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Możliwość zdalnych konsultacji 
oraz wysyłki produktów do domu na 
terenie całej Wielkiej Brytanii, w tym 

Irlandii Północnej. 
Średni miesięczny spadek wagi to 
6kg u kobiet i 8-10kg u mężczyzn. 

Polsko-języczne konsultantki. 

Dieta 1:1 to:
• Szybka i bezpieczna  

redukcja tłuszczyku

• Łatwa w przygotowaniu

• Naukowo opracowana i 

klinicznie przebadana

• Polecana przez lekarzy NHS

• Bardzo duża gama 

produktów

• Indywidualnie dobierane 

programy

• Bezpłatna opieka 

konsultantki

• Pomoc w ustabilizowaniu 

nowej wagi

#One2OneDiet

*spadek wagi jest indywidualny i zależy od wielu czynników. Średni spadek wagi na diecie 1:1 to ok 6kg na miesiąc u kobiet i ok 9kg na miesiąc u mężczyzn. 

Ewelina  
schudła  

48kg*

Paweł 
 pozbył  
się 25 

kilogramów*

DIETA, 
KTÓRA 
DZIAŁA!

Marta Heilman-Paluch
07882 051147

www.facebook.com/1to1marta

Aneta Olczyk
07540 525031

www.facebook.com/1to1dietaneta

Ewa Oleksy
07903 774411

www.facebook.comone2onediet.EwaOleksy

 www.one2onediet.com
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Drogie Panie,  
Drodzy Panowie,
letni numer magazynu otwieramy z męską energią. Jak wiemy, najlepszy jest 
balans, dlatego od tego wydania będziemy mieć więcej artykułów dla męż-
czyzn i pisanych przez nich tekstów. Zapraszamy panów do współtworzenia 
magazynu i wspierania nas, kobiet, w naszych działaniach.
Kobiety nie byłoby bez mężczyzny, a mężczyzny bez kobiety. Kobieta jest 
kreatorką, a mężczyzna opiekunem. Te dwie energie tworzą nas samych 
i nasz świat.
Jesteśmy tutaj, aby darzyć się miłością, dzielić się radością i inspirować 
do rozwoju.
Cytując fragment piosenki:

„Każdemu wolno kochać
I wolno być kochanym
Każdemu wolno kochać
Do tego prawo mamy”
(muzyka: S. Uniatowski, słowa: M. Zabłocki / S. Uniatowski)
Pozdrawiam
Redaktorka naczelna

Zdjęcie: Anna R
adom

ska Photography 
Sukienka: D

olls.pl
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Liza: „Założyłam markę w bardzo trudnym dla mnie 
momencie, gdy miały miejsce wielkie zmiany w różnych 
obszarach mojego życia. LeMoon89 to moje serce  – 
otwarte, pełne miłości i nadziei. Dzięki pracy, jaką musia-
łam wykonać, nie poddałam się w trudnych momentach 
i znów uwierzyłam w siebie. Po trzech miesiącach dołą-
czyła do mnie siostra. Teraz tworzymy zgrany duet”.

Sofja: „Szyjemy nasze ubrania w Polsce z natural-
nych tkanin wysokiej jakości: lnu, bawełny, bambusa, 
wiskozy. Każdy fason sprzyja kobiecej sylwetce i zapew-
nia wielki komfort”.

Wierzymy w symbole oraz w magię liczb. Każdy 
nasz produkt niesie ze sobą małe przesłanie w postaci 
haftu. Ma ono sprawić, byście pamiętali, że wszech-
świat zawsze jest po Waszej stronie. Na zamówienie 
wyszywamy również inicjały, ponieważ uwielbiamy per-
sonalizację ubrań.

Chcemy, aby kobiety w każdej sytuacji czuły się wygod-
nie i stylowo. Niezależnie od tego, czy są w domu 
z dzieckiem, czy na placu zabaw, czy na kolacji z part-
nerem. Myślimy o każdej z Was. Mamy kolekcje plus 
size oraz homewear.

Self love to główna 
filozofia naszej 
marki.
Wiemy, że dobre samopoczucie kobiet zaczyna się od 
miłości i szacunku do siebie. Dbamy o każdy szczegół, 
działamy ekologicznie.

A co Ty wybierasz? 

Marka, która powstała z potrzeby serca. Jej założycielkami są dwie siostry – aktywne 
młode mamy, które tworzą ubrania od kobiet dla kobiet.

LeMoon89 

www.LeMoon89.pl

http://www.lemoon89.pl/


MĘŻCZYZNA kwartału

„Zawsze pragnąłem wiele od życia 
i wiedziałem, że nieruchomości są przepustką 
do realizacji tych pragnień”.

Rozmawiała ANNA RĄCZKOWSKA
Zdjęcie: ANIA RADOMSKA PHOTOGRAPHY

Najbardziej

Krzysztof
Piłacik

pożądany agent 
w mieście
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MĘŻCZYZNA kwartału

Rozmawiała
ANNA RĄCZKOWSKA

Jak to się stało, że zająłeś się nieruchomościami?
Moja żona długo się tym interesowała, dużo czytała, 
oglądała, pytała ludzi, aż pewnego dnia poznała właści-
ciela agencji, który stał się naszym mentorem i nauczył 
nas podstaw tego biznesu – tak to się zaczęło. Najpierw 
pracowaliśmy razem z nim, a później odkupiliśmy 
agencję, która istniała na brytyjskim rynku od 30 lat. 
Przeprowadziliśmy rebranding, określiliśmy wizję jej 
dalszego rozwoju, naszą misję i wartości, którymi się 
na co dzień kierujemy. Od tamtej pory nieustannie roz-
wijamy OSHIN NuConcept i współpracujących z nami 
klientów, mając w sercu naszą misję „wzbogacania 
życia ludzi poprzez nieruchomości”.

Czy łatwo było stawiać pierwsze kroki na brytyj-
skim rynku nieruchomości?
Przyznam szczerze, że nie było to łatwe. Kiedy zaczyna-
liśmy, nie mieliśmy znajomości ani dużego budżetu – na 
zakup agencji wzięliśmy kredyt. Startowaliśmy z żoną 
od zera, wszystko robiliśmy sami – od obsługi klienta 

i budowania relacji przez znajdowanie domów aż po 
trywialne rzeczy, takie jak sprzątanie biura.

Co motywowało Cię do tego, aby rozwijać się w tej 
branży pomimo trudności?
Motywowały mnie wielkie marzenia. Zawsze pragną-
łem wiele od życia i wiedziałem, że nieruchomości są 
przepustką do realizacji tych pragnień. Poza tym uwa-
żam, że jest to jedna z najbardziej stabilnych branż 
i jeśli inwestować pieniądze w Anglii, to przede wszyst-
kim właśnie w nieruchomości. Ziemi nie da się „dopro-
dukować”, ludzi przybywa, a ceny z roku na rok rosną.

Wielu mieszkańców Zjednoczonego Królestwa, 
zwłaszcza Polacy, zadaje pytanie: dlaczego brytyj-
skie nieruchomości są tak drogie?
Drogie w porównaniu z czym? Anglia jest jednym 
z najlepszych miejsc do zakupu nieruchomości ze 
względu na rewelacyjny system kredytowania. Mogę 
tu przytoczyć historię znajomej, która jest pielęgniarką 
w Polsce i tam nie było jej stać na zakup jakiegokol-
wiek mieszkania, żaden bank nie chciał jej udzielić kre-
dytu. Ale wyliczyliśmy, że w Anglii – przy odpowiedniej 8
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MĘŻCZYZNA kwartału

strategii finansowej, którą dla niej ułożyliśmy – może 
sobie pozwolić na zakup domu w Liverpoolu. Wielu 
naszym klientom na początku wydawało się, że nie 
stać ich na dom w Anglii, jednak w trakcie współpracy 
z nami trzymali się obranej strategii i dziś są właścicie-
lami nieruchomości w UK.

A jak Brexit wpłynął na ten rynek?
Nie wiem, jaki udział miał w tym Brexit, ale obecnie 
ceny zakupu i wynajmu są wysokie, mimo to rynek kwit-
nie i ma się bardzo dobrze. Mamy bardzo dużo zapytań 
z Polski o możliwości inwestowania w nieruchomości 
w Anglii.

Jaka jest obecnie sytuacja na rynku nieruchomo-
ści? Czy to dobry moment na zakup własnych czte-
rech kątów?
Zawsze jest dobry moment na zakup domu. Jeśli chcesz 
zostać w tym kraju, to jak najszybciej powinnaś kupić 
sobie lokum. Po co spłacać kredyt komuś, jak możesz 
sobie. Tym bardziej, że oferty kredytowe w Anglii są 
bardzo korzystne. Zanim jednak zdecydujesz się na 
konkretną nieruchomość, warto poradzić się w tej kwe-
stii eksperta, który sam inwestuje i ma w tym doświad-
czenie – wie, na co zwrócić uwagę przy wyborze i czego 
unikać. Wielu klientów zwraca się do mnie, żebym im 
w tym pomógł.

Wolisz robić interesy z mężczyznami czy z kobietami?
Płeć nie ma dla mnie znaczenia. Uwielbiam rozma-
wiać z kobietami, ale na rynku nieruchomości – w kon-
tekście inwestycji – wciąż mam do czynienia częściej 

z mężczyznami. A szkoda, bo to bardzo wdzięczna 
branża do rozwoju finansowego również dla kobiet. 
Liczę na to, że będę miał przyjemność współpracować 
z większą liczbą inwestorek.

Jakie są teraz trendy na rynku nieruchomości?
Na tym rynku trudno mówić o trendach, wszystko 
zależy od zasobności portfela. To, co jest najlepsze dla 
pani X, może być najgorszym rozwiązaniem dla pani 
Y.  Dlatego zawsze pytam klienta, po co chce inwesto-
wać? Jaki ma w głowie plan? Wtedy mogę przygotować 
odpowiednią strategię.

Czy zgłaszają się do Was Polacy z prośbą o pomoc 
w zakupie domu?
Kupiliśmy angielską agencję i większość naszych klien-
tów pochodzi z Anglii. Ale coraz więcej osób wie, że 
jestem Polakiem i obecnie mamy już całkiem sporo 
klientów z Polski. Często trafiają do mnie osoby, które 
nie miały dobrych doświadczeń z inną agencją i pro-
szą o pomoc w odkręceniu i wyprostowaniu różnego 
rodzaju spraw dotyczących wynajmu lub sprzedaży.

Jakie usługi oferujesz swoim klientom?
Pomagamy dobierać najlepsze inwestycje z największą 
stopą zwrotu, wspieramy ich przy sprzedaży i zakupie 
nieruchomości. Prowadzimy również pełną obsługę 
domów inwestorów – od wynajmu aż po załatwianie 
napraw, remontów i wszystkich koniecznych certyfi-
katów. Służymy naszą wiedzą i wieloletnim doświad-
czeniem w branży nieruchomości. Klienci, którzy raz 
doświadczą naszego serwisu, zostają z nami na lata. 
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Kontakt:

KRZYSZTOF PIŁACIK
OSHIN NU CONCEPT

www.oshinnuconcept.co.uk

Facebook: Oshin.NuConcept.Real.Estate
E-mail: oshinproperties@gmail.com
Tel.: 07835733180

mailto:oshinproperties@gmail.com


Jaka Ona jest

Rozmawiała
ANNA RĄCZKOWSKA

Brałaś udział w „X Factorze”, widzowie znają Cię 
też z programów „Szansa na sukces” i „Twoja 
twarz brzmi znajomo” oraz z finału eliminacji do 
konkursu „Eurowizja”. Jak ważne były te wystąpie-
nia w Twojej karierze?
Wszystkie programy, w których brałam udział, bardzo 
mnie cieszyły. Uwielbiam programy muzyczne, w pla-
nach mam kolejne. Każdy program to nowe doświad-
czenie. Przyjmując propozycje telewizji, kieruję się 
zawsze myślą, żebym sama bawiła się równie dobrze 
jak telewidzowie.

Pochodzisz z muzycznej rodziny, to dziadkom 
zawdzięczasz miłość do muzyki?
Tak, miłość do muzyki mam po dziadku.

Masz za sobą związek, bolesne rozstanie, ale pod-
kreślasz, że teraz czujesz się szczęśliwa. Znalazłaś 
receptę na udane życie we dwoje?
Hm, dobre pytanie. Myślę, że receptą jest wybór odpo-
wiedniego partnera i dobre nastawienie. Jestem szczę-
śliwa. Dzięki Konradowi mogę się spełniać zawodowo, 
wspiera mnie na każdym kroku, dzieciaki go kochają. 
Czego chcieć więcej! Najważniejsze jest zdanie sobie 

sprawy z własnych oczekiwań. Jak już je znamy, wtedy 
szczęście jest łatwiejsze do osiągnięcia.

Twój związek jest dowodem na to, że miłość można 
znaleźć dosłownie za rogiem.
I na klatce schodowej (śmiech). Poznałam Konrada 
między klatką a osiedlową furtką. Kto by pomyślał, że 
ten wysoki, przystojny mężczyzna, którego widywałam 
od czasu do czasu, będzie ojcem moich dzieci. Życie 
jest tak zaskakujące, każdy dzień może je całkowicie 
zmienić.

Czego oczekujesz od swojego partnera?
Lojalności, zrozumienia, czułości. Taki mężczyzna 
będzie ze mną szczęśliwy do końca życia.

Fani uwielbiają Twoją otwartość i szczerość. Czy 
dla Ciebie ważne jest to, co ludzie o Tobie myślą?
Dojrzałam do tego, że nie dbam o to, co myślą o mnie 
inni. Ważne, że to, co robię, jest zgodne ze mną, moją 
filozofią. Dostaję fantastyczne wiadomości od osób, 
które uważają, że swoją otwartością i odwagą poma-
gam innym. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli ktoś dzięki mnie 
może mieć lepszy dzień, to i ja jestem szczęśliwsza.

Jaka Ona jest.
Maja Hyży

10

WOMAN in the World

Zd
ję

ci
e:

 B
ar

to
sz

 O
so

w
cz

yk

Zd
ję

ci
e:

 D
or

ot
a 

G
ra

cz
yk



Jaka Ona jest

Pochodzisz z Kołobrzegu, mieszkasz w Warszawie. 
Gdzie czujesz się bardziej jak w domu?
Warszawa to mój dom od dawna. Tu mieszkam, pra-
cuję, wychowuję dzieci. Tu mam swoją miłość.

Nad czym teraz pracujesz? Planujesz jakieś nowe 
projekty?
Aktualnie przygotowuję się do wydania singla oraz do 
festiwalu w Opolu.

Czy fani będą mogli Cię wkrótce gdzieś zobaczyć?
Moi fani mogą mnie oglądać na bieżąco na moim 
Instagramie. Najbliższe wydarzenia muzyczne, w których 
mam przyjemność wziąć udział, to koncert telewizyjny 
z okazji Dnia Matki i festiwal w Opolu. Na wakacje, tuż po 
narodzinach mojej drugiej córeczki, szykuję letnie występy 
telewizyjne. Serdecznie wszystkich zapraszam. 
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Rozmawiała
IRMINA PRZYBYŁOWSKA

Zawód coacha to przypadek czy przeznaczenie?
Zdecydowanie przeznaczenie! Zaczynając studia eko-
nomiczne, miałam świadomość, że chcę pracować 
w biznesie. Jednak po kilku semestrach uświadomiłam 
sobie, że w biznesie najbardziej interesują mnie ludzie. 
Wtedy pojawiła się psychologia. Takie połączenie spra-
wiło, że świetnie odnalazłam się w obszarze zarządza-
nia zasobami ludzkimi. Ciągle jednak miałam poczucie, 
że są lepsze sposoby na wspieranie zarówno organiza-
cji, jak i ludzi, którzy je tworzą. W 2015 roku odkryłam 
coaching. Pomagam kobietom wejść na wyższy poziom 
w życiu, karierze i biznesie. Towarzyszę im w procesie 
usuwania blokad, budowania pewności siebie i poczu-
cia własnej wartości.

W swojej pracy wykorzystuje Pani metodę Rapid 
Transformational Therapy (RTT). Na czym ona 
polega?
Jest to metoda pracy z podświadomością, korzysta-
jąca z hipnozy, regresji, NLP i CBT oraz innych narzę-
dzi opracowanych przez Marisę Peer – twórczynię 
RTT.  Dla mnie to coaching na sterydach. Pozwala 
bardzo szybko odkryć ograniczające nas przekonania, 
z których najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, i zmie-
nić je na takie, które pozwalają na realizację naszych 
planów i celów. To skuteczna i bezpieczna metoda prze-
programowywania naszej podświadomości.

Jakie relacje mają Polki z pieniędzmi Pani zdaniem?
Kwestia relacji z pieniędzmi jest bardzo złożona. Z jed-
nej strony chciałybyśmy mieć ich więcej, a z drugiej 
strony nie mówimy o tym głośno, bo nie chcemy być 
uznane za materialistki. Na poziomie świadomym 
myślimy, że pieniądze pomogłyby nam rozwiązać 
nasze problemy, a na podświadomym – odrzucamy 
je. Niestety, brak dobrej edukacji finansowej sprawia, 
że w późniejszym życiu ta relacja nie jest najlepsza. 
Jednocześnie wiem, że Polki są bardzo zaradne finan-
sowo i coraz częściej biorą temat finansów na tapetę. 
To cudowne, ponieważ dzięki temu zyskują wolność 
i lekkość w wielu innych sferach swojego życia.

Podpowie Pani naszym czytelniczkom, jak odna-
leźć wymarzoną ścieżkę kariery?
Należy sobie uświadomić, że jest to proces, podczas 
którego trzeba dać sobie czas i przestrzeń na odkrywa-
nie samej siebie. Wrócić do korzeni, do swoich pasji, 

mocnych stron oraz zainteresowań. A później ekspery-
mentować z tym, co się odkryło, sprawdzać, testować. 
Moim klientkom mówię: ewolucja, nie rewolucja.

Jakie warsztaty dla kobiet Pani prowadzi?
Zapraszam do udziału w moim autorskim programie 

„Level up”, aby wejść na wyższy poziom w życiu, karie-
rze lub biznesie. To inicjatywa skierowana do kobiet, 
które chcą przepracować swoje ograniczenia i zacząć 
osiągać cele. Prowadzę także kurs transformacyjny 

„Kobieta z kasą”, którego celem jest zmiana relacji z pie-
niędzmi i zaproszenie ich do swojego życia. Przede 
wszystkim zapraszam na wirtualną kawę, podczas któ-
rej pomogę dobrać najlepsze narzędzia wspierające 
rozwój danej osoby. 

Aleksandra Bartoszewicz-Rudzińska

świadomą
siebie kobietą z kasą

Jak zostać

Kontakt:

ALEKSANDRA BARTOSZEWICZ-RUDZIŃSKA
Coaching by Aleks

www.CoachingByAleks.com

E-mail: aleks@coachingbyaleks.com
Instagram: coachingbyaleks
Tik Tok: coachingbyaleks
YouTube: Coaching By Aleks

NA HASŁO „WOMAN30”  
OTRZYMASZ 30% ZNIŻKI  
NA KURS „KOBIETA  
Z KASĄ”.
Zniżka jest ważna do 
30.08.2022 r.
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Przygotowała
ANNA RĄCZKOWSKA

T rudno sobie wyobrazić świat, w którym 
Wielka Brytania nie ma na czele królowej 
Elżbiety II. Brytyjska monarchini jest i była 
popularna przez prawie całe swoje długie 

panowanie. Słynie z tego, że poza swoimi ceremonial-
nymi obowiązkami żywo interesuje się sprawami rzą-
dowymi i politycznymi. Przypisuje się jej „modernizację” 
wielu aspektów monarchii.

Królowa jest inspirującą postacią dla wielu osób, nie 
tylko dla obywateli Wielkiej Brytanii czy Wspólnoty 
Narodów, ale również dla całego świata. „Jej staż pracy, 
jej odporność, godne podziwu poczucie obowiązku 

sprawiły, że zostanie pozytywnie zapamiętana w pod-
ręcznikach historii. Królowa Elżbieta II zapewniła nam 
wszystkim coś niezwykle rzadkiego: poczucie spójno-
ści pośród chaosu wiadomości ze świata” – napisał nie-
dawno Jonahtan Sacerdoti, królewski ekspert.

Nic więc dziwnego, że Brytyjczycy chcą świętować 
siedemdziesiąt lat panowania Elżbiety II tak, aby 
usłyszał o tym cały świat. Będą uliczne biesiady, 
imprezy, ulice ozdobione flagami. Wszystko, dosłow-
nie wszystko będzie królewskie, nietuzinkowe i bry-
tyjskie do szpiku kości. Brytyjczycy już teraz dali się 
ponieść fali platynowego świętowania. Jak powie-
działa jedna z pielęgniarek w Londynie: „Dookoła jest 
tyle rzeczy, które nas martwią, zasługujemy na to, aby 
świętować tak, jak zasługuje na to Elżbieta II. Można 

Platynowa
Królowa Elżbieta II podczas siedmiu dekad swojego niezwykłego panowania 

podróżowała więcej niż jakikolwiek inny monarcha na świecie. Znana z poczucia 
obowiązku i poświęcenia się służbie, była ważną postacią Wielkiej Brytanii 

i Wspólnoty Narodów w czasach ogromnych zmian społecznych.

królowa
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być krytykiem rodziny królewskiej, ale monarchini 
nie można zarzucić, że nie była zaangażowana czy 
pracowita. I Jej Królewska Mość, i my zasługujemy 
na ten jubileusz”.

Jubileuszowe 
szaleństwo
Kubki, magnesy na lodówkę, batony, torebki retro 
i whisky – to tylko niektóre z pamiątek, jakie firmy 
wypuściły na rynek w ramach przygotowań do czerwco-
wych obchodów platynowego jubileuszu. Nawet Mattel, 
gigant w branży zabawek, wyprodukował lalkę Barbie – 
królową Elżbietę II.

Zabawka ma elegancką żakardową białą suknię z deli-
katnym kwiatowym nadrukiem, niebieską szarfę, srebrną 
biżuterię. Nowa Barbie wprowadzona na rynek w edy-
cji limitowanej sprzedała się w ciągu kilku godzin od 
premiery. Jak twierdzą marketingowcy firmy Mattel, to 
tylko pokazuje, jak bardzo ludzie są podekscytowani 
jubileuszem. „Po raz pierwszy żyjący władca docze-
kał się swojej Barbie. A twórczyni nowej lalki, Kate 
Williams, uznała, że będzie to stosowny hołd” – napi-
sano w oświadczeniu firmy.

„Rządy królowej Elżbiety miały i mają niezwykły wpływ 
zwłaszcza na kobiety […]. To najdłużej panująca bry-
tyjska monarchini i pierwsza, która doczekała się pla-
tynowego jubileuszu. Królowa poświęciła się służ-
bie i obowiązkom i widziała, jak zmienia się świat. 
Kiedy Jej Wysokość świętuje ten przełomowy jubi-
leusz, wspaniale jest widzieć kultową markę, która 
ma wpływ na ważne postacie historyczne, takie jak 

Elżbieta II – liderka, kreatorka, pionierka i wzór dla 
nowych pokoleń” – twierdzą królewscy komentatorzy.

Specjalną serię torebek inspirowanych stylem Elżbiety 
II wypuściła na rynek firma Launer London. Mimo 
ceny – „torebka Elżbiety II” kosztuje 2,5 tys. funtów – 
towar znika w zawrotnym tempie.

„Torebka Platinum Edition została oparta na ulubio-
nej i często przez królową noszonej wersji z 1972 r. 
Jubileuszowa torebka została unowocześniona, ma 
teraz podwójne rączki i skórzaną plakietkę z limitowa-
nej edycji wytłoczoną złotą folią z napisem „Platinum 
Edition Jubilee””. Torebka została wyprodukowana 
w pięciu kolorach: hebanowej czerni, królewskim fiole-
cie, pomarańczowym, beżowym i błękitnym.

Na cześć królowej Elżbiety II powstały też specjalne per-
fumy. Firma Floris London wprowadziła do swojej kolek-
cji nowy zapach o nazwie Platinum 22. Jak pachnie? O tym 
wiedzą już ci, którzy kupili flakon lub dwa, a jego twórcy 
opisują go tak: „Ten leśno-bursztynowy zapach jest silnie 
inspirowany pięknymi ogrodami Jej Królewskiej Mości 
otaczającymi jej rezydencje w Wielkiej Brytanii, a zwłasz-
cza ogrodem Pałacu Buckingham, otoczonym 45 róż-
nymi rodzajami drzewa morwowego. Zapach otwiera 
się górnymi nutami chłodnego irysa, kojącym zapachem 
owsa oraz iskrą czarnej porzeczki i limonki. Platinum 
22 zawiera również woń róży, fiołka, szałwii, czarnej her-
baty i dla dodania pikanterii – odrobiny czarnego pieprzu. 
Zapach kończy się ciepłą nutą drzewa cedrowego, wzbo-
gaconą harmonią łagodnej ambry i piżma”. Buteleczka 
o pojemności 100 ml kosztuje 200 funtów.

Po zakupie zabawek, porcelany czy lnianych ściereczek, 
breloczków i tysiąca innych gadżetów, którymi firmy 
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chcą uczcić jubileusz królowej, można uraczyć się jesz-
cze jednym – platynową whisky.

Zarobić na gadżetach 
i błędach
Można wierzyć w to, że wiele brytyjskich przedsię-
biorstw jest oddanych królowej, ale za miłością do 
monarchini idzie też chęć zarobku. Na spory zysk mogą 
liczyć nie tylko producenci, ale również kolekcjonerzy. Ci 
ostatni w tym roku mogą świętować „Platinum Jubbly” 
zamiast „Platinum Jubilee”. Brytyjczycy są znani ze spe-
cyficznego poczucia humoru i natychmiast zareagowali 
na błąd w druku na co najmniej 11 tys. ozdobnych fili-
żanek, kubków i talerzy zaprojektowanych z okazji 70. 
rocznicy panowania królowej. Brytyjczycy dostrzegli 

pomyłkę i sieć zalało tsunami memów. Każdy zna powie-
dzenie „lovely jubbly”, które pochodzi z telewizyjnego 
serialu „Only Fools and Horses”. Powiedzenie oznacza 
w wolnym tłumaczeniu „świetnie, cudnie”, ale też brzmi 
podobnie do słowa „jubilat” oraz hasła „kobiece piersi”. 
Na ulicy można usłyszeć zachwyt tą częścią kobiecego 
ciała wyrażony słowami „She’s got some lovely jobblies!”.

Kolekcjonerzy oszaleli na punkcie „pomyłkowych” 
pamiątek, już teraz online można je kupić za trzykrotną 
wartość ceny wyjściowej.

 
Imprezy  
na cześć  
królowej
Zgodnie z przedstawionym przez pałac programem 
obchody 70-lecia panowania Elżbiety II zaczną się 
2 czerwca od Trooping The Colour – uroczystej parady 
wojskowej, która zwykle odbywa się w oficjalne urodziny 
królowej, ale w tym roku przesunięto ją o tydzień i włą-
czono do uroczystości platynowego jubileuszu. Parada 
będzie miała początek przed Pałacem Buckingham, na 
którego balkonie pojawią się członkowie rodziny kró-
lewskiej czynnie wykonujący obowiązki.

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie msza dzięk-
czynna w londyńskiej katedrze St Paul’s Cathedral 
w piątek, 3 czerwca.

W sobotę królowa wraz z innymi członkami rodziny ma 
wziąć udział w wyścigach konnych w Epsom, a później 
na terenie Pałacu Buckingham odbędzie się platynowe 
party, czyli specjalny koncert jubileuszowy.

W niedzielę głównym punktem (zamykającym obchody) 
będzie parada z Opactwa Westminsterskiego do Pałacu 
Buckingham z udziałem ponad 10 tys. osób, opowiadająca 
70-lecie panowania. Elementem tej parady będzie prze-
jazd złotej karety, w której Elżbieta II jechała na koronację 
i która nie była widziana na ulicach Londynu od 2002 r.

Obecność królowej podczas wszystkich tych wyda-
rzeń stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Elżbieta 
II od czasu śmierci jej małżonka, księcia Filipa, pod-
upadła na zdrowiu, ma problemy z poruszaniem się. 
Królewscy korespondenci donoszą, że królowa ma nie-
sprawne biodro i kolano.

Zarówno organizatorzy, jak i poddani Jej Królewskiej Mości 
mają jednak nadzieję, że monarchini pokaże się publicz-
nie. Z całego świata do Londynu, Windsoru i wszystkich 

„domów” królowej w kraju napływają życzenia długich lat 
w zdrowiu i pomyślnego panowania, ale trudno oprzeć się 
wrażeniu, że o kolejne rekordy może być trudno. 



17

WOMAN in the WorldPORADY

Kolejne dni będą wypełnione praktykami jogi 
budzącymi nas z rana i wyciszającymi przed 
snem, kąpielami w Morzu Śródziemnym, 
spacerami po maltańskich klifach, prakty-

kami mindfulness i dyskusjami o naszym dobrobycie, 
odbywającymi się tuż po moich opowieściach, którymi 
miałam przyjemność się dzielić jako coach dobrostanu.

Dzień przybycia
Po wylądowaniu zostaliśmy zabrani do zapierającego 
dech w piersiach centrum Valletty. Zachwyciła nas 
architektura, w której widać wpływy leżącej nieda-
leko Sycylii. Na miejscu czekał host, który powitał nas 
świeżo przygotowaną lemoniadą z miętą oraz stołem 
pełnym soczystych owoców i bakalii. Wznieśliśmy toast 
za udany początek naszej ekscytującej drogi do wnę-
trza samych siebie. Willa, w której mieszkaliśmy, cał-
kowicie nas zauroczyła. Wysokie ściany z naturalnej 
piaskowej cegły, antyczne toaletki w pokojach i basen 
z jacuzzi to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie miało 
do zaoferowania to miejsce. Na łóżkach czekały na 
nas „goodies” w postaci serum z witaminą C, maty do 
naszych codziennych praktyk jogi oraz plecaczka na 
prowiant, który zamierzaliśmy ze sobą zabierać na eks-
cytujące wycieczki.

Początek pracy nad sobą
„Ong namo guru dev namo” – to słowa, które zaczęli-
śmy intonować w tak zwanej praktyce chantowania 
podczas porannej jogi. Łączyliśmy się w ten sposób 
ze swoim wewnętrznym nauczycielem. Śniadanie na 

Ku naszemu zdziwieniu powrót z wyczekiwanych urlopów często mija się 
z oczekiwaniami. Wracamy z nich zmęczeni i niegotowi na powrót do szybkiego 

życia. Dlaczego tak się dzieje? Długie kolacje przy winie nie budują naszego dobrobytu, 
wręcz odwrotnie – kradną sen, który jest podstawą naszego zdrowia i samopoczucia. 

Wiedzą o tym uczestnicy Wellness & Beauty Retreat zorganizowanego przez Perpetual 
Aesthetics, na którym wspólnie pracowaliśmy nad zbudowaniem zdrowych nawyków. 

Na miejsce wyjazdu wybraliśmy wyspę Gozo – raj z krystalicznie czystą wodą.

Balsam dla ciała, umysłu i duszy, czyli

Wellness & Beauty 
Retreat by Perpetual 

Aesthetics
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bazie świeżych regionalnych produktów kuchni śród-
ziemnomorskiej, m.in. sera gbejna, fety czy humusu 
z kminem rzymskim, cieszyło kubki smakowe.

Nadszedł czas na wyruszenie w podróż! Ku naszej 
radości droga poprowadziła nas nad srebrzącą się 
w słońcu wodę tuż przy klifach Dwejry Bay. Jego skały 
niegdyś porastał grzyb, któremu przypisywano właści-
wości uzdrawiające. My skorzystaliśmy z medycznych 
właściwości wody z ziarnami chia podczas naszego 
lunchu na klifach.

Tego wieczora odbył się również pierwszy z indywi-
dualnie dobieranych zabiegów – detoksykujący masaż 
całego ciała połączony z zabiegiem kosmetycznym 
skóry twarzy. Wieczór zakończył wykład o zarządzaniu 
stresem, który miał na celu wyposażenie uczestników 
w narzędzia do radzenia sobie ze stresorami. Do snu 
ułożyły nas medytacje prowadzone przy blasku świec.

Wychodzenie ze strefy 
komfortu

Wtorek rozpoczął się salutacjami do słońca, dając nam 
energię na resztę dnia. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, 
jak bardzo będziemy jej potrzebować. Przez trzy godziny 
płynęliśmy kajakami do malowniczego miejsca – Błękitnej 
Laguny. Filar omawiany przeze mnie dzień wcześniej 
pomógł nam przetransformować strach w ciekawość 
i potraktować to jako wyzwanie. Zanim się obejrzeliśmy, 
wiosłowaliśmy już jak profesjonaliści, przepływając przez 
wąskie jaskinie i wymijając wielkie statki. Kajakowanie 
zostało okrzyknięte ulubioną atrakcją grupowiczów, 
a jeden z nich nawet kupił kajak po powrocie do willi.

Santa Maria Bay
Tego dnia relaksowaliśmy się na cichej plaży Santa 
Maria Bay na wyspie Comino między Maltą a Gozo. 
Nazwa wyspy oznacza kmin rzymski, który tam kiedyś 

uprawiano. Dotarliśmy promem na plażę tuż przy tur-
kusowej wodzie, zaopatrzyliśmy się w soczyste soki 
pite wprost z ananasów i ruszyliśmy pośród świeżo 
pachnących ziół w kierunku naszej cichej plaży, na któ-
rej po pływaniu odbyła się joga.

LARP
Nasz utalentowany kucharz okazał się człowiekiem 
renesansu, tworząc scenariusz do LARP-a. „Live action 
role play” to aktywność, podczas której uczestnicy 
wspólnie tworzą i przeżywają historię, odgrywając role 
jak w improwizowanym spektaklu. Pomaga to rozwi-
nąć wyobraźnię i kreatywność. Dla nas było to też parę 
godzin ubawu po pachy, a przecież śmiech to zdrowie. 
Przenieśliśmy się w czasie do lat dwudziestych, by roz-
wiązać sprawę podziału majątku, która toczyła się mię-
dzy konkurującymi ze sobą siostrami i ich trudnymi rodzi-
nami. Każdy nosi w sobie sztukę – przekonaliśmy się 
o tym, brawurowo odgrywając swoje role oraz inspirując 
siebie nawzajem do przekraczania swoich artystycznych 

http://m.in
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O autorce:

JULIA SKIBIŃSKA
Jako nastolatka odkryłam książkę o sile ludzkiego 
umysłu i jak za dotknięciem magicznej różdżki zmieniło 
się całe moje życie. Po osiągnięciu pełnoletności 
przeprowadziłam się z małego polskiego miasta 
do światowej metropolii, by kreować życie, o jakim 
zawsze marzyłam. Ukończyłam studia na kierunku 
reklama, PR i media na londyńskim uniwersytecie. 
Szkoliłam się również u tak wspaniałych osobistości, 
jak m.in. Bob Proctor, Lisa J. Smith oraz Jane Goodall, 
pogłębiając wiedzę o ludzkim umyśle, naturze i prawach 
wszechświata. Dzięki temu wiodę harmonijne, 
szczęśliwe i udane życie. Obecnie jako dorosła kobieta 
i kierownik ds. działań reklamowych w największej 
na świecie międzynarodowej firmie telewizyjnej piszę, 
aby pomóc innym być jak najlepszą wersją siebie 
orazosiągnąć sukces.

www.thebodymindsoulbalance.com

Instagram: thebodymindsoulbalance

możliwości. Dawno nie bawiłam się tak dobrze i to bez 
dodatku alkoholu!

Podczas kolejnych dni pobytu umacnialiśmy pozytywne 
nawyki, budując nasz dobrostan. Przechodziliśmy 
przez wszystkie filary dobrobytu – od snu przez zarzą-
dzanie stresem, ruch, zdrową dietę, karmienie pozy-
tywnych, transformujących życie emocji po samo-
spełnienie. Dbając o siebie na poziomie fizycznym, 
psychicznym i duchowym, dajemy sobie szansę na 
bycie najlepszą wersją siebie. Towarzyszy nam lekkość 
i błogość, ten stan nie ulega zmianie pod wpływem nie-
spodziewanych zdarzeń. Każdy dzień przynosił nową 
ekscytującą praktykę jogi Kundalini, która nie obyła 
się bez oczyszczających łez. „Nasze ruchy mogą się 
wydawać delikatne, ale są potężne” – tłumaczyła Jane, 
nasza instruktorka. Łączyliśmy się z energią wnętrza, 
skupiając się na trzecim oku. Niektórym osobom przy 
zamkniętych oczach ukazywała się spirala fioletowej 
energii. Fiolet to kolor czakry korony odpowiedzial-
nej za poczucie spełnienia, samorealizacji, oświecenia 
i czystej błogości. Wszystkie te emocje bez wątpienia 
pozostaną z nami na długo. Nie znam lepszej techniki 
układania do snu niż medytacja. Ta w towarzystwie 
pradawnych melodii, odpowiedniej intonacji, blasku 
świec, a nawet światła gwiazd pozwalała delektować 
się magiczną atmosferą. „Te praktyki dosłownie zmie-
niły moje życie” – skomentowała ze łzami w oczach 
jedna z uczestniczek.

Po powrocie czuję się spokojniejsza, lżejsza i szczę-
śliwsza. Dawanie sobie przestrzeni na poukładanie 
myśli podczas praktykowania pozytywnych nawyków, 
które pozwalają nam operować na wyższym poziomie 
energetycznym, ma silny wpływ na nasze ciało, umysł 
i duszę. Piękne widoki są w buddyzmie uznawane za 
święte, ponieważ pomagają nam się skupić na teraź-
niejszości, rozpraszając niepotrzebne myśli. Praktyka 
mindfulness została szczegółowo omówiona podczas 
naszego uleczającego wyjazdu.

Cierpiąca na problemy z zasypianiem uczestniczka 
zasnęła głębokim snem po masażu wykonanym 
przez dumnego hosta. „Moja duchowa ścieżka jest 
jaśniejsza. Jestem zdeterminowana, by wprowadzić 
w swoim codziennym życiu zdrowe zmiany. Czuję się 
naładowana pozytywną energią i zmotywowana, by 
po powrocie do domu praktykować wszystko, czego 
się nauczyłam” – skomentowała. I tak też się stało! 
Na naszej grupie wsparcia, stworzonej po powrocie 
w celu wspierania się w byciu najlepszą wersją siebie, 
uraczyła nas wiadomością, że zrobiła właśnie bardzo 
zdrowe zakupy żywnościowe oraz praktykowała jogę. 
Utrata wagi oraz rewolucyjne pomysły biznesowe to 
kolejne rezultaty retreatu.

Kolejny odbędzie się już we wrześniu, z hasłem 
„Woman in the world” otrzymasz 100 funtów zniżki. 
Więcej informacji znajdziesz na stronie https://perpetu-
alaesthetics.co.uk/gozo-retreat/ 

https://perpetualaesthetics.co.uk/gozo-retreat/
https://perpetualaesthetics.co.uk/gozo-retreat/
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TamNaDole
dotycząca chorób sromu

Kiedy Twój 
ginekolog badał 
Twój srom?
To pytanie zawsze budzi najpierw zdziwienie, a potem 
zakłopotanie i niepokój. Najczęściej wizyty u ginekolo-
gów wyglądają bardzo podobnie. Lekarz bada pochwę, 
robi USG lub cytologię. Skupia się zazwyczaj na tych 
samych rutynowych działaniach. Ale czy bada wszystkie 

elementy kobiecych intymnych części ciała? Niestety 
niewielu lekarzy posiada wiedzę na temat kobiecego 
sromu, a przecież otrzymują ją na studiach medycz-
nych. Świadomość w tym temacie jest bardzo mała, 
rzadko bada się srom, często stawia się błędne dia-
gnozy. Kiedyś zapytałam 25 kobiet z różnych regionów 
Polski, czy miały badany srom podczas profilaktycznej 
wizyty u ginekologa. Aż 23 kobiety przyznały, że nigdy. 
Bagatelizuje się niektóre objawy i sygnały. Zadaniem 
kampanii społecznej #TamNaDole jest poszerzanie 
świadomości i skłanianie do konkretnych badań.

Choroby, szczególnie te intymne, nadal są w naszym społeczeństwie tematem tabu. 
Niestety są na tyle powszechne, że dotykają miliony kobiet na całym świecie. Wirusy, 

grzyby, bakterie – to tylko niektóre czynniki, które wpływają na dolegliwości intymnych 
części ciała. Brakuje badań na temat chorób kobiecych okolic intymnych, dlatego 
powstała fundacja JESTEŚ KOBIETĄ. KAŻDEGO DNIA, której głównym celem 

jest szerzenie wiedzy i pomoc kobietom w trudnych do zdiagnozowania chorobach. 
Szczególnie chorobach sromu.

Kampania społeczna
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Rak sromu – on 
istnieje!
Według statystyk co rok w naszym kraju rozpoznaje 
się ponad 760 nowych przypadków raka sromu. To 
ogromna liczba, szczególnie jeśli ma się świadomość, 
jak często jest stawiana błędna diagnoza, jak wygląda 
przeprowadzanie badania i jak mało wiemy o sromie. 
Rocznie z powodu tej choroby umiera ponad 400 Polek 
(dane pochodzą z Krajowego Rejestru Nowotworów, 
rok 2020). Przeciętny współczynnik zachorowalno-
ści w naszym kraju wynosi 3,9/10 000. Rak sromu to 
bardzo trudna choroba, nierzadko cicha i podstępna. 
Występuje kilka różnych rodzajów nowotworu. Nie są 
one łatwe do wykrycia i zdiagnozowania, nowotwór 
sromu na początku nie boli. Kluczowa jest szybka 
reakcja i umiejętność rozmowy z pacjentką, podejście 
do niej z wyczuciem i chęcią zrozumienia problemu, 
z jakimi przychodzi do lekarza.

Niepokojące objawy
Początkowo może się wydawać, że to tylko chwilowa 
infekcja. Jeśli jednak nieprzyjemne objawy – jak upławy, 
wydzielina ropna, świąd czy intensywny zapach – się 
nasilą, warto udać się do lekarza. W przypadku cho-
rób sromu może się pojawić nieprzyjemny ból, zaczer-
wienienie, a nawet uporczywe swędzenie, zwłaszcza 
w godzinach nocnych. Nie wolno bagatelizować obja-
wów. Jeśli po zastosowaniu różnych środków farma-
kologicznych objawy nie ustąpią, poproś o zbadanie 
sromu. A jeśli Twój ginekolog nie wie, jak to zrobić – 
zgłoś się do fundacji JESTEŚ KOBIETĄ. KAŻDEGO 
DNIA! To tu znajdziesz odpowiedzi na trudne, nurtu-
jące Cię pytania. Fundacja współpracuje z najlepszymi 
(i sprawdzonymi) ginekologami w całym kraju. Wciąż 
poszerza listę specjalistów, nie tylko lekarzy, ale i położ-
nych, które posiadają wiedzę na temat opatrywania ran 
po zabiegach na sromie.

Cel i misja kampanii
Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi kobiet i męż-
czyzn na choroby sromu. Ma ona przede wszystkim 
zwiększać świadomość na temat schorzeń kobiecych 
okolic intymnych. Warto sobie uświadomić, że takie 
choroby istnieją i występują coraz częściej. Przynoszą 
cierpienie ciała i ból psychiki. To także ból duszy, ból 
relacji. Taka przypadłość może dotknąć kobietę w każ-
dym wieku.

Chcemy też pokazać, że części intymne kobiet są piękne, 
delikatne, że nie są powodem do wstydu. Trzeba o tym roz-
mawiać, nie każdy jednak wie, jak to robić – w tym zakre-
sie też można liczyć na wsparcie fundacji.

 
Misją kampanii jest szerzenie 
wiedzy, zachęcanie do 
profilaktyki i poszukiwania 
rozwiązań. Apelujemy także 
do lekarzy ginekologów 
i naukowców, by prowadzili 
badania na temat chorób 
sromu, poszerzając swoją 
wiedzę i odkrywając 
możliwości leczenia. 

O autorce:

BEATA IZABELA PILAREK
Założycielka i prezeska JESTEŚ KOBIETĄ.  
KAŻDEGO DNIA – pierwszej w Polsce i jednej 
z nielicznych na świecie fundacji zajmujących się tematyką 
sromu. Właścicielka i redaktorka naczelna portalu  
www.jesteskobieta.pl, socjolożka, mówczyni motywacyjna. 
Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowań. Twórczyni 
i realizatorka ogólnopolskiego projektu dotyczącego 
edukacji na temat sromu i jego chorób oraz udzielającego 
wsparcia kobietom po operacjach okaleczających na 
sromie. Autorka wielu artykułów na temat zdrowia kobiet, 
współautorka książek dotyczących życia kobiet.

www.jesteskobieta.pl

Facebook: JestesKobietaKazdegoDnia

http://www.jesteskobieta.pl
http://www.jesteskobieta.pl
https://www.facebook.com/JestesKobietaKazdegoDnia
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About author:

ARCANGELO
I am Italian. I am passionate about emotions in cooking 
and travelling. I like to combine new flavours, new places 
and new travels. Through experience I have learned to see 
different horizons and I think that in the world we have 
no borders, we are all united by love. The love that makes 
our being wonderful and special.

Who runs
  the world? 
Women!!!
Anna is a woman who had the courage to change, 

to look at the world from a different perspec-
tive. Born and raised in Darmstadt, Germany, 
to Italian parents, her father from Lucania and 

her mother from Sicily, she had a stable job in a multi-
national company. But it was probably too tight and she 
felt the need for change. Her summers spent between 
Basilicata and Sicily left her with such a sense of belon-
ging to Italy that she moved there and embarked on her 
new adventure with courage and a touch of uncertainty.

Anna’s return to her origins, like any change, was not 
immediately easy. It was gradual to settle in a context 
such as Basilicata, far from the more international 
Frankfurt, while respecting the territory and its tradi-
tions. First as a saleswoman in a large fashion centre, 
and then as a cashier in a small town in the hills of 
Matera, she began her integration and change. In fact, 
Anna, with her determined spirit, has embarked on 
a career path more akin to her past, seeking to make 
her knowledge available to the Lucanian territory. The 
e-commerce company Cibi Lucani, a leader in the sale 
of typical food and wine products from the province of 
Matera, welcomed her into its team and entrusted her 
with the task of rebranding: the study of colours and 
a new label, brand positioning and the export of Made 
in Basilicata products. In 2021, in fact, thanks to Anna, 
the brand has changed its skin, with a vision-oriented 
towards the consumption of 0 km products, which has 
been accompanied by a different way of communicating 
compared to the past; greater attention to detail, light 
communication and aimed at enhancing the authentic-
ity of local products. Anna is not only involved in mar-
keting but also in exporting to her beloved Germany, 
promoting the lifestyle and the goodness of the food 
that is so much in demand among Germans.

The strength of a woman, capable of reinventing her-
self and not giving in to the difficulties encountered 
along the way, aware that changing city, country and 
traditions would have had a strong impact, as strong 
as it was decisive for her personal and professional 
growth. The first few days in Italy were complex and 
challenging to understand whether her path was the 
right one, but like anything that is desired with love 
and passion, they showed her that it was the right 
choice. Anna followed an unconventional path, leaving 
behind the certainty of a future in Germany. But, she 
has found herself with a lifestyle that is less hectic in 
the city, and more focused on personal well-being. Not 
just a job, but a lifestyle. 22
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W DRAWC STORE ważny jest 
komfort i wygoda. Kolekcja została 

stworzona tak, aby każdy
 element garderoby 

w zestawieniu pasował, 
tworząc różne stylizacje podczas

 wielu okazji. Na codzień,  wielu okazji. Na codzień, 
na siłownię, imprezę, luźne wyjście

ze znajomymi czy spacer.
Marka oferuje streetstylową linię 

do chodzenia na codzień 
czy na siłownię.

 W kolekcji znajdują się wygodne, 
dzianinowe, oversizowe bluzy,dzianinowe, oversizowe bluzy,

 slimowane spodnie , krótkie szorty, 
t-shirty o kroju slim fit, oversize, 

topy, skarpetki czy czapki.

Sportowa marka odzieżowa
produkowana w Polsce 

w duchu zrównoważonej mody.
Wysoka jakość organicznej 

bawełny używanej do produkcji
ubrań to podstwa trzech kolekcji.

BASIC, ART i RAINBOW.BASIC, ART i RAINBOW.
Art collection, to kolekcja 

inspirowana obrazami artysty, 
twórcy marki DRAWC STORE.

Rainbow collection, to kolekcja 
dla osób, które cenią sobie 

wolość, równość i tolerancje. 

RAINBOW 
COLLECTION
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www.drawcstore.pl

ARKADIUSZ DRAWC
Artysta, projektant 

i twórca marki 
DRAWC STORE.

drawc.store
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Rozmawiała
ANNA RĄCZKOWSKA

Zdjęcia:
MONIKA WASYLEWSKA

Napisałeś, że po wielu latach prowadzenia wywia-
dów w kawalerce nadszedł czas mówienia swoim 
głosem. Czego nauczyło Cię prowadzenie pro-
gramu „20 m2”?
To była niezwykła droga – możliwość rozmawiania z bar-
dzo barwnymi osobami i każde spotkanie w jakimś stop-
niu na mnie wpływało. Było podróżą w dorosłość na 
oczach widzów. Nadzwyczajną podróżą ku odkrywaniu 
siebie. Tyle doświadczeń i wskazówek, ile mogłem wziąć 
od gości, musiało mi wystarczyć do momentu, w którym 
zrozumiałem, że dalej muszę iść sam, że nic z zewnątrz 
nie da mi tego, co moje wnętrze. Mój apetyt na odkry-
wanie i rozumienie samego siebie rósł, co było widać po 
gościach, jakich zapraszałem do programu. Ostatnimi 
osobami byli przewodnicy duchowi, którzy mówią o osta-
tecznych olśnieniach. To były takie przekazy, które koń-
czą poszukiwania, jeśli się ich samodzielnie doświadczy. 
Pozwalają zaprzestać biegu za czymś z zewnątrz.

Wielu osobom trudno zrozumieć, że będąc sław-
nym, spotykając gwiazdy, odnosząc sukces, szuka 
się czegoś jeszcze…
Jednym z powodów może być to, że nie mieli okazji 
sprawdzić tego na sobie lub ich wewnętrzny głos nie 
jest jeszcze tak bardzo słyszalny. A wewnętrzny głos 
woła nas do czegoś większego niż sława, poklask, pie-
niądze i kariera. Nasz wewnętrzny głos woła nas ku 
sobie. On chce, abyśmy go usłyszeli. On wie najlepiej, 
co jest nam potrzebne, problem w tym, że my go stale 
zagłuszamy, nie zwracamy na niego uwagi.

Ważna jest dla Ciebie data 21 marca 2020 roku. 
Sam powiedziałeś, że poczułeś wtedy, że Twoje 
życie teraz się zmieni. Opowiedz nam o tym 
przełomie.
Tego dnia usłyszałem, doświadczyłem siebie. Opowiadam 
o tym w materiale „Autograf miłości” na moim kanale na 
YouTube. To nadzwyczajne, nieopisywalne, pełne emo-
cji, łez i miłości doświadczenie, które poprosiło mnie 
o zakończenie programu, a skierowało ku prowadzeniu 
ludzi w stronę miłości, by też usłyszeli ten głos.

Mówisz otwarcie, że imponowanie innym przestało 
Ci wystarczać. Zakończyłeś „podróż na zewnątrz” 
i rozpocząłeś „podróż do wewnątrz”. Jaka jest ta 
droga? Co na niej odkrywasz?
Kiedyś myślałem, że to, co mówi świat, czyli że szczę-
ście znajdziemy na zewnątrz, jest jedyną słuszną drogą. 
Dzisiaj mogę powiedzieć, że przyjrzałem się temu 
tematowi z wielu stron. Miałem sławę, pieniądze, uzna-
nie i zacząłem budzić się do prawdy, czyli do siebie. To 
droga, w trakcie której zaczynamy budzić się z iluzji 
myśli, czyli z tego, co myśli nasza głowa, do tego, co jest 
tutaj. Tutaj, czyli tu, a nie w głowie. To dwa zupełnie 
inne światy. Świat umysłu to najczęściej presja i bycie 
niewystarczającym, a świat obecności to świat pełen 
miłości, radości i chęci do życia.

Znany twórca Łukasz Jakóbiak odrodził 
się jak feniks z popiołów. Wcześniej 
szukał sławy, teraz odnalazł siebie 
i szczęście. „Obserwując świat, 
uwierzyłem, że wartość zdobywa się na 
zewnątrz, że wartość to jest to, co mogę 
dotknąć, a nie to, kim jestem. Nie byłem 
świadomy tego, że większość moich 
życiowych decyzji była podyktowana 
bardzo prozaiczną potrzebą akceptacji”.

Znalazłem
drogę do siebie

MEN’S WORLD
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Obecnie nagrywasz zupełnie inne filmy i podkre-
ślasz, że właśnie teraz czujesz się naprawdę szczę-
śliwy. Jak odkryłeś w sobie to szczęście? Masz na to 
gotową receptę?
Przeprowadzam ludzi przez ten proces na swoim 
kursie i odosobnieniu. To nic innego jak rozpozna-
nie tego, kim jesteśmy. Wspaniali przewodnicy, jak 
Ramana Maharishi, mówili, że odpowiedź na pyta-
nie „kim jestem” jest najbardziej uwalniającą odpo-
wiedzią. Zgadzam się z tym. Gdybyśmy przestali się 
utożsamiać z umysłem, doświadczylibyśmy tego, kim 
jesteśmy, czyli wolności. Wyobraź sobie, że nie masz 
przywiązania do tego, co myślisz, że coś musisz, do 
tego, kim masz być, co mieć, do tego, co wydarzyło się 
w Twojej przeszłości. Nie masz przywiązania do myśli, 
że jesteś kimś niewystarczającym. Co się wówczas 
dzieje? Dzieje się miłość i wolność.

Teraz sam pomagasz innym odkryć tę miłość. Co 
byś powiedział komuś, kto czuje, że jest gotowy na 
zmianę swojego życia, ale nie wie, jaki powinien 
być pierwszy krok?
Aby poczuł, z kim chce pracować. Aby wsłuchał się 
w siebie, bo tam są wszystkie odpowiedzi. Droga 
rozwoju jest fascynująca, ale również uzależniająca. 
Możemy nią kroczyć latami, tak jak i ja to robiłem, ale 
możemy też robić milowe kroki, korzystając ze wspar-
cia przewodników, którzy tę drogę przeszli.

Przygotowałeś kursy z cyklu „Święty pokój”. Dla 
kogo one są i na czym polegają? Czego mogą się 
spodziewać jego uczestnicy?
Dla wszystkich tych, który poczują, że to dla nich. Kurs 
przynosi nadzwyczajne efekty, ale tylko u tych, którzy są 

gotowi na zmianę. U tych, którzy czują, że w ich życiu 
coś jest nie tak. Kurs jest dla osób stojących w miejscu 
i chcących ruszyć. Dla tych, którym przytrafiają się cią-
gle te same sytuacje. Dla osób, które nie czują się szczę-
śliwe. Na kurs składa się siedem spotkań online, na 
każdym z nich poruszam inny temat. Tymi spotkaniami 
możemy rozwiązać większość naszych mentalnych 
zmartwień i tutaj nasz umysł nie chce w to uwierzyć, bo 
jak to możliwe, skoro jest tyle różnych problemów na 
świecie. Powiem więcej, ja to gwarantuję. Zapewniam, 
że jeżeli ktoś weźmie udział w kursie i da mi się popro-
wadzić, uwolni się od zmartwień. To właśnie 21 marca 
2020 roku doświadczyłem jasności umysłu, która dużo 
bardziej uporządkowała mi ten temat.

Czy uczestnicy kursu dzielą się swoimi historiami? 
Dają świadectwa zmian, jakie w nich zaszły?
Osoby, które włączą wspomniany wcześniej „Autograf 
miłości” na moim kanale, zobaczą pod koniec świa-
dectwa uczestników kursu. To pokazuje, co się dzieje 
z człowiekiem, który doświadcza siebie. To nic innego 
jak czysta wolność. Dotarciu do niej towarzyszy wiele 
łez, bo ten moment jest jak powrót do domu po wielu 
latach tułaczki.

Czy czujesz, że teraz sam stałeś się przewodni-
kiem duchowym?
Ja jedynie dzielę się swoimi doświadczeniami.

 
Spotkania stacjonarne w ramach „Świętego spokoju” 
zaczynają się 7 i 22 sierpnia 2022 r. Kolejne daty będą 
publikowane na stronie www.jakobiakvod.pl. 
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O autorze:

ANONIM, ROCZNIK 1989
Supermoc: ponadprzeciętna zdolność wytyczania sobie 
celów i ich realizacji. Kiedy miał 10 lat, postanowił 
zostać żołnierzem Legii Cudzoziemskiej. Kiedy 
skończył 20 – już nim był. W legii spędził 
w sumie sześć lat, w tym trzy w Gujanie Francuskiej. 
To tam zakochał się w amazońskiej dżungli i teraz 
tylko czeka, żeby do niej wrócić. W międzyczasie pisze 
swoją pierwszą powieść inspirowaną tym, co przeżył 
w pięknym i dzikim lesie podzwrotnikowym.

Wojna

To właśnie o nich pomyślałem w czwartek, 
24 lutego, kiedy stało się to, w co nikt nie 
chciał wierzyć, choć przecież można było się 
tego spodziewać. Zadzwoniłem do kumpla 

z Legii i dowiedziałem się, że tam nic się nie zmieniło. 
Idiotyczna wojna prowadzona przez jednego człowieka 
nie zdołała ich na razie podzielić, mimo że w Europie 
rosyjskie bomby spadają na ukraińskie miasta.

I choć całym sercem jestem za Ukrainą, to jednak chłop-
ców z Rosji żal mi bardziej. Dlaczego? Bo Ukraińcy wal-
czą o swój kraj, o wolność, o niepodległość własnego 
państwa. Bronią swoich rodzin, swoich domów. Oni nie 
są niczemu winni. Ich wojna jest sprawiedliwa. Kiedy 
trzymasz w rękach broń, kiedy wiesz, że być może za 
chwilę będziesz musiał odebrać życie innemu człowie-
kowi, poczucie sensu i działania w słusznej sprawie 
są kluczowe. Doskonale wiedzą o tym spece od pro-
pagandy, dlatego uciekają się do prowokacji i niemal 
zawsze próbują ubrać inwazję w kostium akcji obron-
nej – tym razem szyty wyjątkowo grubą nicią. Co czują 
rosyjscy żołnierze zmuszeni do bombardowania ukraiń-
skich szkół, szpitali, osiedli mieszkaniowych? Ilu z nich 
wierzy, że ataki na ludność cywilną Ukrainy to tylko 

„konieczna kontrofensywa”? Co czują ich żony i narze-
czone? Ich córki? Ich matki? Kobiety, które trudniej 
nabrać na propagandowe kłamstwa, bo wojna odbiera 
im często więcej niż własne życie – odbiera im tych, 
których kochają. Ilu z tych młodych Rosjan – synów, 
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Tak, wojna. Bo to jest wojna, po prostu, 
a nie żadna „wojskowa operacja 
specjalna”. Wojna, jakiej na szczęście 
nie poznałem, choć przez sześć lat 
byłem żołnierzem. Poznałem za to 
w Legii Cudzoziemskiej chłopaków 
z całego świata, w tym wielu z byłych 
republik dawnego ZSRR. Prawdę 
mówiąc, na początku w ogóle ich nie 
rozróżniałem – mówili podobnymi 
językami i trzymali się razem. Tak, 
trzymali się razem, pomagali sobie, 
mogli na siebie liczyć. Białorusini, 
Litwini, Łotysze, Ukraińcy i Rosjanie.

mężów, ojców – nigdy nie wróci z głupiej wojny pro-
wadzonej w imię imperialistycznych mrzonek obłąka-
nego dyktatora?

Może nie powinienem współczuć rosyjskim żołnie-
rzom, skoro jestem, wraz z niemal całą resztą świata, 
za wolną Ukrainą. Ale nie potrafię już myśleć w katego-
riach czarne lub białe. Sześć lat w Legii nauczyło mnie 
patrzenia na ludzi ponad prostymi podziałami, skupia-
nia się na podobieństwach, nie na różnicach. Wiem, 
że to bardzo naiwne, ale naprawdę wierzę, że dożyję 
świata, w którym będzie to normą. Dobrze, że jestem 
jeszcze taki młody. 
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W tym nietypowym barze miło spędzisz 
czas przy szklance piwa czy kieliszku 
wina oraz skosztujesz owoców morza: 
krewetek, ośmiornic czy małż. Ale nie 

o smaczne trunki czy przekąski tu chodzi. Ten bar da 
Ci coś, co wyzwala pierwotne wręcz instynkty. Zanim 
odkryjemy jego sekret, rozejrzyj się wokół – wtedy 
zobaczysz, że na ścianach tego lokalu są zamontowane 
wielkie drewniane tarcze. Ktoś mógłby pomyśleć, że 
służą one do gry w rzutki lub zapewniają inną podobną 
rozrywkę. Po części tak, choć najważniejsze jest to, 
żeby w ogóle trafić w tarczę, a rzuca się nie rzutkami, a… 
siekierami! W Barcelonie to miejsce budzi żywe emo-
cje, choć np. w Kanadzie czy USA podobnych lokali są 
tysiące. Wiele osób regularnie uprawia tam ten „sport”, 
my potraktujmy to jako miłą rozrywkę.

w Barcelonie

O autorze:

PIOTR
Cześć! Od kilku lat mieszkam w Barcelonie, starając 
się pokazywać i przybliżać ciekawe strony życia w tym 
mieście. Piszę zarówno o hiszpańskiej codzienności 
i wydarzeniach odbywających się w mieście, jak 
i o sprawach czysto turystycznych. Jestem twórcą bloga 
i kanału na YouTube „Odkrywcy Miasta”.

www.odkrywcymiasta.pl

Jeśli moja praca ma dla Ciebie wartość i zasługuje 
według Ciebie na wsparcie, możesz zostać jednym 
z patronów mojego projektu, wspierając go w serwisie 
Patronite: https://patronite.pl/odkrywcy

Jesteś w Barcelonie na wakacjach lub 
służbowo? Niezależnie od okoliczności, 
nawet podczas krótkiego pobytu 
w Barcelonie warto odwiedzić pewien 
niezwykły bar. Barcelona to nie tylko 
plaże, o czym staram się przypominać 
na każdym kroku. To również bardzo 
intensywne życie barowe. Zapraszam 
Cię do miejsca, w którym przeżyjesz coś 
zupełnie nowego.

Nietypowy

Barcelona Axe Throwing
Kiedy już odwiedzisz wspomniany bar, a znajdziesz go 
na Carrer Trafalgar pod numerem 8, weźmiesz udział 
w krótkim szkoleniu, które przeprowadzi obsługa. 
Uzyskasz zarówno informacje dotyczące techniki rzutu – 
niektóre sposoby rzucania siekierą są lepsze niż inne! – 
jak również kilka wskazówek dotyczących bezpieczeń-
stwa, w końcu w Twoje ręce trafia naostrzony toporek. 
Teraz nie pozostaje nic innego, jak rzucić w środek tar-
czy i potwierdzić swoje ukryte dotychczas umiejętności.

Pamiętaj, że trzeba wcześniej zrobić rezerwację. Godzina 
rzucania do tarczy kosztuje ok. 20 euro (zależy od dnia 
i liczby osób).
https://barcelonaaxethrowing.com/#reserva 
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5 Barcelony
Wiesz, jakie pytania pojawiają się najczęściej na gru-
pach facebookowych? Brzmią tak:

• Gdzie zarezerwować nocleg?
• Co z paszportem covidowym?
• Co zobaczyć (oprócz tych absolutnych klasyków)?

A jako że Barcelonę znam jak mało kto, to podpowiem 
Ci, gdzie są prawdziwe perełki ukryte przed turystami. 
Dziś dowiesz się o pięciu z nich.

1. Rosarium Cervantesa

O tym miejscu wie naprawdę niewielu. To ogród, park, 
w którym rokrocznie odbywają się  konkursy na naj-
piękniejszą różę.  W efekcie jest to  jedno z najpięk-
niejszych miejsc w Barcelonie, które kolorami i zapa-
chem potrafi uwieść właściwie każdego! Warto się tu 
wybrać choćby na moment, by zobaczyć, jak piękny 
potrafi być ten kwiat i ile może mieć odmian.

2. Klasztor Pedralbes

Przytłacza Cię zgiełk miasta i ciągły pęd, a do tego liczba 
ludzi w Barcelonie jest tak duża, że masz zawrót głowy? 

ukrytych skarbów
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O autorze:

PIOTR
Cześć! Od kilku lat mieszkam w Barcelonie, starając 
się pokazywać i przybliżać ciekawe strony życia w tym 
mieście. Piszę zarówno o hiszpańskiej codzienności 
i wydarzeniach odbywających się w mieście, jak 
i o sprawach czysto turystycznych. Jestem twórcą bloga 
i kanału na YouTube „Odkrywcy Miasta”.

www.odkrywcymiasta.pl

Jeśli moja praca ma dla Ciebie wartość i zasługuje 
według Ciebie na wsparcie, możesz zostać jednym 
z patronów mojego projektu, wspierając go w serwisie 
Patronite: https://patronite.pl/odkrywcy

Wystarczy wsiąść do któregoś z autobusów jadących 
do dzielnicy Sarria, by tam udać się do klasztoru 
Pedralbes. W życiu nie widziałem miejsca, które jest tak 
spokojne. Wycisza i relaksuje, a to wszystko dosłownie 
dwa kroki od centrum miasta. Jeśli dołożymy do tego pra-
wie niezmienione wnętrze i izby modlitewne (mające 
może trzy metry kwadratowe), to dostajemy miejsce 
absolutnie magiczne i zdecydowanie warte odwiedzenia.

3. Palau Heures

Tego miejsca nie znajdziesz w przewodnikach. Mieści 
się ono niedaleko dzielnicy Horta-Guinardó, to pałac 
wraz z ogrodem, który  zrobił na mnie gigantyczne 
wrażenie, a ja długo zastanawiałem się, dlaczego nikt 
o nim nie pisze  i nie mówi, bo jest przepiękny! Nie 
powinienem Ci zdradzać tej miejscówki, ale co tam, 
znaj moje dobre serce.

4. Angielska zabudowa w Barcelonie

Na przestrzeni ostatnich stuleci w Barcelonie licz-
nie osiedlali się Anglicy. To sprawiło, że w mieście 
powstawały prawdziwe enklawy brytyjskie. Do dziś 
zostało kilka ulic z tą zabudową. Odwiedzając tę oko-
licę, można mieć wrażenie, że przenieśliśmy się nie tyle 
w czasie, co w przestrzeni i jesteśmy właśnie w jed-
nej z dzielnic Londynu. Rzecz naprawdę wyjątkowa 
w hiszpańskim mieście.

5. Świątynia rzymska

Wiesz, że w Barcelonie są  pozostałości rzymskiej 
świątyni? Część z was pewnie o tym wie, bo już o niej 
wspominałem. A wiesz, że w Barcelonie jest rów-
nież replika tej świątyni? W całości odbudowana tak, 
aby pokazać mieszkańcom i turystom, jak owa świąty-
nia wyglądała przed wiekami – tyle tylko, że ta odbu-
dowa miała miejsce ponad 100 lat temu  i obecnie 
sama replika jest nie lada zabytkiem.

To tylko kilka przykładów na to, że w Barcelonie można 
znaleźć niesamowite perełki. I że warto zwiedzać to 
miasto kilka razy albo i więcej! 

http://www.odkrywcymiasta.pl
https://patronite.pl/odkrywcy
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Rozmawiała
IRMINA PRZYBYŁOWSKA

Czy sport był zawsze obecny w Twoim życiu?
Nie, nie zawsze. Jestem astmatykiem i chociaż choroba 
od dawna mi nie dokucza, to – niestety – miała ogromny 
wpływ na moje życie i rozwój, kiedy byłem dzieckiem 
i nastolatkiem. W podstawówce często opuszczałem 
WF, w szkole średniej było trochę lepiej, bardzo lubiłem 
koszykówkę. Pod koniec technikum wybrałem niewła-
ściwą drogę, wpadłem w złe towarzystwo i zacząłem 
robić nieciekawe rzeczy. Skończyło się na kłopotach 
z prawem i uzależnieniu od ciężkich narkotyków. Na 
szczęście w porę się otrząsnąłem i po 10 latach zerwa-
łem z nałogiem. Pomogła mi w tym wiadomość, że 
Marlena, moja obecna żona, jest w ciąży z naszym 
Maksem, narodziny syna i sport.

Jakie sukcesy sportowe masz na koncie?
Ciężary i elementy treningu siłowego towarzyszą mi 
przez cały czas. Próbowałem też swoich sił w spor-
tach walki, MMA i boksie tajskim, ale największe suk-
cesy odnosiłem w brazyliskim jiu jitsu. Mam za sobą ok. 
100 walk w różnych turniejach, sporo złotych medali, 
w tym złoto w otwartych mistrzostwach Wielkiej Brytanii 
w 2018 r. Wtedy też zacząłem startować w triathlonach 
i biegach długodystansowych. Kilka razy brałem udział 
w zawodach Ironman i biegach ultra na dystansie powy-
żej 50 km, przebiegłem wiele maratonów i półmarato-
nów, uczestniczyłem w zawodach w pływaniu na długi 
dystans, m.in. na 5 km. Paradoksalnie myślę, że moim 
największym sukcesem była pierwsza walka w klatce, 
mimo że ją przegrałem. Przystąpiłem do niej z bardzo 
małym doświadczeniem treningowym i to tylko w stójce, 
nic nie wiedziałem o partnerze. W tamtym czasie wciąż 
borykałem się ze stanami lękowymi, brakiem pewności 
siebie, strachem i demonami przeszłości, ale podjąłem 

decyzję, żeby spróbować i się sprawdzić. Nie powinni-
śmy bać się porażek.

Jesteś skutecznym trenerem, wypróbowałeś na 
sobie mnóstwo diet i ćwiczeń. Jak należy podejść 
do walki z nadwagą?
Zgadza się. Zanim zaoferowałem swoje usługi klien-
tom, testowałem je na sobie i na żonie. Sam przecho-
dziłem metamorfozy z chudzielca po wyjściu ze świata 
narkotyków do strongmana ważącego 110 kg, power-
liftera 100 kg, budowania sylwetki w crossficie i wagi 
93 kg, do fightera w dywizji 84 kg.

Każda osoba to indywidualność, może różnie reagować 
na rozmaite podejścia z powodu problemów zdrowot-
nych, genów, psychiki, nastawienia itd. Z doświadcze-
nia wiem, że w walce z nadwagą najważniejsze są cier-
pliwość, konsekwencja i upór. Kluczowe jest to, żeby 
dana osoba NAPRAWDĘ wiedziała, czego chce, bo 
jeśli czegoś prawdziwie chcemy, to nic nie stanie nam 
na przeszkodzie, żeby to osiągnąć. Nic. Kolejną kwestią, 
na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest współpraca 
z trenerem. Nawet na krótko. Wiedza, którą dobry tre-
ner będzie się dzielił podczas treningów, rady i wspar-
cie przed i po mają ogromne znaczenie. A jeśli podli-
czysz, ile wydajesz na wypady na miasto w weekend 
czy różne pierdoły w tygodniu, to zobaczysz, że wcale 
nie jesteśmy cenowo nieprzystępni. Ja uwielbiam inwe-
stować w siebie, swoje zdrowie, swój umysł. Jeśli cho-
dzi o treningi, to najważniejsza rada, jaką mogę dać, 
brzmi tak: nie bójcie się treningu siłowego. Mieszanka 
takiego treningu z tzw. treningiem cardio jest najlepsza, 
jeśli celem jest walka z nadwagą. A w kwestii jedzenia: 
ja jestem zwolennikiem zrównoważonej diety w syste-
mie intermittent fasting, ten schemat jedzenia stosuję 
już od ośmiu lat. Istotne są również posiłki potrenin-
gowe, wielkość porcji itd.

Sport 
uratował 
mi życie
Sławek „Slav  
Josephson” Wójcik

http://m.in
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Rok temu miałeś bardzo poważne kłopoty zdro-
wotne, lekarze dwa razy uratowali Ci życie. Jaka 
była Twoja droga do odzyskania zdrowia? Co Ci 
pomogło?
Wciąż mam wrażenie, że to był tylko film, ale znisz-
czenia, jakie pozostawiła choroba (ostra sepsa), przy-
pominają, że to wydarzyło się naprawdę. Borykam 
się z problemami z sercem i wciąż walczę z nasta-
wieniem psychicznym. Świat wywrócił się do góry 
nogami i to dosłownie. Po kilkudniowej walce 
o życie przez kilka kolejnych dni nie byłem w stanie 
się ruszać, kilka tygodni chodzić, kilka miesięcy ćwi-
czyć. Wsparcie Marleny, dzieci – Maksa i Mai – oraz 
rodziny i kilkorga przyjaciół było i nadal jest niesa-
mowite. Mówię nadal jest, bo chociaż wróciłem do 
treningów i zawodów, to wciąż borykam się z pro-
blemami zdrowotnymi – i fizycznymi, i psychicznymi. 
Wszystko wygląda inaczej, mam inną świadomość, 
inne podejście do treningów, lekarstwa na życie… 
W regeneracji pomogła mi również moja miłość do 
sportu, fitnessu, zdrowego trybu życia oraz świado-
mość, że byłem i wciąż mogę być wzorem do naślado-
wania. Że ktoś, kto mnie obserwuje, osiągnął w życiu 
coś fajnego, że stał się lepszą osobą, bo sport prze-
kłada się również na to, jacy jesteśmy. Stajemy się 
lepsi, zdrowsi, pewniejsi siebie, dzięki czemu świat 
wokół nas pięknieje.

Czym jest One Step Closer?
One Step Closer to marka (choć wolę określenie 
rodzina) fitness, która powstała z pasji prawie dekadę 
temu. Skoro sport uratował mi życie, to czemu nie 
zacząć pomagać osobom z podobnymi problemami. 
Skoro mam w bagażu takie, a nie inne doświadczenia, 
to czemu ich nie wykorzystać, żeby pomóc komuś, kto 
zmaga się z czymś podobnym. One Step Closer, czyli 
jeden krok bliżej. Bliżej kolejnego celu. Świadomość, 

że ten jeden mały wielki krok został postawiony dzięki 
mnie jest największym wynagrodzeniem, jakie mogę 
sobie wyobrazić. Choć One Step Closer to praca, dzięki 
której płacę rachunki i dbam o rodzinę, moim priory-
tetem jest pomaganie ludziom, którzy borykają się 
z różnymi problemami. Główną nagrodą są przemiłe 
słowa, podziękowania, uśmiech klienta po osiągnię-
ciu celu, ale przede wszystkim szacunek, jaki zyskuję 
moimi niekończącymi się staraniami i sercem, które 
w to wszystko wkładam. One Step Closer to treningi 
personalne klasy fitness, eventy online i offline, posiłki, 
wsparcie, produkty regeneracyjne CBDfit, plany trenin-
gowe, plany żywieniowe, coaching online, miłość do 
życia i sportu. 

Kontakt:

SŁAWEK „SLAV JOSEPHSON” WÓJCIK

Facebook: slavfit
Instagram: slavfitosc
Facebook: SlavSta

www.cbdfit.shop/post/one-step-closer-business-details
Instagram: cbdfit
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Karierę medyczną zaczynał Pan od stomatologii. 
W czym aktualnie się Pan specjalizuje?
Tak, ukończyłem kierunek lekarsko-dentystyczny na 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, który jest 
jednolitym magisterskim kierunkiem studiów i daje 
możliwość specjalizacji w zakresie chirurgii czaszko-
wo-szczękowo-twarzowej. Taka ścieżka rozwoju specja-
listy jest uznana w wielu krajach, m.in. USA, Polsce, 
Czechach, krajach skandynawskich. Tym się właśnie 
zajmuję, a moim głównym zagadnieniem jest chirurgia 
estetyczna twarzy. W jej zakres wchodzą zabiegi takie 
jak plastyka powiek czy zabiegi wyszczuplające twarz, 
np. bichektomia (usuwanie poduszek tłuszczowych 
z policzków).

Robi Pan korektę powiek i redukcję poduszek 
Bichata – to popularne w ostatnim czasie zabiegi. 
Czy tylko kobiety się na nie decydują?
Zabiegi, które wykonuję i które są coraz bardziej pożą-
dane przez pacjentów to m.in. liposukcja podbródka 
i szyi, lip lift, osteoplastyka kości twarzy, zabiegi aug-
mentacyjne z wykorzystaniem własnopochodnego 
tłuszczu czy silikonowych implantów twarzy oraz chi-
rurgiczne zabiegi liftingujące, jak lifting brwi, minilift 
oraz facelift. Są to zabiegi wybierane z reguły przez 
kobiety, choć również mężczyźni coraz chętniej pod-
dają się operacjom mającym na celu poprawę wyglądu 
twarzy i odmłodzenie jej. Warto zaznaczyć, że zabiegi 
z zakresu chirurgii estetycznej i plastycznej twa-
rzy oferują także rozwiązania idealne dla pacjentów 
transpłciowych, którzy pragną nadać swojej twarzy 
bardziej kobiecy (male-to-female) lub bardziej męski 
(female -to-male) wygląd.

Czym są poduszki Bichata i w jakim celu się je 
zmniejsza?
Poduszka tłuszczowa Bichata to struktura znajdująca 
się w głębszych warstwach policzka. Składa się ona 
części głównej, zlokalizowanej w okolicy łuku jarz-
mowego, i czterech wypustek. Tłuszcz ten rozwija się 
w okresie niemowlęctwa, a jego zadaniem jest ułatwia-
nie dziecku ssania piersi. Wraz z wiekiem nie zanika. 

Nie ma na niego wpływu stosowana przez pacjenta 
dieta. Podczas klasycznej bichektomii jest usuwana 
wypustka policzkowa.

Ciało tłuszczowe Bichata, ze względu na embriogenezę 
oraz anatomiczną lokalizację, nie pełni żadnej funkcji 
podbierającej dla tkanek miękkich twarzy. Oznacza to, 
że jego usunięcie nie powoduje „opadania” skóry, pro-
ces ten ma miejsce wraz z postępowaniem procesów 

dr Rafał Pokrowiecki

Innowacyjna
metoda redukcji poduszek

Bichata

http://m.in
http://m.in
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starzenia. Warto zaznaczyć, że bichektomia jest czę-
sto wykonywana u pacjentów, którzy są poddawani 
zabiegom liftingu twarzy, aby dodatkowo wzmocnić 
efekt odmłodzenia twarzy. Dobrze zaplanowany zakres 
bichektomii daje spektakularne efekty zarówno u kobiet, 
jak i u mężczyzn w każdej grupie wiekowej.

Pracuje Pan obecnie nad autorską metodą reduk-
cji poduszek Bichata. Na czym ona polega? Z czego 
wynika jej innowacyjność?
Wadą klasycznej bichektomii jest to, że nie zawsze 
daje ona efekty u pacjentów, którzy faktycznie tego 
potrzebują. Często jest opisywana jako „metoda zacho-
wawcza” dająca dyskretny efekt podkreślenia kości 
policzkowych. Moja technika usuwania tłuszczu jest 

dużo bardziej dopasowana do konkretnego pacjenta, 
a zakres resekcji jest uzależniony od jego oczekiwań. 
Polega na resekcji większej części tłuszczu z policzka, 
gdzie w zależności od stopnia pożądanego wysmu-
klenia policzka, oprócz wypustki policzkowej ciała 
Bichata, usuwana jest również wypustka skrzydłowa, 
żuchwowa oraz część centralna zlokalizowana pod 
łukiem jarzmowym. Dzięki temu uzyskujemy wspaniały, 
trwały efekt wyszczuplenia twarzy. Moja autorska 
metoda wyszczuplania policzków została uznana 
przez międzynarodowe środowisko akademickie 
i opublikowana w specjalistycznym czasopiśmie 

„International Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery” jako tekst Extended buccal lipectomy 
(bichectomy) for extreme cheek contouring. 

O autorze:

DR N.MED. RAFAŁ POKROWIECKI, SPECJALISTA 
CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Chirurgia estetyczna twarzy,  
prywatna praktyka, Warszawa, Polska.

Tel.: +48 691226414
E-mail: dr.pokrowiecki@gmail.com

33

mailto:dr.pokrowiecki@gmail.com


TRWAŁE WYSZCZUPLENIE OKRESLONEGO MIEJSCA 
NA CIELEOD 3 DO 5 CM W OBWODZIE MNIEJ.

KRIOLIPOLIZA COOLTECH TO SKUTECZNA 
PROCEDURA MODELOWANIA SYLWETKI 

PONADTO DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE 
SKUTECZNE ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE:
LIPOLIZA INIEKCYJNA, KARBOKSYTERAPIA, 
T-SHAPE, BANDAZOWANIE CIAŁA AROSHA 
I WIELE INNYCH… 
SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM W CELU UMÓWIENIA WIZYTY!

www.myspaexpert.com
6 Church Court, 
TW91JL, Richmond
Mobile/sms: 07895398464

TRWALE NISZCZY KOMÓRKI TŁUSZCZOWE
REDUKUJE CELLULIT
WYSZCZUPLA I MODELUJE CIAŁO



ZDROWIE

Kontakt:

PLATINIUM CLINIC

www.platiniumclinic.com

Tel.: 0204 577 0003
Adres: 53 Beauchamp Place
Chelsea, Knightsbridge , London
SW3 1NY

Nasze kliniki mieszczą się w Londynie i Belfaście. 
Planujemy również rozpocząć działalność w Watford.
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Platinium Clinic jest kliniką medyczną, której 
misją jest realizacja opieki medycznej w zakre-
sie ortopedii dorosłych i dzieci oraz medycyny 
i traumatologii sportowej. Wykorzystujemy 

najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej, korzystamy 
z nowoczesnych urządzeń diagnostycznych.

Diagnostyka – rehabilitacja – 
leczenie operacyjne

Aktualne kierunki naszej działalności:

1. Ortopedia i fizjoterapia dorosłych i dzieci

• diagnostyka ultrasonograficzna, MRI, EMG, XR 
i inne badania narządu ruchu,

• leczenie chorób ortopedycznych dorosłych i dzieci,
• zaawansowana fizjoterapia dorosłych i dzieci,
• diagnostyka, kierowanie do ortopedycznych zabie-

gów operacyjnych oraz pełen zakres leczenia poope-
racyjnego aż do osiągnięcia pełnej sprawności,

• pełen zakres leczenia w obszarze medycyny sportowej,
• specjalistyczne leczenie chorób chrząstki stawo-

wej, chrząstki obrąbków, łąkotek, krążków między-
kręgowych, innych elementów chrzęstnych.

2. Ortopedyczna medycyna regeneracyjna

Leczenie osoczem bogatopłytkowym (PRP) oraz 
różnymi formami leczenia skojarzonego, w wyniku 
których powstają lecznicze komórki macierzyste 
(Stem cells). Medycyna ortobiologiczna.

3. Diagnostyka i leczenie wad postawy oraz chorób 
z zakresu ortopedii u dzieci i młodzieży.

4. Fizjoterapia uroginekologiczna (nie jest konieczne 
skierowanie).

Profilaktyka, diagnostyka oraz leczenie schorzeń 
i dysfunkcji w obrębie miednicy i dolnych dróg 
moczowych, np. nietrzymanie moczu, obniżenie 
i wypadanie narządów miednicy mniejszej, naglą-
cego parcia na pęcherz, bólów miednicy, bolesnych 
miesiączek, rozejścia mięśni prostych brzucha, 
bolesnego współżycia, blizn po cięciu cesarskim 
lub w wyniku nacięcia/urazu krocza podczas 

porodu. Szczególnie zalecana kobietom planują-
cym ciążę albo będącym w ciąży, po porodzie lub 
zabiegach urologicznych.

5. Medycyna regeneracyjna i przeciwstarzeniowa

Komórki macierzyste, NMN, NAD, dopamina, sur-
tuiny 1–7, DNS, antyoksydanty + witamina C + glu-
tation, koenzym Q .

Stymulowanie kobiecej i męskiej siły biologicznej 
na różnych poziomach.

6. Kroplówki wzmacniające funkcje biologiczne, 
detoksykacyjne po przebytych chorobach, spor-
towe – wszystkie zabiegi wykonuje wykwalifiko-
wana pielęgniarka w obecności lekarza.

7. Współpraca z nowopowstałym w Wielkiej Brytanii 
polskim klubem sportowym C.I.C.

8. Działalność edukacyjna i naukowa na wewnętrzne 
potrzeby Platinium Clinic.

Oferujemy wysoką jakość w dobrej cenie. Zapewniamy 
maksymalnie wykwalifikowany personel. Centralną osią 
naszej działalności jest zdrowie pacjenta. 

Polski
ortopeda
w Londynie

http://www.platiniumclinic.com
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Kontakt:

WYDAWNICTWO VIRGO

Od 2006 r. wspiera osoby, które poszukują własnych dróg oraz zbaczają z utartych ścieżek. Oferuje publikacje prezentujące nowe 
sposoby myślenia o człowieku i świecie oraz inspirujące do świadomego, zdrowego życia w harmonii ciała, umysłu i ducha.

www.virgobooks.pl

Księgarnia internetowa: www.virgobooks.pl   Facebook:: virgobooks   Instagram: virgobooks

Wydawnictwo VIRGO
Technika uwalniania – David R. Hawkins
Wszędzie nosimy ze sobą ogromny, zbierany przez lata zasób negatywnych 
uczuć, postaw i przekonań. Zgromadzone napięcie sprawia, że cierpimy, jest 
ono przyczyną wielu chorób i problemów. Zrezygnowani pogodziliśmy się z nim 
i pragniemy uciec od tego na niezliczone sposoby. Przeciętny człowiek spędza 
większość swojego życia na próbach uciekania od wewnętrznego zamętu spo-
wodowanego strachem i stara się uniknąć cierpienia.

Dr David Hawkins, amerykański psychiatra, który odniósł imponujące sukcesy 
terapeutyczne, wyjaśnia, dlaczego tak modne obecnie wyrażanie uczuć wcale nie 
pomaga sobie z nimi radzić. Zamiast tego proponuje zupełnie nowe podejście do 
tematu, które stosował zarówno w pracy z pacjentami, jak i we własnym życiu. 
Autor krok po kroku opisuje technikę uwalniania – prostą i skuteczną metodę, która 
pozwala wyswobodzić się z więzów negatywnych emocji i stanów umysłu, by w pełni 
cieszyć się miłością, powodzeniem, zdrowiem i szczęściem. Książka zawiera prak-
tyczne wskazówki, jak poradzić sobie samodzielnie z apatią, smutkiem, żalem, stra-
chem, żądzą czy gniewem, pokazuje anatomię emocji w uzdrawianiu przeszłości, 
uczy pozbywania się negatywnych myśli oraz budowania pozytywnych uczuć.

Dzięki tej książce doświadczysz wolności. Poczujesz, jak ciężar opada z Twoich bar-
ków, ponieważ już podczas lektury samoczynnie rozpoczyna się proces uwalniania.

Bezpłatny rozdział jest dostępny w księgarni internetowej Wydawnictwa 
Virgo: www.virgobooks.pl

Rytuały piękna. Joga twarzy metodą 
Yogattractive – Olga Szemley-Goudineau

Zazwyczaj skupiamy się na preparatach dbających o kondycję skóry, jednak sekret 
piękna i młodości kryje się znacznie głębiej. Mamy ponad 80 mięśni szyi i twa-
rzy. To od ich kondycji zależy Twój wygląd! Dzięki tej książce poznasz naturalną 
metodę Yogattractive, opracowaną w oparciu o wielowiekowe tradycje Azji. Łączy 
ona w sobie jogę twarzy, masaże twarzy i akupresurę. Dzięki dokładnym instruk-
cjom i kolorowym zdjęciom umieszczonym w książce każda z nas może nauczyć się 
wykonywać ją samodzielnie. Praktykując ją regularnie, zobaczysz, jak Twoja twarz 
stopniowo się zmienia: jest wypoczęta, ma bardziej wyraziste kontury, czoło i oko-
lice oczu stają się gładsze, wargi pełniejsze, a skóra szyi – bardziej jędrna. To uroczy 
prezent dla każdej kobiety, która chce być piękna niezależnie od upływających lat.

Książka dostępna na: www.virgobooks.pl 

http://www.virgobooks.pl
http://www.virgobooks.pl
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Rozmawiała
IRMINA PRZYBYŁOWSKA

Stylizacje i zdjęcia:
AGA SZYC / AGGASHE STYLE

Zdjęcie:
KAROL OMORCZYK

W polskiej społeczności jesteś znana jako pani od 
grzybków. Jak zaczęła się Twoja przygoda z grzy-
bami Reishi?
Zaczęła się dość zabawnie, a nawet zaskakująco. Kilka 
lat temu pewna kobieta przedstawiła mi nietypową 
kawę. Zdziwiłam się, kiedy usłyszałam, że w środku 
znajduje się jakiś grzyb! Oczami wyobraźni zobaczyłam 
wielką pieczarkę pływającą w moim ulubionym kubku 
i grymas na mojej twarzy powiedział wszystko. Jednak 
ciekawość wzięła górę. Od tamtego czasu grzyby kró-
lują w mojej kuchni, dodaję Reishi do posiłków i zachę-
cam do tego moich obserwatorów. Moja rodzina chęt-
nie po nie sięga, a klienci, którzy chcą zadbać o swoje 
zdrowie, z ciekawością ich próbują.

Kiedyś mówiło się, że grzyby nie posiadają żadnych 
wartości odżywczych, teraz wiemy, że mają ich bar-
dzo dużo. Jaki wpływ na organizm ma spożywanie 
grzybków Reishi?
Jeszcze niewielu ludzi wie, że grzyby zawierają dużą 
dawkę witaminy D, tak potrzebnej w dzisiejszych cza-
sach. W polskich domach najczęściej goszczą na wigi-
lijnym stole, a ja chcę inspirować do dbania o swoje 
zdrowie poprzez zamianę ciężkostrawnych dań na lek-
kie i zdrowe posiłki. Na szczęście powszechna świa-
domość rośnie i coraz częściej sięgamy do medycyny 

alternatywnej, w tym po sprawdzone produkty, takie 
jak moje. Azjaci od wieków mówili o grzybach Reishi, 
że są nieśmiertelnością. Udowodniono, że mają cały 
wachlarz właściwości prozdrowotnych. Dowiedziono, 
że obniżają ciśnienie, poziom cukru i złego choleste-
rolu  – takie dolegliwości są przyczyną wielu chorób, 
a Reishi może się z tym rozprawić. Ponadto w medycy-
nie ludowej wierzy się, że spożywanie Reishi pomaga 
uchronić się przed rakiem. Zawarte w tych grzybach 
substancje są silnymi immunostymulatorami, które 
pobudzają organizm do walki z antygenami, w tym 
z komórkami nowotworowymi, mają działanie antyno-
wotworowe, zwiększają produkcję białych krwinek oraz 
niwelują stan zapalny. Przyjmowanie ekstraktu z grzy-
bów Reishi wzmacnia odporność organizmu przez cały 
rok. To sekret prozdrowotnych grzybów, które mam 
w swojej ofercie, nie tylko Reishi.

Ludzie piją bardzo dużo kawy, a wiadomo, że nie 
jest to zbyt zdrowy nawyk. Co zrobić, by nasza 
kawa była zdrowsza?
Kawa to popularny i lubiany napój. Większość z nas nie 
może sobie wyobrazić dnia bez kubka aromatycznego 
napoju. Niestety wiele osób nie może pić tradycyjnej 
kawy, ponieważ zakwasza nią organizm, wypłukuje 
dobroczynny magnez i wapń, pojawia się zgaga. Kawa 
z Reishi jest zupełnie inna! To wspaniała alternatywa 
dla tych, którzy kochają kawę, a nie mogą pić zwykłej. 
Dlatego zachęcam, żeby zgłosić się do mnie i zapoznać 
się z ofertą. Moja kawa zawiera 98% najwyższej jako-
ści arabiki i 2% wzmacniającej ganodermy (Reishi). 
Pozytywnie wpływa na nasz organizm i możemy się nią 
rozkoszować bez wyrzutów sumienia. Zamiast zakwa-
szać: działa alkalizująco, a przy tym ma cudowny głę-
boki smak. 

Paulina Głodowska – propagatorka 
świadomego trybu życia, inspiratorka 
do zmiany dotychczasowych nawyków 
poprzez wprowadzenie do swojej 
codziennej diety poprawiających 
zdrowie grzybów. Jej misją jest szerzenie 
wiedzy na temat Reishi oraz innych 
dobroczynnych produktów. W życiu 
zawodowym jest dyrektorką DXN 
Service Centre w Londynie, w życiu 
prywatnym – szczęśliwą żoną i mamą 
dwóch uroczych córek.

Grzyby 
medyczne

Kontakt:

www.whataherb.com

Facebook: paulinawhataherb
Instagram: what_a_herb

http://www.whataherb.com
http://www.facebook.com/paulinawhataherb
http://www.instagram.com/what_a_herb
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Rozmawiała
IRMINA PRZYBYŁOWSKA

Weroniko, fryzjerstwo to przypadek czy realizacja 
Twojego dziecięcego marzenia?
Fryzjerstwo od zawsze było moją pasją. Od dzieciństwa 
uwielbiałam patrzeć na pracę fryzjerów, eksperymento-
wać z fryzurami lalek, czesać rodzinę i przyjaciół. Po 
szkole podstawowej wiedziałam, co chcę robić. Rodzina 
sugerowała, żebym zajęła się czymś bardziej ambitnym, 
ale mój tata motywował mnie do tego, żebym robiła to, 
co kocham, bo dzięki temu nie przepracuję ani jednego 
dnia w swoim życiu. Posłuchałam jego i głosu serca.

Jesteś właścicielką VR Unique Hair Professional 
oraz ambasadorką i szkoleniowcem Hair Campany. 
Patrząc na Twoje doświadczenie, ta rola była nie-
unikniona. Spełniasz się jako szkoleniowiec?
Uwielbiam pracę w edukacji, dzielenie się wiedzą 
sprawia mi ogromną radość. Podjęcie tego wyzwania 
zajęło mi trochę czasu, choć zawsze było ono gdzieś 
z tyłu głowy. Uwielbiam opowiadać o swoich doświad-
czeniach i pomagać innym, motywować do działania, 
przywracać wiarę w siebie i swoje możliwości. Mam 
nadzieję, że osoby, które wzięły udział w moich szkole-
niach, są zadowolone.

Za co cenisz Hair Company?
Przede wszystkim za szeroką ofertę produktów fryzjer-
skich bogatych w składniki odżywcze, świetnych jako-
ściowo. Na co dzień jestem kolorystyką, kładę ogromny 
nacisk na to, by używać tylko najlepszych produktów. 
Preparaty Hair Company takie właśnie są, zapewniają 
pięknie nasycone, odbijające światło kolory. Odżywki 
koloryzujące, farby na bazie olejów, świetne produkty 
do stylizacji – mogę długo wymieniać, ale ich trzeba po 
prostu spróbować.

Które produkty marki są hitem wśród fryzjerów?
Dla mnie osobiście absolutnym hitem są farby na bazie 
olejów oraz odżywki koloryzujące. Polecam również 

lakiery, pianki, szampony i odżywki. Firma kładzie 
duży nacisk na technologię produkcji, a każdy świa-
domy fryzjer na pewno doceni składy tych produktów. 
Polecam gorąco.

Które z tych produktów klientka może używać 
w domu?
Na pewno produkty do stylizacji, szampony i odżywki 
do domowej pielęgnacji, odżywki Colour Drops uprzed-
nio przygotowane przez fryzjera, całą serię Double 
Action na problemy ze skórą głowy i włosami. To pula 
porządnych produktów dla naszych klientów, a dla nas 
możliwość zarobku plus pewność, że nasz klient korzy-
sta z najwyższej jakości kosmetyków.

Jakie masz plany jako szkoleniowiec?
Teraz skupiam się na otwarciu swojej akademii fryzjer-
skiej w Colchester. Oficjalne otwarcie będzie miało miej-
sce 22 czerwca, serdecznie zapraszamy. Później ruszamy 
z kilkoma fajnym projektami, o których opowiem nieba-
wem. Na pewno będą to koloryzacje, ale również akredy-
towane szkolenia, które bardzo polecam. 

Poszłam za 
głosem serca

Weronika posłuchała wewnętrznego 
głosu, a na drodze do spełnienia 
wielkiego marzenia wspierał ją tata, jej 
największy kibic. Dziś realizuje się jako 
stylistka fryzur i odnosi sukcesy jako 
szkoleniowiec.

Weronika Rej

Kontakt:

VR UNIQUE HAIR PROFESSIONAL LTD

Adres: Gippeswyk Park Lodge,
Ancaster Road, IP2 9AA Ipswich
VR Unique Hair Academy Colchester
46-48 Wyre Street CO1 1LJ, 2. piętro
E-mail: wercia685@gmail.com
Tel.: 07414277577

mailto:wercia685@gmail.com
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Kreatywna
Polka

Zobacz dzieła zdolnych i kreatywnych Polek. 
Jeśli malujesz, rzeźbisz, szyjesz ubrania 
(lalki, poduszki itp.), wytwarzasz różne 
ciekawe rzeczy – zapraszamy Cię do nas.

Jestem założycielką firmy  Crown Skincare produkującej  naturalne, 
ręcznie robione kosmetyki w duchu zero waste. Mają ekologiczne opa-
kowania, nie są testowane na zwierzętach. Korzystam z surowców naj-
wyższej jakości i łączę rzadko występujące składniki, aby zaspokoić 
potrzeby każdej skóry. Moja firma jest jedną z pierwszych w Europie i na 
świecie, która używa w kosmetykach luksusowego oleju sacha inchi.

Crown Skincare jest efektem pasji do natury, wiedzy przekazanej mi 
przez moją babcię i lat szkoleń. Wszystkie produkty powstały w oparciu 
o oryginalne formuły, nad którymi pracowałam ponad dziewięć lat. Moje 
kosmetyki są dostępne w salonach w Anglii i w Polsce.

www.crownskincare.co.uk

Facebook: Crown Skincare LTD
Grupa na Facebooku: Crown Skincare naturalna pielęgnacja
Instagram: crown_skincare_uk

Dla czytelników mam zniżkę 15% z kodem WITW15.

Oliwia Grambo

https://www.crownskincare.co.uk/
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Piękna skóra latem w czterech krokach

3

1 2

40

WOMAN in the World BEAUTY & FASHION

www.aurumaris.eu

Instagram: aurumaris_eu

Krok 1
Oczyszczające wiórki mydlane Betula Tar, w 100% 
naturalne. Zawierają wysokiej jakości naturalne oleje 
roślinne, masło shea oraz dobroczynny syberyjski 
dziegieć. Produkt został uznany przez jury za najlep-
szy kosmetyk naturalny i otrzymał nagrodę Influencer 
Choice 2021 w kategorii „Innowacja kosmetyczna”.

Krok 2
Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest tonizacja. Tu 
z pomocą przychodzi Salfey, szałwiowy tonik, który 
oczyszcza, wyrównuje PH skóry i działa przeciwzapalnie. 
Ma właściwości dezynfekujące i nawilżające, przygoto-
wuje skórę do lepszego wchłaniania substancji aktywnych.

Krok 3
Po tonizacji czas na nawilżenie. Serum Auraidum HA 
działa jak gąbka, wiążąc wodę w skórze właściwej. Jest 
to produkt skoncentrowany. Multi-cząsteczkowy biopoli-
mer polisacharydowy stanowi mieszankę trzech rodza-
jów cząsteczek (SLMW, LWM i HMW), które zapew-
niają dotarcie składników czynnych do głębokich warstw 
skóry. Kosmetyk zapewnia aż 100 razy silniejsze działa-
nie higroskopijne (zatrzymanie wody w tkance daje efekt 
wypełnienia i regeneracji) bez zapychania skóry.

Krok 4
Podstawowym kosmetykiem do codziennej pielęgnacji 
skóry w tym okresie jest krem odżywczy, zwiększający 
odporność skóry na działanie niekorzystnych czynników 
zewnętrznych. Daily Cream SPF50 zawiera filtr mine-
ralny z funkcją ochrony fizycznej przed UVA i UVB. 

z Aurumaris
Latem Twoja skóra jest wystawiona na działanie wielu niekorzystnych czynników 
zewnętrznych. Najbardziej szkodliwe jest oczywiście promieniowanie UV, ale nie 
możesz też lekceważyć działania wysokiej temperatury, wiatru czy słonej morskiej 

wody. W tym okresie skóra narażona jest na zwiększoną potliwość, kontakt z gęstymi 
kremami ochronnymi, kurzem i piaskiem. Makijaż, który poprawiamy kilka razy 

w ciągu dnia, wymaga dokładnego usunięcia.

http://www.aurumaris.eu
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Rozmawiała
ANNA RĄCZKOWSKA

Twoje kreacje są nowoczesne i kobiece. Gdzie szu-
kasz inspiracji?
Inspirują mnie kobiety, które są wokół mnie – przyja-
ciółki, rodzina, ale też zupełnie obce panie, które mijam 
na ulicy. Obserwuję ich styl życia i codzienność, wiem, 
że to, jak wyglądają, jest dla nich ważne. A jednocze-
śnie żyjemy w bardzo szybkim tempie, często nasze 
potrzeby spychamy na dalszy plan. Dlatego chcę, żeby 
ubrania, które tworzę, poprawiały nastrój, dodawały 
pewności siebie. Jeśli mamy na sobie coś ładnego, ory-
ginalnego, nasze samopoczucie od razu się zmienia. 
Jesteśmy w stanie zrobić wszystko i osiągnąć nasze cele, 
jeśli czujemy się dobrze ze sobą i swoim wizerunkiem.

Jak tworzyć dziś markę, która odnosi sukces i któ-
rej ubrania kobiety chcą nosić?
Przede wszystkim należy być autentycznym. Ubrania, 
które tworzę, sama noszę codziennie i wiem, że spisują 
się świetnie. Zwracam szczególną uwagę na konstruk-
cję ubrań oraz materiały. Stawiam na jakość i produkty, 
które będą klientkom służyły przez lata. Nie tworzę 
mody sezonowej – w Mii dominują falbany i proste kroje. 
Kobiece modele, które założymy dziś i za pięć lat, zawsze 
będą wyglądały tak samo pięknie. Szycie odzieży to dla 
mnie ogromna przygoda, pasja i wyzwanie. Pracuję 
w tej branży od dekady i wiem, na co zwrócić uwagę, aby 
klientki czuły się w moich ubraniach dobrze.

Twoja oferta kończy się na Mii czy masz również 
inne projekty?
Prowadzę też drugą markę – Dolls. Tam, obok sukienek, 
mam rozwiniętą linię ubrań basicowych – bluz, spodni 
dresowych, legginsów. W każdy mój pomysł wkładam 
100% pasji i zaangażowania. Moje marki są dla mnie 
jak dzieci – dbam o każdy szczegół i robię wszystko, 
aby jak najlepiej się rozwijały.

Oferujesz ubrania dla niezależnych, silnych pań, 
które chcą czuć się pewnie, a zarazem kobieco każ-
dego dnia. To możliwe?
Jak najbardziej! Uważam, że siła i kobiecość idą ze 
sobą w parze. Na co dzień obserwuję kobiety, które 
tworzą swoje biznesy, zajmują wysokie stanowiska 

w korporacjach, rozwijają się naukowo – one wszystkie 
uwielbiają ubrania Mii. Kobiecość jest naszą najwięk-
szą siłą – jesteśmy mocne i wytrwałe, a przy tym empa-
tyczne i zorganizowane. Wierzę, że jesteśmy w sta-
nie osiągnąć wszystko to, o czym marzymy. Kibicuję 
wszystkim kobietom, które znam. To niezwykłe, że 
żyjemy w takich czasach, kiedy kobiety robią wspaniałe 
kariery, wychowują dzieci, spełniają swoje pasje, a przy 
tym pięknie wyglądają!

Podkreślasz, że Mia to marka stworzona z miłości 
do ubrań, ale oglądając projekty, można stwierdzić, 
że chyba również z miłości do kobiet?
Zdecydowanie! Otaczam się kobietami, kocham 
kobiecą energię! Moja najbliższa przyjaciółka jest dla 
mnie jak siostra, wychowuję cudowną córeczkę. Moje 
projekty odzwierciedlają moją wizję świata, który jest 
kobiecy, delikatny, ale też ma w sobie nutkę nowocze-
sności i frywolności. Jako kobieta wiem, że czasem 
chcemy coś w naszym ciele ukryć, mamy dni, kiedy 
szukamy w naszej szafie wygodnych modeli. Dlatego 
właśnie w Mii dominują modele, które można nosić 
bez względu na typ sylwetki czy rozmiar. Są tu ubrania, 
w których czujesz się świetnie bez względu na dodat-
kowe kilogramy czy lekko odstający brzuszek. Wygoda, 
oryginalność i kobiecość – tak określiłabym markę Mia 
w trzech słowach. Największą satysfakcją są dla mnie 
powracające klientki, które czekają na nowe projekty 
i bardzo motywują mnie do działania. 

Nadia Salman

Inspirują mnie kobiety, 
które są wokół mnie
Tworzy ubrania dla niezależnych, 
silnych kobiet. To one motywują ją do 
przygotowywania nowych projektów.
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Instagram:
@dollspl @mia.polishbrand
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As you know, I live permanently in France. I am 
often in the fashion capital of Paris Each time 
I discover its new face. always full of secrets and 
discovering a new, inspiring world for me. New 

season, new challenges, this time in the area of   Folie 
Berger. Folies – this was the name of the places where the 
aristocracy watched night performances and ballet perfor-
mances. The name originated in Italy and referred to the 
entertainment pavilions set up in gardens or country man-
sions among trees. And so, the word Foglia – Italian leaf 
turned into French folies. According to another version, 
the word folies in French for “madness” referred precisely 
to the madness carried out in such places. The Revue was 
located at Bergere Street, hence, on September 13, 1872, 
it was renamed Folies-Bergere.

An artistic part of Paris that can be felt at every step. 
Beautiful Parisian streets, hustle and bustle of taxis next to 
the cafeteria. Here are some photos from my collection. 

Clothes:
AGNÈS WUYAM

Photos by:
KOPERSKI

Paris and me.
Agnès Wuyam



Zarówno w trakcie rozmów zawodowych, jak 
i prywatnych często słyszę ubolewanie nad tym, 
że ktoś chce kupić wymarzony dom w ulubio-
nej dzielnicy Londynu, ale nie może sobie na 

niego pozwolić. A skoro nie może spełnić tego marzenia, 
to odpuszcza całokształt, godzi się na półśrodki, mieszka 
w brzydkich wnętrzach w niekoniecznie przyjemnej loka-
lizacji. Czy na pewno trzeba traktować temat w kategorii 

„wszystko albo nic”? Absolutnie nie!

Nie zwlekaj i nie czekaj

Jeśli masz takie marzenie, jak to opisane powyżej, a nie 
stać Cię w danym momencie na upragnioną nierucho-
mość, możesz mieć pokusę, żeby odłożyć ten temat na 
później. Może nawet teraz powtarzasz sobie, że kiedyś 
się przeprowadzisz, że kiedyś zaoszczędzisz, że kiedyś 
zarobisz, wygrasz, dostaniesz podwyżkę, zwiększysz 
swoją zdolność kredytową itd. Wiesz, co jest niebez-
pieczne w takim sposobie myślenia? Kluczowe „kie-
dyś”. Żyjemy tu i teraz, nikt nie wie, ile jego „kiedyś” 
będzie trwało. Czy warto odkładać swoje pragnienia na 
przyszłość, która jest niewiadomą? Według mnie nie. 
A Twoim zdaniem?

Powtarzaj pytanie „co mogę zrobić?”

Planuj długoterminowo, ale działaj od razu. Wytłumacz 
sobie, że możesz mieszkać w tym miejscu, w którym 
chcesz, i że jest to prostsze, niż myślisz. Co możesz zro-
bić, żeby tak się stało?

• Na bieżąco dbaj o swoją zdolność kredytową i kon-
sekwentnie nad nią pracuj.

• Sprawdź, na jaką kwotę dostaniesz kredyt.
• Rozejrzyj się za atrakcyjnym miejscem, w którym 

możesz kupić mieszkanie lub dom na wynajem – 
weź pod uwagę takie lokalizacje, których wartość 
wzrasta.

• Wynajmij pojedyncze pokoje, dowiedz się, czym 
jest HMO i SA.

• Za pieniądze z wynajmu swojej nieruchomości 
możesz wynająć mieszkanie lub dom dla siebie 
w takiej dzielnicy, o jakiej tylko marzysz.

Wystarczy tylko zmienić kierunek myślenia i okazuje się, 
że pewne możliwości są dostępne w zasięgu ręki już dziś.

Szukaj rozwiązań

Wizualizujesz sobie kupno lub wynajem nieruchomości, 
po czym Twoją kolejną myślą jest wizja czekającego Cię 
remontu? A gdyby tak odpuścić? Warto zaaranżować 

mieszkanie czy dom tak, by był wygodny i przytulny, ale 
jeśli jest on czysty i zadbany – nie ma potrzeby wpro-
wadzania kosztownych zmian. Co się stanie, jeśli odpu-
ścisz? Będziesz mieć więcej spokoju i więcej pieniędzy.

Podejmując istotne decyzje związane z nieruchomo-
ściami, konsultuj się z kompetentnymi i doświadczo-
nymi doradcami. Wybieraj takie osoby, które same 
z sukcesami inwestują, by mieć pewność, że masz do 
czynienia z praktykiem, a nie czystą teorią. Pytaj spe-
cjalistów o to, ile kosztują różne rozwiązania, o kredyty 
i depozyty. Radź się inwestorów w trudnych finansowo 
sytuacjach, bo nie ma sytuacji bez wyjścia.

Pamiętaj też o zasadzie pięciu osób w Twoim najbliż-
szym otoczeniu. Będziesz, jesteś ich wypadkową.

Jeśli chcesz porozmawiać, podpytać, zasięgnąć rady – 
zapraszam Cię do kontaktu, najlepiej już dziś. 

Czy koniecznie musisz kupić  
       ten dom?

WOMAN in the WorldINSPIRACJE
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Kontakt:

MAŁGORZATA PIŁACIK
OSHIN NU CONCEPT

www.oshinnuconcept.co.uk

Facebook: Oshin.NuConcept.Real.Estate
E-mail: m.pilacik@oshin.co.uk
Tel.: 07835733180



www.wyspa.tv
contact@wyspa.tv
+44 792 399 6737

Wyspa TV z Wielkiej Brytanii, to polonijny projekt 
telewizyjny działający multikulturowo.

Stworzony przez Polaków dla Polaków i innych nacji na 
świecie.

Na kanale Wyspa TV obejrzysz wywiady z ciekawymi 
ludźmi, porady ekspertów oraz wiele innych programów,

w tym programy dla dzieci, wiadomości z wielu regionów, w tym programy dla dzieci, wiadomości z wielu regionów, 
programy z zakresu rozwoju osobistego, informacyjne, 

biznesowe, turystyczne oraz muzyczne.

Mamy nadzieję, że wybierając Wyspa TV, również i Ty 
znajdziesz coś dla siebie.

Możesz nas oglądać za darmo z ograniczonym dostępem do Możesz nas oglądać za darmo z ograniczonym dostępem do 
pełnej wersji programów lub bez ograniczeń po wykupieniu 

subskrypcji, a koszt to jedyne 2 funty miesięcznie.

Wyspa TV

ZAPRASZAMY
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K ilka lat temu Daniel pracował w branży 
transportowej, a Iza zajmowała kierow-
nicze stanowisko w firmie prowadzącej 
sieć kawiarni. Oboje żyli w stresie, spędzali 

dużo czasu poza domem i funkcjonowali w trybie „od 
weekendu do weekendu”. Daniel jako pierwszy podjął 
decyzję, że chce zmiany. Zaaplikował do Smart Choice, 
chociaż nie miał ani wykształcenia, ani doświadczenia 
w obszarze ubezpieczeń. Zachęciła go wizja tego, że 
będzie miał kontakt z ludźmi, będzie mógł im poma-
gać, że czeka go intensywny rozwój zawodowy i pienią-
dze, jakich do tej pory nie zarabiał. Szybko „wkręcił się” 
w ubezpieczenia i w krótkim czasie stał się doradcą 
znanym z dużej wiedzy i życzliwego podejścia. Dziś 
prowadzi zespół sprzedażowy, a pod jego skrzydłami 
rozwijają się kolejni ambitni, zaangażowani agenci.

Iza z dumą obserwowała rozwój partnera i czuła 
coraz większe niezadowolenie ze swojej pracy. 
Widząc, jak bardzo zmieniło się życie Daniela, postano-
wiła postawić wszystko na jedną kartę i też spróbować 
swoich sił w ubezpieczeniach. Szybko poznała ofertę 
produktową Smart Choice, a start w nowej firmie uła-
twił jej fakt, że marka jest bardzo ceniona na rynku i ma 
w portfolio usługi najlepszych partnerów biznesowych. 
Klienci ją pokochali, a Iza regularnie zdobywa 
nagrody za świetne wyniki.

Jak praca wpłynęła na ich związek? Dzięki temu, że 
pracują w tej samej branży, doskonale się rozumieją 
i na co dzień wspierają. Równowaga między pracą 
a życiem prywatnym sprawia, że są spełnieni i szczęśliwi. 
Firma podchodzi elastycznie do godzin pracy i daje dużą 
swobodę w temacie urlopów, dzięki czemu na przemian 
ładują baterie i działają na wysokich obrotach.

Na początku mieli dużo obaw. Wielokrotnie słyszeli 
od rozgoryczonych klientów negatywne opowieści na 

temat doradców ubezpieczeniowych. Postawili sobie 
za cel zmianę wizerunku agenta i wprowadzenie na 
rynek nowej jakości usług. Towarzyszą swoim klientom 
na każdym etapie procesów administracyjnych, dobie-
rają usługi indywidualnie dla każdej osoby, pomagają, 
są w stałym kontakcie.

Jeśli kusi Cię spróbowanie swoich sił w obszarze ubez-
pieczeń, zaaplikuj do Smart Choice. Iza, Daniel i inni 
doradcy chętnie opowiedzą Ci o swojej drodze i życiu, 
jakim cieszą się dzięki zmianie pracy.

A jeśli czujesz, że chcesz zabezpieczyć siebie i swo-
ich bliskich, ale do tej pory żaden agent nie wzbudził 
Twojego zaufania – daj szansę Izie lub Danielowi. 
Przekonasz się, że można do tematu podejść tak, by 
wszystko było proste, zrozumiałe i przyjemne. 

Iza i Daniel są parą. Dawniej zabieganą, 
mijającą się pomiędzy zadaniami 
i obowiązkami. Dziś pracują w tej samej 
firmie, spełniają się zawodowo, mają 
frajdę z pracy i czas na swoje pasje.  
Jak dotarli do tego miejsca?

Odważni
żyją bardziej

Kontakt:

SMART CHOICE FINANCIAL  
SERVICES LTD

www.smartchoicefs.co.uk

Tel.: 0208088007
E-mail: office@smartchoicefs.co.uk

Iza i Daniel czekają na wiadomość od Ciebie.
Napisz do nich na adres:
E-mail Izy: i.dziewulska@smartchoicefs.co.uk
E-mail Daniela: d.beda@smartchoicefs.co.uk
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Gotuj z Moniką

O autorce:

MONIKA GÓRNIAK-ŚLASKA
Żona i mama trzech dziewczynek. Mieszka 
w Walsall, jest specjalistką w opalaniu 
natryskowym i współorganizatorką wielu 
imprez okolicznościowych dla kobiet. 
Uwielbia podróże, dzięki którym poznaje 
kuchnie świata. Jej ulubione to polska, 
bałkańska i włoska. Wszystko zaczęło się 
kilka lat temu, kiedy zaczęła przygotowywać 
pożywne koktajle owocowe dla swoich 
dzieci. Tworzyła coraz więcej prostych, 
smacznych i szybkich w przygotowaniu dań, 
przekąsek i deserów. Za namową znajomych 
stworzyła profil kulinarny na Facebooku, 
który szybko zyskał dużą popularność. 
Od niedawna strona „To mi smakuje” jest 
także na Instagramie. Jej myślą przewodnią 
jest „dla każdego coś pysznego”, dlatego 
znajdziemy tam smoothie owocowe, dania 
sezonowe, dietetyczne i świąteczne, sałatki, 
ciasta, desery i kolorowe drinki.

W upalne miesiące nie mamy ochoty na ciężkostrawne posiłki. 
W roli letniego obiadu najlepiej sprawdzają się lekkie i szybkie 
dania z przewagą warzyw. Polecam kilka przepisów, które nie 
sprawią trudności nawet początkującym kucharzom.

Chłodnik litewski
Składniki:
– 1 pęczek botwinki
– 2 ogórki gruntowe
– 6 rzodkiewek
– 400 ml kefiru naturalnego
– 100 ml śmietany 18%
– 2 łyżki soku z cytryny
– pół łyżeczki cukru
– pęczek koperku
– pęczek szczypiorku
– sól, pieprz
– 4 jajka ugotowane na twardo

Botwinkę myjemy i osuszamy. Odcinamy buraczki, obieramy je i kro-
imy w drobną kostkę. Liście i łodygi drobno siekamy. Wszystko prze-
kładamy do garnka, zalewamy wodą, by tylko przykryć botwinkę. 
Dodajemy sok z cytryny i cukier. Gotujemy na wolnym ogniu ok. 
10 minut. Botwinę chłodzimy. Ogórka obieramy, kroimy w drobną 
kostkę. Rzodkiewkę kroimy w drobną kostkę, szczypiorek i koperek 
drobno siekamy. Wystudzoną botwinę, rzodkiewki i ogórka prze-
kładamy do miski, dodajemy jogurt i śmietanę. Wszystko dokład-
nie mieszamy, dodajemy koperek i szczypiorek. Doprawiamy solą 
i pieprzem do smaku. Odstawiamy do lodówki na kilka godzin. 
Wlewamy chłodnik na talerz, na środku układamy ugotowane, 
pokrojone w ćwiartki jajka, posypujemy koperkiem.

Pyzy na parze z sosem waniliowo- 
-jagodowym

Pyzy, kluski, pampuchy – inne nazwy, smak ten sam. Wyśmienite 
zarówno z sosem pieczarkowym lub pieczeniowym, jak i na 
słodko, np. z sosem truskawkowym lub jagodowym.

Składniki:
– 20 g świeżych drożdży
– 1 łyżeczka cukru
– 100 ml mleka
– 1 jajko
– 1 szczypta soli
– 250 g mąki

Drożdże rozpuszczamy w letnim mleku, dodajemy cukier, dokład-
nie łączymy składniki i odstawiamy na kilka minut. Do miski prze-
siewamy mąkę, dodajemy jajko i sól, stopniowo dolewamy wcze-
śniej przygotowany zaczyn z mlekiem i dokładnie wyrabiamy 
ciasto. Następnie wykładamy je na oprószony mąką blat, formu-
jemy wałek i dzielimy go na osiem równych części. Formujemy 
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z nich kulki. Przykrywamy je ściereczką i odstawiamy 
do wyrośnięcia na ok. 40 minut.  Pyzy gotujemy na 
parze ok. 10 minut w specjalnym garnku, pamiętając 
o tym, aby woda cały czas się gotowała.

Sos waniliowo-jagodowy:
– 125 ml mleka
– 40 g cukru lub miodu
– ziarenka z połowy laski wanilii
– 125 ml śmietany 30%
– 3 żółtka
– 200 g świeżych lub mrożonych jagód

Do małego garnka wlewamy mleko, dodajemy żółtka, 
cukier, wanilię oraz śmietanę, całość mieszamy przy 
pomocy trzepaczki i podgrzewamy ok. 5 minut. W ten 
sposób otrzymamy sos waniliowy.

Dodajemy do niego zblendowane wcześniej jagody, by 
powstał sos waniliowo-jagodowy.

Jogurtowe ciasto 
z truskawkami

Bardzo łatwe, szybkie w wykonaniu, a co najważniejsze –  
przepyszne!

Składniki:
– 1,5 szkl. mąki
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia
– 3 jajka
– 1 szkl. cukru
– 1/2 szkl. oleju
– 1/2 szkl. jogurtu naturalnego
– truskawki
– cukier puder do posypania

Jajka z cukrem ubijamy na krem, dodajemy olej oraz 
jogurt i dokładnie mieszamy. Dodajemy mąkę i proszek 
do pieczenia, wszystko dokładnie mieszamy i wyle-
wamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. 
Na górze układamy połówki truskawek. Pieczemy ok. 
40 minut w piekarniku o temp. 180°C. Wystudzone cia-
sto posypujemy cukrem pudrem.

Lemoniada arbuzowa
Składniki:
– 700 g miąższu z arbuza
– 1 obrana cytryna
– 100 ml syropu trzcinowego
– 1 l wody mineralnej
– lód w kostkach
– 2 gałązki mięty

Wszystko (oprócz mięty) razem blendujemy, przele-
wamy do szklanek i delektujemy się smakiem.

Napój można przelać przez sitko. 



HAIR COMPANY PROFESSIONAL
Profesjonalne, nowoczesna i indywidualne szkolenia 

fryzjerskie oraz najlepsza oferta szkoleniowa na rynku. 
Aktualne materiały marketingowe do promocji  

Twojego salonu.

Kontakt:

www.haircompany.uk
E-mail: Myhaircompanyuk@gmail.com

Instagram: myhaircompanyuk
Tel. Agata: 07845202129
Tel. Arlena: 07852783024

Dołącz do naszego zespołu  
i zostań SALONEM PARTNERSKIM!

Postaw na rozwój!Zdjęcie: Anna R
adom

ska Photography

http://www.haircompany.uk
mailto:Myhaircompanyuk@gmail.com
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Rozmawiała
ANNA RĄCZKOWSKA

Czy permanentny oznacza, że będzie na zawsze?
Owszem, słowo „permanentny” oznacza stałość, cią-
głość i wydawać by się mogło, że kiedy decydujemy się 
na tego typu makijaż, zostaje on już z nami na zawsze. 
Nazwa jest jednak nieco myląca.  W praktyce makijaż 
permanentny to tak zwana semi-permanentna pigmen-
tacja lub mikropigmentacja. Pigment wprowadzony 
w skórę wraz z upływem czasu oraz w wyniku zmian 
zachodzących w organizmie ulega stopniowemu rozkła-
dowi, wyłuszczeniu, a częściowo zostaje zmetabolizo-
wany. Na trwałość makijażu permanentnego ma wpływ 
wiele czynników, m.in. tryb życia klientki, jej metabo-
lizm oraz system odpornościowy, częstotliwość korzy-
stania z kąpieli słonecznych i wizyt w solarium. Nie bez 
znaczenia dla trwałości makijażu permanentnego są 
zabiegi kosmetologiczne, ich rodzaj oraz częstotliwość. 
Fakt, że makijaż permanentny nie jest makijażem na 
całe życie jest jego olbrzymią zaletą – daje nam szansę 
na ładny wygląd, a w przyszłości (np. po roku lub dwóch) 
oferuje możliwość jego poprawy bądź odświeżenia.

Jakimi metodami można wykonać makijaż per- 
manentny?
Aktualnie do najbardziej powszechnych metod wyko-
nywania makijażu permanentnego brwi zaliczamy pig-
mentację techniką pudrową oraz ombre, które dają 
efekt wypełnienia ołówkiem, ale wygląda to bardzo 
subtelnie. U mnie w salonie ogromną popularnością 
cieszy się kreska cieniowana na oku. Jeżeli chodzi 
o usta, klientki stawiają na naturalny efekt i kolory 
nude. Do podkreślenia kształtu wybierają delikatną 
technikę bezkonturową.

Kto może zrobić sobie makijaż permanentny? Czy 
to usługa dla każdego, bez względu na wiek?
Makijaż permanentny nie zna granic wieku. Jest idealnym 
rozwiązaniem zarówno dla osób młodych, jak i dojrza-
łych. Proszę pamiętać, że skóra dojrzała wymaga bardzo 
doświadczonej linergistki oraz delikatnej pigmentacji.

O czym każda kobieta powinna wiedzieć przed 
zabiegiem?
Przed zabiegiem należy się upewnić, że u klientki 
nie występują żadne przeciwskazania, np. ciąża. 
Najlepszym rozwiązaniem jest umówienie się na kon-
sultację, ale zanim wybierzemy linergistkę, zapytajmy 
o jej ubezpieczenie oraz licencje, sprawdźmy opinie 
klientów, obejrzyjmy jej prace.

Jakimi cechami powinna się wyróżniać dobra liner-
gistka? Czy dobre oko i talent wystarczą?
Dobra linergistka powinna mieć przede wszystkim 
wyczucie estetyki, dzięki czemu wykonany makijaż 
permanentny będzie zawsze w delikatny sposób pod-
kreślał urodę klientki. Ponadto powinna być cierpliwa 
oraz wytrwała w dążeniu do bycia lepszą niż jeszcze 
dzień wcześniej. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji 
zapewni każdej linergistce bycie na bieżąco z najnow-
szymi technikami w makijażu permanentnym. Klient 
oddając się w nasze ręce, obdarza nas ogromnym 
zaufaniem, dlatego nie można sobie pozwolić na „zły 
dzień” i gorzej wykonaną pracę. 

Kontakt:

PERMANENT BEAUTY CLINIC

www.permanentBeautyClinic.co.uk

Facebook: Permanent Beauty Clinic
Instagram: @permanent_beauty_clinic
E-mail: contact@permanentbeautyclinic.co.uk
Tel.: 07814525372
Adres: 306 Upper RIchmond Road West,  
SW14 7JG, London

Marta Zielińska

Wyczucie estetyki 
i cierpliwość to 
podstawa w moim 
zawodzie

http://m.in
http://www.permanentBeautyClinic.co.uk
mailto:contact@permanentbeautyclinic.co.uk
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As you well know, I have always liked and enjoy 
experimenting with fashion and photography. 
Recently, I started working with a French pho-
tographer, NATH-SAKURA. The combination 

of her photographic talent and my creations resulted 
in beautiful photos in an unusual setting. Many people 
worked on the entire project, including the set designer 
and make-up without which we would not have achieved 
this effect. I think you will find a piece of me there and 
you will like the new way of presenting fashion. 

Clothes:
AGNÈS WUYAM

Photos:
NATH-SAKURA, STUDIO B612

Makeup and hair:
CHRISTOPHE PUJOL

Decoration assistant:
YOLAN LEMAIRE

Space
      fashion

and
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Odwiedzicie najpiękniejsze, najdziwniejsze i naj-
bardziej znane miasta na świecie, a w nich – 
osobliwe budowle: piramidy, mosty, wieże, 
pałace, świątynie, wille czy zamki. I, jak my, 

zachwycicie się tymi cudami! Będziecie podróżować 
w czasie – od średniowiecza, a nawet wcześniejszych 

Książki, książeczki...
Zapraszamy w oszałamiającą podróż pełną przygód, ciekawie  

podanej wiedzy i humoru! 

epok, po współczesność – oraz geograficznie: z północy 
na południe i ze wschodu na zachód. Poznacie opowie-
ści, fakty oraz ciekawostki związane z kilkunastoma mia-
stami i budowlami świata. Wystarczy przewrócić pierwsze 
z bogato ilustrowanych stron tych książek i dać się oczaro-
wać wspaniałej architekturze. 

Opowieści o miastach 
i miasteczkach

Opowieści o niezwykłych 
budowlach

Tekst: Štěpánka Sekaninová Ilustracje: Jakub Cenkl
Tłumaczenie: Piotr Salewski Oprawa: twarda
Liczba stron: 68   Cena: 45,90 zł
ISBN: 978-83-8118-516-5

Opis:

Lodowaty Jakuck, pustynny Jazd czy nieistniejące miasto przy-
szłości Konza – zapraszamy w podróż wraz z koziołkiem Piotrem 
i kurką Klarą. Odwiedzicie miasta wielkie, małe, przeludnione, 
historyczne i te całkiem nowoczesne. Odkryjecie ich piękno 
i zobaczycie, jak różne potrafią być. Wystarczy otworzyć tę pięk-
nie ilustrowaną książkę i dać się pochłonąć gwarowi metropolii 
ze wszystkich zakątków globu. Chodźcie z nami odkrywać mia-
sta i miasteczka!

Tekst: Štěpánka Sekaninová Ilustracje: Jakub Cenkl
Tłumaczenie: Piotr Salewski Oprawa: twarda
Liczba stron: 64   Cena: 45,90 zł
ISBN: 978-83-8118-517-2

Opis:

Budynki w kształcie koszyka, buta lub toalety, designerskie 
wille, okazałe mosty czy monumentalne świątynie – to wszystko 
i wiele innych oryginalnych obiektów czeka na każdego, kto 
wybierze się z bocianem Filipem i jego przyjacielem, żabą 
Skoczkiem, w podróż do świata architektury. Gotyk, renesans, 
barok, secesja, funkcjonalizm – co sobie życzysz. Usiądź mię-
dzy skrzydłami Filipa, przygoda właśnie się zaczyna. Wyrusz 
z nami w drogę w poszukiwaniu ciekawych budowli!

Lodowaty Jakuck, pustynny 
Jazd czy nieistniejące miasto 

przyszłości Konza – zapraszamy 

do przemierzenia świata wzdłuż 

i wszerz wraz z koziołkiem Piotrem 

i kurką Klarą. Odwiedzisz miasta 

wielkie, małe, przeludnione, historyczne 

i te całkiem nowoczesne. Odkryjesz ich piękno 

i czasem zdziwisz się, jakie są różne. Wystarczy otworzyć 

strony bogato ilustrowanej książki i dać się pochłonąć 

gwarowi metropolii ze wszystkich zakątków globu.
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Amsterdam
Podróż naszych turystów przebiegała jak po maśle. Mieli już za sobą mnóstwo 

miejsc i przeżyć. Miasta przemysłowe, historyczne, malownicze, chłodne  

i rozpalone… Właśnie rozglądali się z ciekawością, wkraczając do stolicy 

Holandii, gdy usłyszeli dzyń, dzyń z jednej strony i dzyń, dzyń z drugiej, 

krótko mówiąc: dzyń, dzyń ze wszystkich stron. Dlaczego? Dlatego że tutejsi 

mieszkańcy przemieszczają się przede wszystkim na dwóch kółkach.

ZNÓW TE KANAŁY
Cały Amsterdam jest poprzecinany 

historycznymi kanałami wodnymi  

z XVI i XVII wieku. Tu, w Holandii, 

nazywa się je grachtami – kiedyś 

służyły wyłącznie do transportu 

towarów. Znajdą tu coś dla siebie  

i miłośnicy architektury. Nad każdym 

grachtem stoją wąskie holenderskie 

domy z ozdobnymi, malowanymi 

szczytami. Gdzie kanały, tam i mosty, 

a w Amsterdamie na nich nie 

oszczędzano – jest ich tu ponad tysiąc.

HOLANDIA

ŚWIADECTWEM NIEŁATWEGO ŻYCIA W KRYJÓWCE JEST DO DZIŚ 

NIE TYLKO DZIENNIK ANNE FRANK, ALE RÓWNIEŻ DOM, 

W KTÓRYM SIĘ UKRYWAŁA RAZEM Z INNYMI.

TESTIMONY TO THAT TERRIBLE LIFE IN HIDING CAN BE 

FOUND NOT ONLY IN THE DIARIES OF ANNE FRANK, BUT 

IN THE ACTUAL HOUSE WHERE SHE HID WITH THE OTHERS.

SŁAWNA ANNE
– Patrz, taka mała, a już ma pomnik – zazdrościła 

trochę kura Klara. Piotr musiał jej wytłumaczyć, 

że rzeźba przedstawia żydowską dziewczynkę 

Anne Frank, córkę kupca Ottona Franka. Anne 

i jej rodzina opuścili w 1933 roku dom w Niemczech, 

gdy do władzy doszedł Adolf Hitler. W 1940 roku 

Niemcy najechali Holandię i zaczęli prześladować 

tutejszych Żydów. Rodzina Anne wraz z kilkorgiem 

przyjaciół zamieszkała w kryjówce utworzonej 

w firmie ojca. Osiem osób przez cztery lata 

ukrywało się na 78 metrach kwadratowych. 

Pod koniec wojny kryjówka została zdemaskowana 

i wszystkich deportowano do obozu 

koncentracyjnego. Piętnastoletnia Anne już nigdy 

stamtąd nie wróciła.

!

STOIMY NA PALACH

Ponieważ grunt w Amsterdamie jest niestabilny – wszędzie jest 

woda – domy stoją tu na palach. Wszystkie: i te wielkie, i zupełnie 

miniaturowe. Inny trik architektoniczny, dzięki któremu można 

budować na nieodpowiednim podłożu: sąsiadujące budynki opierają 

się nawzajem o siebie i tworzą jedną całość. Kiedy wejdziecie na 

wyższe piętro takiego domu, zorientujecie się, że podłoga jest 

lekko krzywa. I tak ma być.

KWITNĄCY TARG 
NA WODZIETo właśnie w Amsterdamie 

znajdziecie unikalny całoroczny 

targ kwiatów, na którym tulipany 

i mnóstwo innych kwitnących 

gatunków sprzedaje się – wierzcie 

albo nie – prosto z łódek. To targ 

pływający. Romantyczny sposób 

sprzedaży ma jednak czysto 

praktyczny powód. Towar na targ, 

którego tradycja sięga XIX wieku, 

przywoziło się właśnie łodziami. 

Po co tracić czas na wynoszenie 

kwiatów, sadzonek i cebulek na 

brzeg, gdy mogą zostać tam, 

gdzie są? Jest w tym logika.

DOM RODZINY FRANKÓW

GRACHT kanał wodny

ANNE FRANK

BEZ ROWERU ANI RUSZ

Wąskie historyczne uliczki, mosty  

i przede wszystkim rozległy, płaski 

teren są wprost stworzone dla rowerów. 

Pedałują więc wesoło amsterdamscy 

policjanci, listonosze, menadżerzy   

i mamy ze swoimi pociechami. Na prawie 

822 tysiące mieszkańców Amsterdamu 

przypada 600 tysięcy rowerów. Cykliści 

mają swoją własną sygnalizację, a nawet 

kilkupiętrowy parking rowerowy.  

Kto nie jeździ tu na rowerze, nie  

czuje ducha Amsterdamu! 

Ale jazda!

 +- 821 800

Chodź z nami 
odkrywać miasta 
i miasteczka!

cena detaliczna: 45,90 zł

Książkę polecają:

OPOWIEŚCI
o miastach i miasteczkach

ŠTĚPÁNKA SEKANINOVÁ i JAKUB CENKL
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OPOWIEŚCI

i miasteczkach

o miastach

ŠTĚPÁNKA SEKANINOVÁ i JAKUB CENKL

OPOWIEŚCI

budowlach

o niezwykłych

Ruszaj 
z nami w podróż 

w poszukiwaniu 
ciekawych budowli!

Budynki w kształcie koszyka, buta 

lub toalety, dizajnerskie wille, okazałe 

mosty czy monumentalne świątynie – 

to wszystko i jeszcze mnóstwo innych 

ważnych i oryginalnych obiektów 

czeka na każdego, kto wybierze się z dwójką 

przyjaciół – bocianem Filipem i żabą Skoczkiem – 

w podróż do świata architektury. Gotyk, renesans, barok, 

secesja, funkcjonalizm – co sobie życzysz. Siądź między 

skrzydłami Filipa, przygoda właśnie się zaczyna.

ZRÓBMY TO
Wiatr dmuchał, wył, gwizdał i chłostał 

twarz. W takich warunkach robotnicy 

kuli, cięli i montowali. Szczerze 

powiedziawszy, żaden bal! Duża 

niedogodność przy robocie. Ci chłopcy 

musieli sporo wytrzymać! Most trzeba 

było zrobić tak, by wytrzymał napór 

silnego wiatru, prądów oceanicznych 

i trzęsień ziemi.

KTO MI POMOŻE?

Projektant i główny inżynier Joseph B. 

Strauss, któremu powierzono budowę, 

musiał w swoim projekcie liczyć się 

z wszystkimi przeszkodami. Szybko 

zrozumiał, że sam nie da rady 

z tak skomplikowanym projektem, 

zaprosił więc do pomocy innych 

architektów: Irvinga F. Morrowa 

oraz Charlesa A. Ellisa.

Czy Helence 
podobałby się ten 
czerwony kolor?

ZŁOTY NITCałą ciężką stalową konstrukcję  

podwieszanego mostu podtrzymuje  

600 000 nitów. Ostatni z wbitych  

w most nitów był złoty. Cenny, ale 

miękki metal nie wytrzymał naporu 

twardej stali, wyleciał z konstrukcji 

i bezpowrotnie zginął w morskich  

głębinach. Zastąpił go nit co prawda 

mocny, ale zwyczajny.

KTO SIĘ ODWAŻY?W 1937 roku po ponad czterech

latach ciężkiej pracy most został 

uroczyście otwarty. Tego dnia 

przeszło po nim 200 000 ludzi! 

Całe miasto, i to nie najmniejsze!

MOST GOLDEN GATE
„Mgła przede mną, mgła za mną” – myślał Filip podczas przelotu 

nad Zatoką San Francisco. To prawda, wszystko dosłownie ginęło 

we mgle. Skoczek chciał rozprostować kości, więc do miasta 

doskakał. Którędy? Oczywiście przez most Golden Gate.

SAN FRANCISCO
1933-1937

DLA ZMOTORYZOWANYCH

I MIŁOŚNIKÓW SPACERÓW

Po sześciopasmowej autostradzie

każdy kierowca dostanie się do 

San Francisco. Jeśli nie masz auta,

możesz te trzy kilometry mostu 

spokojnie przejść pieszo albo 

przejechać rowerem.

DOBRA ROBOTA
Efektem pracy wszystkich tych 

architektów jest elegancki most,

który przetrwa pioruny, deszcze

i burze. Jego długość wynosi 

2 737 metrów, podtrzymują go

dwa czerwone filary i dwie liny 

nośne. Biegnie nim 6-pasmowa 

autostrada.

InżynierJOSEPH B. STRAUSS

Mnie się bardzo podoba!

GOLDEN GATE – 
ZŁOTA BRAMA

To jeden z najpiękniejszych mostów 

na świecie i razem ze Statuą Wolności 

stanowi symbol Nowego Świata, czyli 

Ameryki. Pięknie i z gracją wisi nad 

zatoką, a wiatr nim nie porusza, 

ponieważ – choć na pierwszy rzut 

oka wygląda lekko – jego stalowa 

konstrukcja waży milion ton.
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Później, gdy młodzi ludzie mają już dziecko, 
słyszą dobre rady na temat tego, w jaki spo-
sób należy dbać o noworodka i o siebie, co 
należy robić, a czego unikać oraz co robią 

źle i co powinni robić zupełnie inaczej. I tak dalej, jak 
w kołowrotku, pytanie za pytaniem… „Kiedy kolejne 
dziecko?”, „Teraz dobrze by było, gdybyście mieli syna, 
bo córkę już macie”. Rada za radą. Od babci, mamy, przy-
jaciółki, wujka, dziadka, cioci, znajomych – od wszyst-
kich. Warto zadać sobie pytanie: czy dobre rady są nam 
potrzebne? Można odpowiedzieć na nie dwuznacznie: 
tak i nie. „Tak” w momencie, gdy potrzebujemy dobrych 
rad i o nie prosimy. „Nie” w momencie, gdy dobre rady 
spływają na nas jak lawina i to wtedy, gdy ich w ogóle 
nie potrzebujemy. Z pokolenia na pokolenie przewija 
się ten sam trend dobrych rad. Niejednokrotnie dobre 
rady są niczym pouczenia. Spotykamy się z wymądrza-
niem i pokazywaniem wyższości. Cenna dobra rada 
jest niczym złoto, jeśli pomaga nam zaoszczędzić czas, 
pieniądze czy pomóc w tematach zdrowotnych. Ale jak 
często otrzymujemy dobre i wartościowe rady? Rzadko.

Wy również spotkaliście się 
z dobrymi radami? Jeśli tak, 
były one przez Was chciane 
czy niekoniecznie?

Ja bardzo często, kiedy słyszę dobre rady, których w ogóle 
nie potrzebuję i które uważam za nieistotne, odpowia-
dam: „Dziękuję. Nie prosiłam o radę”. Zatem zanim damy 

komuś dobrą radę, zapytajmy, czy ta osoba w ogóle jej 
potrzebuje. Tak ważne jest to, żeby żyć i dać żyć innym. 
Jeśli będziemy potrzebowali wsparcia jako rodzice, dzieci, 
dziadkowie, to poprosimy o radę odpowiednie osoby, 
które według nas kompetentnie odpowiedzą na nasze 
pytanie. Wielokrotnie myślimy: „W jaki sposób poradzić 
sobie z dobrymi radami?”. Jak wiadomo, nie od dzisiaj 
ludzie mają bardzo dużą potrzebę doradzania. Jest ona 
naprawdę potężna. Często jest tak, że dla osób, które 
udzielają rad, nie ma znaczenia, komu doradzają, kiedy 
komuś zwracają uwagę i czy w ogóle się znają na tema-
cie, na który się wypowiadają. Zdarza się, że dobre rady 
są wypowiadane w kontekście takich tematów, o których 
radzący w ogóle nie mają pojęcia. Najważniejszą warto-
ścią jest dla nich pokazanie swojej mądrości. Ile razy spo-
tkaliście się z sytuacją, że wiosenną porą, gdy na dworze 
mamy 18 stopni, zaczepia nas starsza kobieta i na widok 
dziecka z odkrytą głową pyta: „A gdzie czapeczka?”.

Trudne jest przyjmowanie dobrych rad od osób, które 
są nam bliskie i z którymi żyjemy na co dzień. Dobre 
rady w takich relacjach są nie tylko wypowiedziane, ale 
też często egzekwowane. W takim środowisku żyje się 
bardzo ciężko.

A teraz zastanówmy się, gdzie 
znajduje się początek walki 
z dobrymi radami. Odpowiedź 
jest bardzo prosta: początek 
jest w nas.

Dobre
Rady, rady, dobre rady – któż ich nie słyszał? Jesteś młodą kobietą, słyszysz:  

„Nie masz jeszcze męża?”. Jesteś młodym mężczyzną, słyszysz: „Nie masz 
jeszcze żony?”. A gdy już te dwie osoby się połączą i stworzą rodzinę,  

to słyszą: „A kiedy dziecko? To już najwyższy czas”.

rady
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Kryje się on w poczuciu własnej wartości, w tym, 
czy jesteśmy pewni siebie i czy potrafimy regulować 
własne emocje. To wszystko wpływa na nasze zacho-
wania, na to, jak odnosimy się do komentarzy osób 
z otoczenia. Osobom z wysokim poczuciem warto-
ści i z dużą pewnością siebie będzie łatwiej wyprzeć 
niechciane dobre rady. Będzie im również łatwiej 
odeprzeć atak. Dobre rady potrafią bardzo boleć. 
Dlaczego? Rady od najbliższych często wpływają 
na nasze samopoczucie. Słysząc krytykę, niejedno-
krotnie mamy wrażenie, że jesteśmy niedoskonali, 
że robimy wszystko źle, a co za tym idzie – nasze 
poczucie własnej wartości maleje. Dlatego tak 
ważne jest to, aby do dobrych rad podejść z wielką 
świadomością i pewnością siebie. Dobre rady czę-
sto denerwują, ale gdy mamy do nich odpowiednie 
podejście, to ze złością i frustracją, jaką wywołują, 
można sobie poradzić poprzez świadomą samoregu-
lację. Nie warto się denerwować. Często, gdy słyszę 
zdanie, które rozpoczyna się od słów: „Za moich cza-
sów…”, odpowiadam: „Te czasy się skończyły, zmie-
niły”. Natomiast jeśli ktoś uważa, że zachowanie 
mojego dziecka jest nieodpowiednie i powinnam je 
za to karcić, reaguję stanowczo i mówię, że nie sto-
suję przemocy. Jeśli ktoś chce karmić moje dziecko 
kilogramami słodyczy, bo twierdzi, że bez słodyczy 
dziecko nie ma dobrego dzieciństwa, odpowiadam: 

„Z tego, co widzę, moje dziecko jest szczęśliwe”. 
Ważne jest, żeby przy dobrych radach nasze odpo-
wiedzi były bardzo krótkie, gdyż nie warto wdawać 
się w niepotrzebną przepychankę słowną.

Starajmy się nie dawać 
dobrych rad tam, gdzie ich 
nie potrzebują, a z drugiej 
strony – udzielajmy ich 
w momencie, gdy jesteśmy 
w danym temacie ekspertami 
i gdy nas poproszono 
o wypowiedź.

O autorce:

MGR KAROLINA PRUDŁO, PEDAGOG
Prowadzi działalność pod nazwą Matka-Pedagog. 
Świadczy usługi w postaci konsultacji pedagogicznych 
online, wspierających sesji telefonicznych, webinariów 
i szkoleń (szczegóły: matkapedagog.pl). Autorka 
artykułów o tematyce rodzicielstwa bliskości, rodziny, 
dzieci. Przekazuje społecznie wiedzę m.in. na 
Instagramie: matka.pedagog.

Konsultacje pedagogiczne:
Tel.: 508 994 454
E-mail: matka-pedagog@wp.pl

Pamiętajcie o tym, że dobre rady nie są wsparciem. 
W życiu każdego rodzica jest pakiet określonych prze-
konań i norm. Często spotykamy się z tym, że rady 
siostry, mamy, sąsiadki, a nawet dziadka są nacecho-
wane krytycznie. Rady mogą być też swego rodzaju 
oceną, która powoduje utrwalanie szkodliwych prze-
konań na dany temat. Jednym z przykładów jest 
stwierdzenie: „Najlepszą mamą jest ta, która stawia 
swoje dziecko na pierwszym miejscu, nie myśląc 
w ogóle o sobie, tylko o nim. Jeśli postąpi inaczej, to 
będzie egoistką”.

Kiedy dobra rada jest 
skutecznym wsparciem? 
Wtedy, gdy odpowiadamy 
pomocą na realną potrzebę 
osoby, która o nią prosi.
Jeśli język nas świerzbi i chcemy udzielić dobrej rady, 
to zastanówmy się milion razy, czy ta rada będzie 
przez odbiorcę mile widziana. Zastanówmy się rów-
nież, jak my reagujemy na słowa, które ktoś wypowiada 
w naszym kierunku na temat naszego życia, postępo-
wania czy postawy. Czy jest to dla nas miłe, czy jednak 
nie. Rada jest dobra w momencie, kiedy druga osoba 
naprawdę jej chce.

Na zakończenie dam Wam 
dobrą radę: nie słuchajcie 
dobrych rad!. 
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Stworzenie reklamy nigdy nie było tak proste 
i dostępne jak teraz. Przyznaj szczerze, ile 
czasu spędzasz przed ekranem komórki? 
Statystyki mówią, że ok. trzy godziny dzien-

nie, a średnia stale rośnie. Dlatego warto wykorzystać 
social media jako miejsce do promocji. Przygotowanie 
planu marketingu treści jest jednym z najważniejszych 
działań, jakie możesz podjąć dla swojego biznesu 
w dobie internetu.

Marketing treści to forma strategii, która polega na 
angażowaniu klientów poprzez poruszanie wartościo-
wych, spersonalizowanych tematów, które ich inte-
resują, odpowiadają ich potrzebom i generują zyski. 
Słowem kluczowym jest tutaj „wartościowy”. Możesz 
stwierdzić, czy treść jest częścią kampanii content 
marketingowej, jeśli ludzie chcą się z nią zapoznawać 
i przynosi ona oczekiwane rezultaty.

 
Wskazówka: Ważnym 
aspektem jest zastosowanie 
bezpośredniego kontaktu 
z potencjalnym klientem, 
czyli grupą docelową – 
zbiorem ludzi o podobnych 
potrzebach i upodobaniach. 

Najlepsze platformy w mediach społecznościowych 
dla Twojej firmy

Z wyborem platformy mediów społecznościowych 
jest trochę jak z wyborem ulubionych ćwiczeń. Joga 
nie jest jedynym sposobem na wzmocnienie ciała. 
Bieganie nie jest jedynym sportem, który pozwala 
poprawić kondycję. Nie tylko CrossFit może dać Ci 
wymarzoną sylwetkę (na szczęście!). Każde ćwicze-
nie pomoże Ci uzyskać rezultaty, ale tylko wtedy, gdy 
będziesz je wykonywać poprawnie i ze szczerymi 
chęciami – wtedy efekty przerosną Twoje najszczer-
sze oczekiwania.

Nie publikujesz treści w mediach 
społecznościowych? Ten błąd może 
Cię kosztować wiele straconych okazji, 
klientów i pieniędzy.

reklamy  
w social  
mediach

Potęga



57

WOMAN in the WorldINSPIRACJE

Najlepszym sposobem na wybranie odpowiedniego 
medium jest przejście przez każde z poniższych 
pytań. Zapisz polecane platformy w oparciu o wska-
zówki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami 
poniżej.

Zadaj sobie pytania:
1. Czy są tam docelowi odbiorcy?
2. Czy format treści nadaje się do określonego medium?
3. Czy publikacja treści na danej platformie sprawia 

Ci przyjemność i będziesz to robić regularnie?

Jeśli Twój produkt lub usługa są atrakcyjne wizu-
alnie, pochyl się nad tymi narzędziami: YouTube, 
TikTok, Instagram i Pinterest – one pozwolą to ładnie 
zaprezentować.

Jeśli wartością są treści same w sobie, ponieważ odpo-
wiadasz na pytania i dzielisz się poradami, polecam 
skupić się na medium, które pozwala na szybki, bez-
pośredni kontakt z odbiorcą. Rekomenduję platformy 
blogowe, YouTube, Pinterest, Facebook, grupy na 
Facebooku oraz Instagram.

Jeśli Twój produkt lub usługa pokazuje transformacje 
„przed i po”, skup się na mediach, które nagradzają te 
przemiany. Polecam Instagram i TikTok.

Jeśli w Twojej pracy asystuje Ci autor tekstów lub 
masz umiejętność dobrego pisania, wykorzystaj plat-
formy przeznaczone do publikacji długich treści. Są to 
m.in. platformy blogowe, Instagram, LinkedIn, grupy 
na Facebooku.

 
Wskazówka: Na początek 
wybierz jedną lub dwie 
platformy. Jeśli osiągniesz 
zadowalające efekty, dodaj 
kolejne media z listy.
 
Jaka pora jest najlepsza na publikację?

Odpowiednia pora jest ZAWSZE.  Wyrzuć wszyst-
kie poradniki, które obiecują wskazanie najlepszego 
czasu na dotarcie do najszerszego grona odbiorców. 
To trochę tak jak z hasłem: „W tym kroju wszyscy będą 
wyglądać dobrze”. Nie ma czegoś takiego! Zastanów 
się, kiedy Twoja widownia jest najbardziej aktywna. 
Czas przeznaczony na potencjalną lekturę przewodni-
ków po social mediach poświęć na analizę statystyk 
aktywności na Twoim profilu. Nonsensem jest publi-
kowanie intencjonalnych treści bez zapoznania się 
z wynikami.

Podsumowanie  

Pamiętaj, że kluczem do 
sukcesu jest konsekwencja 
w działaniu.
 
Kiedy już stworzysz pierwsze posty, zaplanujesz har-
monogram, zadbasz o estetykę i będziesz wytrwale 
dążyć do celu, Twoje konto zacznie rosnąć w szalonym 
tempie. Wiesz już, na co zwrócić uwagę, a czego uni-
kać. Nie zwlekaj i zacznij już dziś. 

O autorce:

EWELINA MARSZAŁEK
Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, 
studentka biznesu, prawa i nowoczesnych technologii 
w Londynie. Właścicielka studia marketingowo- 
-graficznego.

„Jestem specjalistką od social mediów i brandingu. 
Pomagam klientom budować spójny wizerunek na 
platformach społecznościowych.

Na swoim Instagramie zdradzam tajniki takiego 
zarządzania kontami, by ich zasięgi rosły, a profile 
sprzedawały”.

www.thestudiorestart.com

Instagram: thestudiorestart

http://m.in
http://www.thestudiorestart.com
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„Na początku marca odbył się casting do 7. edycji 
Metamorphosis London. Spośród 30 zaproszonych 
pań i panów wybraliśmy wraz z jury trzy osoby. Ania, 
Kasia i Ania w trakcie trzech miesięcy zmieniają pod 
okiem profesjonalistów swoje życie, nawyki i wygląd. 
To dla dziewczyn ogromna przygoda” – mówią Marta 
Borowiecka i Irmina Przybyłowska, organizatorki.

Poznaj uczestniczki:

Kasia Gołąbek ma 42 lata. Jej waga początkowa 
to 82,3 kg przy 175 cm wzrostu. Od 20 lat mieszka 
w Londynie. Jest szczęśliwą mamą 12-letniej córki. 
Wcześniej pracowała jako manager w Selfridges, 
a także w Paul Bakery. Bardzo lubiła swoją pracę, ale 
ze względu na jej wymagający tryb postanowiła poszu-
kać alternatywy, aby połączyć życie rodzinne z zawodo-
wym. Na co dzień prowadzi własną firmę sprzątającą. 
Jej pasje to ogrodnictwo i podróże, szczególnie wyjazdy 
na kempingi. Uwielbia gotować i aktywnie spędzać 
wolny czas. Kilka lat temu dołączyła do grona zapalo-
nych działkowiczów.

Ania Pawłowska ma 28 lat, pochodzi ze Skarżyska- 
-Kamiennej. Wzrost 170 cm, waga początkowa: 115,8 kg. 
Obecnie wychowuje dwoje wspaniałych dzieci. Do 
Londynu przyjechała osiem lat temu. Jej zainteresowa-
nia to rękodzieło, szczególnie plecenie makram. Lubi 
muzykę, filmy, książki, gotowanie. Uwielbia podróżować, 
kocha spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. W przyszło-
ści planuje pójść na studia i otworzyć swój biznes.

Ania Wojciechowska-Zbiegieni pochodzi z Bydgoszczy. 
Ma 47 lat, 174 cm wzrostu i wagę 88kg. Z zawodu księ-
gowa. Większość dorosłego życia spędziła w Opolu. Od 
8 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Jest mamą nasto-
letnich bliźniaków. Teraz, gdy dzieci są prawie doro-
słe, może pomyśleć o sobie. Chciałaby pokazać, że 
w każdym wieku warto się „ogarnąć” i zacząć cieszyć się 
życiem. Stara się realizować marzenia. Ostatni rok jest 
dla niej przełomowy. Powolutku wychodzi ze strefy kom-
fortu. Odważyła się zmienić pracę, dom i wziąć udział 
w projekcie. Każdy dzień jest dla niej wyzwaniem. Lubi 
książki, ciszę, spokój, spacery. Tradycją jest pieczenie 
chleba na zakwasie w weekend.

Siódma edycja
Metamorphosis
London trwa

Kasia Gołąbek

Ania Pawłowska

Ania 
Wojciechowska- 
-Zbiegieni 
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Poznaj partnerów projektu:

Za dietę uczestniczek jest odpowiedzialny Michał 
Mossakowski, za treningi – Sławek Wójcik i jego żona 
Marlena. Zaawansowane zabiegi kosmetyczne na ciało 
zapewniła dziewczynom Justyna Szwed z My SPA 
Expert. Za makijaż permanentny odpowiada Marta 
Zielińska. Zabiegi laserowego usuwania włosów wyko-
nuje Ewelina Kozłowska, zapewnia także produkty do 
zabiegów medycyny estetycznej (Re-Lux Aesthetics 
Products). Odmłodzeniem twarzy z zastosowaniem 
zabiegów medycyny estetycznej zajmuje się Kornelia 
Hauck z Perpetual Aestethics. Ania P. otrzyma piękny 
uśmiech od gabinetu stomatologicznego dr. Ćwirko 
z Wrocława. Ania W. przejdzie zabieg korekty powiek 
u dr. Rafała Pokowieckiego w Warszawie. O fryzury 
i kondycję włosów dba Arleta Toman, która pracuje 
na kosmetykach partnera Hair Company. Za dobry 
humor i odkrywanie swoich mocnych stron odpowiada 
Irmina Przybyłowska, trenerka rozwoju osobistego. 
Stylizacją uczestniczek w trakcie finału zajmie się Anita 
Gierczyk, dyrektorka stylu.

BC Diet pokazuje dziewczynom, jak mogą wyglądać 
zdrowe posiłki. Firma Botamed zapewnia wysokiej 
jakości suplementy. LoveLife Omega dostarcza peł-
nowartościowe oliwy do posiłków. Marka BodyBoom 
ufundowała kosmetyki do codziennej pielęgnacji skóry. 
Producent BioTeam przekazał uczestniczkom kosme-
tyki probiotyczne Beliv. Badania uczestniczek zostały 
przeprowadzone w Medical Diagnosis.

Koordynatorką projektu z ramienia organizatorek jest 
Agata Kwaśnik.

Patronat medialny: Wyspa TV, „Tydzień Polski”, Radio 
Kicks FM, „Woman in the World”.

Finał projektu odbędzie się 25 czerwca w The Basement 
Club. Bilety dostępne są na profilu na Facebooku:  
@metamorphosislondon. 
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Dla Polek mieszkających na Wyspach wspólne 
świętowanie Dnia Kobiet to już tradycja. 
Monika Górniak-Ślaska i Sylwia Staniszek 
zorganizowały go już po raz szósty. W wyda-

rzeniu wzięło udział ponad 900 kobiet.

Tegoroczna impreza odbyła się 19 marca w sali ban-
kietowej Bescot Stadium w Walsall. Przy wejściu 
każda z pań mogła skorzystać z darmowego poczę-
stunku w stylu polskiego gościńca przygotowanego 
przez sponsorów. Były tam m.in. wypieki, wędliny, 
pyszne przekąski oraz alkohol. W ramach wyda-
rzenia odbyła się loteria biletowa, w której można 
było wygrać wspaniałe nagrody ufundowane przez 
sponsorów.

Co roku Słowianki zapraszają na to wydarzenie pol-
skich wykonawców. Tym razem gościła grupa Weekend, 
której koncert poprzedziły występy innych wykonaw-
ców. O doskonałą zabawę przez cały wieczór zadbała 
DJ-ka Ankama oraz Marcin z Banita Maxx Radio.

Słowiański Dzień Kobiet

http://m.in
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Na to spotkanie panie czekają cały rok! Ubrane w piękne 
wianki, kolorowe stroje, sukienki z polskimi folkowymi 
akcentami, podjeżdżają limuzynami i wspólnie się 
bawią, celebrując swoje święto. Popularność tego wyda-
rzenia sprawia, że bilety wyprzedają się na długo przed 
imprezą. 

Zdjęcia:
CLICK AND SHOOT STUDIO
ALEKSANDRA WYSOCZANSKA PHOTOGRAPHY
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Odbyła się 10 kwietnia w Londynie Była to 
konferencja dla wszystkich pań, które szu-
kały kontaktów biznesowych, inspiracji, 
wsparcia oraz chciały aktywnie spędzić 

czas w gronie energicznych Polek. Podczas konfe-
rencji odbyły się wykłady motywacyjne pomagające 
odkryć swoje mocne strony, prelekcje edukacyjne, 
wykłady dotyczące zdrowia i rozwoju osobistego oraz 
panel dyskusyjny.

Prelegentki i prelekcje:
1. Małgorzata Piłacik „Zakup domu – sercem czy 

cyframi?”
2. Weronika Grzelak „Dlaczego nasze zdrowie psy-

chiczne na emigracji jest ważne i jak o nie zadbać?”
3. Monika Tomczyk „Jak nasze przekonania kształtują 

nasze życie”
4. Zuzanna Ritter „Ludzie z czterech planet – poznaj 

swój styl myślenia według FRIS”
5. Monika Maziejuk „Jak poprawić jakość życia dzięki 

wyższej edukacji w UK”
6. Milena Juszczak-Marciniak „Czas to waluta, której 

Ty nadajesz wartość”
7. Anita Gierczyk i Irmina Przybyłowska „Prawda, 

moc i wolność wyboru, czyli jak podążać za swoim 
wewnętrznym głosem i odkryć moc w sobie”

8. Kamila Jurdzińska „Frustracja, złość, mam dość! 
Jak sobie z tym poradzić?”

9. Agnieszka Jalkiewicz „Podróżowanie i zarabianie – 
mój sposób na idealny życiowy sukces”

10. Paulina Głodowska „Grzyby medyczne – nadzieja 
współczesnej medycyny”

Gośćmi w panelu dyskusyjnym były Aleksandra 
Fiddler, Monika Górniak-Ślaska, Kornelia Hauck, dr 
Monika Goroszewska.

Stoiska firm: Healy, Calm studio masażu, Get Body 
Back, Hair Company Professional, Primabiotics, 
Smart Choice Academy, Reishi – grzyby medyczne, EU 
Network/Career Activator, Beauty Kingdom Academy, 
Cruise Around the World.

Patroni medialni: Wyspa TV, Polish Channel, „Woman 
in the World”, TV Polski Londyn, Radio Wnet.

„Cieszymy się ogromnie, że mogłyśmy dać kobietom 
tyle pozytywnej energii i wspólnie pochylić się nad waż-
nymi wartościami. To cudownie widzieć, jak Polki za 
granicą potrafią się wpierać i motywować” – mówią 

Irmina Przybyłowska i Marta Borowiecka, organiza-
torki wydarzenia.

Kolejna konferencja odbędzie się 29 października 2022 r. 
w Londynie. 

Zdjęcia:
MARCIN LIBERA I TOMASZ PYC

Druga Konferencja
Aktywnych Polek
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Zarządzanie pieniędzmi

„Zanim założyłam firmę, bardzo mnie bolało, że wydaję 
pieniądze, zanim je zarobię. Wiedziałam, że skoro chcę 
otworzyć firmę, muszę się nauczyć nimi zarządzać – 
w przeciwnym wypadku zbankrutuję w dwa miesiące. 
Postanowiłam coś z tym zrobić. Skorzystałam ze szko-
lenia „Umysł milionera”. Wprowadziłam system zarzą-
dzania budżetem, jaki proponuje T. Harv Eker. W tym 
celu mam założone pięć subkont na konkretne wydatki:

• konto edukacyjne, na które przelewam 10% moich 
zarobków,

• konto przyjemności, na które przeznaczam 10% 
moich dochodów,

• konto dawania, na którym odkładam 5% dochodów,
• konto niezależności finansowej, gdzie wpłacam 

10% dochodów,
• konto długoterminowe na przyszłe wydatki, tutaj 

też ląduje 10% moich zarobków”.

Chcesz prowadzić własną 
firmę? Naucz się zarządzać 
pieniędzmi

Marzanna Nikliborc, autorka książki Filozofka. Jak 
w drapieżnych czasach prowadzić biznes oparty na 
wartościach, w 2008 r. założyła firmę zajmującą się 
profesjonalnymi szkoleniami dla pracowników sklepów. 
Oprócz tego od 2020 r. Marzanna, jako coach i men-
torka, wspiera kobiety w trzech obszarach: zmiana pracy, 
wyjście z zadłużenia oraz pokonywanie życiowych trud-
ności. Swoje działania oparła na trzech głównych war-
tościach: uczciwość, pomoc i skuteczność. Stanowią 
one mocny fundament jej życia osobistego i zawodo-
wego. Marzanna jest absolwentką Akademii Górniczo- 
-Hutniczej i Wyższej Szkoły Biznesu. Prywatnie jest 
mamą dorosłego już syna. Uwielbia wędrówki po górach, 
morsowanie i podróże. W domowym zaciszu zawsze 
czeka na nią wierna kotka Pola.

Książka jest szczerą opowieścią o obawach i niepew-
nościach, które towarzyszą wielu przedsiębiorcom. 
Opisane są w niej schematy typowe dla osób zatrudnio-
nych na etacie oraz sposób na wyjście z nich i wypraco-
wanie nawyków niezbędnych do prowadzenia własnej 
firmy. Otrzymasz też sporo ważnych wskazówek, dzięki 
którym w bezpieczny i przemyślany sposób otworzysz 
własną firmę. Przekazywana wiedza to owoc 12-let-
niego doświadczenia w prowadzeniu własnego biznesu, 
poprzedzonego 22 latami pracy na etacie.

Książkę możesz kupić tutaj:  nikliborc.pl/ksiazka/, 
a e-book tu: nikliborc.pl/ebook/. 

Filozofka. Jak 
w drapieżnych 
czasach prowadzić 
biznes w oparciu 
o wartości
Praca na etacie czy własna firma? 
Marzanna Nikliborc w swojej książce 
pokazuje drogę od etatowca do 
przedsiębiorcy bez lukru, ze wszystkimi 
lękami, które towarzyszą takiej zmianie. 
Jedną z umiejętności, które autorka 
musiała zdobyć jako przedsiębiorczyni, 
jest zarządzanie pieniędzmi.

Marzanna 
Nikliborc

http://nikliborc.pl/ksiazka/
http://nikliborc.pl/ebook/
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11 marca odbył się już 5. networking biznesowy dla 
osób prowadzących firmy w Reading i okolicy. Spotkanie 
było świetną okazją do poznania polskich przedsiębior-
ców, nawiązania kontaktów i znajomości oraz wspar-
cia swoich biznesów. „Jako kobiety przedsiębiorcze 
działamy w ten sposób już od dawna – nawiązujemy 
współprace, tworzymy wspólne projekty, rekomendu-
jemy swoje usługi i wzajemnie z nich korzystamy, wyko-
rzystujemy nasze talenty, co przynosi wymierne rezul-
taty. Nie konkurujemy ze sobą, a wspieramy nawzajem 
nasze firmy, co przynosi nam rozwój – nigdy odwrotnie. 
Stąd narodził się pomysł, aby zintegrować Polaków 
mieszkających w Reading i okolicach, którzy kierują 
się wartościami podobnymi do naszych i widzą poten-
cjał we współpracy” – mówią Anita Gierczyk i Irmina 
Przybyłowska, organizatorki. Spotkanie odbyło się 
w hotelu Novotel w Reading. 

Zdjęcia:
ROBERT OTTENBURGER

Reading Business Meeting
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30 kwietnia 2022 r. w Edynburgu odbyła się gala 
„Ambasadorzy Biznesu” połączona z uroczystą pre-
mierą książki Inspiracje Polek i Polaków na świecie 
oraz międzynarodowym networkingiem.

Cały dochód ze sprzedaży biletów został przeka-
zany na specjalny  Fundusz Wsparcia dla Kobiet 
i Dziewczynek z Ukrainy „Cześć Dziewczyny!” prowa-
dzony przez Kulczyk Foundation, który został zainicjo-
wany przez naszego gościa specjalnego, prezeskę fun-
dacji, Dominikę Kulczyk.

Galę zaszczycili swoją obecnością goście specjalni, 
m.in. Beata Drzazga, Daniel Kawczyński, Zygmunt 
Staszewski, Marzena Atkielska, dr Gabriela Mercik, dr 
Dariusz Tarczyński. 

Zdjęcia:
PAWEŁ FESYK

Gala „Ambasadorzy Biznesu”

https://czescdziewczyny.pl/
http://m.in
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