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Goście specjalni: Beata Tadla, Krzysztof Ibisz, Tomasz Jacyków 



„Kobieta o każdej porze dnia” 

 
 
 
 

Podczas V Forum Kobiet przejdziemy z Tobą przez cały dzienny cykl i 
pokażemy Ci, jak godzić obowiązki z dbaniem o siebie, o swój dom i 
budżet. Jesteśmy kobietami, takimi jak Ty. Robimy podobne rzeczy, 
chcemy dać Ci tym razem odrobinę motywacji, inspiracji i 
przyjemności. Nie może Ciebie zabraknąć podczas V Forum Kobiet. 
 
Czekamy na Ciebie 19 czerwca 2017 r. w Centrum Kongresowym Hali 
Stulecia we Wrocławiu. 
 
Celem Forum będzie poruszenie problematyki: motywacji, 
inteligentnego domu,  wizerunku i profilaktyki zdrowia.  
 
 
 



Beata Tadla: 

„Kobieta o każdej porze dnia” 

 
 
 
 

PRZEMÓWIENIA PUBLICZNE– Gość specjalny: 

Znana polska dziennikarka radiowa i telewizyjna. Dała się 
poznać szerszej publiczności jako gospodyni głównego 
wydania Faktów w TVN, a w TVP- Wiadomości, 
programów publicystycznych oraz pasma śniadaniowego 
Kawa czy Herbata. Relacjonowała m.in. galę wręczenia 
Oskarów w Los Angeles i rewolucję Euromajdanu w 
Kijowie. Prowadzi liczne szkolenia w zakresie wystąpień 
publicznych, jako mówca motywacyjny i trener głosu. 
Uhonorowana prestiżowym tytułem Mistrzyni Mowy 
Polskiej. Orędowniczka pięknej polszczyzny, autorka 
czterech książek, m.in. Niedziela bez Teleranka i 
Czego oczy nie widzą. Uczestniczka licznych kampanii 
społecznych oraz akcji charytatywnych. 



„Kobieta o każdej porze dnia” 

 
 
 
 

MOTYWACJA – Gość specjalny: 

Krzysztof Ibisz: 
Jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych prezenterów 
oraz dziennikarzy telewizyjnych.  Aktor, konferansjer, przedsiębiorca. 
Laureat trzech Wiktorów Publiczności i dwóch Telekamer. Ze 
szklanym ekranem związany od ponad 20 lat. Niekwestionowana 
gwiazda telewizji, prowadził największe i najpopularniejsze 
programy rozrywkowe oraz widowiska telewizyjne, m.in. Jak Oni 
Śpiewają, Awantura o Kasę, Sylwestrowa Moc Przebojów, Sopot 
Festival, Sopot Top Trendy Festival, Zielonogórska Noc Kabaretowa. 
Od  2014 prowadzi najbardziej utytułowany i prestiżowy program 
rozrywkowy świata – polską edycję Dancing with the Stars Taniec z 
Gwiazdami! Słynie z  profesjonalizmu i pozytywnej energii, którą 
zaraża wszystkich dookoła. Wielki entuzjasta sportu i propagator 
zdrowego stylu życia. 



WIZERUNEK – Gość specjalny: 

„Kobieta o każdej porze dnia” 

 
 
 
 

Tomasz Jacyków: 
Jest najbardziej rozpoznawalnym krytykiem mody i stylistą 
w Polsce z licznymi osiągnięciami zawodowymi, również 
poza granicami naszego kraju. Współpracował z takimi 
tytułami, jak m.in. Harper’s Bazar oraz francuska Biba. 
Zaprojektował własną kolekcję toreb Franco Bellucci by 
Tomasz Jacyków. Jeden z najbardziej wpływowych Polaków 
według tygodnika Newsweek oraz jeden z najbardziej 
wpływowych Gentlemenów według miesięcznika 
Gentleman. Stworzył kreacje do programów telewizyjnych 
(Showtime, Przebojowe Polki) i filmów fabularnych (Złoty 
Środek, reż. Olaf Lubaszenko; Prostytutki, reż. Eugeniusz 
Priwieziencew). Stworzył ponad tysiąc kostiumów do 
spektakli teatralnych. Programy, za które go uwielbiamy to, 
Gwiazdy na dywaniku, Jacyków w Twojej szafie. Jest 
ponadto autorem książki pt. O elegancji i obciachu Polek 
i Polaków od stóp do głów.  
 

Tomasz Jacyków / fot. Agencja Artystyczna FACE Mariola Berg 
Agata Jakóbczak s.c. 

 



„Kobieta o każdej porze dnia” 

 
 
 
 

Inspirujące Popołudnie– Gość specjalny: 

Dominika Nawrocka: 
autorka książki "Kobieta i pieniądze. 7 kroków edukacji 
finansowej dla kobiet" i "Ekspertka. Książka dla kobiet, które 
mają dużo do powiedzenia". Przedsiębiorczyni i inwestorka. 
Prowadzi firmy specjalizujące się w marketingu i social 
media. Przez 10 lat związana z międzynarodowymi i 
polskimi korporacjami, gdzie kierowała zespołami 
konsultantów, a także zarządzała projektami 
komunikacyjnymi dla ponad 50 polskich i światowych 
marek. Propagatorka edukacji finansowej dla kobiet, dzieci i 
rodzin. www.kobietaipieniadze.pl 

http://www.kobietaipieniadze.pl/
http://www.kobietaipieniadze.pl/
http://www.kobietaipieniadze.pl/
http://www.kobietaipieniadze.pl/
http://www.kobietaipieniadze.pl/


„Kobieta o każdej porze dnia” 

 
 
 
 

Magdalena Janocka – Trelak: 
Dyrektor ds. Transakcji Strategicznych, Obszar Transakcji 
Strategicznych i Relacji z Klientami w Grupie Kapitałowej 
KRUK.  Od prawie 15 lat związana z branżą zarządzania 
wierzytelnościami. Obecnie odpowiedzialna za inwestycje 
Grupy KRUK w wierzytelności na rynku polskim. Praktyk z 
zakresu finansów, sprzedaży i obsługi należności 
konsumenckich. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończyła 
studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości oraz 
zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. 

Inspirujące Popołudnie– Gość specjalny: 



PROGRAM V FORUM KOBIET: 
 
 
 
 
 

Godzina Tytuł Opis 

8:30 – 9:00 Poranna kawa, rejestracja 

uczestników 

Rejestracja uczestników w foyer Centrum 

Kongresowego Hali Stulecia 

9:00 – 9:15 Przywitanie gości Przywitanie gości przez przedstawicieli Zachodniej Izby 

Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy 

9:15 – 10:45 MOTYWUJĄCY PORANEK Panel poranny poświęcony wystąpieniom publicznym: 

Czy występowanie może być proste jak wiązanie 

butów? Jak zyskać łatwość przemawiania? Jak mówić, 

żeby być słuchanym? Jak motywować siebie i innych? 

9:15 – 10:00 Wykład Beaty Tadli Wykład znanej dziennikarki, logopedy, Mistrzyni Mowy 

Polskiej 2009 i 2010. 

10:00 – 10:45 „Demakijaż” z Krzysztofem 

Ibiszem 

Co motywuje Krzysztofa Ibisza?, - rozmowę 

poprowadzi Beata Tadla. 

10:45 – 11:00 PRZERWA KAWOWA Z Nespresso 

11:00 – 12:45 INSPIRUJĄCE POŁUDNIE Panel południowy na temat „Jak Cię widzą, tak Cię 

piszą” czyli jak ładnie zamieszkać w inteligentnym 

domu. Panel dotyczy wystroju i architektury 

nowoczesnych domów i mieszkań. Czy bać się domów, 

które nas słuchają? Jak dobrze się w nich urządzić? Kto 

za to zapłaci? 

11:00 – 11:45 Komfortowo zamieszkać w 

inteligentnym domu? 

Panel Poprowadzi Aldona Mioduszewska Dyrektor 

Marketingu Galerii Wnętrz DOMAR  



11:45 – 12:30 O finansach przy kawie.  Panel zorganizowany przez KRUK SA - 

Magdalena Janocka-Trelak, Dominika Nawrocka 

12:30 – 12:45 PRZERWA KAWOWA Z Nespresso 

12:45 – 13:45 POPOŁUDNIE DLA SIEBIE Panel popołudniowy na temat wizerunku i 

stylizacji 

12:45-13:45 Wizerunek kobiety w 2017 roku – 

podkreśl zalety i ukryj wady – radzi 

Tomasz Jacyków 

Przez najnowsze trendy ze światowych 

wybiegów uczestniczki Forum przeprowadzi 

stylista gwiazd - Tomasz Jacyków  

13:45 – 14:30 PRZERWA OBIADOWA 

14:30 – 16:30 WIECZÓR DLA ZDROWIA Ostatni panel jest poświęcony profilaktyce 

zdrowia. 

14:30 – 15:15 Twoje serce Twoja sprawa Zawał serca- czy kobiety chorują inaczej ? 

Prawdy i mity- spotkanie z kardiologiem. 

15:15 – 16:00 Odchudź swoje oczekiwania, czyli co 

by było gdybym tylko schudła… 

Rozmowa z Elżbietą Lange psychodietetykiem, 

ekspertem w programach TV autorką książki 

„Gdybym tylko schudła”. Patronem rozmowy 

jest Wydawnictwo Zwierciadło, organizator akcji 

"KOCHAM NIE TRUJĘ" 

16:00 – 16:30 PREZENT NA NOC Podsumowanie i zakończenie Forum, loteria 

wizytówkowa z prezentami na zakończenie 

Forum 



RELACJA Z IV FORUM KOBIET: 
 
 
 
 
 

Hasło Przewodnie: „Kobieta w podróży zwanej życiem.” 

20 czerwca 2016 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym w Kompleksie Hali Stulecia 
odbyło się po raz czwarty jedno z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych przez kobiety 
wydarzeń organizowanych przez Zachodnią Izbę Gospodarczą – Wrocławskie Forum Kobiet. 
Wydarzenie zgromadziło ponad 500 osób. 
 
IV edycja Forum, odbyła się pod hasłem „Kobieta w podróży zwanej życiem”, którego jednym z 
głównych punktów programu była debata pt. „Rola kobiet we współczesnym świecie. Jak przejść 
przez życie realizując własne marzenia i pasję” z udziałem zaproszonych gości. Czerwcowe Forum 
Kobiet poprowadziła Agnieszka Maciąg – znana i ceniona polska modelka światowej sławy, 
aktorka, dziennikarka. 



IV FORUM KOBIET: 
 
 
 
 
 



RELACJA Z III FORUM KOBIET: 
 
 
 
 
 

Hasło Przewodnie: Rola kobiet w biznesie, komunikacja, zdrowie i umiejętność radzenia sobie ze stresem. 

22 czerwca 2015 roku w Centrum Kongresowym w Kompleksie Hali Stulecia blisko 500 
uczestniczek i uczestników Forum miało okazję wysłuchać Gościa Specjalnego: Wojciecha 
Eichelbergera – wybitnego psychologa i psychoterapeuty, który wygłosił wykład o wpływie stresu 
na ciało i umysł.  Forum poprowadziła Marta Kuligowska. 
 
Nowością było podzielenie Forum na cztery bloki tematyczne: Komunikacja w Biznesie, Styl w 
Biznesie,  Profilaktyka i Ochrona Zdrowia, Aktywność Kobiet w Biznesie. Każdy blok składał się 
natomiast z dwóch części. 
Na koniec III Wrocławskiego Forum Kobiet odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród. Rekordowa 
frekwencja podczas ubiegłorocznego Forum Kobiet tylko potwierdziła sens organizacji podobnych 
imprez. Panele, jak i poszczególne bloki tematyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem, a cała 
impreza zakończyła jeszcze większym sukcesem niż w poprzednich latach. 



III FORUM KOBIET: 
 
 
 
 
 



  RELACJA Z II FORUM KOBIET: 
 
 
 
 
 

Hasło Przewodnie: „Profilaktyka zdrowia oraz sukces w nauce, biznesie, mediach i polityce”. 

Dnia 26 czerwca 2014 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym             
w Kompleksie Hali Stulecia odbyło się II Forum Kobiet. Otworzyła je 
Wiceprzewodnicząca Rady Zachodniej Izby Gospodarczej Barbara 
Pokorny wspólnie z Ewą Mańkowską – Wicewojewodą Dolnośląskim, 
pod której Honorowym Patronatem odbyła się impreza, prowadzona 
przez Dorotę Wellman – wybitną dziennikarkę telewizji TVN. 
 
Gośćmi specjalnymi były: Alicja Węgorzewska – gwiazda operowa 
światowego formatu, Prof. dr hab. Marta Kopaczyńska – 
międzynarodowy autorytet w Biomedycynie i Nanomedycynie, Prof. dr 
hab. Alicja Chybicka – kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii 
Dziecięcej, senator RP, Agnieszka Arendarczyk – ekspert medycyny 
przeciwstarzeniowej i dietetyki oraz Katarzyna Skrzynecka – wokalistka i 
aktorka. Zostały także rozdane okolicznościowe nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Nie zabrakło także przerw kawowych oraz lunchu, w 
trakcie którego publiczność mogła skorzystać                          z darmowych 
badań profilaktycznych. 



II FORUM KOBIET: 
 
 
 
 
 



               RELACJA Z I FORUM KOBIET: 
 
 
 
 
 

Hasło Przewodnie: „Kobieta w Nauce Biznesie Kulturze i Polityce”  

27 czerwca 2013 r. w hotelu Mercure we Wrocławiu odbyła się pierwsza edycja wyjątkowej idei 
konsolidacji kobiet świata nauki, biznesu, kultury i polityki z Wrocławiankami pragnącymi realizować 
się we wszystkich obszarach swojego życia. Celem wydarzenia było podkreślenie rosnącej wciąż roli 
kobiet  w życiu społecznym i gospodarczym, poprzez pokazanie pozytywnych przykładów kobiet 
działających w regionie oraz na terenie Polski i Europy. 
 
 Spotkanie przybrało formę wywiadu, który przeprowadziła dziennikarka i prezenterka telewizyjna Agata 
Młynarska, a gośćmi udzielającymi wywiadu były: Lidia Geringer de Oedenberg - Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Ewa Michnik - Dyrektor Opery Wrocławskiej, Patricia Popławska - Prezes Clarena Sp. z o.o. 
s.k., dr Marta Kopaczyńska z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej 
oraz Prof. Alicja Chybicka - Senator RP, Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej we Wrocławiu. Swoją obecność zaznaczyła także Wicewojewoda Ewa Mańkowska, która objęła 
forum patronatem honorowym.  
  
  



I FORUM KOBIET: 
 
 
 
 
 


