany, więc 
po kilku latach miałem okazję stanąć 
po drugiej stronie mostu, który był 
tym z  rodzaju zwodzonych. Dostawa-
łem pieniądze za pracę i musiałem re-
spektować to, że ktoś mi ją organizo-
wał. Z  jednej strony zawsze marzyłem 
o tym, żeby tak było. W pewnej chwili 
chciałem tylko ubrać się w garnitur, za-
brać ze sobą teczkę pełną dokumentów 
i wyjść z domu. Byłoby to odskocznią 
od tego, co robiłem przez całe życie. 
Wtedy narzekałem, że ludzie nie chcieli 
tego, co im proponowałem. Narzeka-
łem i  nie miałem z  tego zupełnie nic. 
Pewnie jest wiele osób, które dalej my-
ślą, że to dobra droga.

Zero złotych

Przed jednym z  moich wystąpień 
„ZAKAZ NARZEKANIA SHOW” wy-
myśliłem sobie interakcję na wejście. 
Złapałem gazetę z  miasta, w  którym 
miałem występ i  czytałem wszystkie 
negatywne informacje, jakie się tam 
znajdują. Po chwili odrzuciłem gazetę 
i wyjąłem z kieszeni mój portfel. Zdzi-
wieni ludzie nie wiedzieli, o  co może 
mi chodzić. Poprosiłem, aby zrobili to 
samo. Kilka osób wykonało zadanie. 
Na koniec powiedziałem: „ponarzeka-
liśmy, a teraz zobaczmy, czy dzięki temu 
mamy więcej pieniędzy”. Jak możesz 

się domyślić, stan portfeli nie zmienił 
się nawet o  jeden grosz. Właśnie dla-
tego gdy spotykam się z ludźmi narze-
kającymi, pytam: „Ile na tym zarobisz, 
że przez kilka godzin dziennie będziesz 
narzekać?”. W  ciemno mogę powie-
dzieć, że nic albo bardzo mało. 

Jedna bramka

Pracodawcy i  pracownicy muszą 
zrozumieć, że grają do jednej bram-
ki. Samopoczucie pracownika wpły-
wa na atmosferę w firmie i nie inaczej 
jest z  drugiej strony. Idealnie by było, 
gdyby każdy skupiał się na tym, aby do-
wieźć wartość i rozwijać się w obrębie 
swoich możliwości. Dla niektórych to 
utopia, a  ja otaczam się ludźmi, któ-
rzy zrozumieli to bardzo dawno temu. 
Może właśnie dlatego mniej narzekam. 
Oczywiście ja też narzekam, jednak gdy 
tylko się na tym łapię, używam mojej 
wyjątkowej opaski, którą zawsze noszę 
na dłoni.

Myślę, że mimo tego całego naszego 
narzekania wiemy, co musimy zrobić, 
aby życie było łatwiejsze. Wystarczy 
się szanować i czasem spojrzeć na dane 
zagadnienie z perspektywy drugiej stro-
ny. Tak dla umysłowej i  emocjonalnej 
stabilności. Cieszę się, że mogłem po-

dzielić się z wami moimi przemyślenia-
mi. Wiem, że przeczytają to zarówno 
przedsiębiorcy, jak i pracownicy i  bar-
dzo wam za to dziękuję. Jestem ciekaw, 
co o  tym myślicie i  chętnie porozma-
wiam z wami na ten temat przy najbliż-
szym spotkaniu. 

Każdy może włączyć zakaz narzeka-
nia. Już pod koniec października kilka-
dziesiąt osób zrobi to w Turcji podczas 
„Zakaz Narzekania na Plażach Świata”. 
Będą eliminować ze swojego życia na-
rzekanie, by się odblokować i  całą tę 
energię przenieść na realizację swoich 
celów. Zainteresowanych wprowa-
dzeniem zakazu narzekania w  swoim 

życiu zapraszam do odwiedzenia stro-
ny www.zakaznarzekania.pl, a  już dziś 
zachęcam do zwiększenia uważności na 
swoje myśli i wypowiadane słowa oraz 
odczucia, jakie za sobą niosą. Nie warto 
narzekać. ■

Myślę, że mimo tego całego naszego 
narzekania wiemy, co musimy zrobić,  
aby życie było łatwiejsze. Wystarczy  
się szanować i czasem spojrzeć na dane 
zagadnienie z perspektywy drugiej strony
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Rozwój dziecka w sferze ruchowej, 
psychicznej, społecznej
Jakie są korzyści płynące z uczestnictwa w świecie tańca od najmłodszych lat? 
Taniec towarzyszy ludzkości od najdawniejszych czasów. Znany jest we wszystkich  
społecznościach i kulturach świata. Stanowi formę sztuki i kulturowej działalności czło-
wieka. Taniec był, jest i zawsze będzie jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania 
emocji, formą fizycznego i duchowego odprężenia, sposobem na zabawę i relaks.  
Wielorakość jego społecznych funkcji zmieniała się i przeobrażała w zależności  
od całokształtu przemian społecznych i kulturowych. 

Autorka: mgr sztuki ANNA MIJA MICHAŁOWSKA  
choreograf Akademia Tańca Reliese

R oderyk Lange uważał, iż spe-
cyficzne „myślenie ruchem” 
było pierwszym krokiem 
człowieka do samowyraże-

nia się na drodze do życia duchowego 
i twórczości. W dawnych czasach taniec 
pozwalał ludziom przetrwać – uczył 
grupę wspólnego działania i przeżywa-
nia różnych zdarzeń, wzmacniał poczu-
cie wspólnoty. Dziś nadal jest środkiem 
grupowej psychoterapii, powodującym 
rozładowanie napięć, oraz jedną z form 
kultury fizycznej. Stanowi istotny ele-
ment wychowania dzieci i  młodzieży. 
Wykorzystanie tańca w  pracy z  dzieć-
mi otwiera ogromne możliwości kie-
rowania rozwojem ich osobowości, 
sprawności psychofizycznej czy postaw 
wychowawczych. Różnorodność form 
tanecznych umożliwia wprowadzanie 
tańca dla wszystkich grup wiekowych 
i  sprawnościowych, na każdym etapie 
kształcenia.

Wsparcie rozwoju dziecka od 
najmłodszych lat

Wszyscy dobrze wiemy, jak ważny 
w pierwszych miesiącach i latach życia 
dziecka jest jego prawidłowy i  równo-
mierny rozwój w sferze ruchowej, psy-
chicznej i  później społeczno-socjalnej. 
Dziecko w pierwszych latach życia ma 
naturalną potrzebę ruchu i zabawy, dla-
tego taniec daje mu możliwości realiza-
cji, a przy okazji ogromną satysfakcję. 
Wyzwala pozytywne uczucia, reguluje 
napięcia nerwowe mające wpływ na 

psychikę dziecka i likwiduje źródła fru-
stracji.

Isadora Duncan, prekursorka tań-
ca modernistycznego i  filozoficznego, 
próbowała przywrócić tańcowi na-
leżne mu miejsce poprzez odrzucenie 
klasycznych reguł na rzecz wsłuchania 
się w  głos wewnętrzny. Jako przykład 
naturalnej tanecznej ekspresji podawała 
dzieci, które, nieskrępowane normami, 
potrafią odtańczyć prawdziwe uczucia. 
Wierzyła w pierwotną i wieczną obec-
ność rytmicznego ruchu w  strukturze 
człowieka i świata. 

Dzieci mające do czynienia z tańcem 
wyzbywają się kompleksów, zahamo-
wań, otwierają się na świat. Są spon-
taniczne, otwarte i  łatwiej nawiązują 
relacje z rówieśnikami. Z najnowszych 
badań naukowych wynika nawet, że 
zajęcia taneczne są doskonałą formą 
terapii i podwyższania sprawności psy-

chofizycznej dzieci z problemami typu 
ADHD.

Zalety rozwoju psychofizycznego 
poprzez taniec

Obecność melodii powoduje, że wy-
konywane i powtarzane ruchy taneczno-
-rytmicznie stają się intensywne, przez 
co poprawiają motoryczność dziecka 
i jego sprawność ruchową. Duże zaanga-
żowanie emocjonalne dziecka w  taniec 
uwalnia większy potencjał możliwości 
ruchowych dzieci. Obecność podkładu 

muzycznego niweluje skutki fizycznego 
zmęczenia. Taniec kształtuje precyzję 
ruchów, doskonali koordynację oraz 
orientację przestrzenną. Ruchom dziec-
ka nadaje lekkości, sprężystości, gibko-
ści, płynności i skoczności. Pozytywnym 
zmianom ulega postawa ciała dziecka, 
gdyż estetyka i elegancja ruchów wyma-

Pragnienie doskonałości tkwi w ludzkiej 
naturze. Jest to jeden z przejawów naszego 
instynktu przetrwania. Nie powinniśmy 
powstrzymywać u dzieci ich wewnętrznego 
pędu do doskonalenia się i osiągania coraz 
ambitniejszych celów
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ga od nich zachowania wyprostowanych 
pleców, ściągnięcia łopatek i podniesie-
nia głowy. Nie bez znaczenia jest też po-
zytywny wpływ tańca na pamięć dziec-
ka, którą kształtuje ono poprzez cyklicz-
ne powtarzanie sekwencji kroków i figur 
tanecznych.

Miejscem propagowania tańca naj-
bliższym dziecku jest szkoła, gdzie bez 
żadnej selekcji każde dziecko może 
rozpocząć swoją przygodę z  muzyką 
i  ruchem. Dobrze jest, gdy działalność 
taneczna dziecka nie ogranicza się jedy-
nie do zajęć szkolnych, ale znajduje też 
kontynuację w pozaszkolnym środowi-
sku. Dla rodzica świadomego korzyści 
płynących z takiej aktywności będzie to 
najbardziej pożądana forma organizacji 
czasu wolnego dzieci.

Wszechstronny rozwój dziecka

Co rozwija taniec?
• Psychomotorykę dziecka – już pod-

czas przygotowania konieczne jest 
wytrwanie w  pozycji wyjściowej 
do  tańca, wykonywanie i  kontrola 
ruchów w  połączeniu z  odczucia-
mi zmysłowymi, pracą centralnego 
układu nerwowego oraz mięśni.

• Cechy motoryczne – wytrzymałość 
i  koordynację ruchową. Stopnio-
we zwiększanie intensywności zajęć 
oraz  różnorodność ruchów uspraw-
nia dziecko w sposób, który jest dla 
niego przyjemny i nieuciążliwy.

• Koncentrację – szczególnie przy na-
uce nowych kroków oraz samodziel-
nym powtarzaniu ruchów. Towa-
rzyszy im również skupienie i  chęć 
dotrzymania kroku rówieśnikom.

• Pamięć – systematyczne powtórki 
i  tłumaczenie kroków sprzyjają roz-
wojowi pamięci.

• Szybką reakcję – dynamiczne zmiany 
ruchów podczas układu, wykony-
wanie komend osoby prowadzącej 
i  różnicowanie tempa, które zawsze 
są obecne podczas nauki tańca, roz-
wijają u dziecka umiejętności obser-
wacji, bystrości i szybkiego wyciąga-
nia wniosków.

• Koordynację wzrokowo-ruchową – 
obserwacja osoby prowadzącej przy 
jednoczesnym naśladowaniu ruchów 
bardzo sprzyja tej funkcji rozwojowej.

• Artyzm – dostarczane dzieciom do-
znań estetycznych wyzwala w  nich 
wyobraźnię, improwizację ruchową 
i pobudza inwencję twórczą.

Czego taniec uczy:

 ✓ dyscypliny,
 ✓ współdziałania w grupie,
 ✓ poczucia rytmu,
 ✓  świadomości własnego ciała poprzez 
doświadczenie ruchów oraz ich 
konkretyzację,

 ✓  uświadomienia sobie przestrzeni 
i dzie          lenia jej z innymi ludźmi,

 ✓ empatii,
 ✓ orientacji ruchowej.
Pragnienie doskonałości tkwi w ludz-

kiej naturze. Jest to jeden z przejawów 
naszego instynktu przetrwania. Nie po-
winniśmy powstrzymywać u  dzieci ich 
wewnętrznego pędu do doskonalenia 
się i osiągania coraz ambitniejszych ce-
lów. Możemy je nauczyć działania dla 
samego działania, niezależnie od tego, 
czy zwyciężą, czy poniosą porażkę. 
Każde dziecko jest kimś szczególnym. 
Dlatego musimy uważnie obserwować 
dziecko, by pomóc mu znaleźć jego ta-
lenty i wspierać je w ich rozwoju. Wy-
maga to od rodziców wiele cierpliwości 
i  jest czasem uciążliwe, ale w  efekcie 

przynosi ogromne korzyści i zadowole-
nie zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Pamiętajmy: naszym, jako rodziców, 
zadaniem jest zapewnienie dzieciom 
porady w  formie konstruktywnej kry-
tyki. Jednym ze sposobów na zdobycie 
ich zaufania jest po prostu wyjaśnienie, 
że wszystkie informacje zwrotne, jakich 
im udzielacie, mają w założeniu pomóc 
im osiągnąć jak najlepsze wyniki. Za-
znaczcie, że zależy wam na ich powo-
dzeniu, jesteście po ich stronie i w każ-
dej chwili wspieracie je całym sercem. 
Opowiedzcie im o własnych pierwszych 
niepowodzeniach, najlepiej oczywiście 
wskazując na koniec, jak w końcu udało 
się wam dojść do perfekcji. 

Podsumowując, taniec ma ogromny 
wpływ na rozwój dziecka. Ogranicza-
nie czy eliminacja działalności tanecz-
nej mocno zubaża proces kształtowania 
pozytywnych postaw dzieci i młodzie-
ży, co w  konsekwencji może zakłócić 
rozwój społeczny oraz osobowościowy 
dziecka, a  także znacznie ograniczyć 
jego aktywność ruchową.

Mam nadzieję, że lektura tego arty-
kułu uświadomi wam, że taniec to nie 
tylko taniec, ale aż taniec. To złoty śro-
dek do harmonijnego rozwoju naszych 
dzieci na bardzo wielu płaszczyznach. ■
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Rozmaitości

Okiem psychiatry
Na pytania Czytelników odpowiada  
dr n. med. Sławomir Wolniak,  
specjalista psychiatra,  
ordynator Kliniki Wolmed  
w Dubiu k. Bełchatowa

Wakacje wolne od alkoholowych 
pokus

Oboje z  mężem jesteśmy po terapii 
alkoholowej. Tak się złożyło w naszym 
życiu, że po traumatycznych przeży-
ciach zaczęliśmy pić, później podupa-
dłam na zdrowiu i wzięłam się za siebie, 
niedługo po mnie terapię przeszedł mąż. 
On jednak pozwala sobie od czasu do 
czasu na wypicie niedużych ilości alko-
holu. Ale dobrze wiem, że od tego jest 
krótka droga do powrotu do nałogu 
i regularnego picia. Planujemy urlop ze 
znajomymi i bardzo się boję, że w czasie 
letniego rozluźnienia on pozwoli sobie 
na picie, po którym powrót do absty-
nencji będzie bardzo trudny. Jak sobie 
z  tym poradzić? Spędzić wakacje tylko 
we dwoje? – pyta Katarzyna (36 lat).

 ODPOWIEDŹ:

Skoro przeszła Pani terapię, to do-
skonale Pani wie, że samemu trudno 
poradzić sobie z  alkoholizmem. To 
uzależnienie od substancji chemicznej 
– a  sam alkohol działa na ośrodkowy 
układ nerwowy, zmniejszając niepokój, 
zahamowania i  poczucie winy. Obniża 
czujność oraz osłabia percepcję, osąd 
i koordynację ruchową. W dużych daw-

kach może powodować utratę przy-
tomności, a nawet śmierć. To choroba 
prowadząca do uszkodzenia mózgu, 
wątroby, serca i innych narządów.

Wakacje kojarzą nam się z dużą ilo-
ścią wolnego czasu, podróżowaniem, 
dobrą zabawą i  świetnym samopoczu-
ciem. A właśnie w dobry nastrój wpra-
wia nas także wypity alkohol. Produk-
cję endorfin, tzw. hormonów szczęścia, 
wywołują ćwiczenia ruchowe, stan 
zakochania, dobre jedzenie, seks oraz 
zawodowy sukces. Alkohol ma tę prze-
wagę na innymi przyjemnościami, że 
pozwala osiągnąć stan zadowolenia bez 
większego wysiłku. Skutki picia mogą 
być jednak katastrofalne.

Nie dziwię się Pani obawom związa-
nym ze spędzeniem urlopu z alkoholem 
w  roli głównej. Skoro udaje się Pani 
wytrwać bez niego, zapewne znalazła 
Pani inne źródła przyjemności, które 
przynoszą radość. Pani mąż zapewne 
ma także ulubione zajęcia. Nazwijcie je, 
ułóżcie plan wymarzonych wakacji, po-
szukajcie wspólnych aktywności, które 
wam obojgu przyniosą frajdę. Jeśli wa-
sze oczekiwania będą spójne, to urlop 
z pewnością będzie należał do udanych. 

Drugą kwestią jest, czy zdecydujecie 
się go spędzić sami, czy ze znajomymi. 
Jeśli macie poczucie, że ich plan urlopu 
będzie zupełnie inny niż Wasz, nie war-

to dążyć do wspólnego wyjazdu. Do-
brze byłoby spotkać się ze znajomymi, 
powiedzieć o  swoich oczekiwaniach 
wobec wakacji i  obawach związanych 
z alkoholem. To pozwoli zweryfikować 
Wasze plany.

Jest jeszcze inny sposób na ucieczkę 
przed pokusami – a mianowicie skorzy-
stanie z pomocy ośrodka terapeutyczne-
go. Wiele placówek ma w swojej ofercie 
terapię wakacyjną lub weekendową, 
zarówno dla alkoholików, jak i osób za-
grożonych nałogowym piciem. Ich plu-
sy to ciekawa lokalizacja, różne formy 
wypoczynku, a przede wszystkim zaję-
cia i  warsztaty uczące rozpoznawania 
niepokojących objawów, obrony przed 
zagrożeniem oraz ustawiania priory-
tetów. Pobyt w  takim miejscu może 
Państwu pomóc w znalezieniu drogi do 
abstynencji. Myślę, że duże znaczenie 
mają także kluby wzajemnej pomocy, 
zrzeszające trzeźwiejących alkoholików, 
które organizują wspólne bale, grille, 
wyjazdy, spływy kajakowe, wycieczki 
rowerowe, a  każde z  takich wydarzeń 
– chociaż odbywa się w  dużej grupie 
– wolne jest od alkoholu i związanych 
z  nim pokus. Może warto pomyśleć 
o poszerzeniu grona znajomych właśnie 
o  takie osoby, dla których utrzymanie 
życia w trzeźwości jest sprawą prioryte-
tową. ■
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Gościniec Rycerski
Gościnna przystań nad mazurskim jeziorem

Gościniec Rycerski
Paprotki 17, 11-513 Miłki 

Powiat Giżycko 
+48 509-896-588   

recepcja@gosciniec-rycerski.pl

Relaks 
W odrestaurowanym budynku dawnej 

szkoły, w małej miejscowości Paprotki czeka 
na Państwa elegancki Gościniec Rycerski.  
Położony jest w  pięknym zakątku Mazur,  
20 kilometrów od Giżycka, 30 kilometrów 
od Mikołajek.

Widok z  komfortowo wyposażonych 
pokoi rozciąga się na Jezioro Paprotec-
kie lub ogród pełen kwiatów i  zieleni. Do 
dyspozycji Gości jest prywatna plaża, po-
most i sprzęt wodny (kajaki, rower wodny, 
łódź wiosłowa). W dużym ogrodzie można  
miło spędzać czas, grillując i  bawiąc się 
z dziećmi.

Posiłki serwujemy w restauracji, w której 
odnajdą Państwo dania kuchni regionalnej. 
Niepowtarzalny smak potraw zapewniają 
produkty dostarczane z okolicznych gospo-
darstw.

Latem goście mogą korzystać z  tarasu  
jedząc obiady na świeżym powietrzu. 
W  chłodniejsze wieczory zapraszamy do 
ciepłego kominka w salonie z herbatą i słod 
kimi łakociami

Biznes
Dysponujemy reprezentacyjną salą kon-

ferencyjnobankietową mogącą pomieścić 
nawet 100 osób. Oferujemy profesjonalną  
obsługę i pomoc w organizacji imprez towa
rzyszących, jak:
•  wieczory tematyczne – szczególnie  

polecamy Biesiady Rycerskie
• zajęcia teambuildingowe w terenie
• gry integracyjne
• wycieczki po Mazurach
• rejsy statkiem
• oraz wiele innych…
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DS7 Crossback PureTech 225 
DS7 Crossback to francuski atak na segment premium. SUV ten konkuruje m.in. z produkta-
mi Audi, BMW i Mercedesa. Czy mimo tak silnej konkurencji, nowy gracz poradzi sobie? 

DS7 wszedł do sprzedaży na 
początku 2018 roku z zu-
pełnie nową konstrukcją i  
trudno odszukać  jego odpo-

wiednika w gamach Peugeota i Citro-
ena. Pod względem gabarytów wpisuje 
się między Audi Q3 i Q5. Można po-
wiedzieć, że DS7 wypełnia lukę między 
SUV-ami kompaktowymi, a tymi nale-
żącymi do klasy średniej. 

Z zewnątrz ma bryłę typową dla aut 
premium w klasie SUV.  Dużo chromo-
wanych dodatków, piękny duży grill 
z umieszczonym na środku logo DS i 
wiele stylistycznych smaczków powo-
dują, że spojrzenia przechodniów jak 
i kierowców kierują się w jego stronę. 
Nadwozie jest masywne, duże drzwi 

sporych rozmiarów, zarówno z przodu 
jak i z tyłu wsiada się wysoko i wygod-
nie. Jest eleganckie ale tak naprawdę to 
dopiero wnętrze odkrywa jego cuda, 
istny festiwal luksusu zaprojektowany 
specjalnie dla DS. Wielki wyświetlacz 
kierowcy, oryginalna tapicerka, wygo-
da, przestrzeń z przodu i z tyłu, luksu-
sowe siedzenia, elektryczne sterowanie 
oparć tylnej kanapy. To ewidentnie sa-
mochód dla koneserów stylu. System 
obsługi, sterowany dotykowo, jest pro-
sty i szybki do opanowania. 

DS 7 Crossback ma napęd na przed-
nie koła z doskonałą ośmiobiegową 
skrzynią EAT8, która jest najbardziej 
płynnie działającym automatem. Zmia-
ny biegów po prostu się nie odczuwa. 

Silnik pracuje bardzo cicho. Zawiesze-
nie DS 7 Crossback jest nastawione na 
komfort przy zachowaniu rozsądnych 
parametrów przyczepności do podłoża. 
Wnętrze jest dobrze wyciszone. Przy 
bardzo dynamicznej jeździe spala 9,8 
litra na 100 kilometrów. 

Dużą zaletą DS7, zwłaszcza dla wie-
loosobowej rodziny, to spory bagażnik, 
560 litrów, ustawny, z podwójną pod-
łogą.

Nowy DS 7 Crossback 1.6 PureTech 
z silnikiem o mocy 225 KM kosztuje w 
wersji podstawowej 168 tysięcy złotych 
brutto. Po dołożeniu różnych dodat-
ków, cena może wzrosnąć do ponad 
200 tysięcy.  ■

fot.�materiały�dystrybutora
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Renault Megane GT Line –  
efektowny w prowadzeniu
W Polsce francuskie samochody zawsze były cenione, 
zwłaszcza za wygląd i niezawodność.  
Mają zwolenników zarówno wśród fanów szybkich aut, 
jak i rodzin z dziećmi. A jak ocenimy model  
Renault Megane GT Line TCe 160?

W  przypadku tego samo-
chodu duże wrażenie 
robią felgi, przyciemnia-
ne szyby, przedni grill 

w  czarnym kolorze i wzór w kształcie 
plastra miodu umieszczony na przed-
nim zderzaku. Znakiem szczególnym 
wnętrza jest niebieska linia, która po-
jawia się na poszczególnych elemen-
tach wyposażenia – m.in. na kokpicie. 
Wykorzystano przemyślaną, spójną 
kolorystykę powtarzającą się w  całym 
wnętrzu auta, co nadaje mu elegancki 
wygląd. Obicia zostały wykonane ze 
skóry ekologicznej i alcantary. Ciekawy 

design i odpowiednie zawiesze-
nie dają nam komfort w trakcie 
jazdy, zwłaszcza gdy poruszamy 
się po nierównej nawierzchni. 

Jednak obok designu jed-
nym z  kryteriów decydujących 
o  kupnie samochodu jest jego moc. 
W przypadku Renault Megane GT Line 
TCe 160 mamy do czynienia z  nową 
wersją silnika benzynowego o  pojem-
ności 1,33 l, który zaopatrzony jest 
w  cztery turbodoładowane cylindry. 
Dzięki temu auto osiąga moc 160 koni 
mechanicznych, co sprawia, że jazda 
nim jest bardzo przyjemna i  stosunko-

wo tania. Producenci Renault zadbali 
również o  bezpieczeństwo kierowców, 
wyposażając swoje auta w  systemy 
ułatwiające ich prowadzenie – bardzo 
przydatne w awaryjnych sytuacjach.

Renault Megane GT LIne TCe 160 
możemy kupić od 92 700 zł. ■

Nowy DS 3 Cafe Racer – piękny i stylowy
Czy warto go kupić? Odpowiem – TAK. Wygląda świetnie, przyciąga wzrok, ma luksusowe 
wykończenie. Jest naprawdę niewielka szansa, że na parkingu spotkacie takie same auto. 
To samochód dla tych, którzy lubią mieć coś wyjątkowego!

Pod maską DS 3 Cafe Racera 
znalazł się benzynowy silnik 
1.2 PureTech o mocy 110 KM, 
który pracuje w połączeniu 

z  kla  sycznym automatem. Samochód 
jest stosunkowo lekki, więc na drodze 
zachowuje się jak mała rakieta i sprawia 
wrażenie sportowego auta. Jedynie wy-
godne i komfortowe wnętrze tonuje to 
odczucie.

Jego kremowy dach z wielkim napi-
sem Cafe Racer zwraca uwagę. Dzięki 
temu nikt nie ma wątpliwości, z  jakim 
autem ma do czynienia. Ten sam mo-
tyw powtórzony jest na boku DS 3. Dla 
mnie to jeden z najładniejszych super-
mini na rynku. Wnętrze jest wyposażo-
ne w luksusowe, skórzane fotele. Mamy 
do dyspozycji klasyczną hydrauliczną 

skrzynię biegów, jednostrefową klima-
tyzację i aluminiowe pedały. Samocho-
dem zarządza nowy system operacyjny. 
Jest też Mirror Screen, można więc bez 
problemu podłączyć smartfona i  uży-
wać go przez interfejs samochodu.

Tak jak wspomniałam, jazda DS 
3 Cafe Racer to przede wszystkim  
wrażenia sportowe. Samochód świetnie 
czuje się na krętych ścieżkach. Jeździ 
się naprawdę szybko i dynamicznie. To 
niewątpliwie auto dla indywiduali-
stów, solidne, dobrze jeżdżące, dają-
ce poczucie wyjątkowości. W  Polsce 
dostępna jest tylko jedna wersja – 1.2 
PureTech 110 KM z  automatyczną 
skrzynią biegów.

Ceny tego modelu zaczynają się od 
110 000 zł. ■

fot.�materiały�dystrybutora
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SsangYong Tivoli – zaskakuje nowoczesnością
SsangYong robi wszystko, żeby być konkurencyjnym wśród wymagających rywali na rynku. 
Już model Korando miał zadatki na naprawdę dobre auto. Tivoli, czyli Crossover/SUV,  
to kolejny model, który zaskakuje ciekawą stylistyką. 

Zaskakujący wizualnie efekt 
możemy uzyskać zamawiając 
Tivoli opcjonalnie z innym 
kolorem dachu niż reszta ka-

roserii. Środek nie jest może efektowny, 
ale wygląda dobrze. Deska rozdzielcza 
przypominała mi tę montowaną kilka 
lat temu w Hyundaiach, ale poza tym 
nie ma się do czego przyczepić. Obsłu-
ga samochodu jest prosta. Przypadły 
mi do gustu zegary o sportowym wy-
glądzie, które oferują aż sześć kolorów 
podświetlenia. Kierownica dobrze leży 
w dłoniach i ma odpowiedni rozmiar, 
a czułość układu kierowniczego można 
dostosować. Mamy do wyboru Nor-
mal, Comfort i Sport. To, co zwraca od 
razu uwagę, to świetna grafika odtwa-
rzacza multimedialnego i radia. Poza 
tym SsangYong Tivoli oferuje podgrze-
wane i wentylowane fotele, Bluetooth, 

łącze HDMI, kamerę cofania i dwustre-
fową klimatyzację. 

Zarówno z przodu, jak i z tyłu wnę-
trza samochodu przestrzeni jest pod 
dostatkiem. Bagażnik wydaje się mały, 
ale to tylko złudzenie, ponieważ pro-
ducent zastosował podwójne dno. Wy-
starczy podnieść dodatkową pokrywę  
i naszym oczom ukazuje się 421-litro-
wy kufer. 

Pod maską SsangYonga Tivoli może 
pracować jeden z dwóch silników: ben-
zynowy wolnossący 1.6 (128 KM) lub 
turbodiesel o tej samej pojemności i 
mocy 115 KM. Do testu przypadła mi 
ta pierwsza jednostka, połączoną z ma-
nualną, sześciostopniową przekładnią. 
Przetestowałam czas przyspieszenia do 
pierwszej setki – wynik to 10,7 sekun-
dy, co moim zdaniem jest dobrym cza-
sem jak na auto tej klasy. 

SsangYong Tivoli to typowe auto 
stworzone do komfortowej jazdy, ideal-
ne do miasta czy nawet w daleką trasę. 
W mieście spala ok. 8-8,5 litra, na trasie 
– 6,5 litra. Moje początkowo sceptycz-
ne nastawienie do modelu Tivoli oka-
zało się bezpodstawne. To naprawdę 
dobre auto o nowoczesnym wyglądzie, 
bogatym wyposażeniu i w przystępnej 
cenie z dobrymi warunkami gwarancji 
(5 lat lub 100 000 km). 

Ceny tego modelu zaczynają się już 
o 58 990 zł. ■

Citroën C3 – odważnie i stylowo
Czy nowy Citroën C3 może być przedmiotem kontrowersji? Dla mnie to samochód,  
który za sprawą nowoczesnego designu budzi wiele emocji. Jednak styl to nie wszystko,  
co kryje serce nowego Citroëna C3!

Samochód jest odważny styli-
stycznie i wyróżnia się z tłumu. 
Do tego dostępne są różne opcje 
personalizacji, jak dwukolorowe 

nadwozie czy Airbumpy zabezpieczają-
ce karoserię. Charakterystyczny dla Ci-
troëna przód z wysoko umieszczonym 
chromowanym pasem łączy logo marki 
ze światłami do jazdy dziennej w tech-
nologii LED. W dolnej części zderzaka 
skryte są światła przeciwmgielne. Tył 
jest może mniej ekstrawagancki, ale ma 
swój urok. 

Wnętrze podbija styl swoim minima-
lizmem. Widać, że projektanci włożyli 
dużo pracy w kształt deski rozdzielczej 
i całego środka Citroëna C3. Ciekawie 
wyglądają nawiewy, które nawiązują 
do grilla z przedniego pasa. Przed wie-
lofunkcyjną kierownicą, która wygod-
nie leży w dłoniach, umieszczono kla-

syczne analogowe zegary 
i niewielki monochroma-
tyczny ekran kompute-
ra. Do dyspozycji mamy 
radio z gniazdami USB i 
mini-Jack oraz Blueto-
oth. Auto można również 
połączyć z telefonem za 
pomocą Apple CarPlay 
lub Android Auto, by wy-
świetlać na ekranie część 
aplikacji. 

Pod maską naszego te-
stowanego egzemplarza 
znalazł się najmocniejszy, 
turbobenzynowy silnik 
o pojemności 1,2 litra 
i mocy 110 KM i 205 Nm momentu 
obrotowego. W ofercie Citroëna C3 
znajdziemy jeszcze pięć silników do wy-
boru: trzy benzynowe oraz dwa Diesle. 

Zużycie paliwa na trasie jest całkiem 
niskie, przy ekonomicznej jeździe auto 
spala 4,5 l/100 km. Ceny francuskiego 
auta zaczynają się już od 41 850 zł. ■
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Peugeot Rifter – auto dla aktywnych
Rifter to nowość w segmencie kombivanów. Może okazać się dobrym rozwiązaniem  
dla osób aktywnych, dla których tradycyjny SUV jest za mały, by pomieścić rowery,  
deski surfingowe czy sprzęt biwakowy.

Stylistyka samochodu nawiązuje 
do innych modeli francuskiej 
marki. Jego krótka maska zwia-
stuje, że wewnątrz auta mamy 

dużo przestrzeni, a niektóre akcenty – 
zwiększony prześwit, nakładki nadkoli 
i dolnych partii drzwi – mają świadczyć 
o gotowości do pokonywania kiepskich 
nawierzchni. Usportowiona odmia-
na GT Line jest seryjnie wyposażona 
w  17-calowe felgi. W  drugim rzędzie 
siedzeń zamontowano trzy niezależ-
ne fotele, które zostały wyposażone 
w  uchwyty Isofix. Na mnie osobiście 
wrażenie zrobił ogromny bagażnik, 
który z łatwością pomieści wszelki nie-
zbędny sprzęt sportowy czy biwakowy 
oraz imponująca liczba schowków. By 
dostać się do bagażnika, można otwo-
rzyć całą tylną klapę lub samą szybę. 
Testowane auto wyposażono w  odsu-

wane drzwi po obu stronach 
nadwozia, do których otwar-
cia czy zamknięcia nie była 
potrzebna wielka siła. Na ta-
blicy rozdzielczej zwraca uwa-
gę i -Cockpit – zegary wynie-
sione ponad koło kierownicy. 
System multi  medialny może 
nie jest najbardziej in     tuicyjny, 
ale można się do niego przy-
zwyczaić. Przednie fotele 
sprzyjają długiej podróży – są wygodne, 
miękkie i wy   posażone w niezależne pod-
łokietniki. 

Zaletą Riftera jest miękko pracujący 
silnik. Testowany przeze mnie silnik to 
opcja stosunkowo oszczędna – w  mie-
ście i na autostradzie spala ok. 7 l/100 
km, a  w  czasie spokojnej jazdy można 
zejść nawet poniżej 5 l/100 km. Zawie-
szenie pojazdu dobrze tłumi nierówno-

ści i wspiera kierowcę w dość spokojnej 
jeździe. 

Ten samochód wnosi świeżość do 
segmentu kombivanów. Ma ciekawe 
wnętrze, w miarę dynamiczny i oszczęd-
ny silnik oraz komfortowe zawieszenie 
i  ogromny bagażnik. Najtańszy Rifter 
kosztuje 76 800 zł. Cena 130-konnego 
Riftera w wersji GT Line zaczyna się od 
107 800 zł. ■

Auto Moto Styl
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Nissan Qashqai – kompletny SUV

Nie da się ukryć, że po liftin-
gu z 2017 roku Qashqai 
jest wyjątkowo atrakcyj-
nym crossoverem. Qashqai 

wygląda dobrze z każdej strony.
Agresywności dodają autu poziome 

reflektory LED ze światłami do jazdy 
dziennej w kształcie bumeranga. Na 
grillu pojawia się motyw srebrnej lite-
ry V znany z innych modeli Nissana. 
Wnętrze nie jest już tak zachwycające 
– kokpit jest dość przekombinowany, 
dużo tu plastiku, a sam interfejs ekranu 
multimedialnego jest po prostu mało 
atrakcyjny. Na plus za to trzeba poli-
czyć fotele i kanapę, które zostały po-
kryte wygodną skórą nappa (w wersji 
Tekna) z nowoczesnymi przeszyciami. 
Tapicerka i siedziska prezentują się bar-
dzo dobrze. Z przodu i z tyłu jest dość 
dużo miejsca, a bagażnik ma 410 litrów.

Samochód ten, moim zdaniem, 
świetnie nadaje się do pokonywania 
dużych odległości. Sama jazda jest po-
prawna. Nie ma tu żadnych sporto-
wych wrażeń. Układ kierowniczy jest 
precyzyjny, silnik wysokoprężny o po-

jemności 1,6 litra generuje 130 
koni mechanicznych. Może 
niewiele, ale wystarczająco 
dużo, by przy odpowiedniej 
obsłudze manualnej i sześcio-
biegowej skrzyni biegów jeź-
dzić Qash qaiem sprawnie. Wy-
przedzanie nie stanowi więk-
szego problemu, samochód jest 
też wystarczająco elastyczny, by 
sprawdzić się podczas jazdy po 
autostradzie.

Dla mnie najmilszą niespo-
dzianką było spalanie. Przy 
spo  kojnej jeździe zużycie pali-
wa może wynieść zaledwie 5 l 
na 100 km. Qashqai z silnikiem 
diesla ma opcjonalny napęd 
4x4, który można włączyć na stałe. 
Spalanie co prawda rośnie, ale możli-
wości na drodze także.

Warto również wspomnieć o całym 
systemie bezpieczeństwa, który ostrze-
ga kierowcę przed kolizją, nie pozwala 
na zjechanie ze swojego pasa, ma ada-
ptacyjny tempomat i system ostrzegania 
przed samochodem w martwym polu. 

Nissan Qashqai to auto ładne, prze-
stronne, ekonomiczne i sprawne w po-
dróży. Najtaniej kupimy go za 85 690 
tys. zł, ale będzie to uboga wersja Visia 
z nieciekawym silnikiem benzynowym. 
Natomiast auto podobne do tego z te-
stu to już znacznie większy wydatek. 

Wersja Tekna+ kosztuje co najmniej 
126 990 tys. zł. ■
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Autem na wakacje – jak się przygotować?
Zaczęły się wakacje i wiele osób wyruszy na nie swoim autem. Podczas przygotowań nie 
zapominajmy o odpowiedniej kontroli auta, aby spędzić wakacje bez stresu i obaw.  
Co warto sprawdzić w samochodzie przed jazdą w daleką trasę, liczącą setki, a nawet 
tysiące kilometrów? 

Volvo dla swoich klientów 
stworzyło nowy, prosty spo-
sób serwisowania samocho-
du – Volvo Personal Service. 

Osobisty technik serwisowy zajmie się 
wszystkim, co dotyczyć będzie Twojej 
wizyty w autoryzowanym serwisie – od 
zarezerwowania terminu poprzez do-
pilnowanie przeprowadzenia wszyst-
kich napraw aż po omówienie zakresu 
wykonanych prac przy wydaniu samo-
chodu. 

Podstawy bezpiecznej podróży

Niezależnie jednak od marki auta, 
jakim podróżujesz – pierwszym punk-
tem na liście kontrolnej przed długą 
trasą powinien być układ hamulcowy. 
Podczas przeglądu wykwalifikowany 
mechanik powinien sprawdzić stan 
klocków i tarcz hamulcowych. Na tym 
kontrola hamulców w samochodzie 
jednak się nie kończy. Kluczowe zna-
czenie ma jakość płynu hamulcowego 
– szczególnie w okresie letnim, kiedy 
wysokie temperatury mocno obciąża-
ją układ hamulcowy. W trasie czasami 
będziemy zmuszeni do wyhamowania 
pojazdu z dużych prędkości – w celu 
zachowania parametrów układu ha-
mulcowego w takich warunkach należy 
mieć pewność, że płyn hamulcowy oraz 
przewody hamulcowe są w doskonałej 
kondycji.

W okresie letnim każdy odpowie-
dzialny kierowca porusza się już na 
oponach letnich, warto więc spraw-
dzić ich stan i upewnić się, że guma 
nie popękała lub nie sparciała w mniej 
widocznych miejscach. W dokładnym 
sprawdzeniu stanu ogumienia pomocne 
będzie uniesienie samochodu na pod-
nośniku, co umożliwi dokładne obej-
rzenie opon z każdej strony. Przy oka-
zji skontrolujmy poziom ciśnienia we 
wszystkich oponach.

Kolejnym punktem naszego serwi-
su powinna być kontrola zawieszenia. 
Stan amortyzatorów oraz poprawnie 

ustawiona geometria kół to 
nie tylko bezpieczeństwo, 
ale również komfort podró-
żowania, szczególnie istotny 
podczas pokonywania dłuż-
szej trasy. 

Odetchnij w zdrowym 
otoczeniu 

Mając na względzie wy-
godę podróży, przed jazdą 
na wakacje warto wymie-
nić też filtr kabinowy. Za-
pewnia on wysoką jakość 
powietrza w kabinie auta, 
na którą szczególnie wrażliwe są dzie-
ci oraz alergicy. W okresie letnim pyli 
wiele drzew i roślin, rozsiewając przy 
tym alergeny. Wysokiej jakości filtr ka-
binowy zapobiegnie przedostawaniu 
się ich do wnętrza samochodu. Pełny 
efekt ochrony zapewni jednak tylko 
nowy, w pełni wydajny filtr. Przy okazji 
wymiany filtra kabinowego, w ramach 
kompleksowego przygotowania samo-
chodu na wakacje, mechanik powinien 
sprawdzić też stan pozostałych filtrów 
w samochodzie – powietrza, oleju oraz 
paliwa. Ich regularna wymiana zapewni 
bezproblemową pracę silnika podczas 
długich tras pokonywanych w upalne 
dni.

W wakacje nie możemy też obejść się 
bez klimatyzacji, której dobra kondycja 
zapewni nam komfort podróżowania. 
Kontrolę najlepiej powierzyć osobiste-
mu technikowi serwisowemu, który 
z pomocą specjalistycznych narzędzi 
sprawdzi szczelność układu klimaty-
zacji i w razie konieczności uzupełni 
poziom czynnika zapewniającego miły 
chłód w aucie.

Elementem często pomijanym i za-
niedbywanym przez kierowców w okre -
sie letnim są wycieraczki samochodu. 
To błąd, gdyż wakacje to nie tylko wy-
sokie temperatury i ostre słońce, ale 
często gwałtowne i intensywne burze. 
Krótkotrwałe, ale obfite opady desz-

czu zaprzęgają wycieraczki do ciężkiej 
pracy, dlatego warto upewnić się, że 
są one w dobrym stanie i będą mogły 
skutecznie odprowadzać wodę z szyby, 
zapewniając nam dobrą widoczność  
w trakcie jazdy.

Na koniec przypomnienie o kolej-
nej części, której znaczenia często nie 
doceniamy w okresie letnim. Mowa  
o akumulatorze. Najczęściej jako kie-
rowcy myślimy o nim w czasie zimy, 
chcąc uniknąć problemów z rozruchem 
auta po nadejściu mrozów. Jednak  
w wakacje, gdy temperatura powietrza 
często przekracza 30 stopni Celsjusza, 
akumulator bywa równie mocno obcią-
żony, choćby przez ciężko i nieustannie 
działający układ klimatyzacji. Dlatego  
przed wyjazdem na wakacje warto 
skontrolować stan akumulatora oraz 
poziom jego naładowania, a w razie po-
trzeby wymienić go na nowy, w pełni 
sprawny.

Samochód gotowy do jazdy. A Ty?

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu  
i pośpiechu, należy wcześniej dokładnie 
zaplanować trasy. W planie podróży nie 
wolno zapominać o postojach, dających 
czas na wypoczynek i rozprostowanie 
kości. Udanych wakacji!

Tekst i foto: materiały prasowe 
Volvo Car Corporation ■

Zainwestuj w siebie i w letnią metamorfozę  
w SALONIE PIĘKNOŚCI MILORD

fot.�materiały�dystrybutora
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Do swojej metamorfozy otrzymasz zestaw upominkowy od marki Pablo Color i czasopismo 
„Face & Look”

www.salon-milord.pl     www.pablocolor.sklep.pl     www.faceandlook.pl

Zainwestuj w siebie i w letnią metamorfozę  
w SALONIE PIĘKNOŚCI MILORD



Gala Akademii Dobrego Stylu 
Kolejne Gracje wręczone!

fot.�Michał�Gajcyfot.�Patrycja�Witan/Hernciszfilm� fot.�Damian�Rahman�Bielik-Studio

Już po raz jedenasty wręczono Gracje na Gali Akademii Dobrego Stylu 
organizowanej przez Klub Integracji Europejskiej. Nagroda ta ma wyróżnić 
znane postacie życia publicznego za ich ponadczasową elegancję, 
wdzięk i styl. Tegorocznymi Laureatkami były: Halina Kunicka, Magdalena 
Popławska, Maria Sadowska i Anna Stasiak-Apelska

Wydarzenia

 Krzysztof Jończyk, tegoroczne laureatki Gracji: Anna Stasiak-Apelska, Halina Kunicka, Magdalena Popławska i  Maria Sadowska, Barbara Jończyk i Laura Łącz

fot.�Patrycja�Witan/Hernciszfilm�

Magdalena Popławska odbiera nagrodę.

Halina Kunicka,  
jedna z tegorocznych laureatek Gracji

Izabela Trojanowska  
uświetniła wieczór swoim występem

Maria Sadowska i Nikola Pawlak  
z nagrodami



przedsiebiorcy@eu    105

Poza Gracjami wręczone zostały też 
inne nagrody. Złotą Iguanę za osiągnię-
cia filmowe i  wpływ na polską kine-
matografię otrzymał Jerzy Gruza – za 
całokształt artystyczny i  stworzenie 
najbardziej kultowych filmów i  seriali 
polskiej kinematografii. Po raz pierwszy 

wręczono nagrodę Młode Talenty, któ-
rą otrzymała młodziutka Nikola Pawlak 
za „Reporterski debiut roku”.

W części artystycznej owacje wzbu-
dził występ jednej z laureatek poprzed-
nich edycji – Izabeli Trojanowskiej. Nie-
zapomniane wrażenie pozostawił też po-

kaz w wykonaniu aktualnych mistrzyń 
Europy z  Akademii Tańca RELIESE. 
Na Gali oczywiście nie mogło zabrak-
nąć stałego punktu programu – pokazu 
mody, podczas którego w role modelek 
wcielają się aktorki. Tym razem zapre-
zentowano kolekcje Kobra Fashion,  

fot.�Rafał�Korzeniowski

fot.�Rafał�Korzeniowski

fo
t.�
M
ic
ha
ł�G
aj
cy

Wydarzenia

fo
t�J
er
zy
�P
ol
ań
sk
i

fo
t.�
M
ar
ci
n�
Gu
to
ws
ki�
M
g�
Fo
to

Tegoroczne Gracje w towarzystwie Ambasadorek i Ambasadorów Dobrego Stylu

Stastuatki czekają na Laureatki i Laureatów

Jerzy Gruza otrzymał statuetkę Złotej Iguany Nikola Pawlak otrzymała nagrodę “Młode Talenty”

Prezes Klubu Integracji Europejskiej 
Barbara Jończyk oraz Laura Łącz, 
która poprowadziła Galę

Jolanta Mortek prezentuje kreację  
KOBRA Fashion

fot.�Damian�Rahman�Bielik-Studio
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Adiki i Anny Cichosz, obuwie z kolekcji 
Niny Basco, torebki Gawor i biżuterię 
od Paniki. 

Tradycyjnie gala była okazją do uro-
czystego wręczenia certyfikatów nowym 
członkom klubu. Odebrały je Akademia 
Tańca RELIESE, której zawdzięczamy 
występ taneczny, Different Restaura-
cja w  Ciemności, Estates & Solutions, 
Primevision, Hotel Lenart****, Klinika 
Stomatologiczna Den-Med, Altera Vita 
sp. z o.o., Klub Inteligencji Finansowej, 
Ulan sp. z o.o., Hästens i Vispring.

Rozdano statuetki Ambasadora Przed -
siębiorczości. Diamentowymi wyróż -
niono: Agencję Public Relations Face IT, 
Sobienie Królewskie SA, Semi Tech Fa-
shion, grupę gastronomiczną Jarosława 
Chrobocińskiego (Thaisty, Gruba Ryba, 
U  Rysia, Trattoria Boccone, Zdrowa 
Konkurencja i  Pączek w  Maśle) oraz 
Firmę B2B Hello. Za szczególne osią-
gnięcia uhonorowano statuetką Lidera 
Przedsiębiorczości Gabrielę Kośmider 
z firmy Gabi-Plast w uznaniu za ponad 
35-letni dorobek firmy, poparty wielo-
ma sukcesami, za stały rozwój, innowa-

cyjność i ciągłe poszerzanie asortymen-
tu, pasję i  zaangażowanie skutkujące 
pozycją wiodącego producenta branży 
opakowań w Polsce. Kolejną Laureatką 
tej nagrody była Ewa Jakubczyk-Cały 
z firmy PKF CONSULT, w imieniu któ-
rej statuetkę odebrała Aleksandra Dzie-
maszkiewicz-Kwiecińska, Dyrektor De-
partamentu Prawnego i Postępowań Po-
datkowych. Nagroda przyznana była za 
stworzenie jednej z  największych firm 
audytorsko-konsultingowych w Pol- 
sce, obecnej na rynku od ponad 25 
lat. Pan Artur Osipowicz z  Firmy Bu-

fot.�Damian�Rahman�Bielik-Studio

fot.�Rafał�Korzeniowski fo
t.�
To
m
as
z�G
in
te
r

Wydarzenia
fo
t.�
M
ar
ci
n�
Gu
to
ws
ki�
M
g�
Fo
to

Niektórzy z tegorocznych nagrodzonych

Jedną z atrakcji wieczoru były pokazy mody marek Kobra Fashion, Adika i Anna Cichosz.

Tancerki Akademii Tańca Reliese dały pokaz taneczny na prawdziwie mistrzowskim poziomie.

fot.�Michał�Gajcy



Wydarzenia

przedsiebiorcy@eu    107

sinessSupport24.com otrzymał statuet-
kę za profesjonalizm i  kompleksowość 
w  działaniu prowadzącą do pozycji li-
dera w  swojej branży, za stały rozwój, 
utrzymywanie wiodącej pozycji w bran-
ży i rzetelne, profesjonalne podejście do 
klienta.

Natomiast statuetkami Ambasadora 
Dobrego Stylu wręczanymi za barwną 
osobowość oraz propagowanie dobrego 
stylu w kreowaniu swojego wizerunku 
i w prowadzeniu biznesu wyróżniono: 
Annę Cichosz z Fashion Designer, Olgę 

Śpiechowicz z  NINA BASCO, Beatę 
Gogulską z  BeataGogulska.pl, Piotra 
Gawora z  Gawor Collection,Tomasza 
Fraszczyka z  Oliwier Green, Marcina 
Kozerawskiego z Luxury Holiday, Pio-
tra Patłaszyńskiego z  Akademii Tańca 
RELIESE, Arkadiusza Martyniuka z Re-
healthy Klinika Zdrowia, Grzegorza 
Krychowiaka z Balamonte, Jolantę Bo-
rowiec z Polsat Cafe, Andrzeja Stępnia 
z Prevalue Cooperative Owners, Doro-
tę Kuźnicką z Salonu Obuwniczego DK 
oraz Laurę Łącz, która galę prowadziła.

Gala miała też wymiar charytatyw-
ny. Zorganizowano zbiórkę środków 
dla Fundacji Spełnionych Marzeń zaj-
mującej się realizowaniem marzeń dzie-
ci dotkniętych chorobą nowotworową. 
Wydarzenie zakończył bankiet przy-
gotowany przez restaurację Avangarda 
Warszawa. Impreza trwała do późnych 
godzin wieczornych. Już nie możemy 
doczekać się następnej, dwunastej edycji, 
która odbędzie się w paździer niku. ■

Kolejna Gala Akademii Dobrego Stylu 
już w listopadzie!
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fot.�Tomasz�Ginter fot�Jerzy�Polański

fot.�Michał�Gajcy

Wydarzenie połączyło ludzi ze świata biznesu, kultury i mody.



Wielka Gala Przedsiębiorców
to cykliczna impreza
organizowana przez prestiżowy
klub biznesu - Klub Integracji
Europejskiej. 

W tym roku odbędzie się 
w drugiej połowie września 
w Sobieniach Królewskich
usytuowanych na terenie
rozległego, pięknego parku wraz
z zapierającym dech w piersiach
polem golfowym.

Celem tego wyjątkowego
wydarzenia jest umożliwienie
nawiązywania i pogłębiania
relacji biznesowych, integracja
przedsiębiorców, promocja
produktów oraz usług, a to
wszystko w atmosferze relaksu 
i świetnej zabawy.

Głównym punktem programu jest
Turniej golfa o Puchar Prezesa
Klubu Integracji Europejskiej.

Wśród atrakcji czekających na
gości znajdą się:

- Turnieju golfa o Puchar Prezesa
Klubu Integracji Europejskiej 
z cennymi nagrodami
- Nauka gry w golfa dla chętnych
- Pokazy mody
- Loteria wizytówkowa
- Pokaz tańca sportowego
- Pokaz sztuk walki
- Loty widokowe śmigłowcem
- Przejażdżki stylową karocą
- Pokaz życia królowej pszczół 
  i jej świty 
- Ścianka wspinaczkowa
- Strzelanie z łuku
- Batuta dla dzieci
- Dmuchaniec dla dzieci
- Malowanie twarzy dla dzieci
- Dziecięcy kącik zabaw
- Wyśmienity poczęstunek z menu
skomponowanym specjalnie na tę
okazję
 - oraz wiele innych atrakcyjnych
konkursów i niespodzianek
przygotowanych przez naszych
Partnerów!

Weź udział w Wielkiej Gali Przedsiębiorców!

Spędź niesamowity dzień w szerokim gronie przedstawicieli biznesu.
ALBO

Zostań partnerem wydarzenia, zapewniając niebanalną reklamę
swojemu biznesowi.

Skontaktuj się:
bjonczyk@efp.biz.pl



bjonczyk@efp.biz .pl
fot. Patrycja Witan/Hernciszfilm



Wydarzenia

110    przedsiebiorcy@eu

Zawody Wędkarskie Aktorów  
im. Mariana Łącza  
o Puchar Teletygodnia
Zawody Wędkarskie Aktorów im. Mariana Łącza o Puchar Teletygodnia rozegrano już po raz 
dwudziesty drugi. Od kilku lat wydarzenie organizowane jest  
na Ranchu pod Bocianem w malowniczej, rekreacyjnej części tego  
nagrodzonego Perłą EuroTurystyki ośrodka.  
Przyjechali tam aktorzy, muzycy oraz dziennikarze. 

Rafał Korzeniewski

Zawody organizuje Laura 
Łącz, by uczcić pamięć swo-
jego ojca – wybitnego aktora 
i  zapalonego wędkarza, któ-

ry obie pasje zaszczepił swojej córce. 
O  profesjonalne przygotowanie zawo-
dów zadbał Roman Gutkiewicz – czte-
rokrotny mistrz Polski w wędkarstwie. 
Znane twarze przyciągnęły tłum foto-
grafów oraz stacje telewizyjne TVN 
i Polsat.

Wędkarskie zmagania tradycyjnie 
rozgrywają się w  poniedziałki. To je-
dyny dzień, w którym aktorzy teatralni 
mają wolne. Film już się do tej trady-
cji nie stosuje, stąd nie wszyscy mogli 
wziąć udział w  konkurencji. Tego-
roczny werdykt nikogo nie zaskoczył. 
Zwycięzcą okazał się Włoch Giancar-
lo Russo – znany kucharz i  gospodarz 
programów kulinarnych, który osiągną 

imponujący wynik 10,2 kg ryby. Na 
szczęście wszystkie zdobycze zawod-
ników przeżyły, a  regulamin nakazuje 
wypuszczać złapane ryby. Zaskocze-
niem dla wszystkich, w  tym także dla 
samej laureatki, było osiągnięcie dru-
giego miejsca przez Sylwię Wysocką. 
Końcówka była bardzo emocjonująca 
– w chwili odtrąbienia końca zawodów 
tylko jej wędka pozostała w  wodzie, 
bo sekundy wcześniej ryba chwyciła 
haczyk. Po niemal kwadransie zmagań 
na oczach widzów i komisji udało się! 
Siedmioipółkilogramowy piękny amur 
był największą rybą zawodów. Do dru-
giego miejsca doszła jeszcze nagroda za 
największą rybę i dla najlepszej wędkar-
ki. Trzecie miejsce zajął aktor Walde-
mar Błaszczyk z wynikiem 6,86 kg. Nie 
wszystkim się powiodło, ale i dla nich 
były nagrody pocieszenia. 

Wszyscy wrócili dosłownie zasypa-
ni nagrodami od sponsorów. Piękny 
puchar z  weneckiego szkła dla zwy-
cięzcy ufundował TeleTydzień, a  Bar-
bara i Krzysztof Jończykowie wręczyli 
puchar zdobywcy trzeciego miejsca od 
Klubu Integracji Europejskiej.

Puchar za największą rybę wręczyli 
Państwo Domżał – właściciele Rancha 
pod Bocianem. Aktualnie przekazali 
opiekę nad ośrodkiem dzieciom, jednak 
nadal zaglądają tam, zwłaszcza przy tak 
miłych okazjach. Zadbano też o poczę-
stunek. Choć złowione ryby wróciły do 
wody, na stołach można było znaleźć 
łososia obłożonego plasterkami ogórka 
i dania z grilla. Do tego podano piwo 
i dobre wina. Nie zapomniano również 
o deserach. Amatorzy słodkości mogli 
spróbować bezy i  dwóch tortów uro-
dzinowych.  ■

patronat magazynu
przedsiebiorcy@eu

Marianowi Opani też brała ryba Zawodników cieszyły nawet małe sukcesy Sylwia Wysocka złapała największą rybę
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Giancarlo Russo otrzymał główną nagrodę

Trzeba przyznać, że wody Rancha pod Bocianem w tym roku wyjątkowo obrodziły
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Sekrety księgowych,  
czyli kolejna  
Kawa z Ekspertem

O tym, jaką korzyść może przynieść 
firmie doświadczony księgowy, nie 

trzeba nikogo przekonywać. O  tajni-
kach zawodu księgowego opowiedział 
Lechosław Pieprzycki, prezes warszaw-
skiej spółki LP Finance. Kolejne spo-
tkanie z  serii Kawa z  Ekspertem dla 
członków Klubu Integracji Europejskiej 
odbyło się 23 maja w warszawskiej re-
stauracji Drukarnia.

Goście spotkania poznawali tajniki 
zawodu księgowego z najlepszego źró-
dła, ponieważ Lechosław Pieprzycki to 
nie tylko księgowy w  drugim pokole-
niu, ale także prezes kilku spółek i wy-
kładowca akademicki.

Porannej Kawie z  Ekspertem jak 
zwykle towarzyszyło pyszne śniadanie 
oraz networking nad wyśmienitą, aro-
matyczną kawą. ■

Nietypowe Śniadanie 
z Ekspertem  
dla fanów  
motoryzacji

12 czerwca Śniadanie z Ekspertem  
organizowane dla członków Klu-

bu Integracji Europejskiej odbyło się 
w  bardzo niecodziennym miejscu – 
w  sa   lonie SEAT CARSED, Członka  
Premium klubu. A to dlatego, że pod-
czas spotkania odbyła się prezenta-
cja nowych modeli Seata – Tarraco  
i Arona.

Jednak głównym punktem Śniada-
nia było spotkanie z  ekspertem, który 
opowiedział, jak najkorzystniej kupić 
auto do firmy. Goście spotkania mo-
gli także umówić się na jazdę próbną. 
Oczywiście, zgodnie z tradycją Śniadań 
z Ekspertem, nie zabrakło długich roz-
mów i nawiązywania kontaktów bizne-
sowych przy kawie i pysznych przeką-
skach. ■

Kolacja biznesowa  
z Magdaleną 
Gorzkowską

„Jedyne, co czułam, to świadomość 
igrania z własnym życiem i uczucie 

zagrożenia”, tak Magdalena Gorzkow-
ska skomentowała zdobycie piątej góry 
świata, Makalu, bez użycia tlenu. Wcze-
śniej zdobyła Mount Everest i najwyż-
sze szczyty Europy, Afryki i Ameryki.  
O swoich doświadczeniach opowie-
działa członkom Klubu Integracji Euro-
pejskiej 26 czerwca w restauracji Flo-
rian Ogień i Woda podczas spotkania 
zserii Kolacji Biznesowych. Wieczór po-
prowadził prezes biura podróży Travel 
Architects i mecenas Klubu Podróżnika, 
Marcin Dębski. Tradycyjnie spotkanie 
zakończyło się wspólną kolacją, dłu-
gimi rozmowami przy stole, by lepiej  
się poznać i  nawiązać nowe kontakty, 
nie tylko te biznesowe, ale i  przyja-
cielskie. ■

Jak sprzedać pomysł 
w minutę – klubowe 
warsztaty z Robertem 
Oskwarkiem

Jak w  zaledwie minutę zaprezento-
wać siebie i swoją firmę lub pomysł 

na biznes? Często nazywa się to te-
stem windy (bo w niej możesz spotkać 

ważną osobę, na której musisz zrobić 
wrażenie w  bardzo krótkim czasie). 
To nieraz w  biznesie umiejętność klu-
czowa. Członkowie Klubu Integracji 
Europejskiej mieli okazję przećwiczyć 
te umiejętności z  członkiem Klubu, 
biznesmenem i  trenerem – Robertem 
Oskwarkiem.

Od czego zacząć? Wcale nie od 
przedstawienia się. Jesteśmy do tego 
przyzwyczajeni, ale jeśli chcemy coś 
sprzedać, powinniśmy najpierw wzbu-
dzić zainteresowanie, a  nie od razu je 
zaspokajać. Jeśli nasza oferta, pomysł 
lub my sami jesteśmy potrzebni, spró-
bujmy zidentyfikować tę potrzebę 
i  uświadomić ją naszemu rozmówcy. 
A potem przedstawić się i powiedzieć, 
że mamy rozwiązanie. 

Nowo zdobyte umiejętności od  
razu mogło wypróbować kilku ochot-
ników. Pozostali kibicowali, a  potem 
omawiali, co im wyszło dobrze, a  co 
warto poprawić. Na tego, który zrobił 
największy postęp, była przewidziana 
nagroda!

Spotkanie zwieńczył lunch przygo-
towany przez restaurację Florian Ogień 
czy Woda. ■

Business  
Without Limits

Szósta edycja Kongresu Business 
Without Limits odbyła się w dniach 

 13-14 czerwca br. w Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowym Wojewódz twa  
Podkarpackiego G2A Arena w pod -
rzeszowskiej Jasionce, najnowocześniej-
szym centrum wystawienniczo-kongre-
sowym w  podkarpackiem. Wydarzenie 
połączone było z  galą z  okazji trzeciej 
rocznicy otwarcia Centrum. Kongres 
jest miejscem spotkania przedsiębior-
ców, przedstawicieli świata polityki i sa-
morządu oraz naukowców.

Choć nazwa kongresu, Business 
Without Limits, czyli Biznes bez gra-
nic, sugeruje, że chodzi o  ekspansję 
polskich firm za granicą oraz współ-
pracę międzynarodową, to tematyka 
była znacznie szersza. 44 prelegentów 
wzięło udział w pięciu panelach tema-
tycznych dotyczących przyszłości bran-
ży rolno-spożywczej, wpływu przemian 
technologicznych na gospodarkę, roli 
firm rodzinnych w  polskiej gospodar-
ce, możliwości inwestycyjnych w kraju 
oraz ekspansji zagranicznej rodzimych 
firm. Ponadto goście kongresu mogli 
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wysłuchać power speech pt. „Interna-
tional Business Development. Jak bez-
piecznie i  skutecznie rozszerzyć swoją 
działalność w  innych krajach i  na in-
nych kontynentach”, którą wygłosił 
Mathieu Nicodeme.

Wydarzenie ubarwiły akcenty kultu-
ralne. Goście mieli okazję obejrzeć spek-
takl „Miłość w  dużych miastach, czyli 
korpo i tradycja” w wykonaniu Krakow-
skiego Teatru Komedia, a także koncertu 
w wykonaniu Mateusza Ziółko ■

Światowa Konferencja 
Gospodarcza Polonii
Światowa Konferencja Gospodarcza Po-
lonii to największe spotkanie skupiające 
polonijnych przedsiębiorców  
z całego świata, miejsce wymiany wiedzy, 
doświadczeń i nawiązywania kontaktów 
pomiędzy przedstawicielami środowisk 
gospodarczych Polonii ze wszystkich 
kontynentów oraz przedstawicielami 
krajowego biznesu. XXI edycja tego  
wydarzenia odbyła się w dniach  
15-16 czerwca w Centrum Konferencyjnym 
MS Mermaid w Warszawie.

Celem organizowanych od wielu lat 
kolejnych edycji Konferencji jest 

rozwijanie międzynarodowej współpra-
cy gospodarczej osób polskiego pocho-
dzenia oraz powiązań pomiędzy krajami 
ich osiedlenia a ojczyzną. Organizatora-
mi wydarzenia byli Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego oraz 
Fundacja Polonia Gospodarcza Świata. 
Obrady plenarne konferencji zostały 
otwarte przez marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Adama Struzika.

Wydarzeniu towarzyszył Polonij-
ny Piknik Współpracy Gospodarczej, 
który odbył się w Skaryszewie pod 
Radomiem. Tam w luźnej atmosferze 
polonijni i mazowieccy przedsiębiorcy 
mogli nawiązywać nowe kontakty biz-
nesowe.

Udział w konferencji wzięli między 
innymi polonijni przedsiębiorcy ze Sta-
nów, Indonezji, Afryki Płd., Wietnamu, 
Indii, Belgii, Szwecji, Ukrainy, Bułga-
rii, Czech, Niemiec, Zambii, Rumunii, 
Włoch, Gruzji, Mołdawii, Paragwaju, 
Litwy, Białorusi i Łotwy.  ■

Festiwal Wisła,  
czyli polskie kino  
podbija świat
Dwunasta edycja niezwykłego, wędrują-
cego festiwalu zawita do aż 14 krajów na 
trzech kontynentach. Z polską kinema-
tografią mogą zapoznać się mieszkańcy 
Rosji, Azerbejdżanu, Kirgistanu,  
Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu, 
Białorusi, Serbii, Gruzji, Chorwacji, Chile, 
Islandii, Czech oraz Turcji. 

Na uroczystym otwarciu festiwalu 
w moskiewskim kinie „Iluzjon” 

pojawiło się wielu przedstawicieli pol-
skiej kultury. Była oczywiście Małgo-
rzata Skulska, dyrektor festiwali Wisła 
i Sputnik, dyrektor Instytutu Polskiego 
w Moskwie Piotr Skwieciński i amba-
sador Włodzimierz Marciniak. Zapro-
szono też siedmiu reżyserów: Filipa 
Bajona, Janusza Kondratiuka, Kingę 
Dębską, Ewę Bukowską, Olgę Chajas, 
Łukasza Grzegorzka, Stanisława Ber-
bekę i Joannę Kaczmarek. Jako film 
otwarcia pokazano nagrodzoną Złotą 
Palmą i nominowaną do Oscara „Zim-
ną wojnę” Pawła Pawlikowskiego. 

Po otwarciu festiwal ruszył w głąb 
Rosji; pokazy zaplanowano m.in. w Je-
katerynburgu, Noworosyjsku, Twerze, 
Rostowie nad Donem, Niżnym Nowo-
grodzie, Nowogrodzie Wielkim i Kali-
ningradzie. 

Festiwal to nie tylko okazja do za-
prezentowania rodzimej kinematogra-
fii; to także konkurs, w którym o Grand 
Prix walczyć będzie 12 filmów. Wyboru 
dokona wzorem Sputnika trzyosobowe 
jury: reżyserka Natalia Mieszczanino-
wa, aktor Stiepan Diewonin i krytyczka 
filmowa Olga Galickaja. W konkursie 
biorą udział filmy: „7 uczuć” Marka 
Koterskiego, „53 wojny” Ewy Bukow-
skiej, „Wieża. Jasny dzień” Jagody Szelc, 
„Nina” Olgi Chajdas, „Atak Paniki” 
Pawła Maślony, „Cicha noc” Piotra Do-
malewskiego, „Córka trenera” Łukasza 
Grzegorzka, „Jak pies z kotem” Janu-
sza Kondratiuka, „Kamerdyner” Fili-
pa Bajona, „Wilkołak” Adriana Panka, 
„Ułaskawienie” Jana Jakuba Kolskiego 
i „Fuga” Agnieszki Smoczyńskiej.

Tak jak Sputnik, cały festiwal Wisła 
objęty jest patronatem medialnym klu-
bu i magazynu „przedsiębiorcy@eu”.

Więcej informacji: www.festiwal-
wisla.pl/2019  ■ 
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Polsko-Afrykańska Gala Osiągnięć 
Biznesowych 
Czołowi przedstawiciele biznesu z Afryki odwiedzili w czerwcu stolicę za sprawą  
Polsko-Afrykańskiej Gali Osiągnięć Biznesowych, by razem z polskimi przedsiębiorcami 
odebrać nagrody za to, że dzięki swojej ciężkiej pracy, przywództwu i wizji stanowią 
przykład i inspirację, a ich dokonania pozostawiły niezatarty ślad. Wśród gości pojawili 
się ludzie stojący na czele największych firm w najważniejszych krajach tego kontynentu: 
Algierii, Angoli, Egipcie, Demokratycznej Republice Kongo, Maroku, Nigerii, Republice 
Południowej Afryki, Libii, Tunezji i Senegalu.

Nazwiska tych z Polski są wszystkim 
znane. To Michał Sołowow, 

Zygmunt Solorz, Dominika Kulczyk, 
Jerzy Starak i Dariusz Miłek. Nazwiska 
najważniejszych ludzi biznesu w Afry -
ce są nam jednak najczęściej obce, 
a przecież powinniśmy je znać, jeśli 
poważnie myślimy o robieniu tam 
biznesu, bo to oznacza, że bardzo 
często to oni będą naszymi partnerami. 
Więcej, powinni być, jeśli szukamy 
wiarygodnych partnerów, ludzi, z któ -
rymi warto robić biznes!

Zorganizowana przez Polsko-Afry-
kańską Izbę Przemysłowo-Handlową 
gala odbyła się w najbardziej presti-
żowym miejscu, na Złotej 44 w wie-
żowcu zaprojektowanym przez Danie-
la  Li   beskinda. Polsko-Afrykańska Gala 
Osiąg   nięć Biznesowych (Polish African 
Business Achievements Awards) uho-
norowała największych liderów biz-
nesowych, zarówno polskich jak afry-
kańskich. Afrykańscy liderzy biznesowi 
pochodzą z krajów mających swoje 
placówki dyplomatyczne w Polsce. 

Polish African Business Achievement 
Awards stworzyło możliwość zebrania 
wszystkich największych liderów biz-
nesowych w jednym miejscu, a także 
wzmocniło przyjaźń oraz wykreowa-
ło wspólne przedsięwzięcia pomię-
dzy  krajami kontynentu afrykańskiego  
i Polską. ■

114    przedsiebiorcy@eu

fot.�materiały�organizatora
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VII Kongres Nowoczesnej Gospodarki
Siódma edycja Kongresu Nowoczesnej Gospodarki odbyła się 10 maja br. w warszawskim 
Domu Technika NOT. Organizatorami wydarzenia byli Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, 
Ogólnopolska Izba Gospodarcza, Instytut Europejskiego Biznesu i Klub Nowoczesnego  
Biznesu. Klub Integracji Europejskiej razem z magazynem „przedsiębiorcy@eu”  
zostali partnerami tego ważnego wydarzenia.

Wśród debatujących zna-
leźli się: Marzena Gra-
decka – Prezes Polskiej 
Grupy Drogeryjnej, Jan 

Rakowski – Prezes Kongregacji Przemy-
słowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej, Tadeusz Sławik – Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Polskiej 
Grupy Zakupowej Kupiec, Stanisław 
Zieńkowicz – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej sieci handlowej „MER-
CO”, Wiesław Michałowski – Prezes 
Kraśnickiej Izby Gospodarczej, Maciej 
Ptaszyński – Dyrektor Generalny Pol-
skiej Izby Handlu, Ryszard Jaśkowski 
– Prezes Krajowego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Spożywców „Społem” 
w Warszawie oraz Tadeusz Zagórski – 
Prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Han-
dlu i Usług.

Debatowano o handlu detalicznym, 
sukcesji w firmach rodzinnych, ozuso-
waniu przedsiębiorców czy RODO. 
Maciej Orłoś opowiedział uczestni-
kom o sztuce wystąpień publicznych, 
dr n. med. Danuta Myłek podpowie-
działa, jak w dobrym zdrowiu dożyć 
sędziwego wieku, a Marcin Juchnie-
wicz wyjawił tajemnice komunikacji 
biznesowej.

Ważnym punktem wydarzenia było 
wręczenie nagród w konkursach or-
ganizowanych organizowana przez 
Kongregację Przemysłowo-Handlową, 
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą, Insty-
tutu Europejskiego Biznesu oraz ULAN, 
a także odznaczeń państwowych. Kon-
gres zakończył wspólny obiad i after-
party w mieszczącej się na parterze 
gmachu NOT restauracji Avangarda. ■ 

Wydarzenia
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Dzięki mistrzostwom uczestnicy mogą nie 
tylko sprawdzić, jak wypadają ich zdolności 
pamięciowe na tle innych zawodników, ale 
przede wszystkim zobaczyć, jak działają ich 
mózgi w momentach stresu

Wydarzenia

Zapamiętywanie  
jako sport wyczynowy

Czy zapamiętywanie może być sportem? Okazuje się, że jak najbardziej.  
Dowodzi tego już IV edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci Best Brain, która odbyła się 
8 czerwca br. Z roku na rok w tych zawodach startuje coraz większa liczba uczestników.  
Podczas pierwszej edycji w 2016 roku w imprezie wzięło udział niespełna 30 osób,  
w tym roku było to ponad 80 pamięciowych sportowców. Prawdopodobnie osoba,  
która słyszy po raz pierwszy nazwę „Mistrzostwa Pamięci”, może się zastanawiać,  
po co w ogóle organizować mistrzostwa w zapamiętywaniu? 

Najprostszą odpowiedzią na 
to pytanie jest fakt, że ry-
walizacja zawsze motywuje 
ludzi do ćwiczeń, do próby 

osiągania coraz to lepszych rezultatów. 
Dzięki mistrzostwom uczestnicy mogą 
nie tylko sprawdzić, jak wypadają ich 
zdolności pamięciowe na tle innych za-
wodników, ale przede wszystkim zoba-
czyć, jak działają ich mózgi w momen-
tach stresu. Czy potrafią wykorzystać 
stres do osiągania lepszych rezultatów, 
czy jednak muszą popracować nad jego 
opanowywaniem, ponieważ ulegają de-
koncentracji?

Zapamiętywanie jest umiejętnością, 
która opiera się na pewnych techni-

kach, ale jej skuteczność buduje się 
przede wszystkim podczas treningu. 
Były mistrz świata Jonas Von Essen 
mówi, że ćwiczy wiele godzin dziennie 
i to przynosi mu tak wspaniałe wyniki. 

Tak jak w każdym sporcie, tak i w za-
pamiętywaniu liczą się detale przy do-
bieraniu właściwej techniki, odpowied-
niego systemu zapamiętywania oraz 
najbardziej skutecznego treningu. 

fot.�materiały�organizatora
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Jakich korzyści mogą spodziewać 
się uczestnicy dzięki mistrzostwom 
pamięci? Oprócz dobrej zabawy, moż-
liwości porozmawiania z innymi pasjo-
natami, którzy dbają o swoje umysłowe 
mięśnie, zyskują wytrenowany mózg. 
Trening zapamiętywania wyobraźnią 
można nazwać siłownią dla mózgu. 
Podczas ćwiczeń na siłowni nie jest ce-
lem „dobiegnięcie” na automatycznej 
bieżni do jakiegoś punktu, ale zdobycie 
lepszej kondycji, która pomoże w życiu 
codziennym. Tak samo jest podczas tre-

ningu mózgu – nie chodzi tylko o  to, 
aby zapamiętać ciągi cyfr, słów, kolo-
rów czy obrazków, ale żeby w codzien-
nym życiu mieć lepszą koncentrację 
uwagi oraz łatwiej przyswajać informa-
cje i nimi operować.

Tegoroczne IV Ogólnopolskie Mi-
strzostwa Pamięci Best Brain dobitnie 
pokazały, że rekordy pamięciowe są po 
to, aby je pobijać. Atmosfera była wspa-
niała! W każdej grupie wiekowej (dzie-
ci, młodzież i dorośli) stawiło się prawie 
po 30 zawodników. Podczas mistrzostw 

ustanowiono osiem nowych rekordów 
polski! Zwycięzcami klasyfikacji ge-
neralnej zostali: Jan Zoń (klasyfikacja 
dorosłych), który zapamiętał kolejność 
238 losowych obrazów w 240 sekund, 
Blanka Kur (klasyfikacja młodzieży), 
która ustanowiła nowy rekord kraju 
w  zapamiętywaniu sekwencji kolorów 
usłyszanej jednokrotnie w  tempie 2 s/
kolor (zapamiętała tak 41 kolorów 
w  dobrej kolejności) oraz Kuba Zga-
jewski (klasyfikacja dzieci), który zapa-
miętał 46 cyfr w dwie minuty, pobijając 
prawie dwukrotnie dotychczasowy re-
kord polski w kategorii dziecięcej.

Dzięki naszym tegorocznym sponso-
rom (CreoToy, iMindMap.pl, Memory 
League, Graal oraz EDGARD) oraz 
patronom (Fundacja Humanites, Klub 
Integracji Europejskiej, Europejskie 
Forum Przedsiębiorczości, magazyn 
„przedsiębiorcy@eu” oraz LXIV LO 
w  Warszawie) najlepsi uczestnicy zdo-
byli nie tylko doświadczenie oraz moż-
liwość wyćwiczenia swoich umiejętno-
ści umysłowych, ale również wspaniałe 
nagrody! Ponadto organizatorzy Mi-
strzostw Europy Pamięci IAM 2019 
przekazali zaproszenia na tę imprezę 
dla zwycięzców poszczególnych grup 
wiekowych. ■

Wydarzenia
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Aktywność mimo wszystko
Sport to zdrowie – każdy chociaż raz w swoim życiu usłyszał to stwierdzenie. Niestety,  
nie każdy może sobie pozwolić na aktywność w takim stopniu, w jakim by chciał.  
Dzieci i młodzież po przebytych chorobach onkologicznych, a w szczególności te  
po zabiegach chirurgicznych, muszą szczególnie uważać na wszelkie urazy i przeciążenia. 
Co zatem zrobić, aby nie czuły się one wykluczone i pozbawione możliwości aktywnego 
funkcjonowania, tak jak ich w pełni zdrowi rówieśnicy?

Autorka: Ewa Styś

Rehabilitacja onkologiczna to 
proces medyczno-społeczny, 
którego celem jest przywróce-
nie lub poprawa stanu psycho-

fizycznego pacjenta onkologicznego oraz 
tych małych pacjentów, którzy leczenie 
nowotworów mają już za sobą. Zgodnie 
z  aktualnymi trendami i  wytycznymi, 
rehabilitacja powinna być postrzegana 
jako integralna i komplementarna część 
interdyscyplinarnego leczenia onkolo-
gicznego.

Fundacja Spełnionych Marzeń już  
od ponad siedemnastu lat wychodzi  
naprzeciw oczekiwaniom pacjentów  
onkologicznych i zaprasza ich do 
udziału w różnego rodzaju projek-
tach. Poprzez warsztaty prowadzone 
bezpośrednio na oddziałach onkologii 
dziecięcej czy też większe działania, 
które mają miejsce już poza murami 
szpitala (np. Harleyada Marzeń czy  
Pokazy Mody z udziałem podopiecz-
nych), zmienia podejście pacjentów  

do samej hospitalizacji oraz rehabi
litacji. 

Przywrócić wiarę w siebie

Dwoma największymi projektami  
Fundacji są Igrzyska Spełnionych Ma-
rzeń (dawniej Onko-Olimpiada), któ-
rych ósma edycja czeka nas latem 2020 
roku, oraz Onko Liga, która swoją 
pierwszą odsłonę miała w  lipcu tego 
roku (19–21 lipca 2019). Oba wydarze-

Wydarzenia
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nia odbywają się w obiektach Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Józefa Pił-
sudskiego na warszawskich Bielanach. 
To projekty, których głównym celem 
jest rehabilitacja, integracja i  aktywi-
zacja pacjentów po przebytych choro-
bach nowotworowych. To wyjątkowe 
zaproszenie kierowane do pacjentów 
z  całej Polski, ale też Europy Środ-

kowo-Wschodniej, pozwoli im znów 
uwierzyć w siebie i swoje możliwości. 

Choroba nowotworowa niestety 
bardzo podstępnie odbiera pacjentom 
pewność siebie i wiarę we własne moż-
liwości. Chociaż raka pokonali i zdawać 
by się mogło, że góry mogą przenosić, 
bo nic już im nie jest straszne, to jed-
nak coś ich dalej blokuje. Coś nie po-

zwala zrobić kroku naprzód i ponownie 
zawalczyć o siebie. Motywowani przez 
rodziców, lekarzy i wolontariuszy, decy-
dują się i podejmują wyzwanie, by wyjść 
z własnej strefy komfortu i udowodnić 
sobie, że mogą o  wiele więcej, niż im 
się wydaje. Muszą tylko zrobić pierwsze 
sportowe kroki. Efektem jest niesamo-
wita satysfakcja nawet z samego udziału 
w wydarzeniu, bo kolejny raz pokonali 
słabości, poznali niesamowitych ludzi, 
którzy mają podobne doświadczenie, 
a także przeżyli fantastyczną przygodę. 

Siła i waleczność

Uśmiech, który jest nieodłącznym 
towarzyszem każdego, kto tego typu 
wydarzenia tworzy, sprawia, że nie ma 
miejsca na zmartwienia i łzy. Chyba że 
są to łzy wzruszenia, a tych nam nie bra-
kuje. Rozmowy o tym, kto ile przeszedł 
i  jaką ewentualną niepełnosprawność 
z  tego powodu dzisiaj ma, przybierają 
wówczas wymiar siły i mocy, jaką każdy 
zawodnik wydarzeń sportowych obec-
nie posiada. Bo oni już wiedzą, że każde 
doświadczenie, z jakim przyszło im się 
zmierzyć, jest wyrazem dzisiejszej mocy 
i niezłomności, które doprowadziły ich 
na zwycięskie podium. Nieważne, czy 
z  medalem, czy bez, oni wygrali już 
znacznie więcej – życie i  radość dnia 
codziennego. To oni dziś stają się moty-
wacją dla tych, którzy dopiero co stają 
do walki w meczu o najwyższą stawkę. 
Waleczności, zaangażowaniu i  sile, ja-
kie prezentują zawodnicy, nie mogą się 
równać żadne inne mistrzostwa. 

Tegoroczne wydarzenie inauguruje 
cykl rozgrywek drużyn z  całej Polski 
oraz z zaprzyjaźnionych ośrodków on-
kologicznych z zagranicy. W tym roku 
w  Onko Lidze udział wzięły również 
dzieci z  Litwy, Słowacji, Turcji, Czech 
oraz Ukrainy. 20 lipca na terenie Aka-
demii Wychowania Fizycznego odbyły 
się rozgrywki eliminacyjne, a kolejnego 
dnia rozgrywki finałowe. Zarówno na 
zawodników, jak i  uczestników wyda-
rzenia czekało sporo atrakcji. 20-go lip-
ca podczas uroczystego otwarcia odbył 
się m.in. pokaz gimnastyki artystycznej 
i  cheerleaderskiej, występy artystyczne 
oraz wiele, wiele innych. Można było 
również wziąć udział w wielu warszta-
tach, np. z  robotyki, małego inżyniera 
czy robienia mydełek. Oczywiście nie 
zabrakło stoiska, na którym można 
było umalować buzię w barwy drużyn, 
którym się kibicuje. Wieczorem odbyły 
się pokazy sztuki walki kendo czy wy-
czynowego podbijania piłki na warszta-
tach freestyle football. ■ 
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Klub Superbab,  
czyli enklawa silnej kobiecości
Zaczęło się jak zawsze – od marzenia, by stworzyć wyjątkowe miejsce.  
Przestrzeń spotkań kobiet, które lubię, podziwiam i szanuję. Kobiet kreatywnych,  
intrygujących, pełnych dobrej energii, która przekłada się na życzliwość do świata i ludzi.

Autorka: Lidia Stanisławska

Myśl o stworzeniu miejsca, 
gdzie kobiety mogłyby 
konstruktywnie spędzać 
czas, nie dawała mi spo-

koju. Zrządzeniem losu trafiłam na lo-
kal, który idealnie nadawał się do tego 
przedsięwzięcia. Krzysztof Logan To-
maszewski, pisarz i autor tekstów wielu 
znanych piosenek (niektóre z nich mam 
w swoim repertuarze), zaprosił mnie na 
ulicę Chłodną 3 do restauracji Florian. 
Właśnie tam zaplanował mój recital 
połączony z jego wieczorem autorskim. 
Kiedy wdrapałam się na pierwsze pię-
tro tej pięknej, osiemnastowiecznej 
kamienicy, wiedziałam, że to jest to – 

wymarzone miejsce dla naszego klubu 
superbab, czyli w  przewrotnym skró-
cie SB. Wnętrze od razu zaczarowało 
mnie pięknymi przedmiotami, lustra-
mi, kwiatami, starymi, poprzeciera-
nymi meblami. Panowała w  nim jakaś 
szczególna aura. Bingo! Uściskałam 
się z  właścicielką, Hanią Wnukiewicz, 
której urodzie dorównuje jedynie jej 
otwartość. Mając wrażenie, że znamy 
się od zawsze, wprowadziłam ją w moje 
plany, które przyjęła z entuzjazmem. 

Kilka miesięcy po rozmowie w  an-
drzejkowy wieczór odbyło się nasze 
pierwsze klubowe spotkanie. Zaprosi-
łam przyjaciółki, koleżanki i  ich zna-

jome. Było naprawdę magicznie. Nie 
tylko ja śpiewałam i opowiadałam żar-
ty o  kobietach, występowały również 
moje zaprzyjaźnione artystki: Emilia 
Krakowska, Basia Wrzesińska, Jola 
Jaszkowska z  rewii muzycznej Sabat 
oraz Małgosia Gadecka ze śląskiego 
Kabaretu Mocherowe Berety. Hania 
przygotowała pyszne jedzonko i winko, 
by umilić nam atmosferę. Jesienią miną 
trzy lata od tego momentu! 

Chciałam, by przyjemne spędzanie 
czasu było nie tylko oglądaniem wystę-
pów licznych artystów. Od początku pla-
nowałam rozszerzenie formuły naszych 
spotkań. Niektóre pomysły wychodzi-
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ły od klubowiczek. Autorki 
prozy opowiadały o  swoich 
utworach, poetki recytowa-
ły swoje wiersze. Pokusiły-
śmy się nawet o pokaz mody  
projektantki Doroty Gold-
point, na który Hania zor-
ganizowała czerwony dy-
wan i w którym sama razem 
z  naszymi dziewczynami 
wzięła udział w  charakterze 
modelki. A  to nie koniec! 
Były również: wystawa ka-
rykatur, smarowanie rąk 
kolagenem, wykłady o zdro-
wym odżywianiu, nauka 
eleganckiego poruszania się, 
loterie. Ela Jodłowska uspo-
kajała nas tekstami swojego 
„Klimakterium”, a  dopusz-
czeni w  drodze wyjątku do 
głosu niepospolici panowie 
– Jerzy Bralczyk, Mariusz 
Szczygieł czy Jerzy Gru-
za – opowiadali anegdoty  
ze swojego barwnego życia. 
Oj, działo się, działo! Mamy 
jeszcze wiele pomysłów na 
uatrakcyjnienie naszych co-
miesięcznych spotkań. Może 

już niedługo zorganizujemy 
pchli targ, na którym bę-
dzie można powymieniać 
się ciuszkami, książkami czy 
zbędnymi gadżetami. 

Atrakcje atrakcjami, ale 
najważniejsze są dla nas 
nowe przyjaźnie nawiązane 
podczas klubowych zebrań. 
To właśnie one stanowią 
o  sile naszych klubowiczek, 
które wzajemnie się wspie-
rają w  sprawach mniejszych 
i  większych. A  jako że są 
wśród nas kobiety wielu za-
wodów: lekarki, prawniczki, 
nawet pani notariusz, zawsze 
możemy liczyć na poradę 
z pierwszej ręki. Podporą dla 
naszej psyche jest stała obec-
ność znakomitej psycholog 
Zuzanny Celmer, która zna 
na wylot tajniki kobiecej du-
szy i pomaga nam kochać sie-
bie, wybaczać i dbać o swoją 
kondycję psychiczną. Myślę, 
że zanim zdmuchniemy trze-
cią świeczkę z tortu, dołączy 
do nas jeszcze parę kolejnych 
świetnych superbab. ■

fot.�Małgorzata�Iwanicka
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Projekt Perły EuroTurystyki, którego
organizatorem jest Europejskie Forum
Przedsiębiorczości, ma na celu
wyłonienie i docenienie
najciekawszych obiektów
turystycznych w Polsce. Przyczynia się 
w ten sposób do kształtowania
wizerunku kraju jako atrakcyjnego
celu podróży turystycznych poprzez
popularyzowanie regionów, miast 
i miejsc atrakcyjnych dla turystów.

ZGŁOŚ SWÓJ OBIEKT TURYSTYCZNY 
DO PROJEKTU PERŁY EUROTURYSTYKI:

LBRYK@EFP.BIZ.PL
WWW.PERLYEUROTURYSTYKI.EU

O PROJEKCIE

ZNAJDŹ SIĘ W GRONIE PEREŁ EUROTURYSTYKI
POKAŻ ŚWIATU SWOJĄ WYJĄTKOWĄ OFERTĘ TURYSTYCZNĄ

CO ZYSKUJESZ, JEŚLI ZOSTANIESZ
ZAKWALIFIKOWANY?

Reklamę w prasie, Social Mediach i na
stronach internetowych organizatora.
Obecność w bazie Europejskiego
Forum Przedsiębiorczości - Twoja
oferta trafi do grona prezesów       
 i właścicieli biznesu.
Udział w uroczystej Gali, podczas
której zostanie zaprezentowana Twoja
oferta.
Statuetkę Perły EuroTurystyki i dyplom 
z uzasadnieniem przyznania tytułu.



Biznes dla bezpieczeństwa
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz 
bezpieczeństwa drogowego” odbędzie się 11 października bieżącego roku  
w Sali Balowej Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie.  
Podczas uroczystej gali wieńczącej wydarzenie wiodące firmy innowacyjne zostaną  
uhonorowane tytułem i statuetką „Patron Bezpiecznych Dróg 2019”. Zostaną także  
wręczone podziękowania i certyfikaty „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”.

Autorka: Aleksandra Kieres

Tegoroczna gala będzie miała 
charakter jubileuszowy, bo-
wiem na rok 2019 przypada 
15-lecie działalności Funda-

cji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych 
w  Wypadkach Drogowych OPP, ini-
cjatora i  głównego organizatora wy-
darzenia. Współorganizatorami wyda-
rzenia są reprezentanci sektora nauki, 
gospodarki i  kultury, odpowiednio 
Katedra Zarządzania Przedsiębior-
stwem Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i  Zarządzania Uniwersytetu Szczeciń-
skiego wraz z  Instytutem Badań nad 
Innowacjami i  Przedsiębiorczością, 
Klub Integracji Europejskiej z siedzibą 
w Warszawie oraz Agencja Artystyczna 
„Laura”. Ponadto obsługę prawną wy-
darzenia zapewni Kancelaria Adwokac-
ka Majda Strzyżewska sp.p. z  Pozna-
nia. Zaproszono około czterystu gości, 
wśród nich przedstawicieli admini-
stracji publicznej centralnego szczebla 
(ministerstw i komend głównych) oraz 
przedsiębiorców związanych z  branżą 
motoryzacyjną, usługami ubezpiecze-
niowymi i  innymi gałęziami gospo-
darki, a  także przedstawicieli kultury, 
sztuki i nauki oraz reprezentantów lo-
kalnych i  ogólnopolskich mediów. Ze 
względu na dużą wagę społeczną wyda-
rzenia organizatorzy Konwentu wystą-
pią o  Honorowy Patronat Prezydenta 
RP lub innej Osoby Publicznej.

Poczucie bezpieczeństwa to jedna 
z  głównych, podstawowych potrzeb 
każdego człowieka („Hierarchia po-
trzeb” Abrahama Maslowa), a  tym-
czasem policyjne statystyki alarmują, 
że pierwszy kwartał tego roku był naj-
czarniejszy na drogach od lat. Funda-
cja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych 
w  Wypadkach Drogowych realizuje 
liczne programy prewencyjne i  kam-

panie medialne, takie jak na przykład 
emitowany w marcu i maju tego roku 
w Polskim Radiu SA i Telewizji Polskiej 
SA spot akcji społecznej „Jeżdżę świa-
domie”. 

Jednak wciąż nierozwiązany pro-
blem nadmiernej ilości i  śmiertelności 
wypadków drogowych w  Polsce wy-
maga podejścia kompleksowego, opar-
tego na współpracy wielu podmiotów 
z  różnych sektorów, wzbogaconego 
o  nowe, innowacyjne rozwiązania 
wypracowane w  toku tej współpracy 
na gruncie naukowym i  praktycznym. 
W  chwili obecnej podejmowane pro-
jekty na rzecz profilaktyki wypadków 
drogowych są zbiorem indywidualnych 
działań, brak im natomiast podejścia 
systemowego. 

Zorganizowanie konferencji ma 
umożliwić naukowe ujęcie problemu 
i wyłonić próby jego rozwiązania, włą-
czając w  to zaangażowanie kreatyw-
ności wszystkich obywateli za pośred-
nictwem otwartego naboru. Program 
konferencji skupiać się będzie na pro-
blemach potrzeby stworzenia regulacji 
prawnych i  instytucjonalnych uspraw-
niających wdrażanie nowych rozwią-
zań technologicznych wzmacniających 
bezpieczeństwo drogowe oraz koniecz-
ności poprawy działań prewencyjnych 
i  korzyści jakie płyną z  wykorzysta-
nia dostępności produktów i  usług 
w  zwiększaniu konkurencyjności pol-
skich przedsiębiorstw na rynku krajo-
wym i międzynarodowym. Organizato-
rzy stawiają sobie za cel wsparcie pro-
cesu intensyfikacji nowych pomysłów, 
które pozwolą na szybsze, skuteczniej-
sze i  bardziej wydajne rozwiązywanie 
problemu społecznego związanego 
z  nadmierną ilością i  śmiertelnością 
wypadków drogowych w  Polsce. Za-

danie to osiągane będzie na polu debat 
naukowych w całym cyklu konferencji, 
z których pierwsza ma być jego inaugu-
racją, oraz zaangażowania wszystkich 
chętnych obywateli w  drodze otwar-
tego naboru, do którego zgłoszenia 
przyjmowane są poprzez formularz 
online. Niezbędnym działaniem jest 
także usprawnienie współpracy mię-
dzysektorowej, co zagwarantowane 
będzie przez samych uczestników i go-
ści, reprezentujących różne podmioty 
i instytucje.

Drugą część wydarzenia wypełni 
uroczysta Gala, podczas której prze-
widywane są niezwykle emocjonalne 
występy niepełnosprawnych artystów 
i  modelek oraz towarzyszących im 
gwiazd filmu i  sceny polskiej. Część 
artystyczną Gali poprowadzi znana 
i  lubiana aktorka Laura Łącz. W  po-
dziękowaniu za łączenie biznesu z dzia-
łalnością społeczną i  wieloletnie zaan-
gażowanie na rzecz potrzebujących, 
filantropom i  firmom zaangażowanym 
społecznie wręczone zostaną podzięko-
wania i certyfikaty „Szlachetna Firma – 
Dobroczyńca w Biznesie”. Konferencja 
oraz gala będą także doskonałą okazją 
do promocji podmiotów/firm przyczy-
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Forum Inteligentnego Rozwoju  
już w listopadzie!
Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się w dniach 28-29 listopada br. w Uniejowie.  
To wydarzenie poświęcone nowym technologiom, wynalazkom, innowacjom i temu,  
jak je wdrożyć. To debata z udziałem branżowych liderów, innowatorów i inwestorów  
oraz platforma transferu technologii na linii nauka-biznes-samorząd. My w szczególności 
zachęcamy przedsiębiorców do udziału w tym wydarzeniu, które objęliśmy patronatem 
medialnym. 

Aż trzech na czterech uczestni-
ków zeszłorocznego Forum 
Inteligentnego Rozwoju za-
deklarowało uczestnictwo w 

kolejnej edycji forum. Być może przy-
czyniła się do tego pewna zmiana w for-
mule forum. Tak jak poprzednie, odbę-
dzie się ono w Uniejowie, jednak tym 
razem zostanie wzbogacone galą Pol-
skiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju i 

trwającym do późna w nocy bankietem. 
Pięćdziesięciu mówców, dziesięć 

ścieżek tematycznych i aż pół tysiąca 
innowatorów – tak ma wyglądać Fo-
rum Inteligentnego Rozwoju i warto w 
tych dniach w Uniejowie być. Nie tylko 
po to, by odwiedzić sławne termy, choć 
oczywiście i tam zajrzeć należy. Zresz-
tą bilet na forum obejmuje też wstęp  
na termy. Do zobaczenia w listopa-

dzie w Uniejowie, bo my też tam bę-
dziemy! 

Więcej informacji na stronie forum: 
www.irforum.pl  ■

niających się do zmniejszania ilości wy-
padków komunikacyjnych oraz rozmia-
rów ich skutków, bowiem uhonorowa-
ni zostaną na niej wiodący innowatorzy 
z branż: motoryzacyjnej, infrastruktury 
drogowej, transportowo-przewoźniczej  
i  szkoleniowej, tytułem i statuetką  
„Patron Bezpiecznych Dróg 2019”.

Konferencję i  Galę zwieńczy uro-
czysty bankiet, który dzięki swej mniej 
formalnej atmosferze przyczyni się do 

nawiązywania nowych i  zwiększana 
zażyłości już istniejących kontaktów. 
Udział w  wydarzeniu z  pewnością 
usprawni współpracę z  innymi pod-
miotami, przyczyni się do wypracowa-
nia innowacji oraz stanie się szansą na 
uzyskanie prestiżowego wyróżnienia. 
Serdecznie ZAPRASZAMY i  zachę-
camy również do skorzystania boga-
tej oferty sponsorskiej, gwarantującej 
liczne dodatkowe profity. Więcej in-

formacji dot. wydarzenia na stronie:  
www.fundacjanadzieja.com

Czekamy na Państwa zgłoszenia 
i nominacje. ■

Kontakt: 
Prezes Zarządu Fundacji  
„Nadzieja” Osób Poszkodowanych 
w Wypadkach Drogowych
Aleksandra Kieres 
tel.: +48 601 147 413 
e-mail: fundacja.nadzieja@gmail.com

Globalny zjazd Polonii

Druga polska edycja Kongre-
su 60 Milionów odbędzie 
się dniach 28-30 sierpnia 
w G2A Arena, Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowym Woje-
wództwa Podkarpackiego w Jasionce. 
Ideą leżącą u podstaw Kongresu jest 
integracja polskich środowisk bizneso-
wych z całego świata. 

Na rzeszowskie spotkanie zaplano-
wano 16 paneli dyskusyjnych. Program 
uatrakcyjniają również takie wydarze-
nia, jak: 60 MLN Sailing Cup – rega-

ty na wodach Jeziora Solińskiego, 60 
MLN Golf Cup Poland – Turniej na 
Polu Golfowym “Dwa Stawy” w pod-
rzeszowskiej Trzcianie. Odbędzie się 
też prelekcja poświęcona klimatowi 
gospodarczemu Krakowa wraz z przed-
stawieniem oferty inwestycyjnej dla 
Polonii oraz prezentacją Krakowa jako 
Europejskiej Stolicy Kultury Gastrono-
micznej. Goście będą mogli zwiedzić 
Kraków z przewodnikiem oraz obejrzeć 
spektakl „Bracia Polacy znad Wisły” 
Krakowskiego Teatru Komedia wysta-

wiany na statku Batory stacjonującym 
nad Wisłą pod Zamkiem na Wawelu.
Organizatorzy wierzą, że Kongres 60 
mi  lionów stanie się płaszczyzną mię-
dzynarodowej i międzypokoleniowej 
komunikacji w nowoczesnym wymia-
rze, przyczyniając się tym samym do 
integracji rozproszonej po świecie pol-
skiej społeczności i zacieśnienia więzów, 
nie tylko o charakterze biznesowym.
Rejestracja na stronie: www.60mln.pl
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Stowarzyszenie Wspierania 
Bezpieczeństwa Narodowego

Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ

Komitet Bezpieczeństwa Biznesu
Krajowej Izby Gospodarczej

WDW RYNIA

+48 32 206 46 00
biuro@swbn.pl

IX  Konferencja
  Bezpieczeństwa 
  Narodowego

konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl

9-10 października 2019
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Kierownicy  

Dyrektorzy, kierownicy  
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Marcin Soból
Szef Kuchni restauracji Krasnodwór

Roladka z indyka ze szparagami, 
mozzarellą, purée z marchwi, 
warzywami korzeniowymi,  
fasolką edamame i młodymi 
ziemniakami 

Wykonanie:

Szparagi blanszujemy. Filet z indyka rozklepujemy, doprawiamy solą i pieprzem.  
Układamy plastry mozzarelli i trzy połówki szparagów. Roladkę z indyka zwijamy w folię aluminiową 
i wkładamy do pieca na około 15 min w temperaturze, pieczemy w temperaturze 160˚C.

Obgotowaną młodą marchew i pietruszkę obsmażamy na maśle wraz z fasolkami i szparagami. 
Marchewkę obieramy, kroimy na mniejsze kawałki i gotujemy w wodzie z dodatkiem Ziarenek 
Smaku i odrobiny soli do miękkości. Ugotowaną marchewkę odcedzamy.

Marchewkę na purée obieramy, kroimy na mniejsze kawałki i gotujemy do miękkości. 

Całość blendujemy. Następnie dodajemy masło i śmietanę do momentu, aż purée zrobi się 
aksamitne. Całość doprawiamy solą i pieprzem i odrobiną soku z pomarańczy.

Roladkę układamy na purée z marchwi i podajemy z młodymi ziemniakami.

Składniki na 4 porcje:

• filet z indyka 0,5 kg
• marchew młoda 2 szt
• pietruszka 2 szt
• fasolki edamame 120 g
• marchew młoda na puree 0,4 kg
• szparagi zielone 12 szt
• ziemniaki młode 0,6 kg
• mozzarella 2 szt
• masło 80 g
• śmietana 36% 80 ml
• sok z pomarańczy 60 ml
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Wiesz, co jesz
Smak japońskiego teppanyaki

Japonia kojarzy nam się z ogrom-
nym wyborem sushi, zupami 
miso czy popularnym ramenem. 
To te potrawy zdominowały 

azjatyckie smaki w  Polsce. Natomiast 
mało kto wie, że podstawą tradycyjnej 
kuchni Kraju Kwitnącej Wiśni jest grill 
teppanyaki.

Teppanyaki – co to właściwie 
znaczy? 

Określenie teppanyaki pochodzi 
z  języka japońskiego. Teppan oznacza 
płytę żelaza, a yaki – grillowanie. Tra-
dycja przygotowywania dań na stołach 
teppanyaki pochodzi z domostw japoń-
skich rodzin. Członkowie wielopoko-
leniowych klanów spotykali się w  do-

mach, by razem gotować. Spotkania 
te miały miejsce przy teppanach, czyli 
małych grillach. W ten sposób rodzina 
spędzała wspólnie czas. Teppanyki to 
wyjątkowy sposób przyrządzania po-
traw na oczach osób siedzących przy 
dużym stole z grillem i  stanowi praw-
dziwe widowisko, nie tylko kulinarne. 
Teppanyaki to sztuka gotowania na 
żywo ubarwiona teatralnymi sztuczka-
mi kucharzy.

Kulinarne widowisko

Nagle stół zaczyna płonąć, a mistrz 
kuchni zaskakuje swoich gości wybor-
nymi daniami, które powstają w  bły-
skawicznym tempie. Potrawy zachwy-
cają m.in. prostotą wykonania, eksplo-

zją świeżości, ale także finezją smaków. 
To kulinarne show gwarantuje unikalne 
doświadczenia. 

Niewątpliwym plusem teppany-
aki jest fakt, że wiesz, co jesz. Dzięki 
temu, że potrawy przyrządzane są na 
żywo, mamy okazję widzieć dosłownie 
wszystko. Wiemy, z  czego dane danie 
się składa, jak wyglądają produkty oraz 
jakie przyprawy są do nich dodawane.

Mało znane oblicze japońskiej kuchni

Japońska kuchnia nie opiera się na 
sushi, a jej najlepsze potrawy pochodzą 
właśnie z teppanyaki. Są nimi świetnej 
jakości owoce morza, ryby, warzyw, czy 
genialnie przyprawione mięsa, m.in. 
soczyste steki z najwyższej jakości wo-
łowiny. Warto zobaczyć teppanyaki  
na własne oczy. Z  pewnością spędze-
nie czasu z  przyjaciółmi oglądając ku-
linarne show serwowane przy stołach  
teppanyaki to świetna rozrywka dla 
każdego.   

Benihana 
Jedyna restauracja teppanyaki 
w Warszawie 
ul. Twarda 4

Akademia smaku





Skontaktuj się z nami! nkaminska@efp.biz.pl
www.kie.biz.pl



PRZEDSIĘBIORCO!

Projekt jest dofinansowany
przez

 Europejskie Forum
Przedsiębiorczości

Zgłoś się do projektu 
TWARZE BIZNESU

Zaprezentuj SIEBIE 
i swoją FIRMĘ elicie
polskiego biznesu! 

Dlaczego warto?
Dystrybucja podczas ważnych
wydarzeń ekonomicznych       
i biznesowych.
Nakład 20 tys. egzemplarzy.
Dystrybucja w sieciach Empik  
i Inmedio.
Obecność na dedykowanej
stronie internetowej (premiera:
wrzesień 2019).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: NKAMINSKA@EFP.BIZ.PL, TEL. 605 133 506
www.twarzebiznesu.eu
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