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Klimat sanatorium w twoim domu
Zastosowanie soli w inhalacjach lub kąpielach 
to sprawdzony sposób na poprawę odporności 
organizmu i oczyszczenie znany już od wieków.

 Krystaliczna sól kamienna jest 
naturalnym jonizatorem, efektyw-
nie poprawia jakość powietrza, 
produkując jony ujemne, które 
w ogromnych ilościach znajdują 
się nad morzem, przy wodospa-
dach i po burzy. W kuracji solą 
najczęściej stosuje się inhalacje. 
Wpływają one doskonale na po-
prawę zdrowia osób cierpiących 
na schorzenia dróg oddechowych, 
podnoszą odporność organizmu, 
a także mają właściwości detok-
sykacyjne. Lecznicze wykorzy-
stanie soli do kuracji pojawia się 
w ofertach uzdrowisk, ośrodków 
wypoczynkowych, SPA i gro-
tach solnych.
 
Inhalatorium na wolnym 
powietrzu

 Specyficzny mikroklimat nasy-
cający powietrze wokół budowli 
stworzonej przez człowieka zwanej 
tężnią solankową powstał w XIV 
wieku we Włoszech w okolicach 
Lombardii. W Polsce metodę le-
czenia mikroelementami solanki 
zaczęto praktykować w XIX wie-
ku. Drewniane konstrukcje za-

płuc, nie wystarczy przemieścić się 
do pomieszczenia zamkniętego. 
 Zanieczyszczenia przedostają 
się do naszych mieszkań poprzez 
nieszczelną wentylację lub jakże 
konieczne codzienne wietrzenie 
pomieszczeń. Jak zatem wspomóc 
własną i swoich bliskich odporność 
na zanieczyszczenia?
 
Domowa tężnia solankowa

 Negatywnym oddziaływaniom 
środowiska na organizm można 
skutecznie przeciwdziałać. Firma 
Kryształowy Świat® w roku 2000 
rozszerzyła swoją ofertę o budowę 
tężni solankowych. Z czasem ze-
wnętrzne drewniane konstrukcje 
wyposażone w pompę, która roz-
prowadza solankę po odpowiednio 
rozmieszczonych gałęziach, zostały 
pomniejszone do rozmiarów od-
powiednich w pomieszczeniach 
mieszkalnych czy biurowych.
 
Działanie urządzenia

 Na ułożone na drewnianej 
konstrukcji gałązki brzozowe 
podawana jest za pomocą pomp 
solanka z górnej strefy konstrukcji. 
Rozprowadzona rurkami spływa 
swobodnie po gałązkach, a jej 
nadmiar gromadzi się w korycie 
umieszczonym w dolnej części 

częły powstawać w Ciechocinku, 
Inowrocławiu, Rymanowie-Zdroju, 
Rabce-Zdroju, Grudziądzu, Dębow-
cu, Wieliczce oraz Konstancinie. 
Obecnie tężnie solankowe biją re-
kordy popularności w działaniach 
samorządów większych miast 
Polski mających na celu poprawę 
jakości życia mieszkańców. Prze-
ważnie w centralnych miejscach 
stawiane są drewniane konstrukcje 
umożliwiające społeczeństwu ko-
rzystanie z leczniczego działania 
solankowego aerozolu w celu rege-
neracji organizmu i zniwelowania 
szkodliwego działania warunków 
klimatycznych. 
 
Do domu nie uciekniesz

 Smog na dobre uwidocznił się 
w naszym ekosystemie, a zanie-
czyszczenia powietrza wywołują 
groźne dla naszego zdrowia i życia 
schorzenia. Przekroczone w okresie 
jesienno-zimowym normy szko-
dliwych pyłów przyczyniają się 
do spadku odporności, zapalenia 
górnych dróg oddechowych, ast-
my czy alergii. Aby ograniczyć ilość 
zanieczyszczeń wdychanych do 

tężni. Tak rozprowadzona solanka 
podlega intensywnemu parowaniu 
wytwarzając w pomieszczeniu in-
tensywny aerozol. Tężnia solankowa 
nasyca powietrze jodem, bromem 
i całą gamą innych mikroelemen-
tów jak magnez, sód, potas, żelazo 
i innymi. Powstały aerozol odznacza 
się szczególnymi walorami zdro-
wotnymi, ponieważ jego cząsteczki 
mają znaczną zdolność penetracji 
poprzez błony śluzowe układu 
oddechowego oraz skórę. Wokół 
urządzenia wytwarza się specy-
ficzny mikroklimat, będący natu-
ralnym leczniczym inhalatorium. 
Mikroklimat tężni wytwarzany jest 
wskutek ociekania solanki i działa-
nia ruchu powietrza, co powoduje 
intensywne parowanie, a rozbijane 
cząsteczki solanki sprzyjają także 
hydrojonizacji. 
 Domowe tężnie solankowe pro-
dukowane są w wymiarach 100cm x 
70cm podstawa i wysokość 195cm. 
Klasycznym materiałem jest drew-
no, jednak bardzo modnym mode-
lem pasującym do każdego rodzaju 
wnętrz jest również urządzenie wy-
konane ze szkła lub stali. Dostępna 
jest również wersja mini klasycz-
nej drewnianej tężni o wymiarach 
70cm x 70cm podstawa i wysokość 
170cm. Wzornik wraz z przykłada-
mi realizacji dostępny jest na stronie  
www.krysztalowy-swiat.pl

Solankowa inhalacja

 Mikroklimat wytwarzany 
przez tężnię solankową korzyst-
nie wpływa na poprawę samopo-
czucia, oczyszczenie górnych dróg 
oddechowych, a przy tym inhalacje 
zalecane są w infekcjach górnych 
dróg oddechowych. Korzystanie 
z urządzenia polecane jest również 
w nadciśnieniu tętniczym, alergii 
czy nerwicy. Niestety, nie każdy 

może pozwolić sobie na solanko-
wy klimat w domu. Przeciwwska-
zaniem są schorzenia związane 
z niewydolnością naczyń wieńco-
wych serca, świeżo przebyty zawał, 
nadczynność tarczycy, choroby 
nowotworowe, gorączka czy ni-
skie ciśnienie. Inhalacje zawsze 
powinna poprzedzić konsultacja
lekarska.

Marzena Libura - Michniewicz
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MARCOPOL potwierdza swoją 
pozycję na rynku inwestycyjnym

 Spółka Marcopol jest obecnie 
jednym z największych producen-
tów i dystrybutorów elementów 
złącznych i chemii budowlanej 
w Polsce. Dzięki stabilnej wizji 
rozwoju firma stała się między-
narodowym graczem, obecnym 
na kilkunastu rynkach zagranicz-
nych, posiadającym oddziały m.in. 
w Rosji, na Litwie oraz w Estonii.

 Już od 34 lat produkty spółki 
Marcopol wykorzystywane są 
w wielu inwestycjach takich jak: 
Stadion Energa Gdańsk, Tunel pod 
Martwą Wisłą, Metro warszawskie 
czy Terminal Pasażerski na lotni-
sku Rębiechowo k. Gdańska.
 Tytuł „Budowlana Firma 
Roku: Budownictwo 2018” przy-
znany przez kapitułę magazynu 

„Builder” oraz wyróżnienie 
„Budowlana Marka Roku 2019” 
są dla nas potwierdzeniem wie-
lu sukcesów spółki Marcopol na 
rynku budowlanym, ale przede 
wszystkim uznania jej użytkow-
ników.
 Tytuł Odkrycie 2019 przy-
znany przez komisję konkursową 
Lauru Klienta dla śrub bimetalicz-

nych linii Marcopol Plus jest ko-
lejnym potwierdzeniem zaufania 
rynku inwestycji budowlanych 
do marki i potwierdzeniem suk-
cesów spółki, a także budowy 
jej pozycji w oparciu o produkty 
premium, gdzie nie ma miejsca na 
kompromisy w obszarze jakości.

www.marcopol.pl

Kolejna nagroda dla produktu premium
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Innowacje w branży 
winiarskiej
JNT Group dokonuje 
niezwykle dynamicznej 
ofensywy na rynku, 
wdrażając innowacje 
w niemal wszystkich 
obszarach swojej 
działalności.

Monte Santi – partner 
jubileuszowej Gali z okazji XV-lecia 

projektu Laur Konsumenta

 Pierwszym krokiem spółki było 
przejęcie w 2017 roku marki Grza-
niec Galicyjski, które okazało się 
wielkim sukcesem. Sprzedaż tego 
trunku została w ciągu roku po-
dwojona, a spółka uzyskała ponad 
80-procentowe udziały w rynku 
w kategorii win grzanych, stając 
się jej liderem. Z kolei dzięki akwi-
zycjom w kategorii win gronowych 
spółka JNT Group dynamicznie roz-
budowała portfolio produktowe 
w tym zakresie. Jesienią 2018 roku 
przejęła działalność operacyjną 
spółki Wino Makłowicz Roberta 
i Mikołaja Makłowiczów, a następ-
nie – jednego z kluczowych polskich 
importerów i dystrybutorów win 
gronowych, spółki Platinium Wines. 
W krótkim czasie firma podpisała 
dwie pionierskie na naszym rynku 
umowy z polskimi winnicami Mi-
łosz i Silesian na wyłączność. Dzięki 
nim JNT Group zapewnia restaura-
torom dostęp do wysokiej jakości 
polskich win przez cały rok. Obec-
nie oferta grupy w kategorii win 
gronowych stała się kompleksowa 
i unikatowa, co ma zapewnić jej 
osiągnięcie pozycji lidera również 
w tym zakresie. 
 Rynek alkoholi rozwija się bar-
dzo dynamicznie, wciąż wprowa-
dzane są nowe kategorie. Dlatego 
też spółka bezustannie pracuje 
nad rozwojem swojego portfolio 
produktowego, śledząc światowe 

trendy, zmiany na rodzimym ryn-
ku i zachowania konsumenckie. 
W tym roku pioniersko wprowa-
dzona została, niezwykle popu-
larna w Stanach Zjednoczonych, 
kategoria musujących seltzerów 
pod marką Cool Wave. JNT Group 
jako pierwsze w Polsce zaofero-
wało na masową skalę lemoniadę 
z 4,5% dodatkiem alkoholu, czyli 
Leemon Demon. Priorytetem stała 
się kategoria win aromatyzowa-
nych, która odnotowuje na polskim 
rynku bardzo wysokie wzrosty, 
tuż za winami musującymi. Wino 
Monte Santi zostało rozbudowane 
o nowe linie produktowe z wieloma 
wariantami smakowymi, takie jak: 
Smoothsecco, Fruttisecco, Spritz, 
czy La Perla. Obecnie w portfolio 
tej marki znajdują się zarówno 
wina musujące, koktajle, jak i wina 
spokojne. Oprócz klasycznego 
Cydru Dobrońskiego, który co roku 
zyskuje nowe warianty smakowe, 
firma oferuje Cydr Jabłoński oraz 
nową linię Cidersecco o niepowta-
rzalnym smaku. Nowości znaj-
dziemy również w ofercie Grzańca 
Galicyjskiego i Zbójeckiego Grzanego. 
Smakowe portfolio poszerzane jest 
również dla Barmańskiej. Przy tak 
intensywnym rozwoju konieczne 
jest również zwiększanie trialu pro-
duktowego poprzez wprowadzanie 
małych formatów, po które chętnie 
sięgają konsumenci.
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Źródło sukcesu to ludzie

 – Pani Katarzyno, dlaczego po-
lityka personalna jest tak ważna, 
i jak wpływa na efektywne funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa?
 – Nie powiem nic odkrywczego, 
jeśli po raz kolejny powtórzę, że fir-
mę stanowią ludzie i tak naprawdę 
to oni budują przewagę konkuren-
cyjną. To dzięki ich ciężkiej pracy, 
zaangażowaniu, kompetencjom 
i know-how rozwijają się organi-
zacje. Oczywiście uwarunkowania 
rynkowe i gospodarcze, dopływ 
kapitału etc. są niemniej istotne, 
jednak czymże one byłyby, gdyby 
nagle z firmy odeszli wszyscy pra-
cownicy?
 – Tworząc organizację, nie-
zwykle istotne jest, by w pełni 
wykorzystywać jej potencjał, 
w tym potencjał pracowniczy, jak 
Państwo radzą sobie z tym wy-
zwaniem?
 – To, czym się kierujemy do-
brze opisze stwierdzenie Petera F. 
Druckera: „Zatrudniając pracownika, 
zatrudnia się zawsze człowieka. Nie 
można zatrudnić rąk do pracy, razem 
z nimi przychodzi ich właściciel”. 
Staramy się brać pod uwagę możliwe 
wszystkie zmienne mogące wpły-
wać na funkcjonowanie człowieka 

w organizacji. Jeśli zatrudnilibyśmy 
najlepszych trenerów w danych 
dziedzinach, nie dbając przy tym 
o wellness psychiczny i fizyczny 
pracownika – nie osiągniemy za-
mierzonych efektów. Wychodzimy 
z założenia, że uruchomienie poten-
cjału człowieka i jego dalszy rozwój 
są możliwe jeśli idą w parze z poczu-
ciem bezpieczeństwa, wzajemnym 
zaufaniem, otwartością, szacunkiem 
i dobrą kondycją fizyczną. 
 – Zdobyli Państwo tytuł So-
lidny Pracodawca Roku 2019, co 
dla Państwa oznacza takie wy-
różnienie?
 – Zobowiązanie i poprzeczkę, 
która właśnie została podniesiona. 
Niewątpliwie tytuł ten bardzo cieszy, 
ale przede wszystkim obliguje do 
permanentnego pamiętania o tym 
w kontekście wszelkich działań 
biznesowych. Czasem łatwiej jest 
zdobyć tytuł niż go utrzymać i spra-
wić, że są to żywe, autentyczne i osa-
dzone w codziennej rzeczywistości 
działania. Nie możemy o tym zapo-
mnieć.
 – Jaką radą podzieliłaby się 
Pani z innymi organizacjami, by 
wskazać rozwiązania prowadzące 
do sukcesu w dziedzinie HR?

 – Dziś dużo mówi się o świe-
cie VUCA, ciągłej zmianie, pędzie 
technologicznym. W tym wszyst-
kim jest człowiek ze swoimi 
emocjami, postrzeganiem świa-
ta, przeżywaniem, często lękiem 
i niezrozumieniem. Pamiętajmy 
o nim, a jasne reguły gry, zrozu-
mienie, transparentność powinny 
być drogowskazami.
 – Pani Katarzyno, jakie cele 
w zakresie polityki personalnej 
planują Państwo zrealizować 
w najbliższym czasie?
 – Przed nami dalszy rozwój 
firmy, budujemy nowy zakład pro-
dukcyjny i już teraz musimy się 
przygotować personalnie do tego. 
W tym roku realizowaliśmy wiele 
inicjatyw skierowanych do pra-
cowników i ich rodzin. Mieliśmy 
bal karnawałowy, jubileusz 40-le-
cia naszej marki, półkolonie dla 
dzieci, akcję rowerową, w której 
chętni pracownicy mogli dostać 
rower elektryczny na dojazdy do 
pracy, a także do użytku prywat-
nego, jak również strefę zdrowia 
z dostępem do bezpłatnych badań 
medycznych. Przed nami dalsze 
działania prorodzinne, prozdro-
wotne i rozwojowe.

Katarzyna Kowalczyk, HR manager Nałęczów Zdrój S.A.

Łatwiejsza i szybsza praca
Rozmowa z Arturem 
Wiśniewskim 
– Dyrektorem 
Sprzedaży PROFIX

 – W tym roku marka PROLINE 
została wyróżniona złotym Lau-
rem Konsumenta w kategorii na-
rzędzia ręczne, a także dołączyła 
do prestiżowego grona produk-
tów, które mogą posługiwać się 
znakiem TOP MARKA. Co dla Pana 
oznaczają te wyróżnienia?
 – Są to dla nas bez wątpienia 
wyjątkowe wyróżnienia. Potwier-
dzają, że narzędzia ręczne PROLINE 
cieszą się uznaniem użytkowników. 
Są przez nich doceniane za sprawą 
wysokiej jakości, jak i szerokiej ofer-
ty. Do tych czynników od wielu lat 
przywiązujemy bardzo dużą wagę. 
Jakość produktów oznaczanych 
marką PROLINE sprawdzana jest 
wieloetapowo poprzez stałą kon-
trolę parametrów technicznych na 
każdym etapie produkcji. Tegorocz-
ne wyróżnienia potwierdzają,  że 
dobrze rozumiemy potrzeby i ocze-
kiwania ostatecznych użytkowni-
ków narzędzi, a obrane przez nas 
kierunki rozwoju są słuszne. Umac-
nia to naszą pozycję lidera wśród 
producentów narzędzi ręcznych.
 – Właścicielem marki PRO-
LINE jest polska firma PROFIX, 
która powstała w 1993 roku. Jak 
to wieloletnie doświadczenie po-
maga trafnie rozpoznawać fak-
tyczne potrzeby użytkowników?
 – Nasza firma wzrastała z pol-
skim rynkiem, a narzędzia PROLINE 
towarzyszą polskim profesjonali-
stom od przeszło dwudziestu lat. 
Wieloletnie doświadczenie nie tylko 
pozwala nam stale udoskonalać na-
sze produkty, ale i lepiej rozumieć 
potrzeby naszych klientów. Staramy 

stanowią wysokiej jakości akcesoria 
do elektronarzędzi, czyli wiertła, tar-
cze, szczotki, techniczne końcówki 
wkrętakowe. To rozwiązania, których 
z powodzeniem można używać na-
wet do najbardziej wymagających 
prac, ponieważ do ich produkcji uży-
to najwyższej jakości materiałów. Ak-
cesoria do elektronarzędzi PROLINE 
to optymalny wybór dla wszystkich, 
którzy szanują czas oraz cenią wyso-
ką kulturę pracy. Natomiast trzecią 
najliczniejszą grupą asortymentową 
są narzędzia dla branży budowlanej. 
Korzysta z nich wiele grup zawodo-
wych – murarze, zbrojarze, dekarze, 
stolarze oraz instalatorzy. 
 – Dlaczego obecnie warto wy-
brać narzędzia PROLINE?
 – W dzisiejszych czasach wszyst-
kich potrzeb narzędziowych nie daje 
się łatwo scharakteryzować. Każdego 
dnia z narzędzi korzystają miliony 
ludzi. Sięgają po nie nie tylko realizu-
jąc obowiązki zawodowe. Narzędzia 
używane są też w czasie wolnym, 
w czynnościach hobbystycznych. 
Największą sztuką jest zatem zapew-
nienie bardzo wysokiej jakości przy 
zachowaniu akceptowalnej przez 
potencjalnych użytkowników ceny. 
Narzędzia PROLINE są tak zbilanso-
wane, że z jednej strony gwarantują 
wysoką trwałość i niezawodność, 
a z drugiej strony ich zakup nie jest 
znacznym obciążeniem dla budżetu. 
Korzystając z naszych propozycji 
każdy może ułatwić sobie pracę. 
Sprawić, że wykona ją szybciej i wy-
godniej, a zaoszczędzony czas będzie 
mógł zagospodarować według  wła-
snego uznania.

się dostosowywać nasz asortyment 
do wymagań rynku, jednocześnie 
pamiętając o tym, czego nauczyliśmy 
się przez długie lata. Korzystamy 
jedynie z materiałów najwyższej 
jakości i staramy się tak projektować 
nasze narzędzia, aby czyniły pracę 
wygodniejszą i bardziej efektywną.
 – Wprowadzając na rynek ko-
lejne nowości marka PROLINE po-
zwala profesjonalistom pracować 
wygodniej i wydajniej. Jakie mają 
Państwo plany na przyszłość?
 – Będziemy w dalszym ciągu 
rozwijać ofertę i ulepszać stosowane 
obecnie rozwiązania. Wprowadzimy 
do sprzedaży nowe specjalistyczne 
narzędzia dedykowane do wysoko-
specjalistycznych prac w budownic-
twie, przemyśle i motoryzacji. Są to 
rozwiązania najnowszej generacji, 
które pozwolą pracować jeszcze 
wydajniej i wygodniej. 
 – PROLINE to szeroka gama 
narzędzi ręcznych i akcesoriów 
do elektronarzędzi. Czy może Pan 
powiedzieć coś więcej o ofercie?
 – W naszej ofercie można znaleźć 
blisko 5000 produktów czyniących 
pracę wygodniejszą i efektywniej-
szą. Praktycznie każdy fachowiec 
w oparciu o nasz katalog produktów 
skompletuje narzędzia niezbędne 
do szybkiego wykonania pracy. 
Największą grupą asortymentową 
są narzędzia mechaniczne, czyli 
różnego rodzaju klucze, nasadki, 
grzechotki, wkrętaki, a także bar-
dziej specjalistyczne przyrządy do 
diagnozowania i serwisowania po-
jazdów oraz wyposażania warsz-
tatów. Kolejną bardzo liczną grupę 
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XV-lecie projektu tworzonego 
przez polski rynek
22 października 2019 r. w Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach odbyła się Jubileuszowa 
Gala Konkursu Laur Konsumenta. Z okazji XV- lecia projektu wiodącym markom i usługom zostały wręczone 
nagrody Laur Konsumenta – Lider XV oraz Laur Klienta – Top Marka 2019. 

 Chciałoby się napisać, że 
15 edycji minęło jak jeden 
dzień. Jeszcze nie tak dawno 
Laur Konsumenta wchodził 
na rynek, zaskakując wszyst-
kich swoją pionierską misją 
i wizją. A ta nie jest skom-
plikowana, bo to co proste 
sprawdza się przecież naj-
lepiej. Od kilkunastu lat pro-
jekt przynosi konsumentom 
i dostarczającym im produkty 
oraz usługi firmom odpo-
wiedź na pytanie o to, kto jest 
najpopularniejszy w swojej 
kategorii. Kogo i co można 
polecić innym? Z biegiem lat 
to charakterystyczne godło 
stało się najbardziej rozpo-
znawalną graficzną formą 
rekomendacji produktów 
i usług. Za naklejonym na 
opakowaniu lub umiesz-
czonym na stronie laureata 
znakiem stoją setki oddanych 
przez respondentów głosów 

w każdej z 300 funkcjonu-
jących kategorii – to brzmi 
dumnie. 

Czas na Śląsk!
 
 22 października, Filhar-
monia Śląska im. H.M. Górec-
kiego w Katowicach - ciepły 
i niebywale słoneczny pora-
nek już zwiastował, że ten 
dzień dla niektórych stanie 
się wyjątkowy. Szczególnie 
dla wąskiego grona firm, któ-
re otrzymały zaproszenie na 
Jubileuszową Galę Lauru Kon-
sumenta, nad którą honoro-
wy patronat objął Prezydent 
Miasta Katowice – Jubileusz 
15-lecia projektu to doskona-
ła okazja do podsumowania 
wieloletniej pracy organiza-
tora oraz udziału firm w tym 
prestiżowym konkursie. Doce-
niam również zaangażowanie 
zespołu w działania na rzecz 

PREZYDENT
MIASTA

KATOWICE
PARTNERZY:PATRONAT 

HONOROWY:

przedsiębiorców lokalnych, 
odznaczających się kreatyw-
nym podejściem do wymagań 
klientów i konsumentów – na-
pisał Marcin Krupa Prezydent 
Miasta Katowice w liście 
gratulacyjnym do organiza-
tora. Promocja regionu, który 
w ostatnich latach prężnie się 
rozwija i dynamicznie zmie-
nia, była kolejnym powodem, 
dla którego na obchody ju-
bileuszu wybrano właśnie 
stolicę Śląska. 

Z klasą nie znaczy nudno
 
 Wydawać by się mogło, że 
wnętrza Filharmonii przy-
witają gości chłodem i zadę-
ciem. Nic bardziej mylnego. 
Okazały się ciepłe i przyjazne 
dla kameralnego grona zapro-
szonych gości, wśród których 
były firmy od lat zwycięża-
jące w Laurze Konsumenta. 

Te, które nie tylko potrafiły 
zaistnieć w świadomości kon-
sumenckiej, zyskać zaufanie, 
ale i utrzymać je na niezmien-
nie wysokim poziomie. To był 
klucz, wg którego wąskiemu 
gronu laureatów przyznano 
specjalne wyróżnienie – Laur 
Konsumenta Lider 15-lecia. 
W świetle reflektorów, przy 
akompaniamencie pianisty, 
swoje wyróżnienie odebrali 
Liderzy, a także firmy, któ-
re w ostatnich pięciu latach 
ustabilizowały swoją pozycję 
rynkową, zyskując Top Marki 
Lauru Konsumenta. 
 M.in. na twarzach przed-
stawicieli firm i marek Play, 
TUiR Warta, Hörmann Polska, 
Saint-Gobain Polska, Shell 
Helix, Profix czy też RTV Euro 
AGD zagościł uśmiech, i to 
nie tylko dzięki zdobytym 
wyróżnieniom. O kameralną, 
a wręcz magiczną atmosferę 

zadbał gość specjalny – Y, 
Polski Magik Gwiazd, nowo-
czesny iluzjonista i mentali-
sta. Pełny poczucia humoru, 
wskazówek biznesowych, hip-
notyzujący występ zakończy-
ła niebanalna przepowiednia 
z projektem Laur Konsumen-
ta w roli głównej. Pozosta-
nie ona jednak tajemnicą, 
jak i to, co każdy z laureatów 
znalazł w prezencie sygno-
wanym marką Pan Balon. 
Jedna z firm zdradziła tyl-
ko, że dzięki niemu w ich 
biurze zagościła dziecięca 
radość u tych, którzy za swą 
spostrzegawczość nagro-
dzeni zostali słodkościami. 
Aby utrzymać poziom hasła 
„z klasą nie znaczy nudno”, 
Galę zamknął występ zespo-
łu Les Femmes – 14. fanta-
stycznych kobiet pod batutą 
Joanny Natalii Ślusarczyk. Co 
w tym nietypowego? Śpiewa-

jąca kobieta dyrygent, trady-
cyjne instrumenty smyczkowe 
w towarzystwie elektrycznej 
wiolonczeli, fortepianu, harfy 
i perkusji, a wszystko to za-
brzmiało w niespotykanych 
aranżacjach z pogranicza mu-
zyki filmowej i rozrywkowej. 
 
My też nie spoczniemy 
na laurach 

 Jubileuszowa Gala Lauru 
Konsumenta dobiegła końca. 
To dobry moment na podsu-
mowanie funkcjonowania 
samego projektu, a jeszcze 
lepszy na plany na przyszłość 
– a te są śmiałe i zaskoczą nie 
tylko rynek polski, ale i zagra-
niczny. Na laurach-gratula-
cjach na Gali również i my nie 
spoczniemy – tyle aktualnie 
możemy zdradzić. 

 
Zespół Projektu Laur Konsumenta


