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że mykotoksyny mogą powodować nie tylko aler-
gie skórne i oddechowe, ale również inicjować 
nowotwory m.in. wątroby i ośrodkowego układu 
nerwowego. wyjaśnił również, jakie kroki może-
my podjąć w walce o dom bez grzybów i pleśni. 
Temat jakości wody w domowej instalacji i jej wpły-
wu na zdrowie omówiła Anna Mazur, specjalista ko-
smetologii estetycznej i dermatologicznej, właściciel-
ka Instytutu Zdrowia i Urody Fenix. wyjaśniła m.in. 
jak twarda woda oddziałuje na kondycję naszej skó-
ry oraz włosów i dlaczego wodę warto zmiękczać. 
Na zakończenie spotkania Jacek Masłowski, psy-
choterapeuta Gestalt, terapeuta EMDR, filozof, co-
ach, trener, publicysta wyjaśnił dlaczego kobiety 
nie zrozumieją pewnych męskich zachowań i jak się  
z nimi oswoić. 
Zwieńczeniem Forum był pokaz mody Violi Pie-
kut, która zaprezentowała paniom swoje najnow-
sze propozycje na sezon jesień-zima.
Organizatorem Forum była Fundacja Świado-
mi Klimatu, a Partnerami firmy Aquahome, 
Velux, Viessmann i Winerberger. 

Forum rozpoczęło spotkanie z aktorką teatralną, 
filmową i telewizyjną, Grażyną wolszczak oraz me-
cenasem Radosławem Górskim, reprezentującym 
ją, jak i inne osoby, które pozwały Skarb Państwa 
za smog. Uczestniczki Forum dowiedziały się m.in., 
czym jest akcja #pozywamsmog, co skłoniło Gra-
żynę wolszczak do podjęcia walki o lepszą jakość 
powietrza i przede wszystkim, jakie codzienne kro-
ki możemy podejmować, aby nie przyczyniać do 
dalszej degradacji otaczającego nas środowiska.
wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 
przybliżył prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński  
– alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia 
publicznego. wyjaśnił szczegółowo, jakie zagro-
żenia niesie wdychanie powietrza niezanieczysz-

czonego pyłami i związkami pochodzącymi z do-
mowych kotłów na paliwa stałe. 
Rolę światła naturalnego i jego wpływ na zdrowie 
oraz codzienne funkcjonowanie domowników omó-
wiła Iwona Jędrusik, psycholożka z wieloletnim 
doświadczeniem terapeutycznym, poradniczym, 
warsztatowym i wykładowym. wyjaśniła m.in. dla-
czego dostęp do światła naturalnego jest niezbędny 
dla naszego zdrowia fizycznego oraz psychicznego  
i dlaczego powinniśmy spać w całkowitej ciemności. 
Kolejnym gościem był Michał Sutkowski – lekarz,  
specjalista medycyny rodzinnej i chorób we-
wnętrznych. Zaznaczył skalę problemu i zagro-
żeń związanych z obecnością grzybów i ple-
śni w domowych wnętrzach uświadamiając,  

w Małej warszawie –  
bardzo ciekawym obiekcie  
na warszawskiej Pradze,  
26 września 2019 roku odbyło się 
drugie z kolei Forum Kobiet pod 
hasłem „Mój Zdrowy Dom”, czyli 
spotkanie poświęcone przede 
wszystkim kobietom, które czują się  
odpowiedzialne za swoją rodzinę 
i pragną w pełni świadomie 
podejmować decyzję związane 
z budową, remontem oraz 
codziennym życiem domowym.

II Forum KobIet ze wsparcIem VIessmann 

weronika Nowakowska w wywiadzie z Grażyną wolszczak dla superbabka.pl 
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