
30.11-01.12
2022

Żnin

 ZAPROSZENIE 
NA            MISTRZOWSKIE     Emocje

POBYT W EKSKLUZYWNYM HOTELU CUKROWNIA ŻNIN • PANEL SZKOLENIOWY  
Z EKSPERTAMI • WSPÓLNE KIBICOWANIE NASZEJ REPREZENTACJI • ZASŁUŻONY RELAKS



Serdecznie zapraszamy  
Pana/Panią

do Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego 
CUKROWNIA ŻNIN
ul. Kl. Janickiego 1 w Żninie

Rejestracja 30.11.2022
od godz. 12.00 do 13.00 
oraz  lunch
www.cukrowniaznin.pl

 

START – 13:15    

W programie: 
 
Konferencja i panel dyskusyjny z naszymi ekspertami na tematy:  
nasion, ochrony roślin i problemów polskiego rolnictwa. 

Losowanie nagród i atrakcyjnych upominków od Scandagra Polska.

Dla osób towarzyszących spotkanie z Panią Martą 
Iwanowską-Polkowską z Manufaktury Rozwoju z Warszawy, 
autorką książki „Nażyć się. Jak zacząć nażywać się od dziś, 
pamiętać o tym jutro i już nigdy o sobie nie zapomnieć.”  
Możliwość uzyskania autografu i dedykacji na książce.

WSPÓLNE KIBICOWANIE POLSKA – ARGENTYNA, STREFA KIBICA

ZABAWA ANDRZEJKOWA z DJ’em

Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanych przez hotel 

usług. Cukrownia Żnin dysponuje miejscami parkingowymi dla swoich gości.

                 MISTRZOWSKIE     Emocje

w w w . s c a n d a g r a . p l



#nażyćsię.  
Jak żyć, żeby się nażyć?

Pewnie zgodzisz się z tezę, że prawie każda i każdy z nas chce mieć 

dobre i szczęśliwe życie. 

Chce doświadczać radości i spełnienia. Spełnienia osobistego i zawo-

dowego. 

Prawdopodobnie każda z nas chce #nażyćsię!  

Żyć pełnią serca, w zgodzie ze sobą. Z sensem. 

Czuć, że się żyje, a nie tylko odhacza kolejne zadania i wypełnia 

obowiązki. 

Wypełnia dzielnie, pomimo zmęczenia i potęgującego poczucia 

wiecznego przymusu, czy winy.

Jednocześnie życie stawia przed nami wiele obowiązków, ale też wy-

zwań, zmian i przeszkód, co może czasem wytrącać nas z dążenia do 

szczęścia, radości i spełnienia. Na szczęście możemy coś z tym zrobić. 

Nauczyć się inaczej reagować, zmieniać swoje podejście do wyzwań 

i przeszkód. A jednocześnie wzrastać, rozwijać pomimo przeszkód 

i ograniczeń. Możemy się nażywać pomimo tego, co nas spotyka. 

O tym będzie ten wykład, całe żywe i bardzo kobiece spotkanie. 

Będzie to wykład o dobrym, odważnym życiu, które czasem wymaga 

postawienia na swoim, zadbaniu o siebie, odważenia się na to, by 

postąpić inaczej niż do tej pory, wbrew schematom i oczekiwaniom. 

Zapraszam!

Marta Iwanowska – Polkowska 
Z wykształcenia psycholożka, z powołania towarzyszka, 

coach’yca - miłośniczka żeńskich końcówek w nazwach 

zawodów. Odważna kobieta. Odważyła się żyć, #nażyćsię 

niezależnie od tego, jak życie ją poobijało. Autorka książki 

pt. „Nażyć się. Jak zacząć nażywać się od dziś, pamiętać 

o tym jutro i już nigdy o sobie nie zapomnieć.”  

Towarzyszy innym w odważnym urzeczywistnianiu swojego 

JA. Wspiera kobiety w śmiałych zmianach, a czasem prze-

mianach - wzmacnia pewność siebie i buduje przekonanie, 

że możemy więcej niż nam się wydaję, bądź nam wmówio-

no. Prywatnie żona & mama.  

Atrakcja dla osób towarzyszących



WYGRYWAJ PRZED WSZYSTKIMI

Okazje! Rabaty! Nagrody!
ZRÓB SUS
W ZIELONY ŁAD


