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[ BIZNES ]

POLSKO – BRYTYJSKI 
POMYSŁ NA SUKCES

rOZMAWIAMY Z JACKIEM JASKÓLSKIM – SALES DIrECTOrEM W FIrMIE OCIEPLEnIA.CO.UK, KTÓrA OD 7 
LAT DOSTARCZA POLSKIM BUDOWLAŃCOM W UK MATERIAŁY DOCIEPLENIOWE. ROZWÓJ BIZNESU OPARTO 

NA INTERESUJĄCYM MODELU, KTÓRY MOŻE STANOWIĆ INSPIRACJĘ DLA INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

PRO:- Gdyby miał Pan w jednym zda-
niu opisać Waszą firmę, to jak by ono 
brzmiało?
Jacek Jaskólski :- Ocieplenia.co.uk to 
wąsko wyspecjalizowany dostawca pol-
skich i  angielskich systemów ociepleń, 
który podbił rynek wiedzą i wieloletnim 
doświadczeniem.

PRO:- Co wyróżnia Was wśród innych 
podobnych biznesów?
JS:- Przede wszystkim, jesteśmy w sta-
nie załatwić każdy produkt, którego 
poszukuje klient. Wiemy, że polscy in-
stalatorzy ociepleń mają swoje przy-
zwyczajenia i  upodobania, jeśli chodzi 
o  wybór konkretnych marek. A  do nas 
wystarczy zadzwonić, by zamówić pro-
dukty takich marek jak Ceresit, Cersa-
nit, Bolix i wielu, wielu innych. 

PRO:- Wszystko dostępne jest ot tak, od 
ręki?
JS:- Różnie z tym bywa. Produkty firm 
certyfikowanych przez BBA, czyli 
EWI-Pro, czy Weber mamy 
na stanie, ale aby dostarczyć 
inne, potrzeba 24 – 48 go-
dzin. Warto zaznaczyć, że 
dwa razy w  tygodniu – we 
wtorki i  piątki odbieramy 
transporty od naszych part-
nerów z Polski. Dzięki wielo-
letniej działalności w  ocieple-
niach, mamy podpisane umowy 
z  wieloma liczącymi 
się producentami. 

PRO:- A ceny? 
Nawet na wa-
szej stronie nie 
są podane…
JS:- Cie-
k a w e , 
p r a w d a ? 
Postano-
wiliśmy 

przyjąć model nietypowy, ale optymal-
ny nie tylko dla nas, ale przede wszyst-
kim dla klientów. Prowadzimy handel 
na rynku międzynarodowym, a  kursy 
walut podlegają wahaniom. Gdyby-
śmy sztywno trzymali się konkretnej 
ceny w długim okresie, to bardzo często 
klient byłby stratny. Dlatego u nas cena 
za każde zamówienie jest przygotowy-
wana indywidualnie.  Ponadto zestaw 
produktów pod konkretne zlecenie jest 
inny, a  my służymy doradztwem, tak 
by finalnie klient otrzymał zamówienie 

optymalne kosztowo. Wystarczy tele-
fon pod 0203 3970759, a my zaj-

miemy się resztą.

PRO:- Co dzieje się później? 
W jaki sposób towar trafia do 
klienta?
JS:- Z  dumą mogę powie-

dzieć, że dysponujemy wła-
sną pokaźną flotą. Mamy 2 

duże ciężarówki i  12 va-
nów mogących 

p r z e w i e ź ć 
do 120 m2 
m a t e r i a -

łów ocie-
plenio-
w y c h 

k a ż -
d y , 

a w przypadku nietypowych zamówień, 
współpracujemy z firmami zewnętrzny-
mi. Dostarczamy bezproblemowo towar 
na terenie całego UK.

PRO:- Na tak konkurencyjnym rynku to 
chyba za mało, by wyróżniać się na tle 
innych?
JS:- Oczywiście. Za wyborem nas jako 
dostawcy przemawia przede wszystkim 
specjalizacja - fakt, że nie sprzedajemy 
produktów, na których się nie znamy. 
Ponadto oferujemy nie tylko sprze-
daż. Ocieplenia.co.uk to też doradztwo 
techniczne i  szkolenia dla instalatorów. 
Certyfikacja oznacza 25 – letnią gwa-
rancję na produkty z  BBA, rabaty, ale 
też system zleceń jakie przekazujemy 
instalatorom od klientów. Jeżeli do tego 
dodamy oferowane przez nas mieszanie 
tynków i  farb pod konkretne zamówie-
nia, to w zasadzie jest komplet.

PRO:- Skąd w ogóle pomysł, by kierować 
ofertę tylko do Polaków?
JS:-W tym miejscu potrzebne jest uści-
ślenie. Ocieplenia.co.uk to polski odłam 
firmy EWI-Store, która skupia się na 
produktach poszukiwanych przez bry-
tyjskich instalatorów ociepleń. Jak 
wspomniałem na początku wywiadu, 
„nasi” cenią inne produkty niż Anglicy, 
stąd więc oferta tak wąsko wyspecjalizo-
wana. I sprawdza się to doskonale.

 Ò Jacek Jaskólski, Sales Director w firmie Ocieplenia.co-

.uk. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie 

w dziedzinie handlu. Prywatnie miłośnik jazdy na nar-

tach, biegania i fitnessu.

LINKI:
www.ocieplenia.co.uk
  0203 3970759
ENVELOPE-SQUARE info@ocieplenia.co.uk

W przypadku 
nietypowych 
zamówień, 
współpracujemy 
z firmami 
zewnętrznymi. 
Dostarczamy 
bezproblemowo towar 
na terenie całego UK.

https://twojprospekt.com
https://ocieplenia.co.uk/
tel:02033970759
mailto:info%40ocieplenia.co.uk?subject=
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Czym są Śniadania biznesowe? – 
pytamy Annę Ewę Suska  
i Matyldę Setlak, właścicielki 

ExcellenceVale, firmy szkoleniowej, 
która organizuje ten cykl eventów.

PRO:- „Śniadania biznesowe”. Co to za 
wydarzenia i czy …?
AES - Uprzedzając pytanie: nie, nie mu-
sisz prowadzić swojej firmy, żeby wziąć 
udział w naszym evencie. Nie trzeba 
prowadzić biznesu, żeby się rozwijać. Po 
prostu spotkaj się z nami i poznaj osoby, 
które pomogą ci w realizowaniu twoich 
życiowych planów, nie tylko bizneso-
wych.

MS - Nieważne, czy chcesz mieć większe 
zyski z firmy, założyć fundację, biznes, 
zmienić pracę czy zacząć rozwijać swoją 
życiową pasję. Do tego wszystkiego są ci 
potrzebni odpowiedni ludzie: aktywni, 
pełni optymizmu, doświadczeni i chętni 
do pomocy. A Alute Business Club two-
rzy silną społeczność Polaków zoriento-
wanych na sukces. 

PRO:- Skąd pomysł na tego typu eventy? 
Dlaczego uważacie, że są one potrzebne 
Polakom mieszkającym w Anglii?
MS - Naszą misją jest motywacja i inspi-
racja Polaków w Wielkiej Brytanii oraz 
wspieranie ich w osiąganiu sukcesów w 
każdej dziedzinie życia, szczególnie w 
obszarach biznes, kariera i rozwój oso-
bisty. 

AES - Chcemy też poprawić wizerunek 
Polaków za granicą. Nie chcemy być 
kojarzeni tylko z tanią siłą roboczą 

– pracownikami magazynów, domów 
opieki, sprzątaczami, kelnerami. Polacy 
są wykształceni, zaradni, pomysłowi, 
przedsiębiorczy. Pokażmy to światu. 
Żeby to osiągnąć organizujemy spotka-
nia biznesowe. Są one znane od lat pod 
nazwą Śniadania biznesowe Alute. 

PRO:- Czym są Śniadania biznesowe?
MS: - Eventy te to zlokalizowane w róż-
nych miastach Wielkiej Brytanii i całej 
Europy regularne poranne spotkania w 
gronie ambitnych, nowoczesnych i na-
stawionych na rozwój przedsiębiorców 
i profesjonalistów. Śniadania bizneso-
we to, poza towarzyskim spotkaniem, 
przede wszystkim wiedza przekazywa-
na przez zaproszonych prelegen-
tów, wzajemne inspiracje oraz 
okazja do bizne-
sowego ne-
tworkingu.

PRO:- No 
do-

brze, przyjdę na to Śniadanie i co mogę 
zyskać? 

AES - Skorzystasz z fachowych informa-
cji z dziedziny biznesu, kariery i rozwoju 
osobistego i nastawisz się na wzrost za-
wodowy lub poszerzenie umiejętności w 
biznesie. Będzie można też przystąpić do 
grupy mastermindowej.

PRO:- ?
AES-  Mastermindy ExcellenceVale to 
comiesięczne spotkania około 30 przed-
siębiorców. Podczas każdego Master-
mindu wspólnie rozwiązują oni swoje 
bieżące wyzwania biznesowe, dzielą 
się własnym doświadczeniem, a przede 
wszystkimi najlepszymi praktykami po 
to, aby dzięki wspólnemu wysiłkowi ich 
biznesy rozwijały się szybciej i efektyw-
niej, a w rezultacie przynosiły więcej zy-
sków, mniej pracy oraz lepszy styl życia 
właściciela.

PRO:- Brzmi to bardzo atrakcyjnie. Ale 
wróćmy do Śniadań:  jaki jeszcze jest ich 
cel? 
MS - Zachęcenie Polaków do inwestowa-
nia i otwierania firm.  Edukujemy osoby 
stawiające pierwsze kroki w biznesie. 
Lub wspieramy w rozwoju kariery za-
wodowej.

AES:- Te eventu to też duże na-
stawienie na efektywny ne-

tworking i nawiązywanie 
kontaktów biznesowych.  
A dodatkowo ciekawe 

prezentacje gości, men-
torów i biznesme-

nów oraz spotka-
nia towarzyskie. 

MS:- Jeśli braku-
je Ci motywacji 

do wzięcia odpo-

ŚNIADANIA DLA 
GŁODNYCH… SUKCESU 

CZY JESTEŚ GŁODNYM SUKCESU POLAKIEM MIESZKAJĄCYM W ANGLII? TAK? TO KONIECZNIE MUSISZ 
PRZYJŚĆ  NA ŚNIADANIE BIZNESOWE!

LINKI:
alute.co.uk 
Facebook / alute.co.uk   

Śniadania biznesowe 
kierujemy do: 
dynamicznych 
Polaków, którzy chcą 
wykorzystać w 100% 
możliwości jakie daje 
im pobyt w UK a także 
Polaków nastawionych 
na sukces, którym nie 
wystarcza to, co mają  i 
nieustannie chcą sięgać 
po więcej

[ TEMAT NUMERU ]

https://twojprospekt.com
http://alute.co.uk/
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://fb.com/alute.co.uk
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wiedzialności za własną karierę zawo-
dową, to przyjdź do nas koniecznie. Pod-
czas Śniadań biznesowych zachęcimy i 
pokażemy ci jak inwestować, otworzyć 
firmę, damy narzędzia do jej rozwoju. 

PRO:- No, a jak ktoś nie ma firmy i nie 
planuje jej założyć?
AES:- Jeśli pasuje do Ciebie choć jedno 
z poniższych zdań, to nie wahaj się tylko 
przyjeżdżaj! Śniadania biznesowe kieru-
jemy do: dynamicznych Polaków, którzy 
chcą wykorzystać w 100% możliwości 
jakie daje im pobyt w UK a także Pola-
ków nastawionych na sukces, którym 
nie wystarcza to, co mają  i nieustannie 
chcą sięgać po więcej. Chętnie przywita-
my osoby takie jak my, które uwielbiają 
wprowadzać zmiany w swoje życie.
 
MS:- Czekamy na ludzi, którzy potrze-
bują konkretnych narzędzi, kontaktów  
i czują uwierającą potrzebę „przegada-
nia” swojego planu działania z  fachow-
cami. Bo to spotkania dla tych z nas, któ-
rzy nie zgadzają się na sytuację w jakiej 
obecnie się znajdują, chcą podbić świat 
lub przynajmniej jego skrawek. Jeśli je-
steś osobą, której energia nie pozwala 
usiedzieć w jednym miejscu, a kreatyw-
ność pociąga do nowych wyzwań, to 
nie myśl o sobie „niespełniony/a” tylko 
przyjdź do nas. Pamiętaj, takie osoby jak 
ty najszybciej wejdą na szczyt!

PRO:- Gdzie odbywają się Śniadania biz-
nesowe?
MS: - Zaczęłyśmy od Londynu. To zrozu-
miałe, ponieważ tu mieszka nas najwię-
cej. Ale błyskawicznie skontaktowały 
się z nami polskie aktywne społeczno-
ści z innych miast, dlatego podjęłyśmy 
decyzję o otwarciu klubów również  

w innych lokalizacjach. W Londynie 
znajdziesz nas na Balham, Ealingu, He-
athrow i w Westminsterze. Jeśli miesz-
kasz na zachodzie kraju, być może bliżej 
będzie Ci do Manchesteru lub Liverpo-
olu. Znajdziesz nas też w Bristolu, Cam-
bridge, Luton oraz Slough. A do końca 
2019 roku będziemy obecni także w in-
nych krajach Europy.

AES: - Datę najbliższego Śniadania i do-
godną dla siebie lokalizację można zna-
leźć na naszych stronach: alute.co.uk 
lub: fb.com/alute.co.uk . Również zapra-
szamy do współpracy osoby, które chcia-
łyby organizować takie eventy w swoim 
mieście w modelu franczyzowym. Wię-
cej szczegółów można uzyskać, wysyła-
jąc e-mail: anna@excellencevale.com 

 Ò Anna Ewa Suska jest absolwentką ekonomii w Wyższej 

Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych oraz 

podyplomowych studiów na kierunku Pośrednictwo 

w Obrocie Nieruchomościami. Właścicielka doskonale 

prosperujących biznesów w branży finansowej, budow-

lanej, hospitality oraz konsultingowej. Jest mentorką 

i trenerką biznesu i doradza przedsiębiorcom z Polski 

oraz Wielkiej Brytanii. Przez kilka lat tworzyła zespoły 

sprzedażowe w jednej z czołowych firm zdrowotno-

-kosmetycznych z sektora MLM. W 2015 została nagro-

dzona tytułem Outstanding Area Manager za wybitne 

osiągnięcia w zarządzaniu zespołem sprzedawców. 

Otrzymała tytuł „Lwicy Biznesu” w plebiscycie maga-

zynu Law Business Quality. Dostała również nominację 

„Polka Roku 2016” oraz została zgłoszona do plebiscy-

tu „BusinessWoman Roku 2017”. Otrzymała statuetkę 

„Kobiety – Kobietom” przyznawaną przez magazyn Law 

Business Quality. Autorka książek  „MLM bez tajemnic”, 

„Efektywny biznes” oraz e-booka „5 kroków do zbudo-

wania własnej marki osobistej” 

 Ò Matylda Setlak jest absolwentką dziennikarstwa i ko-

munikacji społecznej ze oraz historii na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie. Jest właścicielką i dyrek-

torem zarządzającym All 4 Comms (www.all4comms.

com), największej agencji specjalizującej się w kam-

paniach komunikacyjnych skierowanych do Polonii 

na świecie. W ciągu ponad dziesięciu lat obecności na 

rynku zaplanowała i z pomocą swojego zespołu wdro-

żyła ponad 500 kampanii, w tym dla marek takich jak 

Tesco, Codemasters, Cooking Fever czy DFDS. Reali-

zowała kampanie warte nawet 150,000 funtów na rok. 

Była konsultantem w kampaniach realizowanych dla 

brytyjskich departamentów rządowych albo wspólnie 

z zespołem realizowała takie kampanie, m.in. dla BERR, 

NHS, brytyjskiego Ministerstwa Transportu lub Eduka-

cji. Często komentuje zagadnienia dotyczące Polonii w 

brytyjskich (The Times, BBC) i polskich mediach (Polsat 

News, Proto, Onet), Nominowana w konkursie „Wybit-

ny Polak” w Anglii. W 2017 roku zgłoszona do konkursu 

„BusinessWoman Roku”. Otrzymała statuetkę w plebi-

scycie „Lwica Biznesu 2017” organizowanym przez ma-

gazyn Law Business Quality. W ciągu ponad 12 lat swo-

jej działalności biznesowej agencja Matyldy wsparła 

kilkanaście projektów na zasadach pro publico bono.

 Ò ExcellenceVale (excellencevale.com) powstało w 2017 

r. aby dostarczać jak najlepszych narzędzi do rozwoju 

osobistego i biznesowego Polaków, a przez to wpływać 

na poprawę ich świadomości, rozwoju wiedzy, umiejęt-

ności i postaw. W 2018 r. ExcellenceVale kupiło markę 

Alute.

Nie chcemy być kojarzeni 
tylko z tanią siłą 
roboczą – pracownikami 
magazynów, domów 
opieki, sprzątaczami, 
kelnerami. Polacy 
są wykształceni, 
zaradni, pomysłowi, 
przedsiębiorczy. 
Pokażmy to światu.

[ TEMAT NUMERU ]

https://twojprospekt.com
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Po godzinnym networkin-
gu podczas śniadania, 
uczestnicy udali się do 

Sali konferencyjnej, gdzie zaczęła się 
część merytoryczna. Na początku każ-
dy musiał się przedstawić, co było dla 
niektórych wyzwaniem, aczkolwiek 
przełamało na Sali wszelkie bariery i 
uczestnicy mieli szansę poznać się le-
piej i usłyszeć o biznesach innych osób 
zgromadzonych na Sali.  

Jako pierwsza prelegentka wystąpiła 
Anna Ewa Suska - mentorka biznesu, 
właścicielka wielu świetnie prosperu-
jących firm w UK oraz współzałoży-
cielka Excellence Vale z wystąpieniem 
na temat „Jak prowadzić biznes w UK”. 
Uczestnicy dostali ogromną dawkę bez-
cennej wiedzy przydatnej przy otwiera-
niu swojej działalność w UK. Ania jest 
znana również ze swoich haseł moty-

wacyjnych, które mają ogromna moc, 
otwierają oczy na wiele rożnych, często 
unikanych aspektów. 

Po jej wystąpieniu na scenę wkroczyła 
Anna Bialous-Griffiths -  autorka mo-
delu M.I.N.D. oraz psycholog, która w 
swojej autorskiej prelekcji “MIND -HAC-
KER” opowiedziała o 7 psycho-hakach, 
które pozwalają być bardziej skutecz-
nym w życiu i biznesie. Ania wytłuma-
czyła uczestnikom, iż często przepaść, 
jaka dzieli nas od punktu a do punktu b, 
jest tylko w naszej głowie. Nauczała, jak 
stworzyć dobrą energię w sobie oraz jak 
zaplanować w niej swoje działania, aby 
osiągnąć zamierzony efekt. 

Jako ostatnia wystąpiła Gosia Górna - 
międzynarodowy mówca, coach oraz 
autorka książki “The Expansion Game”. 
Zaprezentowała swoją autorską metodę 

pomagajacą zamienić największe leki na 
sukcesy. Gosia zaskarbiła sobie sympa-
tie uczestników poprzez podzielenie się 
swoją historią, która zainspirowała ją do 
zapoczątkowania metody pokonywa-
nia swoich leków. Gosia asystuje swoim 
klientom w osiąganiu sukcesów w zgo-
dzie ze swoim przeznaczeniem, intuicją 
i sercem. 

Uczestnicy spotkania z wielkim zainte-
resowaniem słuchali wszystkich prelek-
cji, wielu z nich nawiązało przyjaźnie, 
inni zaś kontakty biznesowe. Śniadania 
Alute to doskonałe miejsce na spędzanie 
produktywnych poranków wśród ludzi 
ambitnych, przedsiębiorczych, przyjaź-
nie nastawionych do świata. Po sukcesie 
londyńskiego otwarcia Alute Business 
Club nastąpiły kolejne w Heathrow, Bri-
stol, Liverpool i Manchester, a to jeszcze 
nie połowa lokalizacji.

BIZNES NA ŚNIADANIE
PIERWSZE ŚNIADANIE BIZNESOWE ALUTE ODBYŁO SIĘ NA POCZĄTKU LUTEGO W LONDYNIE. 40 GŁOD-
NYCH WIEDZY PRZEDSIĘBIORCÓW OD SAMEGO POCZĄTKU NAWIĄZAŁO ZE SOBĄ ŚWIETNY KONTAKT  

[ RELACJA ]

https://twojprospekt.com
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CZY 

ŚLUB 
AGENCJI 

CZYM ZAJMUJE SIE AGENCJA ŚLUBNA, CZY WARTO
 POWIERZYĆ SWÓJ ŚLUB FACHOWCOM? - O TYM ROZMAWIAMY 
Z KAROLINĄ WASIELEWSKĄ

Dziś spróbujemy opowiedzieć, 
co zrobi dla Ciebie Agencja 
ślubna, gdy zdecydujesz się na jej 

zatrudnienie i powierzenie organizacji 
swojego ślubu za granicą.

PRO:- Na czym polega praca wedding 
plannera?
Karolina Wasielewska:- Praca konsul-
tanta ślubnego  opiera się o  działanie 
według ustalonego wcześniej harmo-
nogramu. Dzięki niemu Konsultant ze 
znacznym wyprzedzeniem jest w stanie 
ustalić kolejność i czas realizacji poszcze-
gólnych elementów, co znacznie ułatwia 
pracę, a także daje klientowi pełną świa-
domość tego, jak będzie wyglądał cały 
proces przygotowania jego ceremonii 
ślubnej.

PRO:- Czy konsultant ślubny dopełnia 
formalności i inne kluczowe aspekty or-
ganizacyjne?

KW:- Tak, Konsultantka ślubna bierze 
na siebie całą stronę formalną i wszelkie 
kwestie organizacyjne od załatwienia 
formalności i pracę z dokumentami oraz 
ich tłumaczenie, po zapewnienie Parze 
asysty przed organami cywilnymi i  ko-
ścielnymi wybranego kraju. 

W  ramach każdego elementu organi-
zacyjnego Konsultantka wysyła Parze 
oferty konkretnych podwykonawców, 
po wybraniu których Agencja pobiera 
należny zadatek i  podpisuje stosowną 
umowę dbając równocześnie o  warun-
ki nawiązanej współpracy. Każda umo-
wa podpisywana z  podwykonawcami 
w  imieniu Pary musi zostać wcześniej 
przez Parę przeczytana i  zaakceptowa-
na. 

Konsultantka dopilnowuje przygo-
towań  przed ceremonią w  Kościele/
USC oraz w miejscu przyjęcia weselnego. 
Nadzoruje pracę zatrudnionych podwy-
konawów i  rozlicza należne płatności. 
Gdy zajdzie taka konieczność, Konsul-
tantka reaguje i rozwiązuje sprawy bie-

ż ą c e : 
o r g a -

n i z a c y j -
n o - l o g i -

styczne oraz 
sytuacje nagłe 

i  problematycz-
ne. Cały czas 

sprawuje też opie-
kę nad Parą Młodą 

i gośćmi.

PRO:- Jakie są inne obo-
wiązki czy też wsparcie, 

którego można oczekiwać 
od zatrudnionego konsul-

tanta?
KW:- To wszystko, co wymie-

niłam wcześniej, to kwestie klu-
czowe i  można być ich pewnym 

zatrudniając ślubnego konsultanta. 
Dodałabym do tej listy jeszcze kil-

ka wybranych spraw np., to,  że czę-
sto moja praca to wsparcie i dodawanie 
odwagi Parom, a  nawet ich Rodzicom 
w chwilach największego stresu. To no-
szenie butów Pary Młodej podczas ich 
sesji plenerowej np. na plaży, albo zaj-
mowanie się ich psem, który w sesji foto 
też uczestniczy. To dodatkowa para raj-
stop dla Pani Młodej w moje torbie czy 
tampony albo butelka wody mineralnej  
lub inne konieczne rzeczy, których moż-
na nagle potrzebować.  Najczęściej jed-
nak tuż przed ślubem  moja torba zamie-
nia się w przechowalnię telefonów Pary 
i świadków.
To co najczęściej słyszę od Par dla któ-
rych pracowałam jest niezmienne, mó-
wią, że byli spokojni wiedząc, że jestem 
tam z  nimi, że panuję nad sytuacją 
i mogą na mnie liczyć.
 
PRO:- Czy można zaplanować ślub na 
odległość ( Polska - Wielka Brytania - 
Włochy), gdy mieszkamy za granicą. Czy 
jest możliwość współpracy bez osobi-
stych spotkań?
KW:- Jak najbardziej. Bardzo często 
współpracuję  z  Klientami mieszkający-

POWIERZYĆ 

ŚLUBNEJ?

LINK:
www.carlaevents.pl

[ WESELE ]

https://twojprospekt.com
http://www.carlaevents.pl/
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[ ZAPOWIEDŹ ]POLSKIE BIURO PRAWNICZE

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE
(wypadki drogowe, przy pracy, potrącenia, wypadki rowerzystów i motocyklistów) 

PRAWO PRACY
(niesłuszne zwolnienia z pracy, pomoc w postępowaniach apelacyjnych, dyscyplinarnych 

i zażaleniach, redukcje etatów, polubowne rozwiązania umów o pracę, problem złego traktowania
w pracy lub dyskryminacji)

PRAWO RODZINNE
(pomagamy w uzyskaniu rozwodu, aby uniknąć rozprawy sądowej)

NIERUCHOMOŚCI
(pomoc, kompleksowa obsługa przy kupnie domu, dzierżawie, najmu lokalu użytkowego) 

POMOC W UZYSKANIU BRYTYJSKIEGO OBYWATELSTWA I REZYDENTURY

 Firma godna zaufania z doświadczeniem i gronem zadowolonych klientów. 
Naszym atutem jest:

 polskojęzyczny rzetelny  zespół
 bezpłatne porady prawne 

 bezpłatne konsultacje

KINAS SOLICITORS TO BIURO PRAWNICZE SKUPIONE 
NA POTRZEBACH POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI  

Naszym priorytetem są nasi klienci, kładziemy szczególną uwagę na obsługę prawno-merytoryczną  i zachowanie najwyższych standardów.  
Nasz cel to spełnianie oczekiwań naszych klientów i pomoc, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację i potrzeby każdego klienta. Mamy 
grono zadowolonych klientów, którzy rekomendują naszą � rmę. Główne źródło naszej pracy to nasi zadowoleni klienci. Jesteśmy świadomi 
z jakimi problemami  boryka się polska społeczność w UK, biorąc pod uwagę zawiłość angielskiego systemu prawnego. Prowadzimy kom-
pleksową  polską obsługę prawną przez  polskojęzycznego wykwali� kowanego prawnika z tytułem „solicitor”.   Mamy ogromne doświadcze-
nie, wiele pozytywnie zakończonych spraw w następujących dziedzinach: 

POMOC W UZYSKANIU BRYTYJSKIEGO OBYWATELSTWA I REZYDENTURY

KONTAKT:  Agnieszka Błędowska 
0208 347 2305 – POLSKA INFOLINIA 
0208 3488233, kom: 07403 284196
E-mail: agnieszka@kinas.co.uk 

www.kinas.co.uk 
Nasz adres:

393 Green Lanes, London, N4 1 EU

https://twojprospekt.com
http://www.kinas.co.uk/pl/
mailto:agnieszka%40kinas.co.uk?subject=
tel:+447403284196
tel:02083488233
tel:02083472305
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mi na stałe za granicą. Kontaktujemy się 
wówczas przez Internet (skype, e-mail) 
lub telefonicznie i  zdalnie dokonujemy 
wymiany informacji. Większość moich 
klientów ze względu na oszczędność 
czasu, preferuje wlaśnie taką formę 
współpracy. Miałam już okazję organizo-
wać ślub „spinając” 3 kraje: Wielką Bry-
tanię (Para mieszka tam na stałe), Polskę 
(Para pochodzi z  Polski), Włochy (ślub 
konkordatowy czyli ze skutkiem cywil-
no-prawnym zorganizowany od A-Z). 
Często pierwsze moje osobiste spotkanie 
z  Parą ma miejsce już we Włoszech na 
kilka dni przed ślubem, gdy spotykamy 
się żeby dopełnić formalności w  USC, 
omówić harmonogram, wcześniej spoty-
kamy się regularnie na skype, whatsapp, 
a  wszelkie ustalenia załatwiamy drogą 
e-mailową.

PRO:- Jak wygląda współpraca z agen-
cją?
KW:- Na początek przesyłam Parze do 
wypełnienia ankietę, w  której Para za-
znacza, jakie elementy chcieliby mieć 
na swoim weselu (czyli np. czy jesteście 
zainteresowani fotografem, florystą czy 
planujecie transport dla gości, czy nie) 
i jaki mniej więcej przewiduje budżet. Na 
tej podstawie tworzę wstępny koszto-
rys. Jeśli Parze odpowiada kosztorys 
i chce, żebym zajęła się organizacją 
ich ślubu, podpisujemy umowę. 
Wówczas ja zabieram się do 
pracy i  na każdym etapie in-
formuję Parę o postępach.

PRO:- Od czego zależy 
cena usługi?
KW:- Ceny usług  or-
ganizacyjnych ślubu 
za granicą są różne 
w różnych Agen-
cjach, ja pracuję 
obecnie na 3 
p a k i e t a c h 
skierowa-
nych do 
r ó ż -
n y c h 

potrzeb i portfeli Par, ceny pakietów za-
czynają się od 1790 Euro. 

PRO:- Na ile wcześniej przed planowa-
nym terminem wesela, należy zgłosić się 
do agencji? Jakie są terminy realizacji?
KW:- Przygotowania do ślubu i  wesela 
najlepiej rozpocząć jak najwcześniej, 
zatem im szybciej, tym lepiej. Wte-
dy to Para  większą swobodę wyboru 
lokalu, fotografa itp. Jeśli jednak do 
terminu ślubu zostało niewiele cza-
su, nie ma powodów do zmartwień. 
Dzięki bardzo dobrej znajomości ryn-
ku jestem w  stanie przygotować od-
powiednią ofertę także „w  ostatniej 
chwili”. Pary, które zgłaszają się do 
mnie z  prośbą o  zorganizowanie ślu-

bu, często nie wiedzą, kiedy ma się on 
odbyć. Potrafią za to bardzo dokład-
nie opisać widok po wyjściu z kościo-
ła czy smak tortu albo bukiet ślubny. 
Dla mnie jednak to data jest kluczo-
wą informacją. To wokół niej buduje 
się całe wydarzenie. Wiem, ile mamy 
czasu na przygotowanie i  przetłuma-
czenie dokumentów, sprawdzenie 
wolnych terminów, dostępności pod-
wykonawców (fotograf, florysta itd). 
Największe wyzwanie to uświadomić 
klientom zależność między czasem 
a  możliwościami – później biorę już 
cały harmonogram planowania i  or-
ganizowania na siebie.

PRO:- Czy wasz przedstawiciel będzie 
z nami w dniu Ślubu?
KW:- Tak, jestem tego dnia z  Wami. 
Pilnuję wszystkich szczegółów, które 
wspólnie ustaliliśmy, dbam o Was, jak 
również o Waszych gości. A jeśli zda-
rzają się jakieś awaryjne sytuacje, zaj-
muję się nimi tak, abyście Wy mogli 
cieszyć się tym dniem z najbliższymi. 
Jestem tam z Wami na kilka dni przed 
ślubem, żeby dopełnić wszystkich for-
malności, podczas ślubu.

Konsultantka reaguje 
i rozwiązuje sprawy 
bieżące: organizacyjno-
logistyczne oraz sytuacje 
nagłe i problematyczne. 
Cały czas sprawuje też 
opiekę nad Parą Młodą 
i gośćmi

[ WESELE ]

https://twojprospekt.com
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Twoja szansa na :
    • produkty aloesowe

    • naturalne suplementy
    • naturalną pielęgnację

    • niezależność finansową

FOREVER LIVING PRODUCTS - największy 
światowy producent produktów aloesowych da 
Ci to wszystko. Skontaktuj się ze mną, by uzy-

skać więcej informacji lub by zakupić produkty 

Zadzwoń: Tel 07432599284
Napisz: arszynskaanna@gmail.com

CZYTAJ TWÓJ  PROSPEKT ON-LINE

twojPROspekt.com

https://twojprospekt.com
https://twojprospekt.com
tel:07432599284
https://twojprospekt.com
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TOMASZ WIADROWSKI PODPOWIADA JAKIE 
KOSZTY MOŻEMY UŻYĆ W SAMOZATRUDNIENIU
ORAZ OMAWIA  PRZYKŁADY WYDATKÓW, 
O KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ PYTAJĄ KLIENCI 
BIURA KSIĘGOWEGO

CO MOŻNA ODLICZYĆ JAKO KOSZ-
TA W SAMOZATRUDNIENIU PRZY 
USTALANIU DOCHODU DO OPO-
DATKOWANIA?

W zasadzie odliczalne są wszystkie 
koszty niezbędne do prowadzenia biz-
nesu. Sa to wszelkie koszta, które musi-
my ponieść by uzyskać dochód (np. mu-
simy kupić towar by moc go sprzedać), 
a także koszta utrzymania biznesu (np. 
Wynajem biura). Dodatkowo odliczalne 
są koszta związane ze zdobywaniem 
nowych klientów (np. Reklama). Wyjąt-
kiem są te koszta, które prawo definiuje, 
ze nie mogą być odliczalne od dochodu 
do opodatkowania jak np. „entertaining 
clients”, czyli zaproszenie potencjalnego 

klienta „na drinka”. Mimo, że dzięki ta-
kiemu zaproszeniu uzyskaliśmy klien-
ta, który skorzysta z naszych usług, 
to jest to wydatek zdefiniowany przez 
prawo jako niedozwolony do odliczenia. 
Koszty zależą od rodzaju wykonywanej 
działalności. Opiekunka, która zajmuje 
się dziećmi we własnym domu może 
mieć wśród kosztów zakup zabawek 
dla dzieci. Zakup zabawek w przypadku 
kogoś wykonującego usługi budowlane, 
jest już raczej mniej prawdopodobny. 

Ale to też zależy od celu danego zaku-
pu. Zapewne wielu z nas widziało w 
przychodniach lekarskich, czy w ban-
kach, kąciki zabaw dla dzieci. Urządze-
nie takiego „kącika” w miejscu, gdzie 
przyjmowani są klienci, np. w salonie 
fryzjerskim, jest już związane z wyko-
nywaną działalnością. Malarz, by móc 
wykonać usługę pomalowania pokoju 
dla klienta, musi zakupić farbę. Farba 
jest oczywiście jego kosztem prowa-
dzenia działalności, bez niej nie mógł-
by wykonać usługi i zarobić pieniędzy. 
Taksówkarz, by móc przewozić klien-
tów musi zakupić benzynę, ale także 
zapłacić za serwis, umyć samochód by 
klient chciał być nim przewożony, po-
siadać telefon, dzięki któremu będzie w 
kontakcie z klientem.

Najważniejszym jest to, by dany zakup 
był właśnie związany z działalnością i 
by można było taki zakup tym uzasad-
nić.

DUAL PURPOSE
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
koszta, które mogą podlegać pod zasadę 
„dual purpose” (podwójne wykorzysta-
nie). W najprostszych słowach nie mo-
żemy rozliczyć kosztów, które i tak by-
śmy ponieśli, gdybyśmy nie prowadzili 
działalności, a także tych które związa-
ne są bezpośrednio z nami, a nie z dzia-
łalnością. Pomocne będą przykłady:

• odzież 
służy nam 

do ochrony 
przed zim-

nem, a także 
jest przyjęta nor-

ma, stąd, mimo że 
te konkretne spodnie 

zakładam tylko do pra-
cy, nie mogę odliczyć 

ich zakupu (jednak odzież 
ochronna czy specjalistyczna 

jest dopuszczalnym kosztem)
• potrzebuję okularów i nie 

mogę bez nich wykonywać pracy, 
ale inna osoba, wykonująca prawie 

identyczną pracę ich nie potrzebuje, 
stąd zakup okularów korekcyjnych nie 
jest wydatkiem związanym tylko i wy-
łącznie z prowadzona działalnością (je-
śli jednak okulary są przepisane przez 
lekarza do pracy przed monitorem to 
mogą być uwzględnione jako koszta)
• aby móc pracować, muszę zapłacić za 
opiekę nad dzieckiem. Jest to związane 
z moja sytuacją prywatną, a nie jest to 
koszt związany z działalnością gospo-
darczą.

Poniżej przedstawiam koszta, o które 
najczęściej pytają klienci i które spra-
wiają najwięcej trudności w odpowied-
nim ich zakwalifikowaniu.

ODZIEŻ ROBOCZA
Odliczyć od podatku można zakup spe-
cjalistycznej bądź ochronnej odzieży. 
Przykładowo fartuch lekarski, kamizel-
ka odblaskowa, czy kask są zakupami 
bezpośrednio związanymi z wykony-
waną pracą. Zwykła odzież, spodnie czy 
sweter nie jest odliczalna.

WYDATKI NA JEDZENIE W PRACY
Nie są dozwolonymi kosztami do odli-
czeń podatkowych. Wyjątkiem są wy-
jazdy w delegacje, gdyż taki wydatek 
stanowi wtedy część kosztów podróży. 
Przy czym należy pamiętać, że delega-
cja to nie jest każdy wyjazd do klienta. 
Agent ubezpieczeniowy nie jest w de-
legacjach gdy codziennie dojeżdża do 
klientów w Londynie. Aby dany wy-

CO MOŻEMY 
ODLICZYĆ?

LINK:
safiadvice.co.uk 

[ BIZNES ]

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
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jazd i związane z nimi wszystkie koszta,  
w tym za posiłki, był uznany za odliczal-
ny, powinien odróżniać się od rutyno-
wych dni pracy.

TELEFON
Jeśli posiadamy oddzielny kontrakt do 
celów działalności, taki wydatek będzie 
odliczalny. Jeśli korzystamy z jednego 
telefonu do celów prywatnych jak i do 
prowadzenia działalności możemy od-
powiednio podzielić rachunek by odli-
czyć koszty związane z działalnością.

KURSY, ZDOBYWANIE 
KWALIFIKACJI
Zdobywanie nowych umiejętności po-
przez kursy, nie jest wydatkiem odliczal-
nym od dochodu. Kursy, które związa-
ne są z odnowieniem już posiadanych 
uprawnień, a także obowiązkowe szko-
lenia, bądź testy by utrzymać już posia-
dane uprawnienia są odliczalne.

CZYNSZ, COUNCIL TAX, ZE 
WZGLĘDU NA PRACĘ Z DOMU
Na pewno nie będzie to całość czynszu, 
jeśli w tym domu również mieszkamy. 
Taki wydatek jest odliczalny, ale tylko 
za czas i za część domu, którą używamy 
tylko do pracy (np. możemy mieć gabi-
net fryzjerski w domu) i w wielu przy-
padkach po uwzględnieniu faktycznego 

czasu pracy oraz powierzchni domu 
wykorzystywanej do pracy kwoty odli-
czalne nie są zbyt imponujące. Dlatego 
też HMRC pozwala zastosować uprosz-
czoną stałą stawkę „work from home 
allowance” zależną od czasu jaki spę-
dzamy w domu w celach prowadzenia 
działalności. Jeśli posiadamy dom na 
własność odliczanie części kredytu, czy 
innych bezpośrednich wydatków, ta-
kich jak prąd, woda czy gaz, może mieć 
negatywne konsekwencje do obliczenia 
podatku Capital Gains Tax przy sprze-
daży nieruchomości.

DOJAZDY DO PRACY
Przejazd między stałym miejscem za-
mieszkania, a stałym miejscem pracy 
nie jest odliczalny. Natomiast dojazd do 
miejsca zamieszkania klienta może być 
wydatkiem odliczalnym od dochodu. 
Jeśli posiadam gabinet kosmetyczny i 

dojeżdżam codziennie z domu do tego 
gabinetu, wydatki związane z tymi 
dojazdami nie są odliczalne, ale jeśli 
umówię się u klienta w domu w celu 
wykonania usługi, przejazd miedzy ga-
binetem, a domem klienta (bądź bezpo-
średnio z własnego domu) będzie mógł 
być uwzględniony w kosztach.

ZAKUP SAMOCHODU I KOSZTY 
UTRZYMANIA SAMOCHODU
Zakup samochodu do własnej działal-
ności jest bardzo obszernym tematem. 
W dużym skrócie jeśli samochód jest 
wykorzystywany do działalności to 
zakup będzie odliczalny, ale wysokość 
odliczenia w danym roku podatkowym 
zależy od tego czy był kupiony nowy 
czy używany i od jego emisji CO2. Pa-
liwo, serwis, części i inne koszty zwią-
zane z utrzymaniem samochodu rów-
nież są odliczalne. Jeśli samochód jest 
wykorzystywany również prywatnie, 
koszty należy podzielić i uwzględniać 
tylko te, które są związane z prowadzo-
na działalnością. Można też zastosować 
uproszczoną metodę i odliczać stałą 
stawkę za przejechane mile według ta-
bel HMRC. Trzeba też pamiętać, że „do-
jazd do pracy” nie jest odliczalny, a więc 
nie można uznać za koszta mil przeje-
chanych na dojazd do stałego miejsca,  
z którego prowadzi się działalność.

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

SAFI
Advisory Services BIURO KSIĘGOWE

    • Rozliczenia self-employed - £75+VAT

    • Rozliczenia firm LTD, VAT, payroll

    • Pomoc przy zasiłkach

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line)

Biuro Tomasza Wiadrowskiego na Putney oferuje 
szeroki zakres usług

    • Rozliczenia self-employed    • Rozliczenia self-employed

    • Rozliczenia firm    • Rozliczenia firm

    • Po    • Po

Znajdujemy się
Przy stacji metra PUTNEY BRIGE (District Line) safiadvice.co.uk

Zadzwoń już dziś: 0208 166 3003

Nie możemy rozliczyć 
kosztów, które i 
tak byśmy ponieśli, 
gdybyśmy nie prowadzili 
działalności, a także 
tych, które związane są 
bezpośrednio z nami, 
a nie z działalnością

[ BIZNES ]

https://twojprospekt.com
http://safiadvice.co.uk/
tel:02081663003
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GRANICE 

W DZISIEJSZYCH CZASACH, WIELE OSÓB, TAK SAMO KOBIET, 
JAK I MĘŻCZYZN ZATRACIŁO GRANICE PIĘKNA I SWOJEGO WYGLĄDU

W tym artykule chciałabym 
zasugerować w jakim celu, 
moim zdaniem najlepiej jest 

stosować zabiegi medycyny estetycznej 
aby później nie żałować ich skutków.

Zanim zacznę, powróćmy najpierw kil-
kadziesiąt lat wstecz, kiedy jeszcze za-
biegi z  kwasem hialuronowym i botok-
sem nie były tak popularne. Czy kobiety 
były piękne, a mężczyźni przystojni? ….. 
Tak! Nastolatki wzdychały do gwiazd 
estrady, a chłopcy podkochiwali się w 
nauczycielkach, mężczyźni oglądali się 
za kobietami, a one chciały jak najlepiej 
wyglądać aby dobrze się czuć i podobać 
się płci przeciwnej, dokładnie tak samo 
jak w dzisiejszych czasach.

Co zatem stało się z nami, że jesteśmy w 
stanie tak drastycznie zmienić wygląd? 
Co spowodowało, że przerabiamy swoje 
twarze do tego stopnia, że stajemy się 
nie do poznania? 

Powiększamy usta o wiele za dużo, na-

dal twierdząc, że są za małe….

Poprawiamy kształt brody i żuchwy aby 
twarz nabrała zupełnie nowych rysów, 
czy naprawdę o to nam chodzi? Czy to 
nadal jesteśmy my? Czy przypadkiem 
nie chcemy być kimś innym?

Ja jako długoletni praktyk zabiegów 
kosmetologii i medycyny estetycznej 
szczególny nacisk kładę na to, aby każda 
osoba zachowała swoja twarz, aby fak-
tycznie poprawić jej wygląd, przywrócić 
młodzieńczy blask, ale nie  zmienić. 

Każdy z nas chce wyglądać jak najlepiej.
Jesteśmy zasypywani idealnymi zdjęcia-
mi w gazetach i Internecie, chcemy za-
fundować sobie taki sam, idealny wygląd 
w realu. Warto się bardzo mocno zasta-
nowić nad powodem dla którego chcemy 
poddać się zabiegowi. Jeśli przychodzi 
do mnie osoba i chciałaby upodobnić 
się do sławnej osoby, nie tykam jej. Nie 
twierdzę, że jest to złe, ale nie chcę mieć 
udziału w takich praktykach. Czasami 

zdarza się, że 
klientka przycho-

dzi na wypełnienie 
ust i pokazuje zdjęcie, 

od razu tłumaczę, że nie 
da się powtórzyć takich 

samych ust, po prostu jest 
to niemożliwe.

Każdy z nas jest inny, indywi-
dualny i zabiegi również dają inne 

efekty u poszczególnych osób. 

Moja etyka zawodowa mówi, aby jak naj-
dłużej zatrzymać piękną młodość, aby 
przywrócić uśmiech na twarzy kobie-
ty po 40-stce, aby przywrócić pewność 
siebie mężczyźnie, który czuje się sfru-
strowany, patrząc na swoje pomarszczo-
ne czoło. Niekoniecznie zmieniać swój 
wygląd, ponieważ tak naprawdę nie o to 
powinno nam chodzić – większość osób 
chce się poczuć bardziej wartościowymi, 
szczęśliwymi…. I to właśnie chcę dać 
każdej osobie, która mnie odwiedza.

Nie jesteś zadowolona/y ze swojego wy-
glądu? Przyjrzyj się swojej twarzy. Jeśli 
nie umiesz określić, co jest do poprawy, 
to spotkaj się z profesjonalistą, pozwól 
mu, aby zasugerował jakie zmiany po-
zytywnie zadziałają na wygląd twarzy. 

Nie upodabniaj się do kogoś innego, 
uwierz mi, to nie da Ci szczęścia…. Pozo-
stań lepszą wersją Siebie

Zuzanna Strzelecka
 - kosmetolog

PIĘKNA 
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GŁODÓWKA JAKO 
DIETA - POMAGA?

INTERNET PĘKA W SZWACH NA TEMAT DIET BARDZO NISKOKALORYCZNYCH RZĘDU 800 – 1000 KCAL SŁU-
ŻĄCYCH REDUKCJI MASY CIAŁA. CZY TAKIE POSTĘPOWANIE JEST KORZYSTNE DLA NASZEGO ZDROWIA? 

JAKIE NEGATYWNE SKUTKI MOGĄ NAS DOSIĘGNĄĆ PRZY JEJ DŁUGOTRWAŁYM ZASTOSOWANIU?

Nadchodzi wiosna a razem z nią 
walka o piękną sylwetkę i wy-
sportowane ciało. W sieci zna-

leźć można niezliczone ilości różnych 
modeli dietetycznych sprzyjających 
redukcji masy ciała. Jednym z nich jest 
właśnie „głodówka” i rzekomo dobre 
wyniki utraconych kilogramów przy jej 
zastosowaniu. Przyglądając się temato-
wi głębiej, zauważyć można, iż model 
ten niesie za sobą wiele negatywnych 
dla zdrowia skutków.

Istotnym zagadnieniem do wyznacza-
nia wartości energetycznej diety jest 
Podstawowa Przemiana Materii (PPM 
lub z ang. BMR) – jest to ilość energii po-
trzebna do utrzymania podstawowych 
funkcji życiowych (w  stanie całkowite-
go spoczynku). Łatwo zauważyć, iż w tą 
ilość nie wliczamy jakiekolwiek aktyw-
ności, pracy czy sportu. Średnia wartość 
PPM dla kobiet to 1300 – 1500 kcal, dla 
mężczyzn 1700 – 1900 kcal. Dzienne 
spożycie na poziomie 800 – 1000 kcal 
sprawi, iż fizjologicznie nasz organizm 
musi obniżyć zapotrzebowanie energe-
tyczne, aby zabezpieczyć podstawowe 
funkcje życiowe, co wpłynie na spowol-
nienie tempa metabolizmu.

Hipoglikemia jest pierwszym objawem 
niewystarczającej ilości kalorii. Poziom 
glukozy  – podstawowego paliwa dla 
naszego mózgu – spada, co skutkuje bra-
kiem energii, pogorszeniem nastroju, 
szybkim zmęczeniem, pogorsze-
niem funkcji pamięciowych 
czy mniejszą efektywno-
ścią w pracy.

W i t a m i n y 

i składniki mineralne pełnią szereg fizjo-
logicznie ważnych funkcji. Krótkotrwa-
łe  niedobory nie wyrządzą większych 
szkód. Jednak długofalowe konsekwen-
cje zastosowania „głodówek” które są 
niedoborowe, niosą za sobą między in-
nymi problemy z układem kostnym, od-
pornościowym nerwowym czy krwio-
twórczym (np. anemia), metabolizmem 
cholesterolu, jak i  pogorszenie stanu 
włosów, skóry czy paznokci. 

Ryzyko osteoporozy w  przyszłości jest 
poważnym powikłaniem zastosowania 
diety niedoborowej w  wieku młodzień-
czym. Do 22 roku życia prawidłowo 
zbilansowana dieta jest niezbędna do 
kształtowania szczytowej masy kost-
nej. Po tym okresie nadrobienie strat 
jest praktycznie niemożliwe dlatego za-
stosowanie „głodówki” wśród młodych 

osób zwiększa ryzyko osteoporozy bądź 
złamań zmęczeniowych w wieku doro-
słym. 

Powikłania hormonalne, spadek wydol-
ności oraz utrata tkanki mięśniowej, są 
powikłaniem dużego deficytu energe-
tycznego wśród osób aktywnych fizycz-
nie. 

Dyskomfort trawienny - zaparcia czy 
wzdęcia często towarzyszą drastycznej 
redukcji węglowodanów w  diecie. Nie-
wystarczająca ilość błonnika skutkować 
może zmniejszeniem perystaltyki jelit. 

Wniosek? Ilość możliwych skutków 
ubocznych zdecydowanie przemawia, 
za odrzuceniem tej alternatywy dla kla-
sycznej diety redukcyjnej. Proces odchu-
dzania można przeprowadzić w  znacz-
nie przyjemniejszy sposób, który nie 
zaburzy fizjologii Naszego organizmu.

Ksenia Nowak

 Ò Ksenia Nowak – dyplomowany dietetyk oraz charyzma-

tyczny instruktor Fitness, Pilates i Aqua Aerobic z wielo-

letnim doświadczeniem. 

Do 22 roku życia 
prawidłowo 
zbilansowana dieta 
jest niezbędna 
do kształtowania 
szczytowej masy 
kostnej. Po tym okresie 
nadrobienie strat jest 
praktycznie niemożliwe.

LINK:
fitomania.pl
Facebook / Fitomania.pl.Poradnia.
Dietetyczna  

[ ZDROWIE ]

https://twojprospekt.com
http://fitomania.pl
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://www.facebook.com/Fitomania.pl.Poradnia.Dietetyczna
https://www.facebook.com/Fitomania.pl.Poradnia.Dietetyczna
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Widzowie pierwszego filmu 
umykali w popłochu przed 
nadjeżdżającym pociągiem, 

bo myśleli, że jest prawdziwy. To było 
coś niewyobrażalnego, magicznego – ob-
razy, które się poruszają! Dziś, po prawie 
100 latach, każdy z nas ma w swojej 
kieszeni kamerę. I to nie byle jaką! 
Jakość HD, zwolnione tempo, makrofil-
mowanie – uważamy to za normę. Czy 
zastanawiałeś się, jak możesz kreatyw-
nie wykorzystać ten cud techniki?

POCZĄTKI FILMU – MEDIUM DLA 
WYBRANYCH

Pojawienie się filmu było efektem roz-
woju fotografii. Ktoś zauważył, że gdy 
patrzymy na szybko zmieniające się 
obrazy, powstaje złudzenie ruchu. Tym 
jest właśnie film – psikusem, który płata 
nam nasz mózg. 

Możliwość utrwalenia ruchu na taśmie 
otworzyła przed nami dotychczas nie-
dostępną furtkę do umysłu widza. Oto 
można oddziaływać na niego obrazem 

oraz dźwiękiem! Nie trzeba głowić się 
nad hasłem reklamowym – wystarczy 
pokazać produkt. Nie trzeba spędzać kil-
kunastu godzin nad książką, bo tę samą 
historię można opowiedzieć w  półtora-
godzinnym filmie. 

Gdy tylko technologia została dopraco-
wana, a  telewizory się upowszechniły, 
film zaczął być wykorzystywany przez 
branżę reklamową, a także w celach pro-
pagandy politycznej. Stał się medium 
o największej sile perswazyjnej. Dlacze-
go? Powodów jest mnóstwo!

Po pierwsze – film oddziałuje na wielu po-
ziomach. Składa się z obrazów, dźwięków, 
a także elementów animowanych, np. na-
pisów. Dotychczasowe media (prasa, radio, 
plakat) działały jednokierunkowo. 

Po drugie, w  filmie da się przekazać 
wszystkie subtelne niewerbalne prze-
kazy. Warto zdać sobie sprawę, że sło-
wa to zaledwie 8% komunikatu. Pozo-
stałe 92% to mimika, gesty, brzmienie 
głosu, wyraz twarzy. Film jest jedynym 
medium, które jest w stanie pokazać to 
wszystko jednocześnie, a  do tego do-
chodzą przecież: odpowiednie kadro-
wanie i montaż, muzyka, oświetlenie – 
tym wszystkim także oddziałuje się na 

w i d z a . 
W  zależ-

ności od 
techniczne-

go wykonania 
filmu może on 

wzbudzać w  nas 
pozytywne emocje 

albo niepokoić, moty-
wować do działania lub 

relaksować.  

MAGIA FILMU – KIEDYŚ 
ELITARNA, DZIŚ DLA KAŻ-

DEGO
Można bez cienia przesady po-

wiedzieć, że film stał się czarodziej-
skim narzędziem. Niczym różdżka 

w ręku dobrego czarodzieja mógł prze-
nosić widza do innych pięknych świa-
tów, dostarczać rozrywki czy skłaniać 
do podejmowania dobrych decyzji. Jeśli 
ten magiczny artefakt trafiał w  ręce 
czarnoksiężnika, stawał się narzędziem 
zdolnym kontrolować ludzkie umysły. 

Wielcy tego świata doskonale zdawali 
sobie sprawę z potęgi ruchomych obra-
zów. Mimo że produkcja filmowa była 
bardzo droga i  czasochłonna, najwięk-
sze marki oraz czołowi politycy chętnie 
inwestowali w coraz to nowe materiały, 
bo każdy z nich przynosił kolosalne zy-
ski. Mniejszych graczy nie było stać na 
wynajęcie studia, aktorów, oświetlenia, 
kamer, montażowni oraz kilometry ta-
śmy filmowej, a  wreszcie na wykupie-
nie najlepszego czasu antenowego. 

Film był więc elitarnym medium za-
rezerwowanym dla nielicznych. Nam 
przyszło żyć w  czasach filmowej rewo-
lucji. Na naszych oczach technologia 
cyfrowa wyparła analogową, a Internet 
zastąpił telewizję. Miniaturyzacja spra-
wiła, że każdy z nas ma stale przy sobie 
kamerę. Co więcej, mamy do dyspozycji 
jakość HD, doskonałe obiektywy, a także 
nieograniczoną liczbę kanałów publika-
cji. Każdy z nas ma przy sobie mobilne 
studio filmowe i  własną telewizję. To 
wszystko kryje się w Twoim smartfonie!

JAK Z NIEGO KORZYSTASZ?

MOBILNE STUDIO 
FILMOWE 
W 

LINK:
AnneCreates.uk

TWOJEJ 
KIESZENI

[ TECHNOLOGIA ]
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17 | nr 3 / 2019 | 

CO MOŻESZ ZROBIĆ Z KAMERĄ 
W SWOIM TELEFONIE?
Mimo upływu lat film nie stracił nic ze 
swojej skuteczności. Jego magia sięgnęła 
jeszcze dalej. Nie chcemy już czytać ani 
słuchać – chcemy oglądać! Dlatego w me-
diach społecznościowych wciąż powstają 
nowe funkcje, które pozwalają tworzyć 
materiały video coraz szybciej. Każdego 
dnia YouTube jest zalewany terabajtami 
nowych filmów, a  internauci chętnie je 
włączają. Nowe media społecznościowe, 
jak Snapchat i  TikTok, odeszły zupeł-
nie od słowa pisanego i bazują na video. 
Wygląda na to, że właśnie przeżywamy 
rewolucję na miarę tej, którą było wyna-
lezienie druku! Eksperci są jednomyślni – 
film całkowicie zdominuje Internet i sta-
nie się to w ciągu najbliższych kilku lat.

PYTANIE BRZMI: CO TY ZROBISZ 
Z KAMERĄ W SWOIM TELEFONIE? 
Możliwości są nieograniczone! Możesz 
np. dać upust swoim pasjom artystycz-
nym. Możesz dzielić się swoimi przemy-
śleniami z  ludźmi bez potrzeby zakła-
dania bloga i  ubierania myśli w  słowa. 
Możesz posłużyć się filmem do promo-

wania swojej działalności, nawet jeśli jest 
to „tylko” robienie biżuterii po godzinach 
albo opieka nad zwierzętami ze schroni-
ska. Możesz dać ciekawe ogłoszenie, gdy 
chcesz sprzedać kila drobiazgów, które 
zalegają w Twoim domu.

Najlepsze jest to, że nie potrzebujesz na to 
ani grosza. Nie musisz wykupować czasu 
antenowego ani przyciągać widzów – oni 
już na Ciebie czekają! To Twoi znajomi 
na Facebooku czy kontakty na LinkedIn. 
Każdy czas jest Twoim czasem anteno-
wym. Oddziaływanie Twojego filmu nie 

będzie ograniczone czasowo, bo materiał 
raz umieszczony w  sieci może być od-
tworzony w każdej chwili. 

Ja wykorzystuję video do opowiadania 
o  swoim biznesie, dzielenia się pomy-
słami czy prezentowania ciekawych 
osób w  wywiadach. Film to mój chleb 
powszedni. Sama korzystam z niego do-
słownie na każdym kroku, ale też uczę 
innych, jak robić to skutecznie, żeby za-
rabiać więcej i umacniać wizerunek. Dla 
mnie video stało się sposobem na życie.

Wyciągnij swój smartfon. Włącz kame-
rę. Oto masz w ręce czarodziejską różdż-
kę. Co z nią zrobisz? 

Anna Oszajca

 Ò Anna Oszajca. Twórca filmów dla ma-

łych i średnich biznesów.  

Trener wystąpień publicznych oraz au-

toprezentacji medialnej. Zawodowy 

konferansjer i prezenter radiowy. Uczy 

ludzi występować przed kamerą 

w social mediach. Właścicielka 

agencji marketingowo-mediowej

Mimo upływu lat film 
nie stracił nic ze swojej 
skuteczności. Jego magia 
sięgnęła jeszcze dalej.
Nie chcemy już 
czytać ani słuchać 
– chcemy oglądać! 
Dlatego w mediach 
społecznościowych wciąż 
powstają nowe funkcje, 
które pozwalają tworzyć 
materiały video coraz 
szybciej. 

 07749 155130
 info@diggerdigdan.com
 www.diggerdigdan.com
 /danirllokop

EXCAVATOR | DUMPER | GRAB HIRE | CONCRETE
WE WILL SOLVE EVERY PROBLEM

 Wykopy pod fundamenty budynków
 Wykopy pod fundamenty ogrodzeń
 Niwelizacja terenu, skarpowanie
 Drenaże i odwodnienia

 Wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne
 Wykopy pod sieci gazowe
 Korytowanie pod kostkę
 Wykopy pod sieci telekomunikacyjne

i energetyczne

 Wykopywanie korzeni
 Wykopy wewnątrz budynku
 Wykopy pod oczka wodne
 Burzenie budynków
 Kucie betonów
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Chociaż pojęcie „architekt wnętrz” 
jest większości z nas dobrze 
znany, jednak wielu z nas nie po-

trafi dokładnie opisać, czym sie zajmuje 
i czym specjalizuje taka osoba. Przybli-
żamy ten zawód, a przy okazji próbu-
jemy odpowiedzieć na ważne pytania, 
pojawiające się na etapie tworzenia 
domu i mieszkania.

PO CO MI ARCHITEKT WNĘTRZ?
Główny argument to czas. Jest to jasne, 
że wolisz poświęcać go na rzeczy, które 
lubisz i na których się znasz. Dlatego też 
ludzie decydujący się na remont, zakup 
mieszkania czy budowę domu zwraca-
ją się do mnie po pomoc. Bo nawet jak 
mają smykałkę do prac budowlanych 
czy dekoracji, zwyczajnie brakuje im na 
to godzin w  dobie. Albo mają pracę na 
cały etat, co koliduje nieraz z godzinami 
otwarcia sklepów czy pracą wykonaw-
ców. Same poszukiwania inspiracji czy 
produktów do zakupu w internecie poże-
rają czas niemiłosiernie. Kolejna kwestia 
to możliwość zaoszczędzenia pieniędzy 
na: zbędnych poprawkach nieprzemy-
ślanych rozwiązań, zakupie złej ilości 
materiałów wykończeniowych, a nawet 
nieznajomości ofert różnych sklepów. 
Ja dobrze wiem gdzie czego szukać, o co 
pytać i gdzie można dostać ewentualny 
rabat. A także na jakim elemencie warto 
zaoszczędzić, a na co jednak warto wy-
dać większą sumę, dzięki czemu będzie 
można się cieszyć dobrą jakością na lata. 
Często sprawuję również nadzór autor-
ski podczas realizacji projektu. Co ozna-
cza, że spotykam się z  wykonawcami, 

dobieram wszystkie materiały i  pilnuję 
realizacji zgodnej z  dokumentacją pro-
jektową. Wykonawcy z pytaniami zwra-
cają się bezpośrednio do mnie, a nie do 
inwestora, co zmniejsza ilość stresują-
cych sytuacji i wizyt na budowie. 

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA 
Z ARCHITEKTEM?
Każdy projekt jest inny, ale schemat 
współpracy przedstawia się następująco:

1) Spotkanie na budowie (lub w  innym 
miejscu jeżeli budowa jeszcze trwa), 
określenie wymagań i  potrzeb inwe-
stora, przekazanie dokumentacji i  jej 
wspólna analiza. Jeżeli jest to możliwe 
wykonuję również inwentaryzację, czy-
li dokładne pomiary wnętrza. Bardzo 
zwracam uwagę, aby projekt był dopaso-
wany do domowników, odpowiadał ich 
charakterowi i  zainteresowaniom. Dla-
tego rozmowa i ustalenie priorytetów są 
ważne już na samym początku.

2) Projekt koncepcyjny, czyli układ 
funkcjonalny w  postaci płaskich rzu-
tów przedstawiający ustawienie mebli 
i  głównych elementów wyposażenia, 
często w kilku wariantach – do wyboru 
inwestora

3) Po 
z a a k -

ceptowa-
niu projektu 

koncepcyjne-
go przechodzę 

do wizualizacji 
trójwymiarowych. 

W  modelu wstawiam 
już konkretne meble, do-

daję kolory, wybrane wy-
kończenia, dekoracje i  lampy. 

W  efekcie przekazuję klientom 
kilka ujęć pomieszczenia, na któ-

rym dokładnie widać jak to będzie 
wyglądało w rzeczywistości

4) Jeżeli wizualizacje będą zatwierdzone 
na ich podstawie robię rysunki wyko-
nawcze, czyli dokładną dokumentację 
dla ekipy budowlanej i  stolarza. Są tam 
określone wymiary, wybrane materia-
ły i  rozwiązania technologiczne. Jeżeli 
jest taka potrzeba czasem spotykam się 
z  wykonawcami i  omawiam rysunki, 
aby wszystko było jasne. Do dokumen-
tacji dodana jest również lista zakupów 
wraz z kosztorysem. 

CO WŁAŚCIWIE PROJEKTUJE
 ARCHITEKT WNĘTRZ?
Osobiście najczęściej projektuję miesz-
kania i domy prywatne, czasem nie całe, 
a  tylko kilka pomieszczeń – najczęściej 
łazienki i  kuchnie. Są też biura specja-
lizujące się w projektach hoteli, restau-
racji czy sklepów. Warto wiedzieć, że 
do budynków użyteczności publicznej 
konieczny jest projekt wykonany przez 
architekta z uprawnieniami. 

CZY MOŻLIWE JEST ZLECENIE 
PROJEKTU ZDALNIE?
Oczywiście! Potrzebne mi będą jedynie 
wymiary pomieszczenia, kilka zdjęć 
i  wytycznych do projektu. Moim klien-
tom polecam zawsze też poszukanie 
inspiracji, aby wyczuć wzajemnie styl 
i kierunek projektu.

Zuzanna Sikora

 Ò Zuzanna Sikora - architekt wnętrz od trzech lat, absol-

wentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz wię-

cej pytań odnośnie współpracy zapraszam do kontaktu 

na adres e-mail: sikora.projekty@gmail.com

CZY POTRZEBUJESZ 
ARCHITEKTA 
WNĘTRZ?
KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z JEGO POMOCY, CZYM SIĘ PRZEDE
 WSZYSTKIM ZAJMUJE? WSPÓLNIE Z ZUZANNĄ SIKORĄ, POSTARAMY 
SIĘ PRZYBLIŻYĆ TEMAT WSPÓŁPRACY Z PROJEKTANTEM

[ WŁASNY KĄT ]

Poszukiwania inspiracji 
czy produktów do zakupu 
w internecie pożerają czas 
niemiłosiernie

https://twojprospekt.com
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MEDIACJA DROGĄ 
DO POROZUMIENIA

MOŻE NIE RAZ SŁYSZAŁEŚ GROŹBĘ; „SPOTKAMY SIĘ W SĄDZIE!”, A MOŻE I TOBIE PRZESZŁO PRZEZ MYŚL, 
ŻE CZAS ZAKOŃCZYĆ TRWAJĄCY OD DŁUGIEGO CZASU SPÓR

Na powyższe hasło, w „prze-
ciwniku” budzi się auto-
matycznie agresja i chęć 

odwetu: „jak tak, to ja Ci dopiero pokażę”! 
I następuje wieloletni, a czasami wręcz 
wielopokoleniowy etap dochodzenia 
swoich racji w sądzie.

Opisana sytuacja jest znana od zarania 
dziejów i bywa motywem wielu książek 
oraz kinowych ekranizacji. Chyba każdy 
pamięta scenę z  kulowego polskiego fil-
mu, gdzie powodem zwaśnionych rodzin 
i  sąsiedzkich scysji był spór o  miedzę, 
a właściwie zaoranie granicy „o 3 palce za 
daleko”.

CZY MOŻNA INACZEJ? CZY ISTNIE-
JE INNA DROGA, NIŻ ROZPRAWA 
SĄDOWA?

Taką alternatywą jest właśnie mediacja.

Mediacja w  życiu codziennym funkcjo-
nuje chyba od zawsze, ale dopiero od 
lat osiemdziesiątych XX wieku w  Ame-
ryce Północnej (a  następnie również na 
innych kontynentach) została docenio-
na i  uznana jako pożądana metoda roz-
wiązywania sporów. Również w  Polsce 
zaczyna odgrywać ważną rolę w  roz-
w i ą z y w a n i u konfliktów, na 

drodze mediacyjnej ugody. 

Bowiem mediacja jest dobrowolną, po-
ufną metodą rozwiązywania sporu, 
w której poróżnione strony, przy udziale 
bezstronnego mediatora, samodzielnie 
dochodzą do porozumienia. Przedmio-
tem mediacji mogą być sprawy cywilne, 
rodzinne, rówieśnicze gospodarcze, pra-
cownicze, karne, nieletnich oraz w  po-
stępowaniu administracyjnym. Krótko 
mówiąc – wszędzie tam, gdzie prawo do-
puszcza zawarcie ugody.

Typowymi, często występującymi w Pol-
sce sytuacjami, które skutecznie, szybko 
i  bez sądowych emocji można załatwić 
na posiedzeniu mediacyjnym są np. spo-
ry o zapłatę, podział majątku, dział spad-
ku, ustalenie wysokości alimentów oraz 
sposobu opieki nad małoletnimi dziećmi, 
a  także wspomniany powyżej przykład 
sporów sąsiedzkich.

Również sytuacja wzmożonej emigracji 
Polaków za granicę, np. na Wyspy Bry-
tyjskie, spowodowała zainteresowanie 
tą metodą załatwiania spraw spornych. 
Dotyczy to w  szczególności spraw tzw. 
okołorozwodowych, gdzie nie 
czekając na kilkumie-
sięczny termin roz-
poczęcia rozprawy, 
można skonsulto-
wać temat a  na-
stępnie umówić się 
z  mediatorem na 

dogodny dla obu stron termin, a następ-
nie w  przyjaznych warunkach omówić 
kwestie sporne i podpisać porozumienie.

Co istotne – ugoda zawarta przed media-
torem podlega zatwierdzeniu przez sąd 
i ma moc prawną ugody zawartej przed 
sądem i  kończy postępowanie. Nato-
miast, jeśli ugoda, której nadano klauzulę 
wykonalności nie została zrealizowana 
przez którąś ze stron, można skierować 
jej wykonanie do egzekucji komorniczej 
a w przypadku całkowitego braku poro-
zumienia, strony wtedy mogą dochodzić 
swoich praw na drodze sądowej.

Tak więc warto skorzystać z możliwości, 
którą oferuje mediacja i podjąć próbę po-
rozumienia. Bo w mediacji nie ma prze-
granych! Jest konsens! Tutaj każdy ma 
szansę ustalić dogodne warunki i  mieć 
realny wpływ na sposób, w jaki rozwiąże 
swój konflikt.  W mediacji układ jest ja-
sny: win – win.

 Ò Agnieszka Król - mediator sądowy, facylitator, trener biz-

nesu, bankowiec i szkoleniowiec

LINKI:
www.cbkonsens.pl 

 / cbkonsens  

[ ROZWÓJ ]

https://twojprospekt.com
https://cbkonsens.pl/
https://fb.com/diet.and.mindfulness/
https://www.facebook.com/cbkonsens
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MOJE ŻYCIE TO 
KAPELUSZE!

MONIKA CIESIEŁKIEWICZ – JEDNA Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH NA ZACHODZIE POLSKICH MODYSTEK, KTÓRA 
KAPELUSZEM POTRAFI ODDAĆ NIE TYLKO OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA ALE NAWET JEGO HUMOR! 

W Polsce poza wąskim krę-
giem specjalistów zupełnie 
nieznana, a przecież jej 

prace podziwia cały świat!

PRO:- Moniko, powiedz mi kim właściwe 
jest modystka? Czym się zajmuje?
Monika Ciesiełkiewicz:- Modystka to 
bardzo specyficzny zawód. Modystka to 
ktoś pomiędzy projektantem a psycholo-
giem. Osoba, która nie tylko zaprojektu-
je Ci kapelusz dopasowany do kształtu 
twarzy, stroju, okazji, osobowości a póź-
niej własnymi rękami go wykona. W ten 
sposób zostajesz właścicielką lub właści-
cielem nakrycia głowy, które jest częścią 
Ciebie - jak ręka czy noga. A na dodatek 
ma magiczne działanie: jeśli chcesz się 
wyróżnić - to gwarantuję, że twoje na-
krycie głowy przyciągnie wzrok. Jeśli 
zaś chcesz „zniknąć” - to modystka za-
projektuje coś, co sprawia że stajesz się 
niezauważalna.

PRO:- Jak zaczęła się Twoja przygoda z 
projektowaniem kapeluszy? Gdzie się 
uczyłaś zawodu? Czy istnieją jakieś spe-

cjalne szkoły kształcące w tym kierun-
ku?
MC:- Kiedy miałam 15 lat i zastanawia-
łam się jaką szkołę średnią wybrać, 
mama zaprowadziła mnie do modystki 
i od tego momentu wiedziałam już co 
chcę robić! Pióra, woalki, koraliki – czu-
łam się jak Alicja w krainie czarów! Do-
piero jednak 25 lat później zobaczyłam 
jak wygląda kapeluszowy raj: Studio 
Philipa Treacy!  Dziś w Polsce niestety 
nie ma już szkół w których można uczyć 
się tego zawodu. Dlatego często zdarza 
mi się prowadzić zajęcia w szkołach 
projektowania ubioru. Organizuję też 
specjalne kursy dla osób, które chcia-
łyby doskonalić swoje umiejętności w 
zakresie tworzenia kapeluszy. Mam 
szczęście pracować u człowieka który 
sprawił, że nakrycia głowy z powrotem 
wróciły na czerwony dywan. Philip 
Treacy – projektant legenda - najlep-
szy projektant kapeluszy na świecie. To 
właśnie on sprawił, że kobiety przesta-
ły myśleć stereotypowo o kapeluszach. 
Jego słynne kapelusze noszą Lady Gaga, 
Sarah Parker, Demi Moore, Boy George 

I wiele innych gwiazd! Zaprzeczają one 
więc temu, że kapelusz jest staroświecki 
i postarza - no bo kto jak kto to, ale Gaga 
specjalnie staroświecka nie jest.

PRO:- Jak to się więc stało, że trafiłaś 
do zespołu Philipa Treacy? Przecież to  
z pewnością nie było łatwe!
MC:- Przez wiele lat oddałabym wiele, 
aby spędzić chociaż jeden dzień w pra-
cowni Philipa Treacy, teraz od kilku 
lat pracuję z nim codziennie. Pięć lat 
temu trafiłam do Londynu. Po angiel-
sku umiałam się przedstawić i chyba 
nawet nie do końca wiedziałam jak się 
mówi kapelusz. Oczywiście wiedzia-
łam kim jest Philip Treacy, zdawałam 
sobie sprawę, że tworzy dla rodziny 
królewskiej, ale myśl o pracy u niego 
była dla mnie równie realna jak lot na 
księżyc. Dla modystek Londyn to ka-
peluszowy raj, więc gdzie pracować jak 
nie tutaj? O tym, że i w kapeluszowym 
raju przeciętny urzędnik nie wie, kto 
to jest Milliner (modystka), przeko-
nałam się już na początku przy nada-
waniu angielskiego numeru NIP. Gdy 

[ MODA ]
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pani zapytała mnie o zawód a ja od-
powiedziałam niezwykle prawidłowo 
MILLINER. Pani zapisała ze zdziwioną 
miną a następnie padło pytanie jakiej 
pracy szukam, odpowiedziałam więc to 
samo. Pani tym razem już spojrzała na 
mnie tak jak bym co najmniej ociekła z 
szpitala psychiatrycznego, po czym ja 
spojrzałam na to co pani ze zdziwiona 
miną zapisuje i... oczywiście pani zapi-
sała MILLIONAIRE... i już zrozumia-
łam jej zdziwienie.

W związku z tym, że moja znajomość 
angielskiego nie była nawet wystarcza-
jąca by znaleźć pracę sprzątaczki, po-
stanowiłam napisać (trochę dla zabawy) 
do Philipa Treacy – w końcu do odważ-
nych świat należy! Przy pomocy znajo-
mych napisałam parę słów o mnie, nie 
ukrywając, że nie mówię po angielsku 
ale obiecuje że będę się uczyć, dodałam 
do tego kilka zdjęć moich prac i wysła-
łam. Odpowiedź otrzymałam niezwy-
kle szybko z adnotacja że moje prace 
zachwycają i że proszą o CV. Po paru 
dniach udało mi się z pomocą „całego 
świata” napisać po angielsku moje CV. 
Zostałam zaproszona na rozmowę, na 
której właściwie nic nie rozumiałam ale 
jakimś cudem przyjęto mnie na 3 mie-
siące na okres próbny. Okazało się, że z 
Philipem pracuje tylko kilka osób, w tym 
tez jedna Polka wiec odetchnęłam z ulgą, 
bo przecież w razie czego będę mogła li-
czyć na pomoc językową! Moja radość 
nie trwała jednak długo, bo dowiedzia-
łam się, że mam tydzień aby nauczyć się 
wszystkiego od odchodzącej z pracy Ja-
ponki – nie było więc lekko! Mieszkanka 
Kraju Kwitnącej Wiśni zostawiła mi co 
prawda notatki do nauki, ale były one 
spisane po... japońsku.
Po okresie próbnym usłyszałam że są 
zadowoleni i chcą żebym została. I tak 
już od prawie pięciu lat pracuję u boku 
największego z największych jako jedna 
z czterech modystek. Philip jest wyjątko-
wym projektantem i wyjątkowym czło-
wiekiem. Pierwszy raz w życiu spotka-
łam kogoś z taka pasją. Kogoś kto odniósł 
tak wielki sukces, a każdego dnia pracuje 
z nami przy jednym stole, każdego dnia 
jest wcześniej i wychodzi później. Ko-
goś kto pyta jak się czuje twoja mama a 
przed świętami jeździ z tobą w wesołym 
miasteczku na karuzeli!

PRO:- O plusach pracy u Philipa Treacy 
już wiemy. Jakie są jednak minusy pra-

cy w branży fashion? Jak radzisz sobie z 
presją klientów, czasu, itd.?
MC:- Oczywiście praca w modzie na 
najwyższym poziomie to nie tylko przy-
jemności, to niestety poświęcenie życia 
prywatnego, spotkań ze znajomymi, czy 
egzotycznych wakacji.

Najbardziej gorący czas dla nas to wy-
ścigi konne ROYAL ASCOT, śluby 
w rodzinie królewskiej po-
kazy mody np. London 
Fashion Week. Dla nas to 
czas w którym zdarzało mi 
się pracować przez 30 godzin bez snu, 
nie wychodząc ze studia. To czas stre-
su, obolałych dłoni, czas w którym masz 
ochotę to wszystko rzucić… ale to też 
czas ogromnej satysfakcji, kiedy następ-
nego dnia w gazetach na całym świecie 
możesz zobaczyć kapelusze przy któ-
rych jeszcze wczoraj dodawałaś ostatni 
element. Kapelusze, które nawet jeśli 
nie są oznaczone twoją metką, 
to jednak z pewnością są 
naznaczone z twoim DNA. 
To są rzeczywiście minusy 
pracy w najlepszej pracow-
ni kapeluszy na świecie. 
Jednak z drugiej strony, w 
tym miejscu nie tylko cią-
gle pracuję i uczę się ale 
mam tez przyjemność po-
znać osobiście wielu wspa-
niałych ludzi takich jak: 
Kate Busch, Tina Turner, 
Lady Gaga, królowę Szwe-
cji i wielu innych.

PRO:- A co poza pracą?
MC:- Poza pracą moja pa-
sja – kapelusze! Czasami 
zdarza mi się pracować 
dla potrzeb filmów, cza-
sem dla klientek, które 
kochają kapelusze. Spo-
ro czasu poświęcam też 
prowadząc szkolenia. 
Już wkrótce jednak bę-
dzie można zobaczyć 
moją własną kolekcję 
kapeluszy sygnowa-
ną marką MARIA 
MONICA.  Moje ży-
cie to kapelusze!

 Ò Modelki: Esther Wunmi Ade, 

Magdalena Filipowska, fo-

tografowie: Adrian Perliski, 

Voiteck Nowak

[ MODA ]
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SKŁADNIKI: 

    • Roladka koziego sera

    • 2 świeże figi 

    • Sałata, rukola lub roszponka 

    • Pomidorki koktajlowe 

    • Świeży ogórek 

    • Pieczone lub surowe plasterki świeżej, słodkiej marchewki (opcjonalnie) 

DRESSING: 

    • 1 łyżka soku z cytryny 

    • 1 łyżka oliwy z oliwek 

    • 1 łyżeczka miodu  

    • Świeżo zmielony pieprz 

    • Sól 

PRZEPIS: 

Warzywa umyć, osuszyć. Sałatę ułożyć na talerzu. Pomidorki koktajlowe przekroić na 

połówki. Ogórek pokroić w plastry i ułożyć na sałacie. Roladkę sera koziego pokruszyć 

w palcach. Figi pokroić w plasterki lub na ćwiartki. 

*Jako dodatek, można upiec w naczyniu żaroodpornym plasterki młodej marchwi. 

Dressing:dynamicznie wymieszać ze sobą wszystkie składniki sosu do momentu, aż sta-

nie się kremowy, jednolity. Tak przygotowanym dressingiem polać sałatkę. 

Grzanki: pełnoziarnista bułka pokrojona na małe kromeczki, zapieczona na suchej pa-

telni lub w piekarniku. Sporadycznie można użyć pieczywa jasnego, np. bagietki fran-

cuskiej. 

NASZA PROPOZYCJA: 

Zamiast świeżych fig można użyć gruszki lub nasion granatu. 

Sałatkę można posypać prażonymi orzechami włoskimi lub orzeszkami pini. 

Smacznego! 

SAŁATKA Z KOZIM 
SEREM I FIGAMI 

[ ZDROWIE ]
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COMPLETE BODY CARE
COMPLETE BODY CARE ZAPRASZA NA ZABIEGI 

PLATFORMĄ MEDYCZNĄ - LIPOFIRM PRO

Oferujemy:
- redukcję tkanki  tłuszczowej
- redukcję cellulitu
- nieinwazyjny lifting pośladkow
- zabiegi na twarz, nieinwazyjny lifting, redukcję zmarsz-
czek, ujędrnianie, wspomaganie produkcji kolagenu

WWW.COMPLETEBODYCARE.CO.UK

 07846283588
 �               Lipofi rmpro.swlondon@gmail.com

- zabiegi na twarz, nieinwazyjny lifting, redukcję zmarsz-

WWW.COMPLETEBODYCARE.CO.UK

Masz 
dosyć 

nudnych ?
Brakuje Ci energii? Potrzebujesz wsparcia?
Spróbuj The 1 1 Diet by Cambridge Weight Plan.

My zgubiliśmy nasze kilogramy 
5 lat temu. Razem 85kg. 
Teraz pomożemy Tobie.

Oferujemy bezpłatne, cotygodniowe konsultacje. 
Suplementy diety dostępne na miejscu, 
ponad 50 smaków... Wsparcie, zaangażowanie 
i maksymalną dawkę motywacji.

Nie masz nic do stracenia... oprócz kilogramów.
Zapraszamy...

Kasia & Alberto Picciurro
tel  07849430953
e mail  alkacambridge@hotmail.com

ZAREKLAMUJ SIĘ!
DOCIERAJ BEZPOŚREDNIO 
DO POLSKICH KLIENTÓW 

Z MAGAZYNEM TWÓJ PROSPEKT 
I PLATFORMĄ: TWOJPROSPEKT.COM

ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY: 07466872675
LUB NAPISZ: REKLAMA@TWOJPROSPEKT.COM

https://twojprospekt.com
https://twojprospekt.com
tel:+447466872675
http://completebodycare.co.uk
tel:07846283588
tel:07849430953
mailto:alkacambridge%40hotmail.com?subject=
tel:07466872675
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W sieci cisza nie istnieje
Szukasz nowych klientów? Przebij się przez hałas!

Pomożemy Ci dotrzeć do przyszłych klientów!

Zainteresowany?

Zaprojektujemy Twoją stronę www
Opracujemy strategię Twojej reklamy w internecie
Poprowadzimy Twoją aktywność w mediach społecznościowych
Nakręcimy filmy, zrobimy zdjęcia, stworzymy wszystkie grafiki
Zrealizujemy każdą kampanię reklamową

+44 7468 533 843   info@davision.co.uk

davision.co.uk

https://twojprospekt.com
tel:+447468533843
mailto:info%40davision.co.uk?subject=

