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Kobieto,
Dziewczyno,
z okazji Dnia Kobiet chcemy tylko
przypomnieć, że jesteś wspaniałą

kobietą, dziewczyną. Twojej wartości
nie określa to jak wyglądasz, z jakiego

domu pochodzisz, w co wierzysz 
czy ile masz lat.

Jesteś cudowną osobą, która ma 
w sobie siłę, by przezwyciężać

trudności i stawić czoła wyzwaniom.
Bez względu na to co o sobie myślisz,

pamiętaj, że możesz więcej.
 

Jesteś w y s t a r c z a j ą c a.



Pasja
jest kobietą,
energia 
jest kobietą, 
siła 
jest kobietą.

"50 wpływowych kobiet sukcesu"



Każda kobieta pracująca 
i niepracująca jest niezwykła. 

Wiele z nich osiąga sukcesy
zawodowe, o których 

warto wspomnieć.

Przedstawiamy kobiety, które nie
poddały się, nie pozostały bierne 

i osiągnęły wiele, mimo przeciwności.

„...ja jestem kobieta
pracująca – żadnej
pracy się nie boję”.

'Kobieta Pracująca "Czterdziestolatek"



w hotelarstwie
K O B I E T Y



Elżbieta Nitsze



Jest absolwentką szkoły hotelarskiej w Wiśle.
Studiowała zarządzanie i marketing w Szkole
Głównej Handlowej. 
Obecnie zarządza rozbudowanym w 2014 roku
czterogwiazdkowym hotelem Airport Okęcie. 
Od 10 lat współpracuje jako trener w Akademii
Hotelarza. Jest autorką artykułów na łamach
prasy branżowej, w tym wielu o skutecznej
sprzedaży. W trakcie swojej ponad 20-letniej
działalności w branży, Elżbieta Nitsze pracowała
między innymi w Warsaw Marriott Hotel
i Sheraton Warsaw Hotel & Towers. Prowadziła
także własną działalność konsultingową 
i szkoleniową w obszarze hotelarstwa, 
a do 2014 roku przez 6 lat związana była 
z siecią hoteli Elbest Hotels – najpierw jako
Dyrektor Generalna nowego Hotelu Krynica 
w Krynicy-Zdroju, a później jako Dyrektor
Sprzedaży i Marketingu całej grupy hotelowej. 



Dzisiaj, jako Dyrektor Generalna hotelu
Airport Hotel Okęcie oraz jako trener
hotelarstwa, koncentruje się na wdrażaniu
nowoczesnych konceptów Total Customer
Experience, Komunikacji
Nieantagonizującej oraz Inżynierii
Sprzedaży Transformacyjnej w tej branży.



Paulina Kołodziejczyk



To hotelarz z pasji i wykształcenia. Absolwentka
Technikum Hotelarstwa w Bielsku – Białej,
następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. 11-letnie doświadczenie w branży
zdobyła zaczynając od praktyk szkolnych 
w hotelu Sheraton w Krakowie, a następnie 
w grupie Carlson Rezidor, rozpoczynając
przygodę w pięciogwiazdkowym hotelu
Radisson Blu w Krakowie. 
Później pracowała jako kierownik pionu pokoi 
w czterogwiazdkowym Radisson Blu Sobieski 
w Warszawie. 
Była nominowana do Nagrody „Young Leader
of the Year 2012” w grupie Carslon Rezidor,
wyróżniona w programie pilotażowym grupy
Carslon Rezidor w latach 2015-2016 roku –
„High Potential Women”, w którym
reprezentowała Polskę. 



Jest miłośniczką podróży,
zakochaną w hiszpańskich
tapas i toskańskich pastach.
To kobieta z Bystrej, 
która obecnie jest Dyrektorem
Generalnym Leonardo Royal
Hotel Warsaw.



w gastronomii
K O B I E T Y



Eugenie Brazier



Pierwsze gwiazdki Michelin przyznano
kobiecie w 1933 roku. Była to francuska
szefowa kuchni Eugenie Brazier. 
Dziś, prawie sto lat później, tylko 4% szefów 
w nagrodzonych gwiazdkami restauracjach
stanowią kobiety. Pani Brazier otworzyła
swoją pierwszą restaurację w wieku 26 lat 
w byłym sklepie spożywczym.
Jej najbardziej znane potrawy to „beautiful
dawn lobster” z brandy i śmietaną oraz
„poultry in half mourning”, w którym między
mięsem, a skórą umieszczane były trufle,
zanim ptak został ugotowany. 
W kulinarnym świecie mężczyzn, Brazier
stanęła wysoko nad nimi, a jej kariera trwała
ponad sześć pokoleń. 
W tym czasie ustanowiła Lyon jako kulinarną
stolicę Francji. Gotowała w taki sposób, 
że najbardziej skomplikowane potrawy
wyglądały na rutynowe. 



Miała jednak surowy charakter, 
a w pracy wprowadzała ciężką dyscyplinę.
Jej najsłynniejszy student, Paul Bocuse 
tak o niej powiedział: „La Mère była twardą
i skromną kobietą, która instynktownie
wiedziała, jak wybrać najlepszego z nas, 
w taki sam sposób, w jaki wybierała
najlepszy produkt”.



Odrzuciła francuski tytuł French legion of honour.
Skromnie stwierdziła, że medal powinien zostać
wręczany za robienie ważniejszych rzeczy, niż dobre
gotowanie i wykonywanie pracy tak, jak należy.

Jej ulubiony posiłek był gotowany przez matkę.

Była pierwszą osobą, która miała jednocześnie sześć
gwiazdek Michelin. Brazier zdobyła trzy gwiazdki 

Legenda głosi, że Bocuse został na początku wysłany
przez nią do prasowania serwetek.

 Jej pierwsza i jedyna publikacja z przepisami została
opublikowana pośmiertnie. Brazier rozpoczęła pracę
nad książką kucharską dwa lata przed śmiercią w 1977
roku, ale nigdy jej nie ukończyła, a wydrukowano 

Osierocona w wieku dziesięciu lat, Brazier powiedziała,
że nigdy nie zjadła nic lepszego niż bulion z porów 
i warzyw gotowanych w mleku i wodzie, wzbogacony
jajami i wylany na czerstwy chleb.

w każdej ze swoich dwóch restauracji, jedną w Lyonie,
a drugą u podnóża Alp w Col de la Luere.

ją z pomocą rodziny dopiero w 2009 roku.

Ciekawostki o Eugenie Brazier



Lucyna Ćwierczakiewiczowa



Urodziła się w 1826 roku. Znana jest
jako autorka książek kucharskich:
"Jedyne praktyczne przepisy
wszelkich zapasów spiżarnianych
oraz pieczenia ciast" (Warszawa
1858) oraz "365 obiadów za pięć
złotych" (Warszawa 1860), które
doczekały się ponad 20 wydań.
W latach 1865-1894 prowadziła dział
mody i gospodarstwa domowego 
w tygodniku „Bluszcz” oraz
współpracowała z „Kurierem
Warszawskim”. Po 1870 r. prowadziła
przy ulicy Królewskiej 3 salon, 
w którym podejmowała gości
przyrządzanymi przez siebie daniami. 



Ćwierczakiewiczowa posiadała
nowoczesne, jak na swoje czasy,
poglądy na kwestie np. higieny,
czystości i zdrowia. Zdaniem
jednej z badaczek twórczości Lucyny
Ćwierczakiewiczowej, Izabeli
Wodzińskiej promując zdrową dietę,
ruch i gimnastykę, Ćwierczakiewiczowa
znacznie wyprzedziła swoją epokę 
i stała się prekursorką obowiązującego
dzisiaj trybu życia.



Ciekawostki o Lucynie Ćwierczakiewiczowej

Pod względem nakładów książki
Ćwierczakiewiczowej przewyższały wydania dzieł
Adama Mickiewicza czy Słowackiego.
 Jako zwolenniczka emancypacji propagowała
samodzielną pracę zawodową kobiet.
W części literackiej kalendarza zamieszczała
nowele, opowiadania i jednoaktowe sztuki
teatralne. Swoimi felietonami przyczyniła się 

Była popularną postacią dziewiętnastowiecznej
Warszawy, bohaterką opowiadań i anegdot,
m.in. o jej legendarnej oszczędności, przez którą
jej nazwisko zostało żartobliwie przekręcone 

Napisała ponad 6 książek kulinarnych.

do spopularyzowania walorów Zakopanego.

na „Ćwierciakiewiczową”. Jednym z najbardziej
znanych jej sympatyków oraz przyjaciół 
był Bolesław Prus.



beza Pavlovej
S K Ą D  P O C H O D Z I



Anna Pavlova



Jak głosi jedna z historii, swą nazwę beza
zawdzięcza rosyjskiej baletnicy. 
Anna Pavlova, czyli światowej sławy rosyjska
tancerka baletowa, była primabaleriną 
w teatrze petersburskim, a w późniejszych
latach wraz z własną grupą tancerzy
podróżowała po całym świecie. 
Jej występy w latach 1926 i 1929 można było
obejrzeć również w Australii – w Perth 
dała niesamowity występ w spektaklu
"Umierający Łabędź".
Jak relacjonowali później świadkowie tego
wydarzenia, kucharz  z pobliskiego hotelu
Esplanade był tak zachwycony, że dla
ukoronowania talentu Pavlovej przygotował
specjalny tort na jej cześć. 
Równolegle do tej historii pojawiła się też
ciekawostka, że balerina zażyczyła sobie właśnie
takiego deseru w ramach lekkiego poczęstunku.



ma moc
K O B I E T A



Joanna d'Arc



Męczennica i symbol zjednoczenia
Francji. To prawdziwa bohaterka
tego kraju i od 1920 roku jego
patronka, której przypisuje się
realne wyzwolenie Francji spod
inwazji Angilków. 
Jedna z pierwszych kobiet-żołnierzy. 
W wieku zaledwie 17 lat dowodziła
armią. To jej przypisuje się wygranie
odsieczy przeciwko Anglikom 
w Orleanie.



Maria Skłodowska- Curie



Prawdziwa pionierka. Otworzyła
kobietom drzwi do świata nauki.
Pierwsza kobieta w historii, 
która otrzymała Nagrodę Nobla.
Pozostaje również do dziś
jedyną kobietą, która odebrała 
dwa Noble, i to z różnych dziedzin.
Pierwsza kobieta, której powierzono
katedrę na paryskiej Sorbonie.



Margaret Thatcher



W świecie zdominowanym przez
mężczyzn i dotąd zarezerwowanym
tylko dla nich udowadniała kobiecą
siłę i zdolność do zarządzania -
polityką, narodem, wojną. 
W 1979 r. została premierem
brytyjskiego rządu, stając się
jednocześnie pierwszą kobietą 
w Europie piastującą ten urząd.
Jedyna jak dotychczas osoba w XX
wieku, która zdołała trzykrotnie
wygrać wybory dla swojej partii.



Martyna Wojciechowska



Od zawsze wiedziała, że jej przeznaczeniem
będzie życie w drodze. Zanim jednak wyjechała 
w swoją pierwszą daleką podróż, najpierw dotarła
w góry wysokie. I zakochała się w nich bez
pamięci. W 2010 roku stanęła na ostatnim
szczycie w swoim 7-letnim projekcie KORONA
ZIEMI, który polega na zdobyciu najwyższych 
gór na siedmiu kontynentach.
W 2009 roku zaczęła realizować program
podróżniczy „Kobieta na krańcu świata”, 
który okazał się przygodą jej życia. Zrealizowała
do tej pory dziesięć serii cyklu dokumentalnego 
(i 3 książki pod tym samym tytułem), o kobietach
z najdalszych zakątków naszego globu i stała się 
w pewnym sensie ambasadorką kobiet z całego
świata, które łączą uniwersalne wartości. 



Wierzy, że „Niemożliwe nie
istnieje” oraz , że „Nawet
najdłuższa Podróż zaczyna 
się od jednego kroku”. 
To drugie wytatuowała sobie 
na przedramieniu.



"Przez długie lata szukałam swojej
drogi i sposobu na BYCIE KOBIETĄ. 
Najpierw tak bardzo chciałam grać

ważną rolę w męskim świecie, 
że się zapędziłam w walce, 
kobiece cechy uważałam 

za słabość i je odrzucałam. 
Później chciałam nadrobić ten czas

i przesadnie wyrażałam swoją
kobiecość. A przynajmniej to, jak ją

pojmowałam wtedy. Był więc
mocny makijaż, kuse ubrania,

odważne zdjęcia. Ślepy zaułek."



"Aż przyszedł taki czas, 
że poczułam i zrozumiałam 

w końcu, że jestem wystarczająco
dobrą wersją samej siebie 

i nie potrzebuję tych wszystkich
dodatków. Ani męskiego stylu

zachowania ani pseudoseksownych
ubrań i prowokacyjnych sesji.

Uświadomiłam sobie, że 
W PROSTOCIE I GŁĘBOKIEJ WIERZE

W TO, KIM JESTEM I CO CHCĘ
ROBIĆ W ŻYCIU, JEST NAJWIĘKSZA

SIŁA I PRAWDA." 
 

#IAMENOUGH
JESTEM WYSTARCZAJĄCA



Wyspa
S U P E R S H E



W pobliżu Helsinek, u wybrzeży Morza
Bałtyckiego, znajduje się niepozorna, mała
wysepka należąca do kobiety i ... wyłącznie
dla kobiet.
Amerykanka, Kristen Roth, stworzyła 
 miejsce, gdzie kobiety mają okazję 
do spędzenia wakacji bez męża, partnera,
kolegi czy syna. 
Pomysłodawczyni tego projektu uważa, 
że wakacje z mężczyznami sprawiają, 
że tracimy naszą kobiecą siłę, a wtedy  
nie odpoczywamy w odpowiedni dla nas
sposób. Właścicielka kurortu chce, 
aby SuperShe była przestrzenią, 
w której kobiety zregenerują się, 
poczują bezpiecznie i będą mogły na nowo
odkryć swoje pragnienia. 
Mają temu pomóc elegancko wyposażone
domki, piękne widoki, cisza, las, wspólne
dyskusje a także zajęcia jogi, medytacji, 
czy korzystanie do woli z sauny.





Choć pomysł Kristiny Roth 
jest przez jednych
krytykowany, a przez innych
traktowany z dystansem, 
to jedno jest pewne: cieszy się
ogromnym zainteresowaniem.



Te wszystkie kobiety
pokazują, że jeśli nie
pozostajemy bierni,

dążymy do
wyznaczonych celów 
i nie poddajemy się

możemy bardzo wiele
osiągnąć.

To jakie będzie
nasze jutro zależy 

w dużej mierze 
od decyzji, które

podejmiemy dzisiaj. 





Kobiety
oczami
Krystiana
Markuzela
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Malina Cordova
Emilia Czepiec

Marta Pieczyrak
Cyprian Przybyła

Pani Anna Kalita Jancarczyk

Wieści dostarczyli
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