
I Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa 
„Woda jest życiem”
z okazji Światowego Dnia Wody

Pierwszy Dzień Wiosny’2020 to znakomity powód do spotkania w gronie przedsiębiorców rodzinnych 
w Uzdrowisku Ciechocinek. 

Chcemy porozmawiać o wodzie – jej ogromnej a jednak powszechnie mało znanej i niedocenianej 
roli w codziennym funkcjonowaniu każdego z nas, naszej rodziny, ale też naszej firmy. 

Tak, jak woda jest niezbędna dla życia, tak firmy rodzinne są niezbędne w naszej gospodarce, 
dlatego gościć będziemy w jednej z najstarszych firm rodzinnych na Kujawach – Rutkowski LTD, 
w Hotelu Uzdrowiskowym St. George.

21 marca 2020 | Ciechocinek

Hotel Uzdrowiskowy St. George, ul. Wojska Polskiego 2



11:00 
- 

11:20
Powitanie: Jerzy Rutkowski, Aleksandra Jasińska-Kloska

11:20 
- 

13:00
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Woda jest życiem”

13:00 
- 

13:30
Degustacja krajowych butelkowanych wód mineralnych

13:30 
- 

14:30
Lunch

14:30 
- 

16:00

Firmy Rodzinne „solą” polskiej gospodarki 
– panel Stowarzyszenia Inicjatywa Firm 

Rodzinnych 
(sala konferencyjna) 

Prezentacja stowarzyszenia IFR, jego celów, 
dokonań, wyzwań. 

Prezentacja lokalnych przedsiębiorców 
rodzinnych i ich produktów. Prowadzenie: 

Dawid Rejmer

 Ambasadorowie stowarzyszenia IFR w 
województwie kujawsko-pomorskim. 

Prezentacja nominacji oraz zaproszenie 
przedsiębiorców lokalnych na 13. 

Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych 
U-RODZINY, Toruń 8-10 października 2020. 
Prowadzenie: Marzena Szczotkowska-Topić

14:30
 - 

15:15

Panel 
balneologiczny (sala VIP) 

Polskie wody mineralne, 
charakterystyka 
i zastosowanie. 

Moderacja: prof. dr hab. n. 
med. Irena 

Ponikowska

15:15
 - 

16:00

Panel 
senioralny (sala VIP) 

Moderacja: 
Łukasz Salwarowski, 

gazeta „Głos Seniora”

16:00 
- 

17:00

Uroczyste otwarcie Balneokliniki St. George 

kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Irenę Ponikowską 
w obecności burmistrza Ciechocinka pana Leszka Dzierżewicza

17:00 
- 

18:00
Koncert zespołu SKOŁOWANI

18:00 Bankiet (koszt udziału w bankiecie 100 zł)

Program

www.firmyrodzinne.pl



Udział w programie I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Woda jest życiem” oraz w spotkaniu 
przedsiębiorców rodzinnych jest bezpłatny. W trakcie całego wydarzenia kompleks basenowy jest udostępniony 
dla gości. St. George zaprasza do skorzystania z noclegów w cenie 150 zł (ze śniadaniem). Dla osób chętnych 
do dłuższego spędzenia czasu w gronie „Rodzinnych” oferujemy pobyt od piątku (20.03) do niedzieli (22.03). 
Przedsiębiorcy rodzinni, którzy zechcą zaprezentować swoje produkty proszeni są o kontakt: 
v.skoczylas@svt-george.pl 

W niedzielę 22 marca zapraszamy na spacer nordic walking nad Wisłę. Trasę wskaże i zasady pokaże 
nasz ekspert Franciszek Rutkowicz, który przemierzył pieszo całą drogę - Camino - z Polski do Santiago de 
Compostela. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dn. 12 marca: v.skoczylas@st-george.pl

Tematyka konferencji naukowej

prof. dr hab. med. Irena Ponikowska 
„Woda w przyrodzie i medycynie”

prof. Arkadiusz Krawiec 
„Woda podziemna - nasze Dobro Narodowe”

prof. Andrzej Araźny 
„Zmiany klimatyczne i wodne w przyrodzie to naczynia połączone”

Robert Zaremba 
„Kaskadyzacja Wisły”

www.firmyrodzinne.pl



Partnerzy

Zbliża się Światowy Dzień Wody (22 marca). Jego uroczyste obchody są nadzwyczajną okazją do 
uświadomienia społeczeństwu znaczenia wody w wielu aspektach gospodarki, także w medycynie. W 
wielu krajach ten dzień jest obchodzony bardzo uroczyście, zaś w Polsce przemija niezauważony. W tym 
roku Światowy Dzień Wody jest opatrzony hasłem WATER IS LIFE (woda jest życiem). Już starożytny 
filozof Tales z Miletu mówił, że wszystko jest wodą i wszystko powstało z wody. W programie obchodów 
planujemy sesję konferencyjną z wykładami o wodzie w różnych aspektach, wystawę butelkowanych wód 
mineralnych, kąpiele w wodzie, koncert z piosenkami o wodzie. Obchody zaplanowaliśmy na sobotę 21 
marca, godz. 11:00 - 19:00 w Hotelu Uzdrowiskowym St. George w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 2.

prof. dr hab. med. Irena Ponikowska 
Balneoklinika St. George

Bartosz Rutkowski 
Rutkowski LTD

Teresa Kudyba 
tressFILM, pełnomocnik zarządu stowarzyszenia IFR 
ds. organizacji 13. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm 
Rodzinnych U-Rodziny 2020 w Toruniu

Dawid Rejmer 
członek zarządu Stowarzyszenia IFR, 
Kancelaria Finansowa LEX

Organizatorzy

www.firmyrodzinne.pl


