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Adika Collection powstała w 2006 roku
i jest firmą rodzinną…

– Tak, stworzyliśmy ją razem z moją
żoną i wszystkie kolekcje tworzymy ro-
dzinnie. Pracuję nad nimi razem z mał-
żonką i siostrą. To sprawdzony oraz sku-
teczny system pracy. Jesteśmy bardzo do-
brze zorganizowani, bo dobra organizacja
jest podstawą sprawnego funkcjonowania
każdego przedsiębiorstwa. Razem two-

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK– Dobrze, że jesteśmy Polakami i jako przedsiębiorcy
wspólnie pracujemy na rozwój rodzimej gospodarki. Warto
podkreślać to, że tworzymy polski produkt, co na przykład
w mojej branży jest bardzo ważne. Podkreślać i pokazywać,
że ten produkt – właśnie polski – jest wysokiej jakości
i liczy się na świecie, jest tam ceniony oraz rozpoznawalny.
Tak rozumiem patriotyzm w biznesie – mówi Paweł Pawlak,
właściciel firmy odzieżowej Adika Collection.

Patriotyzm w biznesie
Fot. Bielik-Studio
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rzyliśmy naszą firmę i wspólnie spędzamy
w niej w zasadzie cały dzień.
I ta współpraca zawsze przebiega w zgo-
dzie?

– Jeśli chce się osiągnąć sukces, trze-
ba poświęcić się pracy, a wtedy na żadne
spory nie ma czasu. Każdy ma swoje za-
dania i musi je sumiennie wykonywać, bo
to przecież nasza firma, a także przyszłość
naszych dzieci.
Ubrania również projektujecie sami?

– Tak, ale jesteśmy otwarci na młodych
projektantów z wizją i bardzo chętnie na-
wiążemy z nimi współpracę. 
Do kogo kierujecie swoją ofertę i co ona
obejmuje?

– Nasze ubrania mogą nosić wszystkie
panie, niezależnie od wieku. Kolekcje
tworzymy z myślą o kobietach ceniących
wygodę i indywidualność. Mamy w ofer-
cie sukienki, żakiety i płaszcze w różnych
kolorach oraz fasonach, dlatego każda
z pań znajdzie coś dla siebie. Dbamy o to,
by nasze klientki czuły się dobrze i atrak-
cyjnie w naszych kreacjach. Tworzymy je
z najnowszych i najlepszych tkanin z ca-
łego świata, które sprowadzamy m.in.
z Korei, Indonezji, Chin, Turcji i Indii.
Gwarantujemy także wysoką jakość na-
szych wyrobów.
Gdzie są dostępne wasze kolekcje?

– Nasze kolekcje można kupić na te-
renie całego kraju we wszystkich butikach
współpracujących z nami. Ważną rolę
w naszym biznesie pełni sklep interneto-
wy, który bardzo dobrze prosperuje. Cały
czas pozyskujemy także nowe butiki i no-
wych kontrahentów. Mamy również od-
biorców za granicą. Nasza firma jest zna-

na i rozpoznawalna na całym świecie,
70 proc. produktów sprzedajemy za gra-
nicę. Wykorzystujemy najnowsze tech-
nologie sprzedaży, dzięki czemu ciągle zdo-
bywamy nowe rynki zbytu.
A czy polskie firmy, które są rozpozna-
walne także za granicą, powinny pana
zdaniem prezentować coś w rodzaju pa-
triotyzmu? Czy w ogóle taka wartość ist-
nieje w biznesie? A jeśli nie, to czy po-
winna być?

– Uważam, że patriotyzm, rozumiany
m.in. jako wspólne działania i dążenia, po-
winien istnieć. I moim zdaniem on się za-
czyna budzić.
Jak ów patriotyzm można zamanifesto-
wać w biznesie i jak połączyć te wspól-
ne działania z naturalną na rynku kon-
kurencją?

– Konkurencja oczywiście była, jest
i będzie. I tak powinno być, ponieważ
sprzyja to rozwojowi firm. Ja konku-
rencję szanuje i uważam, że ona zawsze
powinna istnieć. Natomiast jeśli chodzi
o patriotyzm, to dobrze, że jesteśmy Po-
lakami i jako przedsiębiorcy wspólnie
pracujemy na rozwój rodzimej gospo-
darki. Warto podkreślać to, że tworzy-
my polski produkt, co na przykład
w mojej branży jest bardzo ważne. Pod-
kreślać i pokazywać, że ten produkt
– właśnie polski – jest wysokiej jakości
i liczy się na świecie, jest tam ceniony
oraz rozpoznawalny. Tak rozumiem pa-
triotyzm w biznesie. I staram się wdra-
żać te wartości w swojej firmie. Nawet
sztandarowe kolory naszej firmy są w na-
rodowych barwach. Dostaliśmy też sza-
blę oficerską i Pierścień Patrioty. Ogrom-
nie mnie to cieszy, ale traktuję to także
jako ogromne zobowiązanie wobec na-
szego kraju.
Adika Collection jest często nagradzaną
firmą…

– Tak, mamy to szczęcie, że jesteśmy
laureatami wielu nagród, w tym między
innymi Mazowieckiego Lauru Przedsię-
biorczości Warszawskiej Izby Gospodar-
czej oraz Ambasadora Przedsiębiorczości
i Ambasadora Akademii Dobrego Stylu,

przyznawanych przez Europejskie Fo-
rum Przedsiębiorczości. Zostaliśmy rów-
nież wyróżnieni prestiżową nagrodą
„Dźwignia” przyznawaną przez Naczelną
Organizację Techniczną i „Przegląd Tech-
niczny” przy współudziale Krajowej Izby
Gospodarczej (KIG). Nagroda przyzna-
wana jest działaczom gospodarczym
– przedsiębiorcom i menadżerom – stwa-
rzającym warunki do lepszego funkcjo-
nowania polskiej gospodarki. Jesteśmy

również członkiem Warszawskiej Izby
Gospodarczej oraz Klubu Integracji Eu-
ropejskiej.
Czy pana zdaniem jest jakaś recepta na
sukces w biznesie?

– Uważam, że każdy może osiągnąć
sukces, tylko należy wypracować w sobie
systematyczność, być dobrze zorganizo-
wanym, cierpliwym i nie poddawać się.
A przede wszystkim trzeba być optymistą
i kochać ludzi. Należy także mieć wizję
swojego biznesu, plan działania i upo-
rczywie dążyć do celu, nie zniechęcając się
przy pierwszej trudności. Trzeba być
otwartym na nowości, zdobywać wiedzę,
dużo czytać i znajdować czas dla najbliż-
szych. Jeden z moich ulubionych cytatów
to: „życie trzeba przeżyć, a nie przecze-
kać, więc nie czekaj, tylko działaj”. Wy-
daje mi się, że jest to najlepsza droga do
sukcesu. 
Jakie są plany Adika Collection na naj-
bliższy czas?

– Uczestniczymy w wielu wydarze-
niach o charakterze charytatywnym i bę-
dziemy to kontynuowali. Obecnie ubie-
ramy także Miss Warszawy w związku ze
zbliżającymi się wyborami. Będziemy tak-
że brali udział w targach branżowych
– i krajowych, i międzynarodowych.
Chcemy także rozwijać naszą firmę po-
przez wprowadzanie nowych brandów.
Wprowadzamy również większy prze-
krój oferty odzieżowej, pod kątem wieku
klientek oraz kolekcje plus size. Planuje-
my także pokazanie naszych produktów
na rynku amerykańskim.
Czy poza pracą znajdujecie państwo czas
na życie rodzinne?

– Jak wcześniej mówiłem, jesteśmy
dobrze zorganizowani. Planujemy każdy
dzień i zawsze w tych planach musi się
znaleźć czas dla dzieci. Chcemy je wy-
chować na mądrych i pracowitych ludzi.
Nie ma miejsca na lenistwo i nieuctwo.
Córka Nikola wystąpiła już jako model-
ka na wybiegach – z dużym sukcesem.
Starszy syn Adrian – to od jego imienia
pochodzi nazwa firmy – ma zamiłowanie
do elektroniki i programów komputero-
wych. Nasza firma już korzysta z jego po-
mysłów na wdrażanie nowych technolo-
gii sprzedaży i systemów prowadzenia no-
woczesnej firmy. Nasze dzieci już teraz
wiedzą, że pieniądze trzeba szanować i nic
nie przychodzi łatwo. Uczymy ich sza-
cunku do ludzi, zwłaszcza starszych.
Chcemy je także wychować w duchu pa-
triotyzmu. Często z nimi rozmawiamy, po-
ruszając tematy związane z historią Pol-
ski. Wpajamy w nie miłość do ojczyzny
i poszanowanie polskiej flagi i godła. Spę-
dzamy razem wakacje nie tylko za grani-
cą, ale również jeździmy nad polskie
morze i organizujemy wspólne wypady
w góry. Polska to piękny kraj. �

Uważam, że każdy może osiągnąć sukces, tylko
należy wypracować w sobie systematyczność,
być dobrze zorganizowanym, cierpliwym i nie
poddawać się. A przede wszystkim trzeba być
optymistą i kochać ludzi



Twarze biznesu

8 przedsiebiorcy@eu

Wyróżnienie „Świętokrzyska Nagroda
Jakości”, które otrzymało pańskie biuro,
ma na celu popularyzowanie projako-
ściowego sposobu myślenia i wprowa-
dzanie do firm koncepcji ciągłego do-
skonalenia ich zarządzania oraz nowo-
czesnych systemów zapewnienia jakości.
Jak BIUREX wpisuje się w te założenia?

– BIUREX to firma, która ciągle się
rozwija. Nie poprzestajemy tylko na dzia-

łalności podatkowo-księgowej. Jesteśmy
prekursorem kształcenia dualnego na
świętokrzyskim rynku, prowadzimy szko-
łę policealną, organizujemy liczne szko-
lenia i eventy. Znamy współczesny rynek,
dlatego nasze działania ukierunkowane są
na spełnianie jego zapotrzebowania. Dzię-
ki temu mury BIUREX-u opuściło wielu
wykształconych pracowników. Tworzymy
miejsca pracy i przeciwdziałamy bezro-
bociu, wskazujemy kierunek rozwoju
młodzieży. Uczymy i jesteśmy nauczani –
nasi pracownicy ciągle zwiększają swoje
kwalifikacje, by oferować usługi na naj-
wyższym poziomie.
Czy ciągły rozwój i szkolenia kierunkowe
są dedykowane wyłącznie pracowni-
kom? Czy pan, jako lider organizacji,
również uczestniczy w takich inicjaty-
wach?

– Staram się stale podnosić swoje kwa-
lifikacje, by zarządzać firmą w sposób co-
raz bardziej efektywny. Dzięki temu mogę
także inspirować i motywować swój zespół. 

Czy wspólne działania wspierające rozwój
umiejętności oraz polityka firmy prze-
kładają się na relacje między prezesem
a pracownikami?

– Polityka personalna opiera się na
współuczestnictwie pracowników w pro-
cesie rozwijania i budowania firmy, co
podnosi poziom satysfakcji zawodowej
i integruje kadrę. Priorytetami są zaufanie
i komunikacja. Jako prezes zawsze jestem

otwarty na sugestie pracowników. Jeste-
śmy zgranym teamem.
W Polsce panuje moda na ekologię. Czy
BIUREX również przywiązuje do niej
wagę?

– Ekologia była jednym z czynników,
które wziąłem pod uwagę, inwestując
w nową siedzibę firmy. Wyposażenie bu-
dynku jest nowoczesne i energooszczęd-
ne. Oszczędzamy energię elektryczną i pa-
pier, segregujemy odpady. Wybrany spo-
sób ogrzewania nie emituje szkodliwych
związków. Lokalizacja biura pozwala na
dojazd komunikacją miejską.
BIUREX organizuje też szereg akcji na
rzecz społeczności lokalnej. Jakiego typu
są to wydarzenia?

– Prowadzimy prelekcje, wykłady,
corocznie organizujemy Grę Miejską dla
uczniów szkół średnich. Obecnie realizu-
jemy także projekt unijny „Przez prakty-
kę do sukcesu”, który ma na celu pod-
noszenie jakości kształcenia zawodowego.
Prowadzimy szkolenia księgowe i kadro-

wo-płacowe, szkołę policealną oraz je-
steśmy partnerem studiów podyplomo-
wych o kierunku „Executive MBA”. Nasz
dorobek z ubiegłych lat to m.in. konfe-
rencje dla lekarzy i turniej charytatywny.
Jakie są pańskie plany na przyszłość?

– Ciągły rozwój. Mam nadzieję, że ten
rok zaowocuje w nowe, ciekawe wyda-
rzenia, szkolenia, spotkania z inspirującymi
ludźmi oraz atrakcyjne współprace. �

Rozmawia KRZYSZTOF JOŃCZYK

Polityka personalna opiera się na współuczest-
nictwie pracowników w procesie rozwijania 
i budowania firmy, co podnosi poziom satysfak-
cji zawodowej i integruje pracowników przed-
siębiorstwa

Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. powstało w 1991 roku z inicjatywy doradców podatko-
wych Ryszarda i Michała Cielibałów. Siedziba firmy mieści się w Kielcach, przy ul. Tarnow-
skiej 15. W 2018 roku BIUREX został wyróżniony w konkursie „Świętokrzyska Nagroda
Jakości”. – Łączymy ekspercką wiedzę podatkową, księgową i prawną z szeregiem działań
na rzecz społeczności lokalnej – przekonuje prezes Michał Cielibała. 

Jesteśmy zgranym teamem

mbasadorA Przedsiębiorczości
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W dzisiejszych czasach – w dobie RODO
– słowo „dane” odmieniane jest przez
wszystkie przypadki. Składujemy je, prze-
twarzamy, analizujemy, archiwizujemy.
Zwykłym ludziom, konsumentom, kojarzą
się głównie z dziesiątkami zgód i oświad-
czeń, które podpisujemy czy odklikujemy
każdego dnia. Ale przecież szeroko pojęte
dane to we współczesnym świecie pod-
stawa funkcjonowania przedsiębiorstw.

– Powiedziałabym więcej: to często ich
największy kapitał! A liczba danych cały
czas rośnie. Eksperci szacują, że w prze-
ciętnej firmie liczba przechowywanych da-
nych może wzrastać nawet o 65 proc.
rocznie. Odpowiednio je zabezpieczyć
– to dopiero wyzwanie. Śmieję się, że bez-
pieczeństwo danych jest moim i mojej fir-
my oczkiem w głowie, ale… tak jest. Pro-
szę sobie wyobrazić, że przedsiębiorca
w jednej chwili traci na przykład kore-
spondencję z kluczowymi klientami lub li-
stę kontaktów. Albo, co gorsza, wycieka
ona z firmy i trafia w ręce konkurencji. Ka-
tastrofa! Oczywiście, przykład tego typu
wrażliwych danych, w tym danych oso-
bowych, jest bardzo przejaskrawiony, jed-
nak dobrze obrazuje skalę potencjalnych
zagrożeń.
Ale czy rzeczywiście niebezpieczeństwo
jest tak realne? Cyberataki, poważne
awarie systemów i inne tego typu sytu-
acje kryzysowe wydają się raczej abs-
trakcyjne. I powszechnie uważa się, że na-
rażone są na nie duże firmy.

– To błędne myślenie, które może dro-
go kosztować. To właśnie małe, świeżo po-
wstałe firmy bardziej odczują paraliż
związany z utratą danych. Wszystko przez
to, że bardzo często nie zdążyły one jesz-
cze wypracować kompleksowej polityki
bezpieczeństwa informacji – zbioru zasad
i procedur, które pozwalają minimalizo-
wać ryzyko utraty danych, ale także np.
instrukcji postępowania w sytuacjach
kryzysowych. Oczywiście, trudno mówić
o uniwersalnej polityce bezpieczeństwa,
która pasowałaby wszystkim. Rozwiąza-

nia powinny być skrojone do potrzeb kon-
kretnego przedsiębiorcy. Zawsze należy za-
cząć od pytania: „po co?”, a dopiero po-
tem: „jak?”. Inaczej przecież zabezpieczać
będziemy dane w banku, a inaczej – w hur-
towni. 
A jak wygląda poziom uświadomienia
problemu w społeczeństwie i w firmach?

– Na szczęście systematycznie ro-
śnie. Na początku padło już hasło
„RODO”. To właśnie zmiany w przepi-
sach dotyczących przetwarzania danych
osobowych coraz częściej skłaniają przed-
siębiorców do opracowania polityki bez-
pieczeństwa danych. Posiadają ją już
cztery na pięć polskich firm. Kolejnym
bodźcem jest coraz większe zagrożenie.
Tutaj liczby mówią same za siebie. Szacuje
się, że w 2017 roku aż 80 proc. polskich
firm odnotowało przynajmniej jeden cy-

berincydent. Prawie jedna czwarta z nich
deklaruje, że w wyniku ataku straciła
klientów. Proszę zatem zobaczyć, jaka jest
skala problemu.
To wszystko brzmi dość groźnie i… dość
skomplikowanie. Polityka bezpieczeń-
stwa informatycznego to nie dokument,
który można przygotować z dnia na
dzień. 

– Oczywiście, że nie. Nie chodzi o to,
żeby tworzyć pewną fikcję, ale żeby uzy-
skać skuteczne i efektywne narzędzie. 

Nie mogę nie zapytać o koszty. Nie sądzi
pani, że dla części przedsiębiorców to one
mogą być barierą w odpowiednim za-
bezpieczeniu danych? Co innego wielka
korporacja z własnym działem IT i dużym
budżetem, a co innego – rodzinna firma,
która nie dysponuje takimi pieniędzmi.
Czy i tu da się znaleźć jakieś rozwiązanie?

– Przekonanie o tym, że zabezpiecza-
nie danych musi pochłonąć ogromne
koszty, to kolejny szkodliwy mit. Poza tym,
wbrew temu, co pokazuje nam Hollywo-
od, wyciek danych w wyniku ataków ha-
kerskich to nie mozolne łamanie kodu,
lecz bardzo często efekt błędów, zaniedbań
czy zwykłej nieświadomości pracowników.
Zawsze znajdzie się przecież ktoś, kto ha-
sło do komputera czy skrzynki pocztowej
zapisze na tej nieszczęsnej żółtej kartecz-
ce, a taką łatwo jest wykraść. Dlatego też

sam zakup najbardziej zaawansowanych
technologicznie, choćby nie wiem jak
kosztownych zabezpieczeń, nie wystarczy.
Kluczowe jest czynnik ludzki i uświada-
mianie pracowników. Na tym poziomie
możemy podjąć bardzo dużo działań,
które nie wymagają dużego budżetu,
a i tak znacząco poprawią cyberbezpie-
czeństwo naszej firmy.
Na przykład?

– Pierwszy z brzegu – zabezpieczenie
wejścia do komputera hasłem. Brzmi ba-

Rozmawia ALEKSANDRA BOROWIEC

Cyberbezpieczeństwo – to słowo brzmi groźnie i onieśmiela. Kojarzy się ze skomplikowa-
nym oprogramowaniem i rozbudowanymi, kosztownymi systemami, na które pozwolić mogą
sobie nieliczni. Tymczasem, jak przekonuje Ewa Piekart, szefowa Data Point i CKZ.pl, cza-
sami wystarczy zacząć od wdrożenia bardzo prostych reguł, by uchronić nasze dane przed
kradzieżą, wyciekiem czy bezpowrotną utratą.

Bezpieczeństwo przede wszystkim! 

Zawsze doradzam zabezpieczanie hasłami 
również zewnętrznych nośników danych. 
Coraz częściej podróżujemy np. z pendrive’ami
czy zewnętrznymi dyskami, na których mogą
znajdować się wrażliwe, istotne dla naszej
firmy informacje

mbasadorA Przedsiębiorczości
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nalnie, prawda? Większość z nas stosu-
je to rozwiązanie także w życiu prywat-
nym. A jednak kluczowy jest tu dobór
odpowiedniego hasła. Powinniśmy wy-
bierać tylko te, które są dostatecznie sil-
ne.
Silne, czyli jakie?

– Takie, które mają minimum osiem
znaków, w tym wielkie i małe litery, cy-
fry oraz znaki specjalne. Czyli nie po-
pularne „1234”, „password” czy własne
imię. Takie hasło powinno być także cy-
klicznie zmieniane i nie powinno się po-
wtarzać. Używajmy różnych haseł, czy-
li: jeśli hasłem A blokujemy dostęp do
komputera, to do poczty zastosujmy ha-
sło B. Nie udostępniajmy naszych haseł
nikomu i dbajmy o to, by po skończonej
pracy – czy w czasie przerwy, gdy wy-
chodzimy z pokoju – wylogować się. Nie
używajmy opcji zapamiętywania hasła. To
elementarne zasady, ale w rzeczywistości,
zapewniam, ich przestrzeganie sprawia
problemy. Aha, i błagam – żadnych żół-
tych karteczek!
Czyli bezwzględnie hasła do komputera.
Co jeszcze możemy zrobić?

– Zawsze doradzam zabezpieczanie
hasłami również zewnętrznych nośników
danych. Coraz częściej podróżujemy np.
z pendrive’ami czy zewnętrznymi dyska-
mi, na których mogą znajdować się wraż-
liwe, istotne dla naszej firmy informacje.
Tymczasem często widuje się takie nośni-
ki beztrosko porzucone na stole konfe-
rencyjnym po skończonej prezentacji,
prawda? Coraz mniejsze pendrive’y łatwo
też zgubić. Dlatego powinniśmy zabez-
pieczyć je hasłem, by uniemożliwić kra-
dzież danych. Tu wspomniałabym też
o jeszcze jednej ważnej sprawie, która łą-
czy się z kwestią zabezpieczenia dostępu
do komputera. Pamiętajmy o jednym: ta-
blety i smartfony, będące dzisiaj w po-
wszechnym użyciu, to też komputery! Po-
winniśmy także i w nich używać odpo-
wiednich zabezpieczeń, o czym wielu za-
pomina. Szacuje się, że prawie trzy czwar-
te cyberzagrożeń w polskich firmach
w 2017 roku dotyczyło właśnie urządzeń
mobilnych!
Zatem: hasła i jeszcze raz hasła. Ale za-
łóżmy, że stało się. W wyniku, dajmy na
to, awarii, straciliśmy dane. Co robić? Jak
sprawić, żeby taka sytuacja nie sparali-
żowała działalności naszej firmy i jak
ograniczyć straty?

– Odpowiedź jest jedna: kopie zapa-
sowe, czyli inaczej mówiąc, backup da-
nych. To podstawa. Żelazną regułą jest za-
sada „3-2-1”, czyli: miej trzy kopie zapa-
sowe, używaj dwóch technologii prze-
chowywania danych i jedną z kopii prze-
chowuj zawsze poza biurem. Najlepiej,
by jedna była wykonywana online, czyli
w czasie rzeczywistym, i właśnie to roz-

wiązanie rekomenduję swoim klientom.
Tym zaś, którzy z różnych powodów z nie-
go nie korzystają, sugerowałabym regu-
larne monitorowanie swoich backupów,
by były one możliwie najbardziej aktual-
ne. Zresztą zachęcam również do takiego
postępowania w życiu prywatnym. Rób-
my kopie zdjęć z wakacji czy fotografii na-
szych bliskich. To przecież ich najbardziej
szkoda, gdy zalejemy kawą smartfon czy
laptop. 
Wniosek jest jeden: zawsze należy za-
czynać od prostych rozwiązań.

– Dokładnie. Oraz przekonać pra-
cowników, że przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa ma znaczenie, a cyberbez-
pieczeństwo to nie abstrakcyjny wymysł
kolegów z działu IT czy namolnego sze-
fa. A tym spośród przedsiębiorców, któ-
rzy do tej pory raczej bagatelizowali tę
kwestię, przypominam: cyberincydenty
oznaczają często realne straty, które mogą
iść nawet w setki tysięcy euro rocznie.

www.data-point.pl
www.ckz.pl

Fot. Stasiuk



Twarze biznesu

12 przedsiebiorcy@eu

Dlaczego kuchnia tajska?
– Bo jest niezwykle smaczna i bardzo

zdrowa. To najlepsze, bo prawdziwe wy-
tłumaczenie. Pracuję w gastronomii od
szesnastu lat. W Centrum Handlowym
M1 Marki działa mój punkt z kuchnią taj-
ską i turecką. San Thai na Próżnej to zu-

pełnie inne wyzwanie. Te miejsca łączy jed-
nak jedna rzecz – pracują w nich profe-
sjonaliści. Wychodzę z założenia, że moż-
na nauczyć się każdej kuchni, trzeba tyl-
ko poświęcić na to dużo czasu i przede
wszystkim mieć odpowiednich nauczycieli.
W San Thai za kuchnię odpowiadają Ta-

jowie. Sam też potrafię przygotować wie-
le dań, ale to oni są fachowcami, więc
kuchnia jest ich królestwem. Widzę, że
klienci doceniają ich pracę. W San Thai
pracuje czterech Tajów i każdy potrafi
stworzyć kulinarne cuda. Staraliśmy się
stworzyć coś więcej niż restaurację. Chcie-

Rozmawia ANETA SIENICKA

Po pierwsze: pasja, po drugie: profesjonalizm, po trzecie: praca z zawodowcami 
– to według mnie droga do sukcesu w gastronomii. I tak też działamy w San Thai. 
W sercu Warszawy przy ulicy Próżnej stworzyliśmy miejsce o orientalnym charakterze,
które szybko zdobywa renomę. Kosztowało nas to mnóstwo pracy, ale było warto, 
bo widzę, że ludzie do nas wracają, a to największy komplement dla restauracji 
– mówi Sandro Chądzyński, właściciel restauracji San Thai.

San Thai to więcej niż restauracja

mbasadorA Przedsiębiorczości
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liśmy, aby San Thai stał się miejscem, do
którego ludzie po prostu lubią przycho-
dzić. I to się udaje.
Kuchnia tajska w Tajlandii i kuchnia taj-
ska w Europie...

– Najbardziej znana potrawa tajska to
pad thai. Swego czasu amerykańska tele-
wizja CNN stworzyła ranking najpopu-
larniejszych dań na świecie. Pad thai,
czyli smażony makaron ryżowy z warzy-
wami, orzeszkami ziemnymi, jajkiem i kieł-
kami, zajął piąte miejsce. Tymczasem Ta-
jowie wcale nie przygotowują sobie czę-
sto tej potrawy. Swoją drogą, w innym ran-
kingu widziałem, że w Polsce najczęściej
ludzie jedzą kebaba i pizzę, a trudno po-
wiedzieć, aby to były nasze narodowe da-
nia.
Czy Tajowie w Polsce chętnie pana od-
wiedzają?

– Tak. I bardzo się z tego cieszę. Czę-
sto przychodzą ludzie z ambasady Tajlandii
w Polsce. To dla mnie duże wyróżnienie,
bo oznacza, że jesteśmy wiarygodni, a oni
odnajdują smaki, które kojarzą im się z do-
mem. Przyglądam się temu, co wybiera-
ją i najczęściej jest to zupa z kaczki guay
tiaw pet oraz pad prik pao, czyli mięso lub
owoce morza smażone w woku z warzy-
wami i chili. Wkrótce otrzymamy certy-
fikat „Thai Select”, co jest kolejnym do-
wodem na to, że rozwijamy się w dobrym
kierunku.
Co Polacy lubią w tajskiej kuchni?

– Orientalny smak i coś, co trudno wy-
tłumaczyć słowami. Kuchnia tajska łączy
smaki, które dla nas w pierwszej chwili wy-
dają się nie do połączenia. Mleko koko-
sowe, trawa cytrynowa, grzyby, galangal,
pomidorki cherry, świeża kolendra i liście
limonki – wydaje się, że w tym zestawie
nie wszystko do siebie pasuje, a jednak to
składniki zupy Tom Kha, do której wra-
cają właściwie wszyscy, którzy choć raz jej
spróbują. Kuchnia tajska ma różne oblicza,
ale przede wszystkim piękną historię
i świadomość ludzi, którzy ją tworzą. Nie
chcę używać wielkich słów, ale to coś wię-
cej niż jedzenie. To kultura i wielowiekowa
tradycja.
Jest pikantna?

– Tak, choć oczywiście można ją przy-
gotować zgodnie z życzeniem klienta. Wy-
pośrodkowanie pikantności dań to jedno
z najtrudniejszych zadań dla kucharzy.
Zdarzają się klienci, którzy chcą danie na
poziomie „Thai spicy”, a później okazu-
je się, że jednak nie dadzą rady, bo jest za
ostro. Ale też spotykam Polaków, którzy
lubią właśnie tak przyprawione dania. Lu-
dzie coraz chętniej eksperymentują. A my
dajemy im na to szansę. Trudno wymie-
nić tu wszystkie dania z naszego menu, bo
mamy bogatą ofertę przystawek, zup,
dań głównych i deserów o skrajnie róż-
nych smakach, od tych łagodnych na

każde podniebienie po naprawdę ostre
potrawy. Najłatwiej po prostu przyjść
i spróbować.
Czy podejście polskiego klienta uległo
zmianie w ciągu szesnastu lat pańskiej
pracy w gastronomii?

– Wciąż zdarza się mylenie kuchni taj-
skiej z chińską, choć to już naprawdę spo-
radyczne przypadki. Zmian jest sporo, ale
najważniejsza jest taka, że ludzie są coraz
bardziej świadomi i wiedzą, czego chcą.
Bardziej zwracają uwagę na jakość, wie-
dząc przy tym, że to z kolei wiąże się
z ceną. Dziś wielu klientów jest gotowych
zapłacić więcej za lepsze jedzenie.
Czy Tajowie dziwią się polskim gu-
stom i zwyczajom?

– Nie, to generalnie bardzo ugodowi,
a jednocześnie niezwykle honorowi lu-
dzie. Trzeba ich dobrze poznać, aby zro-
zumieć ich mentalność. Nie można ostro
krytykować, należy rozmawiać. Jeśli jed-
nak mogą liczyć na spokój i zaufanie ze
strony zatrudniającego, dają z siebie
wszystko. Nasza ekipa w San Thai to zgra-
ny zespół ludzi, którzy chcą rozwi-
jać markę i dbać o klienta. To nie są prze-
cież przypadkowi ludzie, ale doświadczeni
kucharze, doskonale znający się na swo-
im fachu, którego nauczyli się w Tajlan-
dii.

Restauracja San Thai angażuje się też
w różne akcje…

– Ostatnio zostaliśmy partnerem radia
Eska w konkursie „Eska odwołuje zimę”.
Przygotowaliśmy catering na 700 osób
i daliśmy radę bez problemu, klienci byli
zadowoleni. Współpracowaliśmy także
z konkursami Miss Warszawy (w tym roku
po raz drugi) i Miss Exotica. Zostaliśmy
partnerem remontu Centrum Zdrowia
Dziecka, uczestniczyliśmy charytatywnie
w działaniach fundacji „Rak and roll”,
w pokazie mody fundacji „Spełniamy
marzenia”, a ostatnio organizowaliśmy ko-
lację dla niepełnosprawnej młodzieży. Pi-
sano o nas w „Forbesie” i „Elle”, otrzy-
maliśmy prestiżową nagrodę „Złoty wi-
delec”, a to wciąż dopiero początek.
Mamy dużo planów, ale najważniejsze jest
przede wszystkim to, żeby cały czas utrzy-
mywać najwyższą jakość w restauracji.
Myśli pan o kolejnych lokalizacjach San
Thai?

– Oczywiście. Kto wie, czy nie spró-
buję też stworzyć restauracji z inną kuch-
nią. Jak już mówiłem, nie ma ograniczeń,
trzeba tylko chcieć się uczyć i pracować
z najlepszymi. Tajska kuchnia zawsze bę-
dzie mi najbliższa, ale naprawdę dobry ste-
ak house albo sushi w Warszawie? Niczego
nie wykluczam. �

Często przychodzą ludzie z ambasady Tajlandii
w Polsce. To dla mnie duże wyróżnienie, 
bo oznacza, że jesteśmy wiarygodni, a oni 
odnajdują smaki, które kojarzą im się z domem
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Rynek spotkań i eventów dynamicznie się
rozwija. Jak zmieniają się oczekiwania or-
ganizatorów? Na co w tej chwili zwracają
szczególną uwagę, wybierając miejsce
eventu?

– Miejsce eventu przede wszystkim
musi być funkcjonalne. Odpowiadać po-
trzebom danego wydarzenia, a te są róż-
ne, w zależności od tego, czy mówimy
o kameralnym szkoleniu, dużej konfe-
rencji, wieczornej gali, czy imprezie tar-
gowej. Wspólnym elementem jest tu prze-
strzeń, natomiast różnie rozkładane są ak-

centy. Przy dużej konferencji ważna jest
sala plenarna, często też możliwość jej
szybkiego przearanżowania na mniejsze
salki. Nasz rekord to 15 minut na zmia-
nę układu sali z plenarnej konferencji dla
600 osób na cztery mniejsze sale! Przy ga-
lach i wieczornych eventach organizato-
rzy stawiają z kolei na możliwości mon-
tażu scenografii, swobodę dostępu do sali
ze wszystkich stron, brak kolumn i innych
barier architektonicznych, które utrud-
niałyby np. wjazd samochodów. 
Jest jakiś wspólny mianownik?

– Tak! Zdecydowanie. Niezależnie od
rodzaju wydarzenia i jego skali, organi-

zatorzy szukają miejsc dostępnych ko-
munikacyjnie. I nie chodzi tu o tradycyj-
nie rozumianą lokalizację w centrum
miasta. Wielokrotnie słyszymy od orga-
nizatorów, że zaskoczyło ich, jak szybko
byli w stanie dojechać do naszego obiek-
tu – bez korków czy problemów z par-
kowaniem. Mimo, a może raczej dzięki
podwarszawskiej lokalizacji! 20 minut
z centrum Warszawy, przy zjazdach z tras
A2 i S8, duży parking, 5 minut od stacji
PKP – to atuty, których nie sposób prze-
cenić, zwłaszcza organizując wydarzenie,
w którym mają wziąć udział uczestnicy do-
jeżdżający z różnych miejsc w Polsce.
A jak już goście dojadą – jak sprawić, żeby
zapamiętali nasze wydarzenie? Żeby nie
było tylko jednym z wielu, w których
uczestniczyli?

– Tu ogranicza nas tylko wyobraźnia.
Nasz Zespół pomagał już w organizacji
koncertów gwiazd estrady, przygotowy-
waniu wieczorów tematycznych, w ra-
mach których goście przenosili się w zu-
pełnie inną rzeczywistość – niezwykłe stro-
je, muzyka, dobrana scenografia. A do tego
wszystkiego catering, który nasz Szef
Kuchni przemienia w prawdziwe kulinarne
widowisko! Efektowne stacje gastrono-
miczne, na których serwujemy spektaku-
larne dania, np. 4-metrową żaglicę, ale też
drobne, lecz budzące ogromne emocje ja-
dalne owady. Integralnym elementem
stacji jest dopasowana scenografia, ele-
menty dekoracyjne podkreślające cha-
rakter wydarzenia. Warto też zadbać
o chociażby drobne akcenty dekoracyjne
na strojach, dopasowane ubiory kelnerskie
czy wykorzystanie elementów związa-
nych z działalnością organizatora. Tu nasi
koordynatorzy mają zawsze mnóstwo
pomysłów – wykorzystywali już podno-
śniki samochodowe, regały magazynowe
czy ciężki sprzęt budowlany.
Pomysłów macie wiele…

– …i wszystkie mają na celu to, aby
gość poczuł się wyjątkowo i na długo za-
pamiętał wydarzenie, w którym uczest-
niczył. To wspólny cel dla nas i każdego
organizatora eventu! Zresztą od począt-
ku naszej działalności podkreślamy, że
w eventach trzeba się wyróżniać. Przy każ-
dej realizacji staramy się zaproponować coś
ekstra organizatorowi, podpowiedzieć, jak
może uatrakcyjnić swój event. Ale uważ-

Rozmawia ANETA SIENICKA

O tym, co jest istotne przy wyborze miejsca i cateringu na firmowy event, rozmawiamy 
z Anetą Klepacką-Kołbuk – Dyrektor Generalną MCC Mazurkas Conference Centre 
& Hotel**** i Mazurkas Catering 360°.

Rób dobre eventy!



nie wsłuchujemy się też w jego pomysły.
Z takiej twórczej wymiany myśli narodzi-
ło się już wiele niecodziennych realizacji,
w których uczestniczyliśmy – czy to
w MCC Mazurkas, czy w innych miej-
scach w całej Polsce poprzez realizacje ca-
teringowe.
No właśnie – skoro jesteśmy przy cate-
ringu. Podkreślacie, że catering to nie tyl-
ko jedzenie. To cała oprawa kulinarna
eventu. Czy rzeczywiście odgrywa on tak
dużą rolę w czasie imprezy?

– Jak najbardziej. Od początku dzia-
łalności Mazurkas Catering 360° stawia-
my sobie za cel pokazanie, że catering to
nie tylko dodatek do eventu. To jego in-
tegralny element, który może sprawić, że
dane wydarzenie na długo zapadnie w pa-
mięć. Przy każdej realizacji – niezależnie,
czy jest to duża gala, czy kameralny lunch
w siedzibie firmy – dokładnie omawiamy
z klientem wszystkie szczegóły po to, aby
przygotować usługę uszytą na miarę tego
wydarzenia. Nasz Szef Kuchni tworzy od-
powiednie menu, oczywiście uwzględ-
niając preferencje żywieniowe i wymaga-
nia dietetyczne uczestników, ale to nie
wszystko. Przede wszystkim chodzi o to,
aby menu podkreślało charakter wyda-
rzenia. Tu niezbędna jest kulinarna kre-
atywność, której naszemu zespołowi na
czele z Szefem Kuchni Mariuszem Pie-
trzakiem i Sous-Szefem Kreatywnym Olą
Pintarą-Smoczyńską nie brakuje. Mieliśmy
już imprezy, na których wszystkie potra-
wy były w określonej kolorystyce albo za-
wierały składnik, który był produktem or-
ganizatora. Często nawiązujemy do kon-
kretnych kuchni świata, kuchni regional-
nych, tworzymy menu pod kątem tema-
tu przewodniego imprezy, jak np. James
Bond, podróż w przyszłość, piłka nożna,
street food czy eko. Do menu dobieramy
oczywiście odpowiednią scenografię bu-
fetów i stacji live cooking, aranżację sto-
łów z zastawą włącznie, stroje kucharzy
i kelnerów, które mogą np. kolorem na-
wiązywać do barw firmowych klienta
lub być odzwierciedleniem tematu even-
tu. A wszystko po to, aby stworzyć spój-
ną całość i podkreślić charakter wyda-
rzenia. Nasz catering to usługa komplek-
sowa, prawdziwy catering 360°!
Wasz znak rozpoznawczy to ceremoniał
gastronomiczny. Na czym on polega?

– To nasz autorski sposób serwowania
dań w akompaniamencie muzyki i przy
odpowiednio dobranej grze świateł.
W określonym momencie eventu na sali
przygaszane jest światło, następuje mo-
ment wyciszenia, po czym pojawia się
mistrz ceremonii i rozbrzmiewa muzyka,
przy której wnoszone są dania. Grupa kel-
nerów, a czasami może ich być nawet kil-
kudziesięciu, w opracowanej choreogra-
fii przechodzi przez salę, wchodzi na

scenę, po czym na znak mistrza ceremo-
nii rozchodzi się do stolików i równo-
cześnie serwuje dania gościom. Efekt jest
zawsze niesamowity, serwis kończy się
oklaskami zaskoczonych uczestników im-
prezy, a kelnerzy znów formują szpaler
i wychodzą z sali. Ceremonialnie wnosi-
my również dania bufetowe bądź serwu-
jemy gościom wino do stołów. To zdecy-
dowanie element, który wyróżnia Ma-
zurkas Catering 360°, a jednocześnie sta-
nowi wartość dodaną dla organizatora
eventu i na długo zapada w pamięć. 
Portfolio imprez zrealizowanych przez Ma-
zurkas Catering 360° jest niezwykle róż-
norodne i bogate – duże imprezy plene-

rowe, kongresy, targi, przyjęcia dyplo-
matyczne czy w końcu obsługa Szczytu
NATO w Warszawie i 41. Sesji UNESCO
w Krakowie, ale z drugiej strony również
kameralne spotkania biznesowe czy pre-
miery teatralne. To często kilka realiza-
cji dziennie w różnych miejscach w Pol-
sce. Jak to robicie? Co jest kluczem do suk-
cesu?

– Przede wszystkim doświadczenie
i profesjonalizm na każdym etapie reali-
zacji imprezy. Zaczynamy od dokładnego
ustalenia potrzeb i oczekiwań klienta
oraz stworzenia dopasowanej do nich
kompleksowej oferty przez Dział Sprze-
daży Cateringu. Potem rusza cała machi-
na logistyczna zarządzana przez naszego

Szefa Kuchni. On czuwa nad wszystkimi
realizacjami, przy wsparciu swoich za-
stępców dba o to, by w odpowiednim cza-
sie zamówić odpowiednią ilość towaru,
podzielić pracę, wszystko przygotować
z dbałością o najwyższą jakość potraw
i idealnie na czas. Oczywiście ogromną
rolę odgrywa również to, że możemy w
pełni polegać na naszych dostawcach. To
firmy sprawdzone przy wielu realiza-
cjach, które spełniają wysokie wymagania,
co do jakości, jakie im stawiamy. Wszyst-
ko musi działać jak w szwajcarskim ze-
garku, każdy szczegół musi być dopięty, bo
nie ma miejsca na opóźnienie czy niedo-
kładność.

Czyli wasi klienci mogą spać spokojnie?
– Catering czy organizacja eventu

w MCC Mazurkas na pewno nie będzie
im spędzała snu z powiek. Każda impre-
za, którą realizujemy, niezależnie od jej ska-
li czy formuły, ma z naszej strony dedy-
kowanego koordynatora, który jest w sta-
łym kontakcie z klientem. To element, któ-
ry jest niezbędny dla utrzymania wysokiej
jakości współpracy z klientem. Organi-
zator zawsze wie, na jakim etapie jesteśmy,
ma jasność co do wszystkich szczegółów
realizacyjnych. Nasi klienci to doceniają
i wracają do nas między innymi dlatego,
że współpracując z nami mają pewność, że
wszystko będzie dopięte na ostatni guzik
i dokładnie takie, jak chcą. �
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Nasz Zespół pomagał już w organizacji koncer-
tów gwiazd estrady, przygotowywaniu wieczo-
rów tematycznych, w ramach których goście
przenosili się w zupełnie inną rzeczywistość.
Ogranicza nas tylko wyobraźnia
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Salon Audi Krotoski-Cichy Warszawa  ma
na koncie niemały sukces…

– To był szczególny rok zarówno dla
mnie, jak i dla naszego salonu należące-
go do grupy Krotoski-Cichy. 1 stycznia
ubiegłego roku objąłem funkcję Dyrek-
tora Zarządzającego w salonie Audi przy
ul. Radzymińskiej, a nasz salon odnoto-
wał najwyższą sprzedaż samochodów
Audi w Polsce. W listopadzie świętowa-
liśmy wydanie tysięcznego samochodu
Audi, a cały rok skończyliśmy sprzedażą
1046 samochodów. Jest to dla nas hi-
storyczny wynik, za który zostaliśmy
uhonorowani przez Importera Volks-
wagen Group Polska statuetką za naj-
wyższy wynik handlowy 2018. Warto tu
podkreślić, że jest to pierwsze tego typu
wyróżnienie w historii grupy Krotoski-
Cichy. Ten bardzo dobry wynik był moż-
liwy m.in. dlatego, że mamy doświad-
czone i zaangażowane zespoły handlowe
odpowiadające za sprzedaż do Klienta de-
talicznego i flotowego. Kolejnymi ele-
mentami, dzięki którym ten sukces był

możliwy, są poukładane procesy, do-
świadczona kadra menadżerska oraz
koncentracja na najwyższym poziomie
obsługi Klientów. Bardzo mocno sta-
wiamy na reaktywność, uważamy, że
w szybkim świecie Klienci oczekują szyb-
kich odpowiedzi. A my jesteśmy na to go-
towi. 
Czy na tej podstawie można stwierdzić,
że rynek aut premium ma się w Polsce
bardzo dobrze?

– Tak, zdecydowanie możemy tak
stwierdzić. Rynek aut premium systema-
tycznie rośnie, i to w szybszym tempie niż
rynek aut wolumenowych. Składa się na
to oczywiście wiele czynników, m.in.
wzrost zasobności Polaków czy coraz
większa dostępność samochodów po-
przez doskonałe produkty finansowe
umożliwiające leasing lub wynajem sa-
mochodu na doskonałych warunkach.
Audi ma dedykowany program finanso-
wy dla swoich Klientów pod nazwą Audi
Perfect Lease. Jest to idealne narzędzie do
korzystnego zakupu nowego Audi.

Czym kupujący najczęściej kierują się
przy wyborze auta?

– Nie ma jednego czynnika. Oczywi-
ście, wielu zwraca uwagę na takie ele-
menty, jak niezawodność, inni patrzą na
prestiż, a jeszcze innych urzeka design na-
szych samochodów. Na pewno te czynniki
są bardzo często brane pod uwagę. Ja jesz-
cze do tego dołożyłbym osiągi samocho-
du, komfort i oczywiście atrakcyjny spo-
sób finansowania zakupu. Warto wspo-
mnieć o największej od lat ofensywie mo-
delowej Audi, również w obszarach mię-
dzy klasycznymi segmentami, np. desi-
gnerski Q3 Sportback czy nadchodzący
wielkimi krokami miejski crossover A1
City Carver. Należy jeszcze wspomnieć, że
zbliża się pierwszy elektryczny model
Audi e-tron, który będziemy mogli zoba-
czyć w naszym salonie w ciągu kliku naj-
bliższych tygodni. 
Jakie cechy takiego auta są najbardziej
pożądane?

– Nasi Klienci zazwyczaj oczekują
sprawdzonej jakości, legendarnego napę-

Rozmawia ANETA SIENICKA

Klienci coraz częściej oczekują innowacyjnych usług i funkcji, które połączą kierowców ze
światem. Najświeższe wiadomości, pogoda i informacje o ruchu drogowym, a wszystko to 
z prędkością 4G LTE – o rozwoju rynku samochodowego rozmawiamy z Piotrem Wnękowskim,
dyrektorem zarządzającym salonu Audi Krotoski-Cichy Warszawa. 

Audi przyszłości
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du na cztery koła quattro oraz zaawanso-
wanych systemów bezpieczeństwa. Jednym
z nich jest systemem, który podnosi bok
nowego Audi A8 o osiem centymetrów
w przypadku wykrycia zderzenia boczne-
go. Klienci coraz częściej oczekują inno-
wacyjnych usług i funkcji, które połączą
kierowców ze światem. Najświeższe wia-
domości, pogoda i informacje o ruchu dro-
gowym, a wszystko to z prędkością
4G LTE – wystarczy nacisnąć przycisk. Go-
ogle Street View™, pozwala na obejrzenie
celu podróży przed przybyciem. Dzięki Ap-
ple CarPlay lub Google Android Auto ma
się też wygodny i bezpieczny dostęp do wy-
branych aplikacji i treści na smartfonie. To
właśnie jest Audi connect. Usługi myAudi
i Audi connect sprawiają, że jazda jest jesz-
cze bardziej relaksująca i bezpieczna.
Kto jest nabywcą aut luksusowych? Czy
to wciąż najczęściej są firmy?

– Naszymi Klientami w zdecydowanej
większości są firmy i osoby prowadzące
działalność gospodarczą. Wpływ na to
mają duże korzyści podatkowe – mimo
zmiany w przepisach ograniczających je

tylko do 150 000 zł netto – oraz nowy
model użytkowania samochodów – najem
z pełną obsługą (pakiety serwisowe). Ko-
rzyści to mobilność, nowy samochód co
2–5 lat, prestiż, bezobsługowość.
Większość producentów aut, również
tych z klasy premium, wprowadza do
swojej oferty auta hybrydowe i elek-
tryczne. Czy to jest według pana właści-
wy kierunek, skoro nadal w Polsce sprze-
daje się niewiele aut z napędem elek-
trycznym? Czy to się może zmienić w przy-
szłości?

– Moim zdaniem, choć dziś jeszcze
tego nie dostrzegamy, bardzo szybko zmie-
nia się infrastruktura związana z obsługą
samochodów elektrycznych. Jest to bardzo
silny trend, który w niedalekiej przyszło-
ści przełoży się na wzrost zainteresowania
alternatywnymi napędami, a to przełoży
się na sprzedaż. Dlatego już dziś każdy pro-
ducent ma lub za chwilę będzie miał
w ofercie samochód elektryczny. Za kil-
kanaście, kilkadziesiąt lat napędy spalinowe
będą na świecie zakazane. W Szwecji od
2030 roku sprzedaż takich samochodów

będzie zabroniona. I to jest dziś kierunek
rozwoju motoryzacji na świecie.

Audi, jak wspomniałem, również szy-
kuje swój model e-tron – pierwszy w peł-
ni elektryczny samochód spod znaku
czterech pierścieni. Potężnie zbudowany
sportowy SUV umiejętnie łączy dużą
przestrzeń z komfortem samochodu luk-
susowego. Nie poddaje się tradycyjnym
ograniczeniom pojazdów elektrycznych
– zapewnia wysokie osiągi dzięki mocy na-
wet do 408 KM, zasięg powyżej 400 km
i możliwość szybkiego ładowania mocą aż
150 kW w czasie krótszym niż 30 minut.
Jak według pana będzie wyglądał rozwój
rynku samochodów w Polsce w przy-
szłości?

– Jak już wspomniałem, rynek mo-
toryzacyjny bardzo mocno się zmienia,
a Polska jest jego nieodłączną częścią.
Świat idzie w kierunku napędów alter-
natywnych, szukając najkorzystniejszych
rozwiązań. Na dziś wydaje się, że będzie
się zwiększał udział samochodów z na-
pędem hybrydowym i elektrycznym.
Zmianie ulegnie również forma zakupu
samochodów. Będziemy przechodzili
z posiadania samochodów na własność
w kierunku abonamentowego wynaj-
mowania aut. I zapewne samochody
będą w wielu elementach przypominać
nasze smartfony, z którymi będą się ko-
munikować. Pamiętajmy również o trwa-
jących pracach nad autonomicznymi sa-
mochodami, które być może odbiorą nam
przyjemność z jazdy, sadzając nas na
miejscu pasażera. �

Nasi Klienci zazwyczaj oczekują sprawdzonej 
jakości, legendarnego napędu na cztery koła
quattro oraz zaawansowanych systemów 
bezpieczeństwa

Zgrany zespół to klucz do sukcesu



Twarze biznesu

18 przedsiebiorcy@eu

Jak tworzy się dobrze prosperujący biz-
nes?

– Wszystko zaczyna się od pomysłu,
który stanowi podstawę dobrego bizne-
splanu. Następnie trzeba oszacować swój
budżet, możliwości oraz siły, bo od idei do
realizacji biegnie długa droga pełna prze-
szkód. Bardzo ważne, by w chwili zała-
mania była w pobliżu jakaś życzliwa oso-
ba wspierająca nasze działania. Dla mnie
taką pomocą okazała się rodzina, tylko

dzięki nim się nie poddałam. Szybko wy-
ciągnęłam wnioski z sytuacji kryzyso-
wych stwierdzając, że nic nie jest równie
potrzebne przy budowaniu interesu jak lu-
dzie. Warto inwestować w dobrych pra-
cowników, ponieważ potencjał ludzki
jest nie do przecenienia.
Dlaczego wybrała pani branżę gastro-
nomiczną?

– W moim przypadku wybór nie był
oczywisty. Poniekąd zdecydowała za mnie

miłość od pierwszego wejrzenia. Widok
białego dworku na skraju lasu kompletnie
nas urzekł. Ponieważ budynek jest duży,
idealnie nadaje się na restaurację. Zamysł
spodobał się innym, tak samo jak miejsce,
pozostało więc wybrać rodzaj serwowa-
nych dań. Tu bezcenną wskazówką oka-
zało się zamiłowanie do kuchni staropol-
skiej, która zainteresowała nas na tyle, że
postanowiliśmy uczynić ją atutem lokalu.
W tym momencie krasnodworskie po-
trawy mają już charakter międzynarodo-
wy, ale z wielkim sentymentem staramy się
utrzymać w menu chociaż kilka tradycyj-
nych pozycji.
Kiedy  restauracja stała się rozpozna-
walna na rynku warszawskim?

– Od samego początku stawialiśmy na
jakość, dzięki czemu Krasnodwór bardzo
szybko zyskał grono wielbicieli, którzy re-
komendowali go swoim znajomym. Takim
sposobem w zaledwie trzy lata od otwar-
cia wyrobiliśmy sobie opinię dobrej re-
stauracji. Pierwsze oficjalne wyróżnienie
uzyskaliśmy w 2012 roku otrzymując
nagrodę „Złoty widelec”, co pociągnęło
za sobą jeszcze większe zainteresowanie
naszym lokalem. Od tamtego momentu
praktycznie rokrocznie zajmujemy czo-
łowe miejsca w plebiscytach gastrono-
micznych, z czego jestem bardzo dumna.
Nie spoczywam jednak na laurach. Wła-
śnie otrzymaliśmy dwa „widelce” w kon-
kursie „Poland 100 Best Restaurants”,
a już pracujemy nad zdobyciem trzech!
Do jakiego klienta skierowany jest pani
biznes?

– Każdy jest u nas mile widziany. Ce-
nimy sobie zarówno stałych bywalców, jak
i nowych Gości poszukujących wyjątko-
wych smaków. Nie kategoryzujemy klien-
tów ze względu na wiek czy status mate-
rialny. Takie podejście sprawia, że ludzie
wracają do Krasnodworu, czując się swo-
bodnie pomimo prestiżu tego miejsca.

Rozmawia KAROLINA RACZYŃSKA

Renesans branży gastronomicznej przybiera nowe oblicze. Młode pokolenie świadomie re-
zygnuje z organizacji przyjęć czy gotowania w domu na rzecz jedzenia w bistro czy barach.
Nie dziwi więc fakt, że konkurencja na rynku rośnie, a lokale prześcigają się w atrakcyjnych
ofertach. Jednak mało która restauracja jest równie popularna co Krasnodwór. Usytuowany
na warszawskim Bemowie dworek zachwyca nie tylko lokalizacją, ale przede wszystkim re-
welacyjną kuchnią polską, która z roku na rok przyciąga nowych gości spragnionych po-
wrotu do tradycji. O tym, jak stworzyć miejsce warte zapamiętania opowiada właścicielka
firmy Krasnodwór Restauracje Katering, Krystyna Krawczyk.

Krasny biznes
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Czy płeć wpływa na sposób prowadzenia
restauracji?

– Na pewno płeć żeńska wykazuje się
większą wrażliwością oraz estetyką, co
wbrew pozorom jest niezwykle ważnym
atutem w biznesie. Te właśnie cechy spra-
wiają, że moje relacje z pracownikami oraz
gośćmi są cieplejsze i bardziej rodzinne niż
kontakty stricte biznesowe. Oczywiście, jak
to w rodzinie – bywa różnie, ale dzięki wy-
pracowanej wspólnie lojalności mogę być
pewna, że cały zespół pracuje najlepiej jak
potrafi na markę restauracji.  Mimo suk-
cesu, który odniosłam, bywam czasem
traktowana przez kolegów z branży pro-
tekcjonalnie. Wybaczam im to jednak, bo
uważam, że jedyną różnicą między nami
jest płeć, a nie kompetencje.
W jaki sposób angażuje się pani osobiście
w rozwój firmy?

– Jestem w pełni dyspozycyjna. Rolą
szefa jest przede wszystkim bycie w go-
towości niezależnie od sytuacji. Oczywi-
ście podpisuję też pełnomocnictwa, do-
kumenty oraz decyzje dotyczące Krasno-
dworu. Poza tym staram się nadzorować

działania w restauracji, ale przyznam
szczerze, iż z biegiem lat rozrosła się ona
na tyle, że powierzyłam część obowiązków
mojej córce. Wymagało to sporego kredytu
zaufania, ale opłacało się. Trzeba pamię-
tać, że i ja jestem tylko człowiekiem. Cza-
sem bywam zmęczona oraz wypalona, a
kiedy indziej mocno daję się we znaki.
Wtedy przydaje się mój zespół zarządza-
jący, który nakreśla odpowiednią per-
spektywę, bym mogła spokojnie skupić się
na priorytetach.
W jakim kierunku planuje pani rozwijać
biznes?

– Ciężko stworzyć plan dla tak dyna-
micznego interesu, jak lokal gastrono-
miczny. Póki co zdradzę tylko, że nieba-
wem uczestniczymy w „Restaurant Week”.

Mamy też wiele projektów do zrealizo-
wania. O tym, czy uda nam się osiągnąć
cel, zadecyduje życie. Więcej nie po-
wiem, by nie zapeszać. 
Czy ma pani jakieś szczególne marzenie
dotyczące Krasnodworu?

– Chciałabym, aby kiedyś nasze miej-
sce znalazło się w bardzo prestiżowym
przewodniku Michelin. Doskonalimy
warsztat kulinarny pod okiem Marcina So-
bola – świetnego Szefa Kuchni, a jedno-
cześnie Prezesa Stowarzyszenia Euro-To-
ques Polska. Zdajemy sobie jednak spra-
wę, że na takie wyróżnienie trzeba na-
prawdę zasłużyć. Nie ustajemy więc w dą-
żeniu do perfekcji. Być może to nasza re-
stauracja stanie się kiedyś inspiracją dla po-
czątkujących restauratorów. �

Każdy jest u nas mile widziany. Cenimy sobie 
zarówno stałych bywalców, jak i nowych Gości
poszukujących wyjątkowych smaków.
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Jak zaczęła się pańska przygoda z upo-
minkami?

– Dawno, dawno temu w roku pań-
skim 1983 postanowiłem produkować
w naszej firmie HOSSA-PLEX, prowa-
dzonej razem ze śp. Hanią Szewczyk, pu-
dełka na biurko z tworzywa sztucznego
wypełnionego karteczkami papieru do
podręcznych zapisków, z miejscem na dłu-

gopisy i flamastry. Flamastry wtedy już
były. Nie było natomiast tworzywa sztucz-
nego i papieru. Przepraszam, te produk-
ty były, ale niedostępne dla rzemieślnika,
jak wtedy nas określano. Niemniej jednak
pomysł chwycił i udawało nam się sprze-
dawać dziesiątki tysięcy egzemplarzy
rocznie. Potem doszły inne podobne ar-
tykuły, w sumie było ich siedem, a na każ-

dym z nich mogły być nadruki reklamo-
we. Takie były początki. Potem Polska
otworzyła się na Zachód i jakoś poszło.
Dzisiaj, jak tłumaczę moim wnukom, że
były takie czasy, kiedy w sklepie stał tyl-
ko ocet i herbata w puszkach, to się py-
tają, czy tak było w całym Carrefourze.
Obecnie działa pan w samorządzie go-
spodarczym. Jak to się zaczęło?

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

– Postanowiłem zaprosić do warszawskiego Novotelu właścicieli firm reklamowych w celu
powołania izby gospodarczej. Pojawili się na nim przedstawiciele stu firm – i tak powstała
Polska Izba Reklamy (PIR). Po dziesięciu latach działalności i pewnych perturbacjach
grono osób z moim udziałem powołało Polską Izbę Artykułów Reklamowych – o historii
swojej branży oraz planach na rozwój biznesu opowiada Zbigniew Grzeszczuk, ojciec-zało-
życiel polskiego rynku upominków reklamowych.

Reklama z historią w tle



– Znowu należy zacząć od dat – nie-
stety, one pokazują czas, który nieubła-
ganie przepływa. Może zabrzmi to trochę
patetycznie. W roku 1997 byliśmy już roz-
poznawalna firmą z pozycją lidera na pol-
skim rynku. Postanowiłem zaprosić do
warszawskiego Novotelu właścicieli firm
reklamowych w celu powołania izby go-
spodarczej. Pojawili się na nim przedsta-
wiciele stu firm – i tak powstała Polska Izba
Reklamy (PIR). Po dziesięciu latach dzia-
łalności i pewnych perturbacjach grono
osób z moim udziałem powołało Polską

Izbę Artykułów Reklamowych (PIAP).
Dziś organizacja liczy 180 podmiotów go-
spodarczych. Od lat zasiadam w gronie za-
rządu tej organizacji, do tego reprezentuję
ją w Krajowej Izbie Gospodarczej, gdzie
jestem radcą i ostatnio członkiem rady
przy Rzeczniku Małych i Średnich Przed-
siębiorstw.

Jakie ma pan plany biznesowa na naj-
bliższe lata?

– Od paru lat zajmuję się projektem
ALLPROPOLSKA – to absolutnie ku-
mulatywny plan promocji Polski w ka-
tegoriach standard i premium, oparty na
ruchomych platformach sprzedażowych,
gablotach, standach i sklepie interneto-
wym. Posiadamy 500 polskich produk-
tów, z których część produkujemy sami.
Własna linia mody patriotycznej, za-
strzeżone grafiki, znaki firmowe. Mamy
podpisane listy intencyjne i umowy han-

dlowe na produkcję alkoholi i tekstyliów
pod własną marką. W samym core biz-
nesie projekt jest w stanie generować ob-
rót na poziomie 36 milionów złotych
rocznie. Podpisaliśmy list intencyjny
z przedstawicielstwem Emiratów Arab-
skich na poszukiwanie inwestora do
tego projektu, prowadzimy też rozmo-

wy z polskimi biznesmenami na ten te-
mat. Sprawa jest otwarta, jeżeli ktoś jest
chętny, to zapraszam. Polskich produk-
tów jest tak dużo, że mogą zastąpić modę
na klasyczny cukierek i długopis panu-
jącą na imprezach i targach. Warto się
wyróżnić. Naszą ofertę kierujemy także
na rynek turystyczny, żeby nie trzeba było
wracać z podróży z przysłowiową ciu-
pagą jako pamiątką z Kołobrzegu. Pie-
niądze leżą na ulicy, my wiemy, jak je
podnieść. 
Zajmuje się pan nie tylko biznesem, ale
także… poezją. Co sprawiło, że chwycił
pan za pióro?

– Jak mówią znawcy tematu, pisanie
wierszy przychodzi z wiekiem, w moim
wypadku to pokłosie wigilii z moją zało-
gą. Podczas kolacji żartobliwie opisywa-
łem poszczególne osoby, używając do
tego fraszek lub krótkich form wierszo-
wanych. A że załoga była liczna, to trze-
ba było trochę popracować głową. Pisa-
nie to reakcja na wydarzenia z otaczają-
cego nas świata – te polityczne i te nie-
polityczne, chociaż w Polsce wszystko jest
polityczne. Moje tomiki dzielą się na
rozdziały: „celebrity”, „political”, „tho-
ughts” oraz „drugs, sex, rock&roll” i do-
tyczą, jak widać, różnych tematów. Po-
wstało ich do tej pory pięć, obecnie szu-
kam wydawcy szósty, a napisane są już na-
stępne dwa. Jak pani widzi, nie „nadan-
żam”, jak mówi klasyk. Mistrzowie, któ-
rych podziwiam, to Ludwik Jerzy Kern
i Jan Sztaudynger. �
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Pomysł chwycił i udawało nam się sprzedawać
dziesiątki tysięcy egzemplarzy rocznie. Potem
doszły inne podobne artykuły, w sumie było ich
siedem, a na każdym z nich mogły być nadruki
reklamowe

Mobilna reklama projektu
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Jak pokrótce można scharakteryzować
Zintegrowany System Kwalifikacji? Dla
kogo jest przeznaczony?

– Zintegrowany System Kwalifikacji to
nowoczesne rozwiązanie dedykowane
dwóm grupom odbiorców: pracobiorcom,
którym pozwala na łatwiejsze i bardziej
świadome zarządzanie rozwojem wła-
snym, oraz pracodawcom, którzy dzięki
systemowi mogą lepiej identyfikować
kwalifikacje swoich pracowników i kan-
dydatów do pracy oraz efektywniej nimi
zarządzać. 

ZSK to także nowe podejście do
uczenia się i kształtowania swojej ścieżki
zawodowej, integrujące kształcenie for-
malne i nieformalne, czyli to zdobywane
samodzielnie lub w praktyce zawodowej.
Jest to system pozwalający na inne po-
strzeganie procesu kształcenia i zdoby-
wania wiedzy, odpowiadające współcze-
snym uwarunkowaniom świata edukacji
i pracy.

Najważniejsze korzyści z punktu wi-
dzenia pracownika to możliwość łatwego
porównania i lepszego dostosowania do
swoich potrzeb możliwych do uzyskania
certyfikatów i dyplomów, a także możli-
wość uznania kwalifikacji uzyskanych
poza systemem edukacji formalnej – na
przykład w miejscu pracy lub w toku sa-
mokształcenia. 

To również jasny i przejrzysty sposób
komunikowania się z pracodawcą, za-
równo na rodzimym, jak i europejskim
rynku pracy. W praktyce może to ozna-
czać, że polski pracownik z określonymi
kompetencjami może za granicą oczekiwać
takiej samej płacy, jak tamtejszy pracow-
nik o analogicznych kwalifikacjach.
Czego mogą oczekiwać pracodawcy?

– Pracodawcy zyskują przede wszyst-
kim czas i oszczędzają pieniądze po-

trzebne na ocenę rzeczywistych kompe-
tencji kandydatów do pracy. ZSK pozwala
na ich zweryfikowanie przez wyspecjali-
zowane podmioty, zewnętrzne wobec
pracodawcy. Wiarygodny certyfikat po-
twierdzający posiadanie określonych, bar-
dzo konkretnych umiejętności przez po-
tencjalnego pracownika jest doskonałym
narzędziem wspierającym przedsiębior-
stwa oraz obniżającym koszty rekrutacji
i prowadzenia działalności gospodarczej
w ogóle.

Pozwala też znacząco ograniczyć licz-
bę błędów w procesach rekrutacyjnych, co
obecnie, wobec dużych trudności z po-
zyskaniem pracowników, jest jedną z naj-
większych bolączek przedsiębiorców. Sys-
tem wspiera również pracodawców chcą-
cych świadomie zarządzać podnoszeniem
kwalifikacji swoich zespołów.

Ogromne znaczenie ma również fakt,
że rozwiązanie, o którym mówimy, ma
charakter ponadnarodowy, co pozwala do-

brze skomunikować się obu stronom sto-
sunku pracy w czasach, w których mo-
bilność pracowników jest czymś natural-
nym i powszechnym. 

Pracodawcy zyskują większe możli-
wości pozyskania zamówień na obcych
rynkach poprzez jasne deklaracje odnośnie
kwalifikacji swojej kadry.
Czy z systemu mogą korzystać tylko
duże firmy, czy będzie on także funkcjo-
nalny w odniesieniu do sektora MŚP?

– System ma uniwersalne zastosowa-
nie. Wykorzystują go zarówno korpora-
cje, jak i małe firmy, czego już teraz
mamy liczne przykłady. Korporacje dzię-
ki niemu systematyzują swoje wymagania
wobec pracowników, wspierają proces za-
rządzania wiedzą i kwalifikacjami. Nato-
miast małym firmom, które nie mają
rozbudowanych działów HR, ZSK po-
maga lepiej zarządzać procesami rekru-
tacyjnymi i minimalizować koszty rekru-
tacji. 

Rozmawia KRZYSZTOF JOŃCZYK

System ma uniwersalne zastosowanie. Wykorzystują go zarówno korporacje, jak i małe
firmy, czego już teraz mamy liczne przykłady. Korporacje dzięki niemu systematyzują swoje
wymagania wobec pracowników, wspierają proces zarządzania wiedzą i kwalifikacjami. 
Natomiast małym firmom, które nie mają rozbudowanych działów HR, ZSK pomaga lepiej
zarządzać procesami rekrutacyjnymi i minimalizować koszty rekrutacji – rozmawiamy 
z Anną Wolską, zastępcą dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Skuteczniejsza rekrutacja 
ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji
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Ponieważ MŚP mają mniejsze możli-
wości współpracy ze szkołami i instytu-
cjami edukacyjnymi, ich udział w systemie
ma duży sens ze względu na wprowadza-
nie kwalifikacji ważnych z punktu wi-
dzenia rozwoju mniejszych firm. 

Warto w takich przypadkach zgłaszać
swoje potrzeby organizacjom zrzeszają-
cym pracodawców i przedsiębiorców,
które łatwiej niż pojedyncza firma mogą
zaistnieć w systemie, czy to poprzez
zgłoszenie kwalifikacji, czy też jej certy-
fikowanie.
Czy ZSK wychodzi naprzeciw potrzebom
regionów?

– W regionach może występować
– stale lub okresowo – zapotrzebowanie
na określone typy kwalifikacji. Regiony
mają własne strategie rozwojowe i inteli-
gentne specjalizacje. System ZSK również
tutaj może wspierać opisywanie i weryfi-
kację tego rodzaju szczególnych potrzeb.
Im więcej podmiotów takich jak samo-
rządy, pracodawcy, organizacje branżowe
i regionalne ma świadomość istnienia
systemu i umie z niego korzystać – tym
pełniej i lepiej może on odpowiadać na
specyficzne zapotrzebowanie na regio-
nalnym rynku pracy.

Instytut Badań Edukacyjnych, pro-
mując ZSK, dociera do każdego regionu,
organizuje tam biura i zatrudnia specjali-

stów wspomagających interesariuszy
w rozbudowie i korzystaniu z systemu. 
Jak kwalifikacje zawarte w systemie od-
noszą się do nowych technologii? Czy ZSK
jest systemem „na czasie”?

– To, czy system odpowiada na bieżące
zapotrzebowanie rynku, czy nawet będzie
je wyprzedzać, zależeć będzie w dużej mie-
rze od jego głównych aktorów – w szcze-
gólności przedsiębiorców. W systemie
mamy już kilka kluczowych kwalifikacji

związanych z nowymi technologiami, ale
naszą ambicją jest zachęcanie pracodaw-
ców identyfikujących przyszłe trendy roz-
wojowe swoich firm i branż do współpracy
z Instytutem w procesie przygotowania
i wdrażania tego rodzaju kwalifikacji do
systemu. Instytut Badań Edukacyjnych
jako jednostka naukowa i badawcza będzie
wspierał rynek w identyfikacji zapotrze-

bowania na kwalifikacje w obszarze no-
wych technologii, poświęcając temu za-
gadnieniu szczególną uwagę. 
Dlaczego warto zaangażować się we
wprowadzanie nowych kwalifikacji do
systemu?

– To inwestycja w rozwój swojej fir-
my i branży. Dzięki wprowadzeniu kwa-
lifikacji do systemu upowszechniamy ją nie
tylko wśród potencjalnych pracowników,
ale również instytucji szkolących, dzięki

czemu pozyskanie pracowników z odpo-
wiadającymi naszym potrzebom kwalifi-
kacjami staje się łatwiejsze.

To również zaangażowanie przyczy-
niające się do realnej zmiany społecznej
w obszarze kształcenia i rynku pracy.
Myślę, że dla części pracodawców będzie
to również ważny element odpowie-
dzialności społecznej. �

Najważniejsze korzyści z punktu widzenia 
pracownika to możliwość łatwego porównania
i lepszego dostosowania do swoich potrzeb
możliwych do uzyskania certyfikatów i dyplomów



W
związku z dynamicznie
zmieniającą się rzeczywi-
stością biznesową oraz pol-
ską gospodarką organiza-

torzy odświeżyli regulamin programu i do-
stosowali go do obecnych trendów. W edy-
cji 2019 docenione zostaną nie tylko
przedsiębiorstwa dbające o uczciwość i ety-
kę w biznesie oraz relacje z interesariu-
szami firmy, ale także te nastawione na nie-
ustanny rozwój, stale poszerzające swoją
ofertę i jej jakość, oferujące nowe, lepsze
towary bądź usługi.

Tym, co wyróżnia program „Przed-
siębiorstwo Fair Play” spośród wielu
obecnych na rynku certyfikacji, jest do-
głębna weryfikacja firm biorących udział
w programie. Oceniane są wszystkie
aspekty działalności firmy, a nie tylko jej
wyniki finansowe czy jakość wyrobów. Po-
przez wyróżnianie uczciwych przedsię-
biorstw organizator zachęca otoczenie
biznesowe do zachowań etycznych, a tak-
że do kształtowania pozytywnych relacji
ze społecznością lokalną oraz dbałości
o środowisko naturalne.

Do programu mogą się zgłaszać
wszystkie firmy działające, zarejestrowa-
ne i posiadające siedzibę w Polsce, pro-
wadzące swoją działalność przez co naj-
mniej cały rok kalendarzowy poprzedza-
jący daną edycję. Tytuł może otrzymać fir-
ma przestrzegająca przepisów prawa oraz
przyjętych norm społecznych, wywiązu-
jąca się z podjętych zobowiązań, wyka-
zująca szacunek wobec partnerów bizne-
sowych, stosująca zasady uczciwej kon-
kurencji i przejrzystości informacji, biorąca
odpowiedzialność za pracowników, śro-
dowisko naturalne i społeczność lokalną.

Organizatorem programu jest Fun-
dacja „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – jeden
z pierwszych w Polsce niezależnych in-
stytutów badawczych i czołowych pol-
skich think tank-ów. Instytut, poprzez re-
alizowane projekty, obiektywne badania
i analizy, edukację i opracowywane re-

komendacje dla polityki gospodarczej,
wspiera reformy rynkowe, rozwój in-
stytucji demokratycznych i tworzenie
przyjaznego klimatu dla działalności go-
spodarczej. Program „Przedsiębiorstwo
Fair Play jest afiliowany przy Krajowej
Izbie Gospodarczej. 

�

Rafał Korzeniewski

Wraz z początkiem 2019 roku rozpoczęła się XXII edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair
Play” – najstarszego ogólnopolskiego programu certyfikującego przedsiębiorstwa w obsza-
rze etyki biznesu. Firmy z całej Polski mogą uwiarygodnić swoją uczciwość i rzetelność po-
przez uczestnictwo w programie. Na złożenie deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa
mają czas do 31 maja b.r.

Ciekawi jutra 
– XXII edycja programu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu
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P
NSA co roku nagradza najlepszych
specjalistów w branży. Komisja Sę-
dziowska, w skład której wchodzą
doświadczeni praktycy sprzedaży,

w dwuetapowym procesie oceny wyłania
laureatów, którzy wykazali się najlepszy-
mi wynikami w sprzedaży, innowacyjno-
ścią i kreatywnością, umiejętnością pracy
w zespole oraz etyką postępowania.

X edycja konkursu PNSA to łącznie
14 laureatów i 18 wyróżnionych. Wyło-
niono też najlepszego z najlepszych – przy-
znano tytuł Supersprzedawcy oraz dwa
wyróżnienia w tej kategorii. Tytuł Super-
sprzedawcy w X edycji PNSA otrzymała
Agnieszka Składowska z Contact Center
Banku Pekao SA. Wyróżnienia przyznano
dwóm osobom: Maciejowi Natorskie-
mu  – LINK 4 TU SA i Damianowi Smo-
rońskiemu – PGNiG Obrót Detaliczny. Ty-
tuł Supersprzedawcy Kapituła Sędziowska
PNSA przyznaje na podstawie oceny osią-
gnięć kandydata oraz punktów uzyskanych

w drugim etapie konkursu, czyli osobi-
stych prezentacjach finalistów.

Po raz trzeci przyznano Nagrodę Spe-
cjalną Prezesa PNSA. Otrzymał ją prof. dr
hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Za-

rządzania Uniwersytetu Warszawskiego za
wieloletni wkład merytoryczny w rozwój
sektora przedsiębiorczości w Polsce. Lau-
dację wygłosił dr Chahid Fourali, Członek
Zarządu PNSA. �

Rafał Korzeniewski

3 grudnia w warszawskim Hotelu Intercontinental podczas Gali Finałowej X edycji Konkursu
Polish National Sales Awards nagrodzono liderów sprzedaży i obsługi klienta w Polsce. Wy-
jątkową, jubileuszową edycję konkursu objęła patronatem Andżelika Możdżanowska, Pełno-
mocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju. Ideą Konkursu jest kształtowanie i promowanie dobrych praktyk w sprze-
daży oraz wysokich standardów etycznych. W Gali uczestniczyło ponad 200 osób – w gronie
gości znaleźli się przedstawiciele organizacji sprzedażowych, naukowych, firm, organizacji
biznesowych i mediów.

PNSA docenia efektywnych 
i etycznych sprzedawców

Usatysfakcjonowani laureaci

Najlepsi z najlepszych

Elżbieta Pełka, prezes PNSA i Hubert Pełka,
Marketing Director Central & Eastern Europe
L’Occitane en Provence

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

W artykule wykorzystano materiały prasowe i zdjęcia organizatora
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K
apituła ogólnopolskiego Kon-
kursu organizowanego przez
Fundację WIP Warto im Pomóc
nagrodziła osoby i podmioty

gospodarcze, które w wybitny sposób
przyczyniają się do popularyzacji rzetel-
nego prowadzenia działalności gospo-
darczej. W tegorocznej edycji plebiscytu
zostały przyznane: Nagroda im. Wokul-
skiego, nagrody SUPER WIKTORIA oraz
nagrody WIKTORIA. 23 firmy i osobo-
wości otrzymały nagrodę SUPER WIK-
TORIA, w tym redaktor naczelna maga-
zynu „przedsiębiorcy@eu” i założycielka
Klubu Integracji Europejskiej – Barbara
Jończyk, która doceniona została za pro-

Ewa Maj

Redaktor naczelna magazynu „przedsiębiorcy@eu” Barbara Jończyk odebrała Super Wiktorię!

Po raz 21. elitarna grupa przedsiębiorców została uhonorowana prestiżową nagrodą WIK-
TORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców, świadczącą o doskonałej kondycji firm, które wpły-
wają na rozwój polskiej gospodarki. Tegoroczne statuetki zostały wręczone w trakcie
Wielkiej Gali, która miała miejsce w dniu 27 października br. w Warszawie. W uroczystym
wydarzeniu wzięli udział laureaci i ich goście, przedstawiciele władz państwowych i samo-
rządowych oraz ludzie ze świata nauki, kultury i mediów.

XXI edycja konkursu WIKTORIA 
– Znak Jakości Przedsiębiorców

Laureaci nagrody Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

W artykule wykorzystano materiały prasowe i zdjęcia organizatora
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mocję przedsiębiorczości i idei społecznej odpowiedzialności bizne-
su. Statuetki WIKTORIA  odebrały 22 firmy w dziewięciu katego-
riach. Po raz dwunasty została przyznana nagroda im. Wokulskiego,
którą w tym roku otrzymał Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Kole – Czesław Cieślak. Wśród laureatów znalazły się takie
firmy, jak NATALIA GOLD, KGH Polska Sp. z o.o., ECO MILAN
Sp. z o.o., MARMA POLSKIE FOLIE, Spółdzielnia Mleczarska Mle-
kovita, Zakłady Mięsne Zakrzewscy, Grupa DELUXE Sp. z o.o., MOL-
LON COSMETICS Sp. z o.o., Hotel SIXTSIX &Restauracja NOBU.

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu WIKTORIA – Znak Ja-
kości Przedsiębiorców była znakomitą okazją do tego, aby znaleźć
się w gronie najlepszych polskich przedsiębiorstw. Konkurs kiero-
wany jest do firm posiadających siedzibę na terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej, a jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości oraz ini-
cjatyw gospodarczych, a także upowszechnianie zasad etyki w biz-
nesie. Otrzymanie prestiżowej nagrody WIKTORII stanowi po-
twierdzenie wysokiej jakości oraz konkurencyjności oferowanych pro-
duktów i usług. �

Wydarzeniu towarzyszył atrakcyjny pokaz mody Marty Banaszak

Prezes WIP Waldemar Piórek otoczony artystkami zespołu Sopranissimo Przemówienie prezesa Waldemara Piórka

Energetyczny występ Kubańczyków porwał gości do tańca

Podczas wydarzenia odbyła się też aukcja obrazów na rzecz fundacji



Biznes i gospodarka

30 przedsiebiorcy@eu

S
potkanie swoją obecnością uświet-
niło wielu znamienitych gości,
m.in. Tadeusz Skobel – podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Energii,

Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT
NOT, Piotr Szymczak – Prezes SEP, rek-
torzy warszawskich uczelni: JM Rektor
PW Jan Szmidt, JM Rektor WSEiZ Mo-
nika Madej, Wiceprezydent Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy – Paweł
Martofel, Barbara Jończyk – Prezes Klu-
bu Integracji Europejskiej, prezesi i dy-
rektorzy przedsiębiorstw branży elektro-
technicznej, redaktorzy i wydawcy. Sala
widowiskowa Warszawskiego Domu Tech-
nika NOT wypełniona była po brzegi dzia-
łaczami i sympatykami SEP.

Wydarzenie z wielkim wdziękiem
i erudycją otworzyła Laura Łącz. W póź-
niejszej części wieczoru mogliśmy także
wysłuchać kilku romantycznych piosenek
w wykonaniu znakomitej artystki. Go-
spodarzem imprezy był Ryszard Marciń-
czak – Prezes Oddziału Warszawskiego.
Gości powitali także Tadeusz Skobel – któ-
ry odczytał adres Ministra Energii Krzysz-
tofa Tchórzewskiego, Piotr Szymczak
oraz Ewa Mańkiewicz-Cudny. 

Niestety, zgromadzenie rozpoczęte
zostało także nutą żałobną. Prezes Od-
działu Warszawskiego SEP poinformował
zebranych o bolesnej stracie, którą po-
niosło środowisko elektryków – 3 stycz-
nia br. zmarł Jacek Szpotański, prezes Sto-
warzyszenia kilku kadencji, znakomity in-
żynier i przedsiębiorca. Imię Jego ojca
– Kazimierza Szpotańskiego – nosi sto-
łeczny oddział Stowarzyszenia. 

Minutą ciszy uczczono pamięć wszyst-
kich zmarłych w ubiegłym roku elektry-

Rafał Korzeniewski

W sposób bardzo odświętny i niekonwencjonalny Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich rozpoczął kolejny rok swej działalności. Bieżący rok jest szczególny, bo-
wiem sto lat temu wraz z pięcioma Organizacjami Założycielskimi elektryków: Lwowską,
Łódzką, Krakowską, Poznańską i Sosnowiecką, Odział Warszawski powołał ogólnokrajowe
Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich (od 1929 roku Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich). Aby uczcić ten ważny dla budzącej się do samodzielnego bytu Polski moment, 
8 stycznia 2019 roku zorganizowano Uroczyste Spotkanie Noworoczne oraz Galę wręczenia
nagród Konkursu Elektrolaur Mazowsza.

Inauguracja obchodów 100-lecia 
Oddziału Warszawskiego SEP

Statuetki Konkursu Elektrolaur Mazowsza oraz okolicznościowe albumy

Wręczenie Medali im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego: Zenon Stodolski, Ryszard Marcińczak, Piotr Szymczak,
Miłosława Bożentowicz, Marek Lepa

Fot. Dmytro Savchenko (4)

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu
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ków, a swe bardzo ciepłe wspomnienia
o Jacku Szpotańskim przekazał uczestni-
kom Zbigniew Filinger.

Kolejny punkt programu poprowadził
Wojciech Urbański, który w barwnej pre-
zentacji ukazał losy warszawskich elek-
tryków i ich „wiekowej” już organizacji.
Następnie wręczono okolicznościowe od-
znaki i medale najbardziej szacownym
członkom SEP: Zasłużonego Seniora SEP,
Srebrne Odznaki Honorowe SEP, Meda-
le im. prof. Pawła Jana Nowackiego i Mi-
chała Doliwo-Dobrowolskiego, a także
certyfikaty Asystenta, Specjalisty, Rze-
czoznawcy i Weryfikatora Stowarzyszenia
Elektryków Polskich.

Głównym, najbardziej z pewnością
emocjonującym momentem Spotkania
Noworocznego OW SEP była jednak
Gala wręczenia nagród Konkursu Elek-
trolaur Mazowsza. W rywalizacji wzięły
udział zarówno duże przedsiębiorstwa
przemysłowe, jak i niewielkie firmy. Zgło-
szenia napłynęły od władz samorządo-
wych, uczelni wyższych i biur projekto-
wych. Reprezentowały one wiele sfer ak-
tywności elektryków: transport, techniki
odgromowe, energetykę konwencjonalną
i odnawialną, ochronę ziemnozwarciową
i przeciwporażeniową, informatykę, or-
ganizację produkcji czy najnowocześniej-
sze systemy branży oświetleniowej. Aby
sprostać zadaniu wyłonienia laureatów,
Kapituła Konkursu promowała zgłoszenia
w czterech kategoriach i zwycięzcami
w tym turnieju zostały niżej wymienione
firmy. 

W kategorii „Innowacja”:
• KOLEN.PL Sp. z o.o. Sp.k.
• Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
• Hyper Poland
• Smart Cities Sp. z o.o.

W kategorii „Przedsiębiorczość na rynku
globalnym:
• CADprofi A. Czubek, J. Kosiorek s.c.
• LCS Lightning Control Systems 
Sp. z o.o.

W kategorii „Wspieranie polskiej
nauki i biznesu”:
• SWPS Uniwersytet Humanistyczno-
społeczny
• TMSYS Sp. z o.o.
• Centrum Badawcze PAN KEZO

W kategorii „Promocja polskiej marki”:
• ELKO-BIS Systemy Odgromowe 
Sp. z o.o.
• BBlux Oświetlenie profesjonalne

Po emocjach związanych ze zdobyciem
statuetek i certyfikatów wszyscy chętnie
wysłuchali piosenek kabaretowych w wy-
konaniu Marka Majewskiego, a następnie

wspomnień nestora elektrycznego fachu
– pana Ryszarda Hernika. To były bardzo
wzruszające chwile. Gość Honorowy Gali
opowiadał o swoich inżynierskich obo-
wiązkach w Hucie Stalowa Wola po dru-
giej wojnie światowej oraz o ponad 40-let-
niej aktywności na rzecz Stowarzyszenia
Elektryków Polskich.

Całość uroczystości świątecznej i no-
worocznej ubarwił chór Bemcanto, wy-

konując wzruszające kolędy i pastorałki.
Autorski aranż, wirtuozeria i wyśmienite
prowadzenie chóru przez maestro Michała
Habera z Zespołu Mazowsze wdzięcznie
podkreśliły nastrój wieczoru. Towarzyskie
konwersacje zaś i wymiana poglądów po
seminarium w kuluarach podczas świet-
nego bankietu – znakomicie dopełniły to
ciekawe wydarzenie.

�

Po emocjach związanych ze zdobyciem statu-
etek i certyfikatów wszyscy chętnie wysłuchali
piosenek kabaretowych w wykonaniu Marka
Majewskiego, a następnie wspomnień nestora
elektrycznego fachu – pana Ryszarda Hernika

Chór Bemcanto pod dyrekcją Michała Habera

Goście Gali Elektrolaur Mazowsza: Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT, Tadeusz Skobel – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Energii, Piotr Szymczak – Prezes SEP
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B
ezpieczeństwo biznesu jest naszą
wspólną, polską sprawą, a orga-
nizatorzy Kongresu – Komitet
Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej

Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie
Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
- pragną pomóc polskim przedsiębiorcom.
Celem Kongresu była wymiana doświad-
czeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa

fizycznego, organizacyjnego, technolo-
gicznego, osobowego i prawnego. 

Podczas kongresu przyznano też wy-
różnienia dla firm i osób, które w szcze-
gólny sposób przyczyniły się do tworze-
nia bezpieczeństwa biznesu. Pierścieniem
Patrioty zostali uhonorowani prof Jan Kli-
mek, dyrektor Instytutu Przedsiębior-
stwa SGH, Członek Europejskiego Ko-

mitetu Ekonomiczno-Społecznego w Bruk-
seli, Prezes Katowickiej Izby Rzemieślni-
czej oraz Małej i Średniej Przedsiębior-
czości w Katowicach, Wiceprezes Związ-
ku Rzemiosła Polskiego w Warszawie; me-
cenas Ryszard Kalisz, adwokat, b. minister
spraw wewnętrznych i administracji, b. se-
kretarz stanu w Kancelarii Prezydenta;
gen. Adam Rapacki, wspólnik zarządza-
jący w kancelarii bezpieczeństwa Rapac-
ki i wspólnicy, w latach 2007–2012 pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji i Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych; dr Ryszard Nowak,
Prezes Zarządu Krajowego Stowarzysze-
nia Eksporterzy RP oraz Sławomir Ga-
wiński, Wiceprezes Zarządu Impel Faci-
lity Services Sp z o.o, członek Komitetu
Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Go-
spodarczej.

Laur Bezpieczeństwa Biznesu otrzy-
mały firmy Remontowa Holding SA
– główny Patron Kongresu, Impel Facili-
ty Services Sp. z o.o. – patron specjalny
Kongresu, RAW Sp. z o.o., Emag Serwis
Sp. z o.o. i Polskie Sieci Energetyczne SA.

Wydarzenie uświetnił koncert pieśni
patriotycznych Zespołu Dragon YOUNG
pod kierownictwem Beaty Burczak Soli-
wody. �

Rafał Korzeniewski

Na 100-lecie rocznicy polskiej przedsiębiorczości 26 marca 2018 r. po raz pierwszy 
w Polsce zorganizowany został Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, który wyszedł naprzeciw
współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju. 

Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

Redaktor naczelna magazynu „przedsiębiorcy@eu” Barbara Jończyk uhonorowana Pierścieniem Niepodległości

W oczekiwaniu na laureatów

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu
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W
ydarzenie zgromadziło po-
nad tysiąc uczestników z ca-
łej Polski. Najważniejszym
celem kongresu było stwo-

rzenie platformy porozumienia i wymia-
ny doświadczeń dla polskich przedsię-
biorców, naukowców, samorządowców
oraz administracji centralnej. Motywem
przewodnim tegorocznej edycji było ha-
sło „Nowoczesna gospodarka – kapitał dla
przyszłości”.

W ramach kongresu odbyło się blisko
30 paneli dyskusyjnych, w ramach których
podejmowane były najistotniejsze kwestie
związane z rozwojem ekonomicznym
i społecznym, jak m.in. poziom polskich
innowacji, rola uczelni wyższych w kształ-
towaniu rynku pracy, wyzwania rynku
energetycznego, rozwój regionalny w per-
spektywie 2014–2020, rynek mieszka-
niowy w Polsce, współpraca biznesu oraz
samorządów, społeczna odpowiedzial-
ność biznesu czy komercjalizacja badań.
W ramach kongresu odbyły się również
warsztaty Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.

Nagrodzono również najprężniej dzia-
łające polskie firmy i instytucje, które
otrzymały wyróżnienia przyznawane przez
Polską Agencję Przedsiębiorczości. Pierw-
szy dzień zwieńczyła gala, w ramach któ-
rej przyznane zostały nagrody specjalne
– Ikona Przedsiębiorczości dla Zygmun-
ta Solorza, twórcy Telewizji Polsat, Ikona
Nauki dla prof. Macieja Chorowskiego,
dyrektora Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju oraz Ikona Samorządu, którą
otrzymał Wadim Tyszkiewicz – prezydent
Nowej Soli. �

Rafał Korzeniewski

Wadim Tyszkiewicz ikoną samorządu

Przed jakimi wyzwaniami stoi polska gospodarka, co wpływa obecnie na jej rozwój 
oraz czy polskie firmy oraz uczelnie mogą skutecznie konkurować z podmiotami z Europy
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć
uczestnicy VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się 24 i 25 września 
2018 r. w Międzynarodowych Targach Poznańskich. W inauguracji wydarzenia wzięła udział 
Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii.

Aby być konkurencyjnym, 
trzeba być nowoczesnym
– podsumowanie VI Polskiego Kongresu 
Przedsiębiorczości 

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

Podczas jednego z paneli
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W
spółpraca pomiędzy przed-
siębiorcami a samorząda-
mi to bardzo istotna kwe-
stia. Dla obu stron bardzo

ważna jest kooperacja wspólnych intere-
sów. Przedstawiciele władz samorządo-
wych powinni znać oczekiwania przed-
siębiorców, natomiast przedsiębiorcy po-
winni wiedzieć, na jaką pomoc ze strony
władz lokalnych mogą liczyć. Najważ-
niejszą rolę gra tutaj dobra komunikacja. 

W panelu Samorząd i Biznes zostały
zaprezentowane najlepsze biznesowe pro-
jekty, w których ważną rolę odgrywa
współpraca samorządu z regionalnymi
przedsiębiorcami. Jako wzorce można
podać współpracę Miasta Stalowa Wola
i Huty Stalowa Wola oraz projekt kar-
diologiczny realizowany przez Centrum
Medyczne MEDYK. Podczas Kongresu
BWL nie zabrakło debaty na temat In-
westycji. Zaproszeni prelegenci rozmawiali
o dynamice i kierunkach rozwoju połu-

dniowo-wschodniej Polski. W panelu
Energetyka, którego myślą przewodnią
były zagadnienia związane z wyzwaniami
i aktualną sytuacją na rynku energii, dys-
kusję podjęli politycy oraz przedstawiciele
świata nauki i największych firm pocho-
dzących z Podkarpacia. Uwieńczeniem me-
rytorycznej części wydarzenia była Debata
Prezydencka o Gospodarce, w której
udział wzięli kandydaci na Prezydenta
Miasta Rzeszowa. 

Wydarzenie zwieńczyła Gala XVII
Edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda
Gospodarcza, na której zostały wręczone
nagrody dla najlepszych i najaktywniej-
szych gospodarczo firm regionu Podkar-
pacia. �

Olgierd Stańczak

Otwarcie kongresu

Współpraca samorządu i biznesu, Debata Prezydencka o Gospodarce i Gala XVII Edycji 
Konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza to najważniejsze punkty programu V edycji
Kongresu Business Without Limits, który odbył się 18 października 2018 roku w G2A Arena
w Jasionce.

Czy Biznes i Samorząd 
mogą współpracować? 

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

Poza salami również odbywały się duskusje

Podczas jednego z wielu paneli
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G
alę poprzedziła debata pt. „Mo-
tywacja pracowników przez
sport”, w której udział wzięli
Andrzej Czernek, wiceprezes

Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”, Grzegorz Kuca, wicebur-
mistrz dzielnicy Warszawa Bemowo, Grze-
gorz Haftarczyk, członek zarządu Benefit
Systems, Aleksander Skołożyński, Dy-
rektor Pionu Finansów, Członek Zarządu
EmiTel S.A. i Damian Kuraś, Doradca Ko-
mitetu Krajowego ds. wizerunku i ko-
munikacji Stowarzyszenia Olimpiady Spe-
cjalne Polska.

Po debacie przyszedł czas na wyróż-
nienia. W obecnej edycji Konkursu wy-
różniono następujące firmy: w kategorii
Programy stażowe – Kapsch Telematic Se-
rvices; w kategorii Wolontariat – Leroy
Merlin Polska za Fundację Leroy Merlin;
w kategorii Motywacja – Benefit Systems;
w kategorii Edukacja – Lux Med; w ka-
tegorii Zdrowie –Volkswagen Poznań
oraz w kategorii Bezpieczeństwo – Emi-
Tel. Spośród gmin najciekawszymi roz-
wiązaniami dla pracowników mogła po-

chwalić się gmina m.st. Warszawy. Wy-
różniono również dziennikarzy, dla któ-
rych tematyka pracownicza jest bardzo bli-
ska. Nagrodę w kategorii dziennikarskiej
otrzymali: Przemysław Wenerski, wy-
dawca programu TVP „Alarm”, a także
dziennikarz gospodarczy – Bartosz Dyląg. 

Inicjatywa „Pracodawca Godny Za-
ufania” odbyła się pod patronatem Mi-
nisterstwa Inwestycji i Rozwoju, Mini-
sterstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwa Energii, Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej. �

Rafał Korzeniewski

Kolejna, VIII już edycja Konkursu o Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania odbyła się 24 paź-
dziernika. Organizatorzy, m.in. Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja Polskiego Godła Pro-
mocyjnego „Teraz Polska”, nagradzają w ten sposób firmy i instytucje, które w zakresie
polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój
zawodowy pracowników i ochronę ich praw. Uroczysta Gala z wręczeniem nagród odbyła
się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Pracodawca Godny Zaufania patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

Podczas debaty

Pracodawcy godni zaufania W artykule wykorzystano materiały prasowe i zdjęcia organizatora
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K
ongers rozpoczęły tradycyjnie
Targi Biznes Expo, na  których
zaprezentowało się 115 wy-
stawców. Ponadto na targach

można było zasięgnąć eksperckiej wiedzy
w czterech strefach: Prezentacji, Warsz-
tatów Forum Dobrych Praktyk, Eks-
perta oraz Networkingu. Panel poświę-
cony branży automotive przyciągnął
duże grono zainteresowanych. Zapro-
szeni eksperci, m.in. minister Jerzy
Kwieciński i komisarz UE Elżbieta Bień-
kowska, przedstawiali zagadnienia zwią-
zane z wyzwaniami, jakie stoją przed
branżą motoryzacyjną. Kolejnym wyda-
rzeniem dotyczącym tej branży było
spotkanie „Elektromobilność. Przyszłość
to elektryczność”. Eksperci debatowali
o futurystycznych możliwościach roz-
woju branży motoryzacyjnej opartej na
energii elektrycznej.

Uczestników Kongresu zaintereso-
wanych tematem finansów przyciągnę-
ła sesja „Kapitał na rozwój – mamy to!”.
W trakcie spotkania można było zapo-

znać się z propozycjami finansowania
małych i średnich firm. W sesji „Cała Pol-
ska specjalną strefą ekonomiczną” eks-
perci wyjaśniali, co dla przedsiębiorców
oznacza wejście w życie Ustawy o wspie-
raniu nowych inwestycji. Sesję poprze-
dziło podpisanie listu intencyjnego po-
między Katowicką Specjalną Strefą Eko-
nomiczną a Polskim Instytutem Geolo-
gicznym.

Ciekawych spostrzeżeń dokonali uczest-
nicy panelu „Smart(er) city”, w którym
udział wziął Minister Inwestycji i Rozwo-
ju – Jerzy Kwieciński. – Smart(er) city to zu-
pełnie nowe podejście w zarządzaniu mia-
stem. Wyznacznikiem miasta, które defi-
niuje siebie jako smart, jest wysoki poziom
jakości życia jego mieszkańców i poziom
rozwoju gospodarki lokalnej – powiedział
minister Kwieciński. �

Rafał Korzeniewski

Jedno z wystąpień

7500 zarejestrowanych uczestników 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przed-
siębiorstw – ta liczba mówi sama za siebie. Kongres z roku na rok pobija kolejne rekordy
frekwencji. W trakcie wydarzenia odbyło się ponad 100 paneli w ramach równie rekordowej
liczby 12 ścieżek tematycznych. W tym roku zadebiutowała również Strefa Innowacji i Wie-
dzy – autorski projekt warsztatów i prezentacji najnowszych rozwiązań cyfrowych.

Padł rekord frekwencji 
na 8. Europejskim Kongresie MŚP

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

Uroczyste przecięcie wstęgi Na uczestników kongresu czekały propozycje licznych wystawców
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W
inauguracji Kongresu 590
uczestniczyli Władysław Or-
tyl, marszałek województwa
podkarpackiego, Prezydent

RP Andrzej Duda, który podkreślił szcze-
gólny wymiar Kongresu, odbywającego się
w 100-lecie Odzyskania Niepodległości
oraz prezes Narodowego Banku Polskie-
go Adam Glapiński.

Podczas wydarzenia dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się stanowiska naj-

większych firm państwowych, takich jak
Orlen czy też KGHM, na którym można
było zrobić sobie zdjęcie ze sztabką zło-
ta wartą 800 tys. zł. Uczestniczy tłoczyli
się również przed stanowiskiem z wirtu-
alną rzeczywistością. Dużą ciekawość
wzbudzał także wrocławski projekt o na-
zwie Bistrobot, który w specjalnym urzą-
dzeniu wyglądającym jak automat do
kawy przygotowywał wcześniej zamro-
żone dania.

O cyfryzacji administracji i planach
udostępnienia dla obywateli kolejnych
e-usług rozmawiali m.in. minister cyfry-
zacji Marek Zagórski oraz minister przed-
siębiorczości i technologii Jadwiga Emi-
lewicz. Zwieńczeniem pierwszego dnia
było przyznanie przez Prezydenta Andrzeja
Dudę Nagród Gospodarczych Prezyden-
ta RP. Podczas drugiego dnia Kongresu po-
dejmowano wiele tematów związanych
z polską ekonomią. Dyskutowano o ak-
tualnej kondycji i perspektywach rozwo-
ju przemysłu zbrojeniowego oraz jego
wpływie na stan rodzimej gospodarki. Jed-
nym z kluczowych wydarzeń drugiego
dnia Kongresu 590 było wystąpienie pre-
miera Mateusza Morawickiego. �

Aneta Sienicka

Już po raz trzeci odbył się Kongres 590. W wydarzeniu udział wzięło wielu przedstawicieli
świata polityki, biznesu, kultury, sztuki, nauki oraz organizacji pozarządowych. Kongres
590 upłynął pod znakiem debat na temat uwolnienia potencjału polskiego gospodarki.

Kongres 590 za nami patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

Prezydent Andrzej Duda z gośćmi kongresu

Podczas kongresu zaprezentowano wiele
zaskakujących technologii
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U
czestnicy programu ubiegają się
nie tylko o tytuł i certyfikat, ale
też nagrody specjalne. Najważ-
niejsza z nich – Statuetka „Przed-

siębiorstwo Fair Play” – trafiła do 15 firm,
które szczególnie wyróżniły się na tle in-
nych Laureatów XXI edycji programu.
Z kolei wyjątkową działalność na rzecz
środowiska naturalnego nagradzano Wy-
różnieniem Ekologicznym. Wśród wy-
różnień na Uczestników czekały również
cztery nagrody „Debiut Fair Play”. Kapi-
tuła przyznała też 14 medali „Ambasador
Fair Play w Biznesie”.

W ubiegłym roku program „Przed-
siębiorstwo Fair Play” obchodził swoje

Rafał Korzeniewski

Za nami kolejna już edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który od 1998 roku wzmac-
nia wizerunek polskich przedsiębiorstw oraz pomaga zdobyć zaufanie klientów, partnerów
biznesowych i społeczności lokalnej. W tegorocznej edycji o ten prestiżowy certyfikat ubiegało
się niemal 300 firm z całej Polski. Kapituła Programu potwierdziła rzetelność i wiarygodność
280 z nich, przyznając im jednocześnie tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018.

Nagrodzono „Przedsiębiorstwa Fair Play”

Kolejni wyróżnieni

Laureaci głównej nagrody konkursu 

W artykule wykorzystano materiały prasowe i zdjęcia organizatora

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu
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20-lecie. Oznacza to, iż po raz pierwszy
wyróżniono firmy, którym Kapituła przy-
znała certyfikat w dwudziestu kolejnych
edycjach. Została na tę okazję stworzona
statuetka „Semper Fidelis” z diamentem
w barwach programu. Więcej informacji
o Laureatach i programie przeczytać
można na stronie www.przedsiebior-
stwo.fairplay.pl

Podczas Gali zgromadzonym gościom
zaprezentowana została także publikacja
powstała w ramach projektu związanego
z obchodami stulecia niepodległości Pol-
ski pt. „Społeczna odpowiedzialność
biznesu w stuleciu niepodległości Polski.
Wkład etycznych przedsiębiorstw w umac-
nianie polskiej suwerenności gospodar-
czej”. Publikacja poświęcona została
przedsiębiorcom, których zaangażowanie
społeczne przyczyniło się do odbudowy
państwowości Polski na przestrzeni ostat-
nich 100 lat. �

Mieczysław Bąk, prezes Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”Prowadzący galę

Laureaci nagród regionalnych z Mazowsza

Zgromadzeni goście



W paragrafie

40 przedsiebiorcy@eu

Użycie do celów informacyjnych
Użycie znaku towarowego do celów

informacyjnych jest dozwolone, o ile
osoba posługująca się danym oznaczeniem
nie nadużywa go, np. poprzez nadmier-
ne eksponowanie lub stwarzanie u od-
biorców wrażenia, że istnieje związek
pomiędzy jego produktami a przedsię-
biorstwem, którego znak towarowy jest
wykorzystywany. Dozwolonym użytkiem
będzie więc oznaczenie słowne, że np.
dane części samochodowe dedykowane są
dla danej marki, ale oznaczanie ich lub pre-
zentowanie logo tej marki wyekspono-
wanego bardziej niż logo przedsiębiorstwa
oferującego części samochodowe może być
uznane za przejaw nieuczciwej konku-
rencji. Na podobnej zasadzie można

umieszczać nazwy innych proucentów.
Użycie cudzego znaku jest w tym przy-
padku dozwolone jedynie dla celów in-
formacyjnych, czyli w taki sposób, aby nie
wywoływać u odbiorców mylnego wra-
żenia o istnieniu więzi handlowej pomię-
dzy przedsiębiorstwami i nie wpłynąć
tym na wybór produktu przez klientów.

Użytkowanie znaku za zgodą właściciela
Ta forma jest bardzo często spotyka-

na, gdy duża i znana firma, posiadająca
ugruntowaną pozycję na rynku (często
międzynarodowa, np. McDonald’s) współ-
pracuje z odrębnymi jednostkami, udzie-
lając im zgody (i jednocześnie nakładając
obowiązek) na posługiwanie się wiedzą
technologiczną, systemem sprzedaży, zna-
kami towarowymi oraz logiem w ra-
mach franczyzy. Firma udziela prawa do
użytkowania danego loga lub nazwy w za-
kresie określonym w umowie. Strony
mogą więc dowolnie kształtować istniejący
między nimi stosunek prawny określając,
na jaki znak lub znaki towarowe zostaje
udzielone prawo do użytkowania oraz ja-
kie towary lub usługi, przez jaki czas i za
jaką kwotą pieniężną mogą być nim ozna-
czane. Ponadto w umowie licencyjnej
można określić, kto będzie dochodził
przed sądem praw w razie naruszenia pra-
wa do posługiwania się znakiem towaro-
wym przez osoby trzecie, na jakim tery-
torium może działać licencjobiorca oraz
czy jego prawo do posługiwania się zna-
kiem jest wyłączne na tym obszarze, a tak-
że czy strony umowy mogą udzielać dal-
szej zgody na użytkowanie znaku przez
inne osoby.

List zgody
Najczęściej stosowany jest w przy-

padku bardzo podobnych znaków towa-
rowych. Chcąc zarejestrować znak towa-
rowy, który może kolidować z uprzednio
zarejestrowanym, należy się liczyć ze
sprzeciwem właściciela wcześniejszego

znaku. W celu rozwiązania wynikłego pro-
blemu można postarać się o uzyskanie tzw.
listu zgody. Najczęściej za odpowiednią
opłatą (wyrażoną w określonej z góry
kwocie lub procentowym zysku od do-
chodów ze sprzedaży sygnowanych to-
warów lub usług oferowanych pod daną
nazwą) uprawniony z rejestracji znaku to-
warowego udziela swojej zgody na po-
sługiwanie się danym lub bardzo podob-
nym oznaczeniem. Zgoda taka kończy
spór wynikły podczas rejestracji. List zgo-
dy może być także udzielony, gdy znak to-
warowy był zarejestrowany, ale utracił swój
status w ciągu ostatnich dwóch lat.

Prezentacje multimedialne
Prezentacje multimedialne stały się już

narzędziem pracy szkoleniowców i wy-
kładowców, a ich tworzenie jest pewnym
rodzajem sztuki, w której w celu zwięk-
szenia atrakcyjności przekazu często się-
ga się również po cudzą twórczość. W pro-
fesjonalnie przygotowanych prezenta-
cjach można znaleźć pobrane wprost z In-
ternetu zdjęcia, grafiki, obrazki czy krót-
kie filmiki, które stają się częścią prezen-
tacji. Warto jednak pamiętać o tym, że ko-
rzystanie z cudzej twórczości, w tym
również w ramach przygotowywanej pre-
zentacji, musi mieścić się w granicach na-
kreślonych przez prawo autorskie.

Możliwość wykorzystania innych
utworów w tworzonej przez nas prezen-
tacji zależy od tego, czy takie działanie mie-
ści się w granicach dozwolonego użytku
prywatnego. Instytucja ta dopuszcza nie-
odpłatne korzystanie z już rozpowszech-
nionego pojedynczego egzemplarza utwo-
ru przez krąg osób pozostających w związ-
ku osobistym, w szczególności pokre-
wieństwa, powinowactwa lub stosunku to-
warzyskiego. Oznacza to, że w prezenta-
cji przygotowanej jedynie dla wąskiego
grona osób, z którymi pozostajemy
w związku osobistym, wolno nam za-
mieszczać dowolne cudze utwory, oczy-

Ewa Bednarek-Wojtal, 
radca prawny z Kancelarii Prawnej
Bednarek i Wspólnicy

Znak towary (logo) to według definicji każde oznaczenie, które można przedstawić w spo-
sób graficzny, służące rozróżnieniu towarów produkowanych przez różne przedsiębiorstwa.
Natomiast nazwą firmy, w zależności od formy prawnej, jest np. imię i nazwisko lub inne
określenie wskazujące na przedmiot działalności. Kiedy i w jaki sposób można bezpiecznie
używać znaków towarowych innych podmiotów?

Jak korzystać z cudzych 
znaków towarowych?
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wiście pod warunkiem, że dana prezentacja
nie zostanie rozpowszechniona i udostęp-
niona osobom spoza tego grona. Problem
pojawia się, gdy prezentacja z elementa-
mi cudzej twórczości odbywa się na szer-
szym forum, np. podczas prowadzonych
szkoleń lub wykładów czy też zostaje za-
mieszczona na ogólnodostępnej stronie
www. Takie działanie nie może być uzna-
ne za dozwolony użytek prywatny. Jedy-
nym ratunkiem pozwalającym na wyko-
rzystanie we własnej twórczości cudzych
utworów jest kolejna instytucja prawa au-
torskiego: dozwolony użytek publiczny,
w szczególności prawo cytatu uregulowane
w art. 29 ust. 1 pr. autorskiego. Cytat
mieszczący się w granicach przewidzianych
przez prawo jest instytucją, z której ko-
rzystać może każdy, i to w dodatku nie-
odpłatnie.

Umieszczenie logotypu klienta 
w celach reklamowych

We współczesnym świecie miarą suk-
cesu w biznesie stała się lista klientów, któ-
rych udało nam się pozyskać. Możliwość
pochwalenia się realizacją ciekawych i wy-
magających projektów dla renomowanych
marek staje się kluczowym elementem
marketingu. Uwiarygadnia to naszą firmę
w oczach potencjalnych klientów i po-
świadcza naszą skuteczność. Skoro pra-
cowaliśmy dla najlepszych, z pewnością
zdołamy sprostać nowym wyzwaniom,
które pozwolą na zwiększenie naszego po-
tencjału i rozwój firmy.

Zadowolenie naszych klientów,
zwłaszcza tych rozpoznawalnych, przeja-
wiające się również w udzielanych nam re-
komendacjach, poprawia naszą pozycję.
Pozwala to w szczególności wyróżnić się
na tle konkurencji i przebić się z naszymi
produktami czy usługami do kolejnych
podmiotów. 

Dlatego wiele firm chętnie umieszcza
na stronach internetowych, w materiałach
reklamowych, folderach czy ofertach in-
formacje na temat zdobytego doświad-
czenia – z odniesieniem do tego, z kim pra-
cują oraz jakie zlecenia wykonują. Infor-
macjom takim często towarzyszy oprawa
graficzna w postaci logotypów. 

Taka promocja wydaje się stosunko-
wo prosta, a przy tym jest ona niezwykle
nośna. Dlatego chętnie korzysta z niej wie-
le firm – niestety również bez wiedzy i woli
zainteresowanych. Co więcej, zdarzają się
przypadki, kiedy umieszczane są fałszywe
rekomendacje lub logotypy podmiotów,
z którymi dana firma nie współpracowa-
ła, a nawet nigdy nie miała kontaktu.

Znaczna część osób publikujących
tego rodzaju materiały bez zgody przed-
siębiorstw nie zdaje sobie sprawy z kon-
sekwencji. Logo firmy jest znakiem to-
warowym podlegającym ochronie zgod-

nie z normami prawa własności przemy-
słowej. Takim znakiem graficznym może
posługiwać się wyłącznie osoba, które zo-
stała do tego uprawniona. Co do zasady,
korzystanie z takiego znaku wymaga uzy-
skania stosownej zgody uprawnionego.
W przypadku jej braku pokrzywdzony
przedsiębiorca może żądać zaprzestania
korzystania oraz ma prawo do odszko-
dowania lub opłaty licencyjnej.

Sytuację wykorzystywania logotypów
klientów należy odróżnić od przypadku
powoływania się przez przedsiębiorstwa
na współpracę z danym podmiotem po-
przez użycie nazwy słownej klienta (bez
umieszczenia logotypów). Taka publika-
cja z pewnością nie naruszy praw do zna-
ków towarowych i, jeśli jest prawdziwa,
nie będzie stanowić naruszenia zasad
uczciwej konkurencji, o czym więcej w dal-

szej części artykułu. Decyzję o publikacji
takich informacji trzeba jednak zawsze po-
dejmować „politycznie”, biorąc pod uwa-
gę to, jak wpłynie na relacje z klientem.
Dlatego zgodnie z biznesowym savoir-vi-
vrem również w takim wypadku warto po-
prosić klienta o zgodę.

Pamiętajmy, że posłużenie się w celach
reklamowych nieprawdziwą informacją,
a więc taką, która odnosi się do nieist-
niejących relacji z innymi podmiotami,
może zostać uznane za czyn nieuczciwej
konkurencji. Zgodnie bowiem z zasada-
mi ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, za czyn taki uznawana jest re-
klama wprowadzająca klienta w błąd,
a więc mogąca wpłynąć na jego decyzję co
do nabycia towaru lub usługi. Wskazy-
wanie nieprawdziwych informacji doty-
czących zdobytego doświadczania może
wprowadzić potencjalnego klienta w błąd
i doprowadzić go do podjęcia decyzji o na-
wiązaniu współpracy na podstawie fał-
szywych przesłanek i wyobrażeń.

Nieuczciwe jest również rozpo-
wszechnianie nieprawdziwych lub wpro-
wadzających w błąd wiadomości, w tym
o wytwarzanych towarach lub świadczo-
nych usługach, o sobie lub innym przed-

siębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu
przysporzenia korzyści lub wyrządzenia
szkody. Zamieszczając nieprawdziwe in-
formacje, narażamy się na roszczenia
osób pokrzywdzonych. Są one upraw-
nione, już nawet wobec samego faktu za-
grożenia ich interesów, do żądania zanie-
chania działań oraz usunięcia ich skutków.
Te ostatnie mogą polegać np. na zobo-
wiązaniu strony naruszającej do złożenia
stosownych oświadczeń w prasie, napra-
wieniu szkody przez zapłatę stosownego
odszkodowania czy też wydania uzyska-
nych korzyści. Sąd może również zobo-
wiązać podmiot dokonujący naruszenia do
zapłaty określonej kwoty na cel społecz-
ny i orzec utratę wszelkich materiałów re-
klamowych bezpośrednio związanych
z popełnieniem czynu nieuczciwej kon-
kurencji.

Najprostszym i sugerowanym przeze
mnie rozwiązaniem jest zawarcie od razu
w umowie regulującej zasady współpracy
zapisu, w którym klient wyrazi zgodę na
wykorzystanie przez nas informacji na jego
temat. Zapis ten może przewidywać rów-
nież zgodę klienta np. na umieszczanie jego
logotypów na naszej stronie internetowej.
Warto poprosić wówczas klienta o prze-
kazanie odpowiedniego pliku graficzne-
go, co pozwoli uniknąć zniekształceń czy
zmiany barw jego logotypu.

Możliwość korzystania z cudzego znaku
Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia nr

207/2009 w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej, unijny znak towarowy
nie uprawnia właściciela m.in. do zaka-
zania osobie trzeciej używania w obrocie
znaku towarowego, jeżeli jest to nie-
zbędne dla wskazania przeznaczenia to-
warów lub usług, w szczególności będą-
cych akcesoriami lub częściami zamien-
nymi, czy też innych właściwości towarów
lub usług. Warunkiem dopuszczalności ta-
kiego wkroczenia w zakres wyłączności
wynikającej z rejestracji znaku jest to, aby
owo używanie było zgodne z uczciwymi
praktykami w przemyśle i handlu. �

We współczesnym świecie miarą sukcesu 
w biznesie stała się lista klientów, których
udało nam się pozyskać. Możliwość pochwale-
nia się realizacją ciekawych i wymagających
projektów dla renomowanych marek staje się
kluczowym elementem marketingu
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P
olskim rynkiem senioralnym coraz
bardziej interesują się zachodnie
firmy o tym profilu działalności,
co najdobitniej świadczy o ro-

dzącym się stałym trendzie inwestycyjnym.
Obecnie w Polsce funkcjonuje około 600
placówek, z czego 70 proc. stanowią tak
zwane rodzinne domy seniora, czyli małe
placówki przyjmujące poniżej 20 osób.
Około 25 proc. to obiekty średniej wiel-
kości posiadające od 20 do 50 miejsc po-
bytowych. Tylko około 5 proc. rynku na-
leży do obiektów posiadających możliwość
obsługi powyżej 50 pensjonariuszy. Nie-
stety, plagą naszego rynku są ośrodki
działające bez stosownych pozwoleń na
prowadzenie tego typu działalności. Sza-
cuje się, że liczba takich miejsc waha się
od 30 do 46 proc. wszystkich działających
obiektów.

Demografia
Głównym wskaźnikiem świadczącym

na rzecz długoterminowych, strategicznych
inwestycji w rynek senioralny jest oczy-
wiście demografia i przekrój wiekowy spo-
łeczeństwa. Jesteśmy w przededniu przej-
ścia tzw. powojennego wyżu demogra-
ficznego lat pięćdziesiątych na emerytu-
rę, co zapewne zwiększy popyt na usługi
dla seniorów, nie tylko w zakresie miejsc
pobytowych w domach opieki, ale rów-

Paweł Nykiel
Prezes Zarządu Spółki Altera Vita,
twórca prywatnego Systemu Obsługi
Seniora

Ostatnie lata przyniosły
duży wzrost zainteresowa-
nia rynkiem senioralnym,
szczególnie inwestycjami 
w domy seniora. Jednak
rynek ten obejmuje znacz-
nie więcej usług i towarów,
jak opieka medyczna, apar-
tamenty dla seniorów, wio-
ski seniora czy wakacje dla
seniorów. Istnieje szereg
rozwiązań inwestycyjnych
pochodzących ze społe-
czeństw o takim przekroju
demograficznym, jaki czeka
Polskę za kilkanaście, 
kilkadziesiąt lat.

Inwestycje w rynek senioralny 
– moda czy konieczność?
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nież wszelkiego rodzaju usług pokrew-
nych. W ujęciu strategicznym nasza in-
westycja w tę branżę powinna jednak opie-
rać się na zaspokojeniu potrzeb wyżu de-
mograficznego przełomu lat siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych, gdyż spadek
urodzeń w latach dziewięćdziesiątych
spowoduje niemożność sprawowania
opieki w systemie rodzinnym, czyli przez
dzieci czy wnuki. Jak obrazuje wykres, licz-
ba osób wchodzących na rynek pracy
w najbliższej przyszłości spadła poniżej licz-
by seniorów. Niniejsze zestawienie jasno
pokazuje, jak duże będzie zapotrzebowa-
nie na profesjonalną obsługę w nadcho-
dzących latach. Dodatkowym elemen-
tem wzmagającym popyt na usługi se-
nioralne jest wydłużenie się średniej dłu-
gości życia i szybie zwiększanie się grupy
osób w wieku 80+.

Inwestycja rodzinna
Rozważając kwestie związane z in-

westycjami w rynek senioralny, należy
przyjąć specyficzną perspektywę myślenia
inwestycyjnego. Tradycyjnie inwestycje
rozważamy w kategorii bezpieczeństwa
i stopy zwrotu, czyli jakie oprocentowa-
nie przyniosą zainwestowane przez nas
środki. Myśląc o inwestycji w rynek se-
nioralny, musimy do względów bezpie-
czeństwa i stopy zwrotu dodać perspek-
tywę zaspokajania potrzeb naszych ro-
dziców, nas samych czy nawet naszych
dzieci. Takie strategiczne myślenie o ryn-
ku inwestycji senioralnych pozwala za-
równo czerpać bieżące korzyści finanso-
we, jak i zaspokajać nasze potrzeby w wie-
ku senioralnym w zdecydowanie niż-
szych cenach, a nawet bezpłatnie. Posia-
dając odpowiednie wolumeny inwesty-
cyjne, możemy czerpać z nich zwrot ka-
pitałowy, gdy nie korzystamy z tychże
usług, natomiast w momencie zgłoszenie
chęci skorzystania z nich np. przez na-
szych rodziców, z posiadanych zasobów
zyski kapitałowe zamieniane są na usłu-
gi, które są nam w danym czasie nie-
zbędne. Istotną cechą takiej inwestycji jest
jej w pełni dziedziczny charakter, co po-
zwala na zabezpieczenie wielu pokoleń za
pomocą jednej inwestycji.

System obsługi seniora
W Polsce nie istnieje niestety choćby

namiastka kompleksowego, zintegrowa-
nego systemu obsługi seniorów, który
zapewniałby skoordynowane zaspokaja-
nie potrzeb na każdym etapie jesieni ży-
cia. Wiek senioralny możemy podzielić na
trzy główne etapy. Pierwszy etap to senior
w pełni sprawny, samodzielnie zaspoka-
jający swoje podstawowe potrzeby, wy-
magający ewentualnie zdalnego monito-
ringu. Drugi etap to senior, u którego wy-
stępują pierwsze objawy podeszłego wie-

ku, czyli osoba stosunkowo sprawna,
wymagająca jednak odpowiednio przy-
stosowanej przestrzeni, np. w kuchni czy
łazience. Trzecim etapem jest osoba nie-
samodzielna wymagająca stałego nadzo-
ru i obsługi. Kompleksowe rozwiązania dla
seniorów powinny być dopasowane do
wszystkich trzech etapów, począwszy od
obsługi typu Concierge (pl. konsjerż) dla
seniorów samodzielnych poprzez mini
apartamenty przeznaczone dla osób mniej
sprawnych, które chcą pozostać bliżej mia-
sta, kończąc na wypoczynkowych domach
seniora z kompleksową obsługą. Tak

skonfigurowany, profesjonalny system
obsługi seniorów zdecydowanie zmniejsza
ryzyko związane z wiekiem senioralnym,
maksymalizuje korzyści dla seniorów
w postaci dopasowanych rozwiązań oraz
zmniejsza obciążenia dla osób bliskich i ro-
dziny.

W co inwestować?
Nasz rynek oferuje kilka intersujących

rodzajów inwestycji związanych z ryn-
kiem senioralnym – począwszy od obli-
gacji korporacyjnych emitowanych przez
podmioty zapewniające opiekę senioral-
ną poprzez inwestycje w apartamenty
i miniapartamenty dla seniorów, po-
wstające obecnie w wielu miastach w Pol-
sce, czy też poprzez zakup udziałów
w funkcjonujących domach opieki, a na
rozwiązaniach nowatorskich typu wioski
seniora, gdzie inwestujemy w mały, sa-
modzielny domek kończąc. W przypad-
ku obligacji istotne są takie czynniki, jak
zabezpieczenie, najlepiej na nierucho-

mości już istniejącej, ocena funkcjono-
wania obiektu emitenta oraz oczywiście
oprocentowanie. W przypadku aparta-
mentów senioralnych należy zwrócić
uwagę na lokalizację, rozwiązania tech-
niczne dla seniorów oraz dodatkowe
usługi medyczne czy administracyjne
dostępne w kompleksie apartamentów.
Zakup udziałów w domach seniora trze-
ba rozważać w kontekście lokalizacji
oraz możliwości zbycia. Domki dla se-
niorów jako inwestycja to nowość na pol-
skim rynku, niemniej jednak cieszą się
dużą popularnością, szczególnie wśród

obcokrajowców. Wioski seniorów są
w krajach zachodnich dość powszechnym
i ciekawym rozwiązaniem, gdyż łączą
w sobie cechy pełnej obsługi z samo-
dzielnym mieszkaniem. Tego typu roz-
wiązania najczęściej zlokalizowane są
wokół domów seniora i stanowią pewien
kompleks z głównym budynkiem.

Niezależnie od naszych preferencji in-
westycyjnych, oczekiwań i dostępnych roz-
wiązań, rozważając inwestycję w rynek se-
nioralny, należy pamiętać o kilku kwe-
stiach. Sama inwestycja to przedsięwzię-
cie strategiczne w kontekście czasu, ro-
dzinne w kontekście zaspokajanie potrzeb
grona naszych bliskich, kompleksowe
w rozumieniu trzech etapów sprawności
seniora oraz przede wszystkim dziedzicz-
ne, czyli służące wielu pokoleniom.
W przypadku wątpliwości, najlepiej po-
rozmawiać z ekspertem z rynku senioral-
nego, który pomoże w podjęciu decyzji,
biorąc pod uwagę zarówno nasze potrzeby,
jak i nasz potencjał kapitałowy. �

Jesteśmy w przededniu przejścia tzw. powojen-
nego wyżu demograficznego lat pięćdziesiątych
na emeryturę, co zapewne zwiększy popyt na
usługi dla seniorów

Przekrój demograficzny społeczeństwa
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Niemal każdy biznes prędzej czy później potrzebuje wsparcia agencji reklamowej. Nieważne,
czy chodzi jedynie o stworzenie kilku ulotek lub wizytówek, czy też całej komunikacji wizu-
alnej, łącznie z logo oraz stroną internetową – wsparcie zespołu profesjonalistów może oka-
zać się nieocenione. Często jednak zdarza się, że współpraca z agencją jest mniej efektywna,
niż się spodziewaliśmy. Zamiast jednak od razu skreślać agencję, zastanówmy się, czy cza-
sem nie jesteśmy klientem z piekła rodem. Oto najważniejsze zasady owocnej współpracy
z agencją reklamową i... błędy najczęściej popełniane przez firmy.

Firma kontra agencja reklamowa 
– złote zasady współpracy

Marta Buzalska
Specjalistka ds. Marketingu 
w agencji reklamowej QA

Jasna hierarchia
Aby współpraca przebiegała gładko,

specjalista z agencji pracujący nad mate-
riałami dla waszej firmy powinien mieć
kontakt z jedną osobą decyzyjną. Nieste-
ty, często bywa tak, że wszelkie uwagi i po-
prawki do projektu przesyłane są przez
wiele różnych osób o odmiennych kom-
petencjach i decyzyjności. To prowadzi do
chaosu komunikacyjnego, jednak jest
o wiele gorzej, jeśli przesyłane zmiany są
sprzeczne. Agencja nie wie wtedy, jak dzia-
łać i w efekcie jej praca wymaga o wiele
więcej czasu, a także niepotrzebnej wy-
miany e-maili. To starta przede wszystkim
dla waszej firmy – więcej czasu i poprawek
oznacza także większe koszty projektu.
Dlatego upewnijcie się, że za kontakt
z agencją odpowiada jedna osoba, która
po konsultacji z osobami decyzyjnymi
i resztą zespołu przekazuje ostateczne
uwagi drugiej stronie.

Klient ma zawsze rację?
Błąd! To bardzo częsty grzech popeł-

niany przez przedsiębiorstwa. Przeświad-
czenie, że wiecie, co najlepsze dla waszej
firmy, bywa zgubne. Oczywiście, wiecie
wszystko o waszych produktach i usłu-
gach, ale zapytajcie siebie uczciwie: jakie
macie kompetencje w budowaniu stron
czy projektowaniu broszur? Agencję re-
klamową wynajęliście dlatego, że w wa-
szym zespole brakuje odpowiednich spe-
cjalistów, kompetentnych w obszarach
marketingu, Public Relations oraz designu.
Skoro więc wybraliście zewnętrzną firmę,
musicie założyć, że są to specjaliści w swo-
jej branży, a to pociąga za sobą koniecz-
ność wysłuchania ich rad i wspólnego wy-
pracowania jak najlepszych rozwiązań. Do-
bra agencja wskaże najlepsze wyjście z sy-
tuacji, wytłumaczy w prosty sposób pew-
ne możliwości i ograniczenia oraz da al-
ternatywę dla propozycji z waszej strony,



które mogą okazać się niekorzystne. Upie-
ranie się przy swoim to bardzo częsty błąd,
a w efekcie może okazać się, że pójście za
radą agencji oznaczałoby lepszy efekt
końcowy. Dlatego pamiętajcie: ufajcie
swojej agencji i dajcie sobie przyzwolenie
na... niekompetencję. Kiedy już przyzna-
cie się przed agencją, że pewne sprawy są
dla was niejasne i poprosicie o wytłuma-
czenie, współpraca powinna pójść o wie-
le sprawniej!

Prawa autorskie
To coś, o czym wiele firm zapomina.

Kopiowanie tekstów ze stron konkuren-
cji czy wykorzystywanie zdjęć znalezionych
w sieci to niedopuszczalne (i nielegalne)
praktyki biznesowe. Niestety, nadal obec-
ne na polskim rynku. Dobra agencja nie
zgodzi się na takie wykorzystanie cudzych
materiałów i jest to godne pochwały
– w końcu to wasza firma może mieć pro-
blem, gdy autor zdjęć czy tekstów upomni
się o swoje prawa. Dlatego trzeba zrozu-
mieć, że w kosztach projektów mogą się
znaleźć także opłaty za zdjęcia z ze-
wnętrznych stocków lub opracowanie
tekstów przez profesjonalnego copywri-
tera. Pamiętajcie także, że nie zawsze
możliwe jest wykorzystanie zdjęć zrobio-
nych telefonem komórkowym przez jed-
nego z pracowników waszej firmy – nawet
jeśli to najnowszy model smartfona od Ap-
ple, takie zdjęcie nie będzie nadawało się
na billboard ani nawet do prasy. Lepiej nie
oszczędzać na materiałach – to może ze-
mścić się na wizerunku waszej firmy. Sko-
ro już i tak ponosicie koszty, lepiej, by efek-
ty były profesjonalne i wysokiej jakości.

By tworzyć, trzeba mieć z czego
Wasza firma ustaliła, że potrzebna jest

jej strona internetowa, katalog produk-
tów lub sklep internetowy i znaleźliście
już odpowiednią agencję. To świetnie, jed-
nak pamiętajcie, że to nie wystarczy – mu-
sicie wiedzieć, czego chcecie i poinfor-
mować o tym agencję. To oznacza także
pracę po waszej stronie. Żadna agencja
nie wykona projektu, który zadowoli
klienta, nie mając choćby wstępnego
briefu oraz informacji, tekstów czy zdjęć,
które mają być zawarte na stronie czy
w katalogu. Oczywiście, część stron czy
broszur można wstępnie zaprojektować
wykorzystując chwilowe teksty, tzw. lo-
rem ipsum, ale weźcie pod uwagę, że mu-
sicie dostarczyć agencji materiały i in-
formacje, by ta mogła działać. W umo-
wie będą zawarte terminy, w jakich
agencja powinna wywiązać się ze swoich
zadań, ale... będą też terminy dotyczące
waszej firmy. Dlatego już na początku
ustalcie, kto w waszej firmie ma kom-
petencje (i czas), by przygotować nie-
zbędne informacje dla agencji.

To już ostatnia poprawka 
– prawdopodobnie

Wiele większych agencji zastrzega
w umowie konkretną liczbę poprawek do
projektu, które można zrobić w pakiecie.
Za dodatkowe naliczana jest opłata. Są
też takie agencje, które tego nie regulu-
ją, jednak w obu przypadkach warto usza-
nować czas specjalistów, a wszelkie po-
prawki przesłać dopiero po dokładnym
przemyśleniu sprawy. Nadmierna ilość
poprawek oznacza nie tylko niepotrzeb-
ne wydatki – ciągnący się w nieskoń-
czoność projekt może demotywować
zarówno zespół w waszej firmie, jak i spe-
cjalistów z agencji. Najlepiej postawić na
konkretne zmiany, które przynoszą okre-
ślone korzyści, wyeliminować niedo-

puszczalne błędy i postarać się, by współ-
praca przebiegła sprawnie – wtedy jej
efekty są najlepsze.

Pamiętajcie też, by zadbać o dobre re-
lacje z agencją reklamową. Po zakończo-
nej współpracy łatwiej jest zwrócić się do
znajomej agencji, by zaktualizowała pro-
jekt lub informacje na stronie interneto-
wej, niż szukać nowej. Dlatego jasna ko-
munikacja, przyjazna atmosfera, otwartość
oraz rzecz jasna zapłata za wykonaną pra-
cę na czas to bezcenne sprawy w bu-
dowaniu relacji z agencją reklamową.
W przyszłości może to oszczędzić wiele
czasu i stresu, a komunikacja wizualna pro-
wadzona konsekwentnie przez jedną
agencję będzie bardziej spójna i profesjo-
nalna. �
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Żadna agencja nie wykona projektu, który 
zadowoli klienta, nie mając choćby wstępnego
briefu oraz informacji, tekstów czy zdjęć, które
mają być zawarte na stronie czy w katalogu
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I
dealnym narzędziem, które przy-
chodzi tutaj z pomocą, jest marketing
szeptany – ale marketing szeptany re-
alizowany umiejętnie. 

Każdy z nas w rozmowach ze znajo-
mymi zachwalał jakiś produkt lub usługę,
każdy z nas nieraz był odbiorcą komuni-
katu: to jest świetne, musisz spróbować,
polecam etc. Każdemu z nas zdarzyło się
skorzystać z takiej rekomendacji. 

Tak samo działa to w Internecie – je-
den użytkownik poleca drugiemu produkt

lub usługę dopasowaną do jego potrzeb
i oczekiwań. W wyniku tej rekomendacji
dokonuje się zakupu. Zarekomendowana
marka zyskuje kolejnego zadowolonego
klienta – rozwija się dzięki temu, zatrud-
nia kolejnych pracowników i staje się co-
raz większa, coraz bardziej rozpoznawal-
na i pożądana.

Otwarta komunikacja
Marketing szeptany to właśnie taka re-

komendacja. To pewien komunikat, do-
pasowany do konkretnego odbiorcy
i jego potrzeb oraz do tematu, w którym
toczy się konkretna dyskusja. To przede
wszystkim dialog – dialog pomiędzy
dwiema stronami. Jedną z nich jest użyt-
kownik mający określoną potrzebę, któ-
rą wyraźnie komunikuje i szuka najlep-
szego dla siebie rozwiązania. Druga oso-
ba rekomenduje konkretne rozwiązanie,
przedstawiając jego zalety i przewagi nad
rozwiązaniami konkurencyjnymi.

Na dialog i otwartość komunikacji
należy zwrócić tu szczególną uwagę,
ponieważ jest to jedno z tych narzędzi
marketingowych, które pozwalają stro-
nom na komunikację. Proszę zwrócić
uwagę, jak działają media takie jak tele-
wizja, prasa, radio czy różnego rodzaju
kampanie billboardowe. W tych popu-
larnych jeszcze formach komunikat jest
jednostronny: marka mówi do odbiorcy.
Co gorsza, jest to odbiorca masowy, a nie
jasno wyselekcjonowany i mający spre-
cyzowaną, konkretną potrzebę. W kon-
sekwencji, kampania z wykorzystaniem
tych narzędzi jest bardzo droga i nie-
skuteczna. 

Użytkownik będący odbiorcą nie ma
możliwości dopytania, aby rozwiać swo-
je wątpliwości. Może tylko kupić lub nie.
Często nie kupuje.

Inaczej sytuacja wygląda w Internecie.
Internet daje możliwość konwersacji. Je-
śli użytkownik ma jakieś pytanie – pyta.
Marka mu odpowiada. 

Umiejętnie prowadzone działania
marketingu szeptanego są idealnym roz-
wiązaniem dla każdej firmy, która po-
ważnie myśli o rozwoju.

Dotrzeć do klienta
Aby takie działania przyniosły spo-

dziewany efekt, muszą być realizowane
w określony sposób.

Należy korzystać z profesjonalnych na-
rzędzi, które monitorują Internet. Na-
rzędzia te działają w dość prosty sposób:
marka określa zwroty, które może wpi-
sywać użytkownik poszukujący ich pro-
duktów lub usług – są to tzw. słowa klu-
czowe. 

Słowa kluczowe mogą zawierać na-
zwę/markę, mogą określać kategorię (np.
jaką pralkę polecacie) lub wskazywać
konkurencję. Jeśli profil takiej kampanii
w narzędziu do monitorowania mediów
jest dobrze skonfigurowany, narzędzia te
w trybie online pokazują, gdzie w danej
chwili pojawiają się pytania o nasze pro-
dukty i usługi.

Same narzędzia to nie wszystko – na
co komu narzędzia, skoro nikt nie zwe-
ryfikuje pojawiających się w nich wyni-
ków? Dlatego każda kampania powinna
mieć analityka, który będzie analizował
wypowiedzi pojawiające się w aplika-
cjach do monitoringu (nie każda poja-
wiająca się wypowiedź ma dla marki
wartość, nie każdy wpis oznacza potrze-
bę zakupową).

Zadaniem analityka jest wyłuskać te
wszystkie wpisy (osoby), które komuni-
kują swoją chęć zakupową – użytkowni-
cy w Internecie bardzo często sami się
określają jako odbiorcy danego produk-
tu/usługi. Wpisy, których dokonują na
różnego rodzaju forach, blogach czy
portalach, mówią „mam potrzebę, chcę
kupić, zastanawiam się, który (czyj) pro-
dukt wybrać”. I tu pojawia się potrzeba
komunikacji i dialogu z takim użytkow-
nikiem.

Karol Kotowski
prezes agencji marketingowej 
Content Organica – lidera marketingu
szeptanego w Polsce

Prowadzenie własnej firmy nie jest zadaniem prostym. Przedsiębiorca spotyka się z wie-
loma przeciwnościami, którym musi sprostać i z wieloma problemami, które musi rozwią-
zać. Niewątpliwie jednym z wyzwań jest znalezienie skutecznego narzędzia, które pomoże
rozwinąć biznes – zdobyć nowych klientów oraz zapewnić pozytywny wizerunek i rozpo-
znawalność w Internecie.

Marketing szeptany, sprzedaż 
i promocja firmy w Internecie
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Budowanie wizerunku marki
Profesjonalna agencja robi to umie-

jętnie – unika przypadkowych wpisów
oderwanych od tematyki danego wątku na
forum i od zapytania użytkownika. Wpis
nie jest nachalny – rekomenduje daną mar-
kę, ale przedstawia jej zalety i przewagi.
Tego typu wpisy są wartościowe zarów-
no dla użytkownika, który pyta, jak i dla
całego tematu, którego dotyczą – mają
wartość merytoryczną.

Co więcej, bardzo często jest to wpis,
który zachęca do zakupu użytkownika za-
dającego pytanie, ale także wszystkich
tych, którzy trafią na ten temat w przy-
szłości – szukając rozwiązania dla siebie.

Wypowiedzi z Internetu nie znikają –
pozostają tam na zawsze.

Czasy, w których marketing szeptany
postrzegany był negatywnie, już dawno
odeszły w niepamięć. Agencje, które re-
alizowały te usługi nieumiejętnie i po pro-
stu źle, w większości nie przetrwały pró-
by czasu i coraz mocniejszego podnosze-
nia standardów jakościowej komunikacji
i realizacji zamierzonych wyników.

A wyniki takiego działania mogą być
spektakularne:

Kampania, która trwała kilka miesię-
cy, jednemu z naszych klientów przyniosła:

• wzrost o 92 proc. wszystkich trans-
akcji w serwisie (219 transakcji w po-
równaniu ze 114 przed kampanią);

• wzrost o 105 proc. przychodów
klienta (120 000 PLN w porównaniu
z 58 000 PLN przed kampanią);

• wzrost o 30 proc. konwersji na za-
kupy w prowadzonym przez niego skle-
pie internetowym.

Warto tutaj dodać, że w analizowanym
okresie klient prowadził wyłącznie dzia-
łania marketingu szeptanego. Okazały
się one znacznie skuteczniejsze i tańsze niż

inne działania marketingowe, które pro-
wadził przed podpisaniem z umowy
z Content Organica.

Prowadzenie kampanii marketingu
szeptanego dla zwykłego użytkownika
Internetu przebiega niezauważalnie. Za-
daje on pytanie na ulubionym forum
i w ciągu kilku minut użytkownik, któ-
rego zna z widzenia udziela mu odpo-
wiedzi, która dla niego jest wiarygodna
i rzetelna. 

To kolejna ważna rzecz – kampania
przebiega online. Wiele rzeczy dzieje się
w czasie rzeczywistym, a skuteczna kam-
pania opiera się na szybkim pozyskaniu in-
formacji, analizie i podjęciu tematu. Czas
od zamieszczenia pytania przez zaintere-
sowaną osobę do momentu uzyskania in-
formacji to kilka minut. Ta błyskawiczna
reakcja nawet w podejrzliwych użytkow-
nikach buduje wiarygodność przekazu
– dostaje on bowiem odpowiedź od razu,
a nie po kilku tygodniach. 

Co więcej, odpowiedź nie jest udzie-
lana przez świeżo założony profil/konto,
tylko przez użytkownika, który ma swo-
ją wieloletnią historię na danej platfor-
mie. 

Często klienci pytają nas, dlaczego
sami nie mogą przeprowadzić takiej kam-

panii. Zawsze odpowiadam, że mogą, tyl-
ko będzie nieskuteczna. Po kilku minutach
rozmowy przyznają mi rację, podpisują zle-
cenie i są zadowoleni, widząc jak ich biz-
nes rozkwita, a firma staje się rozpozna-
walna w Sieci.

Klienci mają różne potrzeby, ale mar-
keting szeptany jest na tyle uniwersalny,
że można dzięki niemu zrealizować prak-
tycznie każdą z nich – nieważne, czy bę-
dzie to działanie wizerunkowe, promo-
cyjne, edukacyjne, czy nastawione na
sprzedaż. 

Komunikat można błyskawicznie do-
stosować do potrzeb klienta i sformuło-
wać go tak, aby odpowiadał poszukują-
cemu rozwiązania użytkownikowi.

Pomoc e_Rzecznika
Zalet tego narzędzia jest bardzo wie-

le. Można tutaj wymienić chociażby kom-
plementarność – marketing szeptany
może zostać wykorzystany jako narzędzie
niezależne, którym prowadzi się kampa-
nię marketingową. Może również wzmac-
niać działanie innych narzędzi – głównie
content marketingu i pozycjonowania
serwisów. 

Może być wykorzystany jako „ano-
nimowy głos w Internecie zadowolonych
konsumentów”, ale może też służyć do
działań jawnych. Wówczas marka wystę-
puje oficjalnie, przyjmuje funkcję tzw.
e_Rzecznika. Jest to często osoba wystę-
pująca z imienia i nazwiska, mówiąca, że
reprezentuje daną markę i chciałaby wziąć
udział w dyskusji.

Promocja takiej marki nie odbywa się
wówczas na płaszczyźnie rekomendacji
samej siebie – e_Rzecznik pomaga użyt-
kownikom w problemach, które komu-
nikują, udziela informacji lub edukuje,
gdy jest to konieczne. Marka może
wejść na forum i pomagać użytkowni-
kom np. w doborze okien, farb, drzwi…
czegokolwiek ze swojej branży. Reklama
ma tu zupełnie inny wymiar – marka wy-
stępuje jako ekspert, lider w swojej
branży, a użytkownicy, dostrzegając jej za-
angażowanie (w pomoc, a nie samo-
promocję) często wybierają właśnie jej
produkty, bo widzą, że gdyby mieli
z czymś problem, to marka poprzez
swoją otwartość na dialog i komunika-
cję z użytkownikami pomoże im o każ-
dej porze dnia i nocy.

E_Rzecznik powinien być również
wykorzystany w sytuacji, gdy pod adresem
marki padają nieprawdziwe oskarżenia
– tylko marka może się do nich odnieść
(przypadkowy użytkownik nie ma skąd
wziąć informacji o tym, jak wyglądała kon-
kretna sytuacja na linii niezadowolony
klient – marka. Przykładowo, użytkownik
pisze w Internecie komentarz, z którego
wynika, że dzwonił do firmy X, a pani
w recepcji była nieuprzejma, zwymyślała
go i się rozłączyła).

Marketing szeptany jest bardzo sku-
tecznym, interesującym i elastycznym na-
rzędziem, które powinno być wykorzy-
stywane w każdym biznesie. Powinno
być jednak używane mądrze i w oparciu
o przemyślaną strategię i jasno określone
cele, które ma spełnić. 

Tylko wówczas, gdy będzie wykorzy-
stywane umiejętnie i przez profesjonali-
stów, pomoże w sprzedaży i rozwoju
każdego biznesu. �

Każdy z nas w rozmowach ze znajomymi 
zachwalał jakiś produkt lub usługę, każdy 
z nas nieraz był odbiorcą komunikatu: to jest
świetne, musisz spróbować, polecam

Wyniki kampanii
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Podejmując decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej zakładamy, że firma będzie
działać przez lata. Planujemy jej rozwój i ekspansję na nowe rynki przyjmując, że nasze dzieci
przejmą w przyszłości trud zarządzania przedsiębiorstwem. Planujemy bardzo optymistycz-
nie. Plan awaryjny uwzględniający sytuacje kryzysowe na pewno będzie tańszy niż gaszenie
pożaru, który może się pojawić, jeśli nieplanowana przecież sytuacja stanie się już faktem.
Życie można trochę porównać do jazdy tramwajem. Każdy tramwaj ma swoją pętle. Tylko od
nas zależy, czy przejazd będzie bezpieczny, czy będzie to jazda bez trzymanki. Kiedy przyj-
dzie nam wysiąść na końcowym przystanku z naszego tramwaju życia? Tego nie wie nikt. Może
to nastąpić za pięćdziesiąt lub pięć lat, a może za kilka dni…

Biznes wiecznie żywy



S
tare powiedzenie mówi: nieznajo-
mość prawa szkodzi. Praktyka po-
kazuje, że niewiele firm w Polsce
dysponuje planem awaryjnym po-

zwalającym zabezpieczyć dochody pły-
nące z firmy oraz jej majątek w przypadku
zdarzeń losowych dotykających właści-
ciela. Poważna choroba, wypadek czy
śmierć właściciela lub wspólnika rodzą
określone konsekwencje prawno-finan-
sowe, które mogą doprowadzić do pa-
raliżu działalności firmy, a czasami nawet
do jej likwidacji. Niektórzy myślą, że spra-
wy są już uregulowane, ponieważ umo-
wę spółki przygotował przecież prawnik.
Nic bardziej mylnego. Od strony praw-
nej możemy ułożyć jedynie (i aż) takie
puzzle, jakimi elementami dysponujemy.
Sprawdź, czy masz wszystkie części tej
układanki.

Co ze spadkiem?
Kluczowym narzędziem, które powi-

nien posiadać każdy przedsiębiorca, jest te-
stament. W przeciwnym razie zastoso-
wanie znajdą niezależne od jego woli prze-
pisy dziedziczenia na podstawie ustawy,
a przecież nie każdy potrafi wskazać, kto
i w jakich proporcjach będzie dziedziczył
jego majątek w przypadku śmierci. Mało
przedsiębiorców o tym myśli i korzysta
z możliwości spisania swojej ostatniej
woli. Często przedsiębiorca uważa, że roz-
dzielność majątkowa załatwia sprawę.
W praktyce może być ona istotna za ży-
cia przedsiębiorcy, jednak po jego śmier-
ci jedynie zmienia wysokość udziałów
spadkobierców. Często też nie pamięta się
o dzieciach z poprzednich związków,
które, jeśli nie zostały wydziedziczone
– co może nastąpić pod pewnymi wa-
runkami i wymaga spisania testamentu
– także należą do spadku po zmarłym.

Konsekwencje prawne śmierci przed-
siębiorcy będą zależeć od formy prawnej
prowadzonej działalności. Jeszcze nie-
dawno jednoosobowa działalność gospo-
darcza (JDG) umierała razem z jej wła-
ścicielem. Wprowadzona w ubiegłym
roku ustawa pozwala na powołanie za-
rządcy sukcesyjnego. Trzeba pamiętać, że
można go powołać przed śmiercią, a tak-
że później, jednak jedynie w ciągu 60 dni
od dnia śmierci właściciela. Firma w takiej
formie może funkcjonować maksymalnie
przez dwa lata, można powiedzieć, żeby
wygasić działalność. Zarządcą sukcesyjnym
może zostać m.in. współmałżonek lub je-
den ze spadkobierców. Często mamy jed-
nak sytuację, w której spadkobiercy nie są
przygotowani do prowadzenia przedsię-
biorstwa i nie znają nikogo, kogo mogli-

by obdarzyć zaufaniem i powierzyć mu
pełnienie takiej roli. Ponadto, w przeci-
wieństwie do spadkobierców, którzy sta-
ją się właścicielami przedsiębiorstwa w spad-
ku, zarządca sukcesyjny nie odpowiada
swoim majątkiem prywatnym za zobo-
wiązania firmy (tzw. ryzyko gospodarcze,
wyjątek stanowią tutaj zaległości podat-
kowe), chyba że ponosi winę za nienale-
żyte wykonanie swoich obowiązków. 

Gdy zabraknie wspólnika
Inaczej będzie wyglądała sytuacja

w przypadku śmierci wspólnika spółki. Za-
leżeć to będzie od formy prawnej spółki,
a w odniesieniu do spółek osobowych tak-
że od liczby wspólników oraz zapisów
w umowie spółki odnoszących się do dzie-
dziczenia udziałów. Te ostatnie niestety
często są pomijane, działają wówczas od-
powiednie przepisy zawarte w Kodeksie
spółek handlowych. Przykładowo, w spół-
ce z o.o. udziały podlegają dziedziczeniu,
chyba że umowa spółki ustanawia wyją-
tek od tej zasady. Możliwych jest zatem kil-
ka scenariuszy, np. spółka działa nadal bez
spadkobierców zmarłego wspólnika, któ-
rych należy wówczas spłacić lub spółka
działa nadal, lecz pojawiają się w niej nowi
wspólnicy – ta opcja wystąpi przy braku
zapisów dotyczących dziedziczenia
w umowie spółki. Z kolei w przypadku
spółki cywilnej, działającej na podstawie
Kodeksu cywilnego, co do zasady udział
nie jest dziedziczony, chyba że umowa
spółki stanowi inaczej, zaś dwuosobowa
spółka cywilna w razie śmierci wspólnika
ulega rozwiązaniu. 

Może się wydawać, że zawsze znajdzie
się jakieś rozwiązanie. Jednak pojawiają się
także zagrożenia. Jakie? Największym
jest chyba śmierć przedsiębiorcy  w firmie
prowadzonej w formie JDG. Często nie
tylko taka firma ulega rozwiązaniu, ale cała
rodzina traci źródło dochodów. Jeszcze go-
rzej, gdy zmarły był jedynym lub głównym
żywicielem rodziny. W przypadku likwi-
dacji każdej działalności trzeba będzie ure-
gulować zobowiązania. Należy spraw-
dzić, co w sytuacji śmierci przewidują
umowy kredytowe czy leasingu. Ten
ostatni można przejąć pod warunkiem, że
spadkobierca prowadzi działalność go-
spodarczą. Otrzymane dotacje, tak ostat-
nio popularne, należy rozliczyć. Tu często
warunkiem jest prowadzenie działalności
przez określony czas po jej otrzymaniu
(obowiązek utrzymania projektu).

W przypadku spółek, które zgodnie
z umową nie przewidują wejścia do spół-
ki spadkobierców, pojawi się konieczność
spłaty udziałów po zmarłym wspólniku.

Trzeba się będzie wówczas zastanowić, ile
wynosi wartość udziałów i skąd wziąć pie-
niądze na spłatę.  Natomiast w przypad-
ku wejścia do spółki spadkobierców nowi
wspólnicy, zawodowo funkcjonujący do-
tychczas w innym obszarze, z reguły nie
mają potrzebnych kompetencji do zarzą-
dzania firmą lub ich wizja prowadzenia
spółki rozmija się z wizją dotychczasowych
wspólników. Dotyczy to szczególnie kwe-
stii w zakresie inwestycji i zaciągania zo-
bowiązań. Pamiętajmy, że w spółkach
osobowych jest wymagana jednomyśl-
ność przy podejmowaniu decyzji w spra-
wach najważniejszych.

Największym jednak wyzwaniem dla
zachowania ciągłości każdej działalności
są małoletni spadkobiercy. Kuratelę w ta-
kim przypadku zawsze będzie sprawował
sąd rodzinny. Niestety nie będzie badał do-
bra firmy, tylko dbał o majątek małolet-
niego, mogąc zablokować decyzje doty-
czące spółki. Niemożliwe będzie zacią-
gnięcie zobowiązań lub sprzedaż majątku
firmy. Można postawić śmiałe twierdze-
nie, że sparaliżuje to całkowicie działalność
firmy. 

Przezorny zawsze ubezpieczony
Najtańszym „pracownikiem” (do tego

nieobciążonym ZUS-em), który zabez-
pieczy ciągłość działania firmy, jest od-
powiednio dobrana polisa na życie. Ro-
dzinie pozwoli na zachowanie dotych-
czasowego standardu życia, a w przypadku
spółek spłaci spadkobierców po zmarłym
wspólniku. Umożliwi firmie kontynuację
wybranej wcześniej strategii, eliminując
ewentualny konflikt interesów: spadko-
biercy mogą być zainteresowani jedynie
dywidendą, natomiast pozostali przy ży-
ciu wspólnicy mogą chcieć inwestować
w firmę, aby ta się rozwijała.

W zakresie ubezpieczeń na życie jest
duży wybór rozwiązań. Dodatkowo mo-
żemy rozszerzyć zakres ochrony o umo-
wy dodatkowe. Koszt ochrony zależy od
towarzystwa oraz kilku czynników: wie-
ku osoby przystępującej do ubezpieczenia,
okresu trwania polisy oraz zakresu ochro-
ny. Wybór wariantu ochrony to bardzo po-
ważna decyzja. Warto porównać kilka roz-
wiązań i świadomie ją podjąć, uwzględ-
niając, na co i w jakiej wysokości mogą być
potrzebne pieniądze nam samym w razie
trwałej niezdolności do pracy lub naszym
spadkobiercom, gdy nas zabraknie.
Oprócz zapisów ogólnych warunków
ubezpieczenia (OWU), w szczególności in-
formacji o wyłączeniach, warto przyjrzeć
się uważnie temu, jakie możliwości daje
obecnie rynek.

Z reguły wybierając ubezpieczenie
na życie kierujemy się jedynie ceną – wy-
sokością składki. Ta w wariancie z in-
deksacją składki na początku jest znacznie
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niższa, co sprawia, że wydaje się bardzo
atrakcyjna. Czasami jednak pierwsze wra-
żenie bywa mylące. Ponadto trzeba przy-
jąć pewne założenia przy dwóch niewia-
domych. Trudno określić, jak długo bę-
dziemy żyć oraz jak długo firma będzie
funkcjonować. Prowadząc firmę o ugrun-
towanej pozycji na rynku, możemy śmia-
ło założyć ciągłość jej działalności. Przy ta-
kich założeniach rozsądne wydaje się
przyjęcie terminu ochrony aż do osią-
gnięcia wieku emerytalnego przez wła-
ściciela firmy/udziałowca spółki. Przyjęcie
jedynie krótkiego horyzontu może się oka-
zać bardziej kosztowne w dłuższej pe-
spektywie. Niskie początkowo koszty
ochrony stają się coraz wyższe i przesta-
ją być już tak atrakcyjne. Na marginesie,
porównując ostatnio konkretne rozwią-
zanie ze stałą i indeksowaną składką po-
czątkowo 40 proc. niższe składki w ubez-
pieczeniu z indeksowaną składką w per-
spektywie nieco ponad 20 lat wykazały
koszty ochrony ponad 45 proc. wyższe.

Na szczęście rynek w obszarze ubezpieczeń
w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie
i mamy coraz większy wybór. Zawsze mo-
żemy dojść do wniosku, że warto spraw-
dzić bieżące możliwości i poszukać no-
wego rozwiązania w zakresie ochrony. Jed-
nak uwaga, bo możemy wpaść w kolejną
pułapkę. Pamiętajmy, że koszty ochrony
są zależne od wieku w momencie przy-
stąpienia, a przecież chcąc zmienić ochro-
nę za kilka lat będziemy już mieli x lat wię-
cej. Dodatkowym czynnikiem, który może
uniemożliwić taką zmianę w przyszłości,
będzie stan naszego zdrowia. Jest to czyn-
nik kluczowy. Paradoksalnie ubezpiecze-
nia kupujemy zdrowiem, a nie pieniędz-
mi, te ostatnie służą jedynie do opłacenia
składki.

Jak wybrać ubezpieczenie
Wybierając opcję początkowo droższą,

ze stałą składką przez cały okres ochrony,
mamy nie tylko gwarancję stałej składki,
ale także już po kilku latach okazuje się,
że jest to wariant tańszy. Ponadto w każ-

dym momencie możemy dokonywać róż-
nych zmian na polisie. Czasami drogi
w biznesie się rozchodzą i sprzedajemy
swoje udziały w spółce. Zastrzyk gotów-
ki powoduje, że nie jest nam potrzebna już
polisa z tak wysoką sumą ubezpieczenia.
Niekoniecznie musimy wówczas całko-
wicie rezygnować z posiadanego rozwią-
zania. Możemy zmniejszyć sumę ubez-
pieczenia (SU) i zmienić ubezpieczające-
go oraz beneficjenta uposażonego, wska-
zując rodzinę lub inną bliską nam osobę.

Ciekawym rozwiązaniem, które funk-
cjonuje na rynku stosunkowo od nie-
dawna, jest opcja z malejącą sumą ubez-
pieczenia, ale z zachowaniem stałej skład-
ki przez cały okres ochrony. Koszt ochro-
ny jest porównywalny z opcją stałej skład-
ki i SU. Mogłoby się wydawać, że takie
rozwiązanie nie może nam zabezpieczyć
w spółce spłaty spadkobierców po zmar-
łym wspólniku. Nic bardziej mylnego, mo-
żemy elastycznie ustalić minimalną wy-
sokość sumy ubezpieczenia na żądanym

poziomie. Wyjściowa wysokość SU jest
ponad trzykrotnie wyższa niż we wcze-
śniej opisanych wariantach. Niezależnie
od wartości udziałów, poprzez odpo-
wiednie zapisy w umowie spółki można
mieć gwarancję, że cała wypłata świad-
czenia z polisy zostanie przeznaczona na
spłatę dla naszych bliskich. W tym wa-
riancie zabezpieczenie finansowe rodzi-
ny jest najwyższe, jeśli zgon nastąpi sto-
sunkowo wcześnie po rozpoczęciu ochro-
ny. Powinno być to szczególnie ważne, je-
śli w rodzinie ubezpieczonego są małe
dzieci.

Ironicznie można powiedzieć, że jak
wskazuje praktyka, najcenniejszą „osobą”
w naszej rodzinie jest auto. W tym zakresie
chcemy mieć pełny zakres ochrony.

Co mają powiedzieć osoby, które nie
wierzą w ubezpieczenia, a sytuacja – np.
konieczność zabezpieczenia zaciąganych
zobowiązań – zmusza je do wykupienia
ochrony? Mogą korzystać z polisy
z ochroną i jednoczesnym zwrotem skła-
dek na koniec okresu ubezpieczenia.

W przypadku śmierci osoby ubezpieczo-
nej w trakcie trwania polisy wypłacana jest
określona w dokumencie suma ubezpie-
czenia, która pozwoli spłacić zobowiąza-
nie. Ponieważ suma ubezpieczenia jest sta-
ła, można jeszcze dodatkowo zabezpieczyć,
może mniej świadomie, bliskich – pozo-
stawiając im w przypadku naszej śmierci
dodatkowe środki pozostałe po spłacie zo-
bowiązań, które przecież maleją. Nato-
miast jeśli dożyje się terminu określone-
go w polisie, środki podlegają zwrotowi.
W zależności od towarzystwa, zwrotowi
podlegają tylko wpłacone składki albo tak-
że zysk, jaki środki przez lata wypracowały.
Jednak nie jest to regułą. 

Pieniądze, czasami bardzo duże, mogą
być potrzebne przedsiębiorcy także w
przypadku zdiagnozowania poważnego za-
chorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Szczególnie przy JDG może się okazać, że
zostajemy w ogóle bez dochodów lub bę-
dzie potrzebne zatrudnienie kogoś, kto po-
prowadzi sprawy firmy. W tym zakresie też
mogą pomóc ubezpieczenia, które po-
zwolą sfinansować koszty leczenia czy re-
habilitacji. Na rynku są dostępne polisy,
które w przypadku nieszczęśliwego wy-
padku dają wypłatę świadczenia w wyso-
kości orzeczonego procentowo uszczerb-
ku na zdrowiu nawet od kwoty miliona
złotych. W przypadku poważnych za-
chorowań możemy skorzystać z dwóch
wariantów. Pierwszy, gdy w przypadku za-
chorowania otrzymujemy określoną w po-
lisie sumę ubezpieczenia – wówczas or-
ganizacja procesu leczenia leży w gestii
ubezpieczonego. Koszt ochrony zależy od
wieku osoby ubezpieczonej oraz wysokości
sumy ubezpieczenia, z reguły wysokość
składki wzrasta co pięć lat. Przykładowy
koszt takiego ubezpieczenia dla osoby 40-
letniej z SU 200.000 wynosi ok. 200 zł
miesięcznie. Można też wybrać drugi
wariant, w którym organizacja procesu le-
czenia leży po stronie towarzystwa ubez-
pieczeniowego. Uwaga – limit wydat-
ków na leczenie w roku polisowym wy-
nosi aż milion euro, leczenie odbywa się
przy użyciu najnowszych zdobyczy tech-
nologii, czasami niedostępnych w kraju.
Koszty tego rozwiązania, uwzględniając za-
kres ochrony i odpowiedzialność, są moż-
na powiedzieć, symboliczne, bo wynoszą
około 100 zł miesięcznie.

Jak widać, szeroki wachlarz rozwiązań
finansowych pozwala na zabezpieczenie
w różnych sytuacjach życiowych. Dodat-
kowo, w zależności od formy prawnej,
można wysokość składki uwzględnić
w kosztach działalności firmy. 

Autorka pomaga zabezpieczyć kon-
sekwencje nieprzewidziany zdarzeń loso-
wych. Bezpłatny audyt prawno-finansowy
można uzyskać kontaktując się mailowo
– lidia.kraszewska@ovb.com.pl �

Zawsze możemy dojść do wniosku, że warto
sprawdzić bieżące możliwości i poszukać 
nowego rozwiązania w zakresie ochrony. 
Jednak uwaga, bo możemy wpaść w kolejną 
pułapkę. Pamiętajmy, że koszty ochrony
są zależne od wieku w momencie przystąpienia
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Narzekanie jest nawykiem tak głęboko w nas
zakorzenionym, że wiele osób uczyniło
z niego sposób na życie. O tym, dlaczego tyle
zrzędzimy, jak odbija się to na naszym zdro-
wiu, w jaki sposób wpływa na ponoszone po-
rażki lub osiągane sukcesy, jak zwykłe słowa
potrafią nakręcać litanię skarg, zażaleń
i pretensji do świata i w końcu o tym, jak
zakaz narzekania może odmienić życie każ-
dego z nas.

Toksyczne narzekanie
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Polska kultura narzekania
Co kraj, to obyczaj – znasz to powie-

dzenie? Polska ponoć słynie z gościnno-
ści. Błąd! Tak naprawdę jesteśmy mi-
strzami w narzekaniu. Lubimy sobie po-
zrzędzić, pojojczyć, a nawet polamento-
wać. Na co? Na wszystko! W narzekaniu
jesteśmy bardzo kreatywni! Każdy temat
jest dobry. Polityka, podatki, służba zdro-
wia, praca, korki, ceny, pogoda, mąż, żona,
dzieci, pieniądze, własny wygląd, waka-
cje… Z każdego tematu można coś „wy-
cisnąć”. W każdym potrafimy ścigać się
z rozmówcą, kto ma gorzej. Słabe to za-
wody i nagroda taka sobie. Bo częste na-
rzekanie prowadzi do automotywacji,
ale o tym za chwilę. 

Czytałem ostatnio rozmowę z profe-
sorem Bogdanem Wojciszke – twórcą
pojęcia „polska kultura narzekania”, któ-
ry stwierdził, że jedną z najważniejszych
funkcji narzekania jest nawiązywanie
i podtrzymywanie kontaktów społecznych.
Tak, mówienie źle o świecie jest zapro-
szeniem do rozmowy. Co więcej – i co gor-
sza – zbliża do siebie członków społe-
czeństwa. Stwierdzenie „u mnie wszystko
w porządku” odbierane jest jako sygnał
„nie chcę z tobą rozmawiać”. Zapewne
doświadczyłeś takiej sytuacji. Pytanie, po
której stałeś stronie? 

Pesymizm, optymizm, hurraoptymizm
W opozycji do narzekania stoi opty-

mizm. Ten w Polsce wzbudza podejrzenia.
Osoby optymistycznie odbieramy często
jako nieszczere, a wręcz zarozumiałe. 

Z kolejnych badań, które potwierdzają
te tezy wynika, że mówienie o swoich suk-
cesach jest w złym tonie. Niewiarygodne,
ale uważa tak od 30 do 40 proc. ludzi. To
jakiś paradoks, ale tak właśnie funkcjonuje
nasze społeczeństwo. Nie potrafimy roz-
mawiać o sukcesach. Zduszamy ten temat
w zarodku. 

Z kolei w Stanach Zjednoczonych,
które w naszych oczach uchodzą za kraj
pełen ludzi ogarniętych samouwielbieniem
i euforią, osoby wypowiadające się o świe-
cie pozytywnie uchodzą za mądrzejsze.
Mają one większą szansę na osiągnięcie
sukcesu i w wielu przypadkach osiągają
go! Co więcej, wolą milczeć niż powie-
dzieć coś niemiłego. Szokujące, prawda?
To efekt różnic kulturowych. Biorąc to
wszystko pod uwagę, czy mamy prawo
oceniać Amerykanów jako naród prze-
sadnie wyrażający swój optymizm? Dodam
tylko, że odsetek milionerów za Wielką
Wodą jest ponad trzy razy większy niż
w Polsce. 

Nie twierdzę, że hurraoptymizm jest
miernikiem sukcesu. Uważam jedynie,
że zakaz narzekania mógłby pomóc Pola-
kom nabrać dystansu do siebie, rodziny,
znajomych i reszty świata, pożegnać fru-
strację, odzyskać kontrolę i skupić się na
swojej sile do działania, zamiast strzępić
język po próżnicy i dołować siebie oraz in-
nych.

Zainfekowani narzekaniem
Jak to jest, że tyle narzekamy? Zaczyna

się od zaśmiecenia umysłu. Jesteśmy tego
nieświadomi. Wróg zaczyna atakować
kolejne narządy. Narzekanie przenosi się
na język. Teoretycznie słyszymy, że glę-
dzimy, ale ponieważ mamy już „chory
umysł”, a w dodatku nasi rozmówcy
ochoczo włączają się do rozmowy i wtó-
rują tym negatywom, nie zauważamy, że
coś jest nie tak. To znak, że „wirus na-
rzekania” zaatakował już słuch i wzrok.
Nie pominął też nosa, który z powodu
chronicznego narzekania jest spuszczony
na kwintę. Kąciki ust też lecą w dół.
I w końcu najgorsze – przerzut na serce.
Czujemy rozgoryczenie. 

Ględzenie aż po grób!
Narzekanie na wszystko i wszystkich

niejednego potrafiło doprowadzić do de-
presji. Nie ma takich badań i ciężko by-
łoby je przeprowadzić, lecz jestem pewien,
że część osób, które przeniosły się już na
tamten świat, mocno na to zapracowała
zwykłym, niewinnym i jakże naturalnym
dla nas narzekaniem. To przykre, ale
sami serwujemy sobie niedobre samopo-
czucie, zaśmiecony umysł, język, a w efek-
cie nabawiamy się chorób. 

Mowa narzekania
Tak wiele ostatnio mówi się o mowie

nienawiści. A nikt nie dostrzega, ile złego
niesie ze sobą mowa pełna narzekania.
Z wypiekami na twarzy licytujemy się o to,

kto ma w życiu gorzej. Czujemy pobu-
dzenie, gdy tylko nadarzy się okazja do ma-
rudzenia. Narzekanie jest pod tym wzglę-
dem fantastyczne! Nie trzeba się na niczym
znać, bo narzekać można na wszystko, mało
konkretnie, ogólnikowo, ale z jakimi emo-
cjami! Oj, jak chętnie wyrażamy w ten spo-

sób swoje zdanie. „Nie znam się, więc się
wypowiem” i lecimy z litanią skarg, zaża-
leń i pretensji do całego świata.

Mowę narzekania nakręcają też kon-
kretne słowa. Do naszego codziennego ję-
zyka weszły takie określenia jak „masa-
kra”, „makabra”, „katastrofa”, „dramat”.
To bardzo mocne słowa, które weszły do
potocznego użycia. Ich rolą jest wzmoc-
nienie przekazu. I tak na przykład kole-
żanka z pracy miała „masakra okres”, „je-
dzenie w hotelu to była katastrofa”, a „ten
kolor to dramat”. Mocne słowa, nieade-
kwatne do sytuacji, ale działają! Nasza wy-
powiedź wzbudza więcej emocji i zgarnia
więcej atencji. A tego oczekujemy, gdy na-
rzekamy. Uskarżamy się na los, „wyga-
dujemy się”, bo to przynosi ulgę. Nieste-
ty, nie przynosi rozwiązania. Dlatego wy-
plewiam „niedobre słowa” z naszego ję-
zyka. Podobnie jak całe zwroty pełne żalu
i pretensji.

Zakaz narzekania
Słowa, których używamy, potrafią

napędzać do działania. Ale mogą też
działać jak łańcuch. Sam go sobie nakła-
dasz i siedzisz uwiązany niczym pies przy
budzie. Tracisz czas i energię na bezpro-
duktywne narzekanie lub słuchanie na-
rzekania innych. Dlatego tworzę świat
wolny od narzekania. Oduczam tego
szkodliwego nawyku, nie tylko w kwestii
mowy, ale i myślenia, bo wszystko zaczy-
na się w naszych głowach. Uczę sposobów
myślenia i działania prowadzących do au-
tomotywacji i efektywności osobistej.
Przekazuję zasady, którymi kierują się lu-
dzie wolni od narzekania. 

Każdy może włączyć zakaz narzekania.
Już pod koniec lutego kilkadziesiąt osób
zrobi to w Egipcie podczas „Akademii Biz-
nesu pod Palmami”. Będą eliminować ze
swojego życia narzekanie, by się odblo-
kować i całą tę energię przenieść na re-
alizację swoich celów. Zainteresowanych

wprowadzeniem zakazu narzekania
w swoim życiu zapraszam do odwiedze-
nia strony www.zakaznarzekania.pl, a już
dziś zachęcam do zwiększenia uważności
na swoje myśli i wypowiadane słowa
oraz odczucia, jakie za sobą niosą. Nie war-
to narzekać. �

Stwierdzenie „u mnie wszystko w porządku”
odbierane jest jako sygnał „nie chcę z tobą 
rozmawiać”. Zapewne doświadczyłeś takiej 
sytuacji. Pytanie, po której stałeś stronie?

Robert Oskwarek
trener biznesu i twórca 
„Zakazu Narzekania Show”
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„Groszki i róże” to projekt, który piastuję w sercu od
bardzo dawna. Na płytę złożą się  piosenki z reper-
tuaru Ewy Demarczyk, a może słuszniej byłoby po-
wiedzieć: utwory Zygmunta Koniecznego i Andrzeja
Zaryckiego, ponieważ bez muzyki nie istniałyby
nawet największe utwory. Tym albumem chcę złożyć
hołd wielkiej postaci polskiej piosenki aktorskiej
i poezji śpiewanej – mówi Danuta Stankiewicz. Ar-
tystka w tym roku po raz kolejny została uhonoro-
wana przyznawanym przez Ministerstwo Kultury
medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

Od naszego poprzedniego wywiadu mi-
nęły około dwa lata. Co się wydarzyło
w pani życiu artystycznym w tym czasie?

– Przede wszystkim właśnie wchodzi
na rynek moja najnowsza płyta – „Serce
dla Ciebie Polsko”, będąca historią Polski
w pigułce. Jest to wydawnictwo, nad
którym pracowałam przez kilka lat, a po-
wstało w związku ze 100-leciem odzy-
skania Niepodległości. W  tym roku od-
będzie się także związany z albumem
cykl koncertów, ponieważ jest bardzo
duże zainteresowanie tym projektem, nie
tylko w Polsce, ale i za granicą.
Co znajdziemy na płycie?

– Jest to historia naszego kraju poka-
zana poprzez muzykę – od Bogurodzicy
po czasy współczesne. Na płycie można
znaleźć utwory takich kompozytorów,
jak Włodzimierz Nahorny, Janusz Sent,
Czesław Majewski, Mikołaj Hertel i Ry-
szard Poznakowski. Do projektu zaprosi-
łam też Mariusza Jaśko, młodego artystę,
który śpiewa w Teatrze Sabat. Powstał
dwupłytowy album, którego premiera
odbyła się w Sulejówku, miejscu bardzo
ważnym dla Marszałka Piłsudskiego. Pły-
tę dedykowałam wszystkim tym, którzy na
przestrzeni wieków narażali lub oddali
swoje życie, walcząc o Polskę. To mój
ukłon w ich stronę, ponieważ uważam, że
im się taki hołd po prostu należy. Ta pły-
ta jest dla mnie ważna również z powo-

dów osobistych, ponieważ mój tata wraz
ze swoimi braćmi walczył w Armii Kra-
jowej na Wileńszczyźnie.
„Serce dla Ciebie Polsko” to już za-
mknięty projekt. Jak wyglądają pani
dalsze plany zawodowe?

– Wkrótce zaczynam przygotowania
do wydania kolejnej płyty. Jest to projekt,
który piastuję w sercu od bardzo dawna.
Płyta będzie miała tytuł „Groszki i róże”
i złożą się na nią piosenki z repertuaru Ewy
Demarczyk, a może słuszniej byłoby po-
wiedzieć: utwory Zygmunta Konieczne-
go i Andrzeja Zaryckiego, ponieważ bez
muzyki nie istniałyby nawet największe
utwory. Tym albumem chcę złożyć hołd
wielkiej postaci polskiej piosenki aktorskiej
i poezji śpiewanej. Płyta Ewy Demarczyk,
która powstała ponad 50 lat temu, prze-
szła do historii naszej muzyki i zawsze jest
aktualna, zawsze robi wrażenie…  Przez
ponad pół wieku nikt nie odważył się pod-
jąć wyzwania, jakim jest wydanie nowej
wersji tych piosenek.  Oczywiście wielu ar-
tystów śpiewa pojedyncze utwory z re-
pertuaru Ewy Demarczyk, ale jak do tej
pory nigdy nie powstała płyta. Ja podję-
łam to wyzwanie (chociaż długo się z tym
ociągałam), bo jak kiedyś powiedziała
o mnie Krysia Gucewicz – Stankiewicz
robi, co chce, gdzie chce, z kim chce i jak
chce. Mogę powiedzieć, że piosenki na
płycie będą miały zupełnie inne brzmienie
niż to znane z interpretacji Ewy Demar-
czyk. Oczywiście zachowam charakter
tych utworów, bo to obiecałam obydwu

kompozytorom, ale np. jednym z głów-
nych instrumentów będzie akordeon.
Różni wykonawcy tych piosenek uczą się
od Ewy Demarczyk, a moim zdaniem to
jest ogromny błąd. Demarczyk była jed-
na, stała się legendą i nie ma co jej ko-
piować, lepiej znaleźć własną drogę in-
terpretacji jej piosenek. Wydanie tej pły-
ty jest dla mnie ważne także z tego po-
wodu, że zbiegnie się z 40-leciem mojej
pracy zawodowej. 
Kiedy płyta pojawi się na rynku?

– W pierwszej połowie tego roku uka-
że się singiel, premierę płyty planuję na je-
sień. Właściwie będą to trzy premiery:
w Krakowie, w Warszawie i w Tomaszo-
wie. Piosenkę z singla mam nadzieję za-
prezentować także w Opolu, ponieważ
kiedy zapytano mnie, gdzie chciałabym
odebrać Medal Gloria Artis, powiedzia-
łam, że na opolskim festiwalu. Są ku temu
dwa powody. Po pierwsze, honorowym
patronem albumu jest Muzeum Piosenki
Polskiej w Opolu. Po drugie, w tym roku
mija okrągłe 30 lat od czasu mojego
ostatniego występu na opolskiej scenie. 
Co Gloria Artis dało pani prywatnie? Bo
zawodowo wiadomo, że jest to uznanie
zasług artystycznych…

– Dało mi poczucie, że moja praca zo-
stała doceniona, a dorobek zauważony. 
Co po „Groszkach i różach”?

– Mam kilka kolejnych pomysłów, ale
niespecjalnie lubię mówić o planach na
dalszą przyszłość. Najbardziej kocham
to, co aktualnie realizuję. �

Rozmawia IZABELLA JARSKA

Najbardziej kocham to, 
co aktualnie realizuję

Fot. archiwum prywatne artystki



GANODERMA 
– Król Wszystkich Ziół

- działanie immunomodulujące,
- działanie antynowotworowe,
- działanie ochronne,
- działanie przeciwzapalne,
- działanie antyalergiczne,
- działanie przeciwwirusowe,
- działanie przeciwbakteryjne,
- działanie przeciwgrzybicze,
- działanie przeciwcukrzycowe,
- działanie wspomagające wątrobę,
- działanie antyoksydacyjne,
- działanie ochronne dla serca 

i naczyń krwionośnych,
- działanie antyandrogenowe,
- przeciwdziałanie osteoporozie,
- wpływ na układ nerwowy.

Kawa z Ganodermą firmy DXN spoży-
wana regularnie likwiduje zgromadzone
w organizmie kwasy oraz zapobiega zga-
dze. Zawartość Ganodermy reguluje ci-
śnienie (dla lepszego efektu lepiej nie pić
innej kawy). Mogą ją spożywać osoby
borykające się z wysokim lub niskim ci-
śnieniem.

Kaw tych możemy się napić w Re-
stauracji FLORIAN Woda czy
Ogień, w Warszawie, przy ulicy
Chłodnej 3. Telefon: (22) 620 93 98
www.florian.pl 

* Na temat GANODERMY/Reishi i innych
grzybów prozdrowotnych powstała bardzo
bogata bibliografia. Na te tematy pisali
i piszą naukowcy z całego Świata. M.In.
z Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Rosji, Chin i Japonii. Zostały także wydane
polskie opracowania.

Na podstawie badań klinicznych Dr. Shigeru
Yuji można stwierdzić, że Ganoderma wy-
kazuje następujące działania lecznicze:
• Obniża zawartość cholesterolu i wolnych 

tłuszczów we krwi.
• Obniża poziom glukozy we krwi; przywraca

właściwe funkcjonowanie trzustki.
• Obniża ilość lipidów we krwi i stabilizuje błony czerwonych krwinek.
• Ponieważ Ganoderma zawiera adenozyny, obniża nagromadzenie płytek krwi, powoduje rozpad trombiny i zapobiega zakrzepicy.
• Poprawia funkcjonowanie nadnerczy, zachowuje równowagę endokrynologiczną.
• Zwiększa naturalną zdolność samoleczenia organizmu i pozwala organizmowi budować silny system odpornościowy.
• Zapobiega obumieraniu komórek.
• Opóźnia starość, dodaje wigoru.
• Obniża niepożądane działania leków na nadwrażliwość.
• Zapobiega degeneracji narządów.
• Zapobiega rozwojowi alergii spowodowanych przez antygeny, ponieważ hamuje wydzielanie histaminy.
• Zapobiega i leczy nowotwory blokując metabolizm komórek nowotworowych.
• Normalizuje funkcjonowanie organizmu..
• Zapobiega nagłej śmierci - z powodu zatoru – u chorych na raka.
• Zapobiega zakrzepicy, powodując rozpad trombin na ścianie otaczających tkanki i zmniejsza blokowanie leków przeciwnowotworowych, 

w ten sposób wzmacniając skuteczność tych leków.
• Obniża ból w chorobach nowotworowych.

Wojciech Stolarczyk
e-mail: wojtek.stolarczyk7@wp.pl, tel.: 00 48 698 030 212, SKYPE: wojciech.stolarczyk5

Jaką kawę Państwo piją?
Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie
dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj.

www.eworld.dxn2u.com

Smacznego i na ZDROWIE.
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Kot lubi człowieka mniej więcej tak, jak człowiek lubi
psa, a człowiek wychodzi w tej relacji niejednokrotnie
na głupca, ale jakże zadowolonego. Dlatego w pożyciu
z kotem trzeba mieć poczucie humoru – o miłości do pi-
sania i swojej najnowszej publikacji, „Kot jaki jest, każdy
widzi”, opowiada pisarka i dziennikarka Izabella Jarska.

Lubię krótkie formy

Czy dziennikarstwo było twoim wyma-
rzonym zawodem?

– Wiem, że zabrzmi to banalnie, ale na-
prawdę już w szkole podstawowej chcia-
łam w przyszłości zostać dziennikarką.
Później zarzuciłam tę myśl, jednak po la-
tach, splotem różnych okoliczności, do
tego wróciłam. I tak zostało do dziś. 
Wiem, że często zmieniałaś zawody…

– Tak, kiedyś byłam niespokojnym du-
chem. Lubiłam – jak to się teraz mawia –
nowe wyzwania. Pracowałam między in-
nymi jako dekoratorka wystaw sklepo-
wych, w Teatrze Ateneum, jako wiza-

żystka, prowadziłam wykłady o pielęgnacji
i makijażu, a nawet bywałam tłumaczką na
żywo z języka francuskiego i… fotomo-
delką. To ostatnie jedynie dorywczo. Ot,
parę razy pozowałam do zdjęć i wystąpi-

łam w kilku reklamówkach. Nie
było to nic wielkiego i oczywiście
żadna ze mnie Cindy Crawford. 
Czy masz swoją dziennikarską spe-
cjalizację? 

– Zaczynałam od mody, urody
i zdrowia, jednak z czasem zaczęłam
pisać o kulturze. I tak już zostało. Może
dlatego, że kultura jest mi bliska i lubię
o niej pisać. Niemniej pisuję także na inne
tematy, z wielu bardzo różnorodnych
dziedzin.
Masz w dorobku pokaźną liczbę wywia-
dów…

– Miałam to szczęście, że udało mi się
rozmawiać z wieloma znaczącymi dla kul-
tury osobami. Co było nie tyle moją za-
sługą, ile po prostu korzystnym dla mnie
splotem okoliczności. Nie każdy ma taką

szansę, więc naprawdę to doceniam.
Pierwszy w życiu wywiad przeprowadzi-
łam z Pierrem Cardinem, który przyjechał
do Polski na promocję nowych perfum sy-
gnowanych jego nazwiskiem. Drugi też
był „z wysokiej półki”, bo zrobiłam go
z Andrzejem Wajdą. Patrząc z perspekty-
wy myślę, że tylko niewiedza i debiu-
tancka wiara w siebie uchroniły mnie wte-
dy przed wpadkami oraz tremą. Bo ja
zwyczajnie nie do końca zdawałam sobie
sprawę, na co się decyduję, idąc bez do-
świadczenia na wywiady z tak legendar-
nymi osobami.
Miałaś jakieś wpadki podczas przepro-
wadzania wywiadów?

– Ależ oczywiście. Na przykład gdy raz
nagrywałam wypowiedź Grażyny Tor-
bickiej podeszła do nas pewna pani z proś-
bą o autograf. Chciałam być uprzejma,
więc powiedziałam, że poczekam z na-
graniem. Na czas krótkiej rozmowy obu
pań nacisnęłam w dyktafonie pauzę. Sęk
w tym, że zapomniałam ją potem wyłączyć
i wypowiedź Grażyny Torbickiej mi się nie
nagrała. Musiałam ją potem na potrzeby
artykułu odtwarzać z pamięci. Innym ra-
zem nie zauważyłam, że pamięć dyktafo-
nu jest już przepełniona i część rozmowy
się nie zarejestrowała. Raz zawiódł mnie
sprzęt. Nagrałam rozmowę, ale nie mo-
głam jej potem odtworzyć, bo coś się za-
blokowało w dyktafonie. Podczas prób od-
blokowania niechcący skasowałam całe na-
granie – ot, blondynka w świecie techni-
ki… Chociaż brunetka.
Prowadzisz także spotkania autorskie.

– Tak, czasami. W zasadzie to też są
wywiady, tylko przeprowadzane publicz-
nie, na żywo przy udziale widowni.

Izabella Jarska
dziennikarka i pisarka, prywatnie miłośniczka kotów. Specjalizuje się w pisaniu o kulturze,
ale nieobca jest jej także tematyka urody i zdrowia. W dorobku ma kilkaset wywiadów
z najbardziej znanymi postaciami świata kultury, m.in. z: Pierrem Cardinem, Garou, Pe-
trem Zelenką, Andrzejem Wajdą, Joanną Kulig, Agatą Kuleszą, Beatą Tyszkiewicz, Micha-
łem Żebrowskim, Marią Czubaszek, Jonathanem Carrollem, Ewą Wiśniewską, Filipem
Bajonem, Janem Jakubem Kolskim, Danielem Olbrychskim, Filipem Bajonem, Borysem Szy-
cem, Robertem Więckiewiczem, Zbigniewem Wodeckim, Januszem Gajosem, Janem Ko-
buszewskim, Stanisławem Soyką i Krystyną Jandą. Jej teksty były publikowane m.in. na
łamach: „Bluszcza”, „Tomu Kultury”, australijskiego tygodnika „TV Magazine”, Art Impe-
rium, magazynu „przedsiębiorcy@eu”, Food Forum, Funduszy Europejskich, „My Mamy”,
w dziale Aktualności Kulturalnych empik.com oraz na portalu pozytywy.com. Współpra-
cowała także jako redaktor z warszawskim Teatrem Kamienica. Jest autorką wywiadów do
przewodnika „Polska na filmowo” Marka Szymańskiego oraz autorką tekstu do książki
Anny Orłowskiej „Z miłości do makijażu”. Wywiad jej autorstwa znalazł się też w książce
– pracy zbiorowej: „Anatomia zbrodni”.  Najnowszą jej publikacją jest wznowiona edycja
książki „Kot jaki jest, każdy widzi”.

Rozmawia ANETA SIENICKA

Pożycie z kotem opiera się bowiem na zasadzie
zarządzania zasobami ludzkimi… przez kota

Fot. Karol D
ąbrow

ski



A który z nich szczególnie zapadł ci
w pamięć? 

– Z Garou. To było w latach ogrom-
nej popularności tego artysty w Polsce
i jego przyjazdy budziły duże zaintere-
sowanie mediów. Dlatego miejsce,
w którym prowadziłam z nim rozmo-
wę, było otoczone tak gęstym szpalerem
fotografów i operatorów, że po raz
pierwszy w ogóle nie widziałam pu-
bliczności zza ich obiektywów. 
Napisałaś także książkę satyryczną
o kotach. Skąd wziął się ten pomysł?

– Z życia pod jednym dachem z ko-
tami, które mi dobitnie pokazało
w praktyce, jak to jest, kiedy kot wy-
chowuje sobie człowieka. Pożycie z ko-
tem opiera się bowiem na zasadzie za-
rządzania zasobami ludzkimi… przez
kota.  Kot lubi człowieka mniej więcej
tak, jak człowiek lubi psa, a człowiek
wychodzi w tej relacji niejednokrotnie
na głupca, ale jakże zadowolonego.
Dlatego w pożyciu z kotem trzeba mieć
poczucie humoru. Początkowo teksty
ukazywały się jako stały cykl saty-
rycznych felietonów w serwisie kultu-
ralnym Pozytywy.com. Później w ze-
branej formie pojawiły się jako książ-
ka „Kot jaki jest, każdy widzi” nakła-
dem wydawnictwa Elipsa. Tu warto
dodać, że była ona fantastycznie zilu-
strowana przez znakomitą rysownicz-
kę – Izę Rewcio. 
Niedawno pojawiło się na rynku jej
wznowienie…

– Tak. Wiele osób mnie o to dopy-
tywało, ponieważ pierwszy nakład roz-
szedł się bardzo szybko. Dlatego po-
stanowiłam wydać „Kota…” ponownie.
Obecne wydanie jest wzbogacone o dwa
nowe felietony i nowe ilustracje tej sa-
mej co uprzednio rysowniczki. 
Nie jest to jedyna twoja książka…

– Całkowicie mojego autorstwa je-
dyna. Ale byłam współautorką prze-
wodnika Marka Szymańskiego „Polska
na filmowo”, do którego zrobiłam wy-
wiady oraz napisałam tekst do albumu
Ani Orłowskiej „Z miłości do makija-
żu”, a jeden z moich wywiadów znalazł
się w pracy zbiorowej „Anatomia mor-
derstwa”. 
Nie myślałaś o tym, aby napisać po-
wieść?

– Były takie sugestie. Ale chyba nie
czuję się na siłach, obawiam się, że bym
na tym poległa, zwłaszcza na dialogach.
Lepiej czuję się w krótszych formach,
zwłaszcza satyrycznych. Dlatego planuję
wydanie drugiej części „Kota…”, z fe-
lietonami, które jeszcze nigdy nie uka-
zały się w druku. Chciałabym także na-
pisać sztukę teatralną, mam nawet po-
mysł na monodram satyryczny. No, ale
to na razie „pieśń przyszłości”. �

„Kot jaki jest, każdy widzi” to zbiór satyrycz-
nych felietonów Izabelli Jarskiej, dziennikarki
i współautorki książek, m.in. „Polska na fil-
mowo”, prywatnie miłośniczki kotów „od za-
wsze”. Stan posiadania kocich piękności –
sztuk dwie: Dżemiś i Maniek, oba rasy
maine coon. Winą za powstanie swojej
książki autorka obarcza Terry’ego Pratchetta
i jego wiekopomne dzieło „Kot w stanie czy-
stym” oraz żywą inspirację w postaci domo-
wej szajki własnych Kociorów. 

Poprzednia edycja „Kota…” (z  2011 r.) zy-
skała olbrzymie uznanie wśród miłośników
kotów (polecających ją sobie na forach te-
matycznych), a cały nakład rozszedł się bły-
skawicznie. Obecne wydanie zostało wzbo-
gacone o dodatkowe felietony oraz o nowe
ilustracje uznanej ilustratorki Izabelli Rewcio.
Jest także odpowiedzią na kierowane do au-
torki liczne zapytania o wznowienie książki. 

„To nie człowiek udomowił Kota. To Kot
oswoił człowieka. Jako istota o wysokim IQ
zorientował się bowiem, że ludzkie siedziby
są niewyczerpanym źródłem łatwych do zdo-
bycia smakowitych kąsków. Do kąsków
– niestety – podczepiony był człowiek. Kot,
z natury pragmatyk, po szybkim zbilansowa-
niu plusów i minusów jakoś to zaakceptował
i ostatecznie pozwolił rodzajowi człeczemu
egzystować w pobliżu siebie.

Tu trzeba zauważyć, że było to naprawdę
duże poświęcenie z jego strony, ponieważ
z punktu widzenia każdego Kota jesteśmy
flejami, niezdarami i nie wiedzieć po co ro-
bimy strasznie dużo hałasu”.

„Wkurzył się. Wkurzył się i obraził. Nawet
kiedy idzie odwrócony do ciebie tą częścią
ciała, którą sienkiewiczowska Jagienka zwy-
kła rozgniatać orzechy, to i tak wyraża nią
bezmierną pogardę. Czym niegodny czło-
wiek obraził Kota? A raczej, czym tym razem?

Możliwości jest wiele.

– Opuściłeś się w obowiązkach i Kot osobi-
ście musiał ci przypomnieć o pustej misce.
Wstyd! Chcesz jak najszybciej nadrobić za-
niedbanie. Pędzisz do lodówki, wyjmujesz
puszkę i czym prędzej napełniasz mięsem
miskę. Zadowolony czekasz na pochwałę.
Błąd! Przecież Kot wiele razy ci tłumaczył,
w jakiej temperaturze ma być podane jedze-
nie. Nawet na przykładach. Pamiętasz, jak ci
przyniósł upolowanego ptaka? Schłodził go
przedtem? No właśnie”.

Fragmenty książki 
„Kot jaki jest, każdy widzi”

Izabella Jarska 
„Kot jaki jest, każdy widzi”

Ilustracje: Izabella Rewcio
Wydawnictwo Dragon Fruit Publishing

Premiera: 14 grudnia 2018 r.
www.kotomania.pl
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17 listopada 2018 r. w Wawerskim Centrum Kultury filia Falenica odbył się wernisaż 
wystawy oraz pokaz filmu Mag Woźniak pt. „Natura emocji”. Muzyczną atrakcją wieczoru
był występ instrumentalny Jacka Kawy i Sławomira Łobaczewskiego.

Mag Woźniak i „Natura emocji”

S
amanta Belling – historyk sztuki,
wiceprezes Fundacji Dziedzictwa
Kultury Polskiej, art manager
w Temple of Dreams Museum &

Art Gallery oraz redaktor w magazynie
„Artysta i Sztuka” tak pisze o wystawie:

W swoim najnowszym cyklu „Natu-
ra emocji” Magdalena Woźniak rozpra-
wia się ze swoim intymnym, wewnętrz-
nym światem. Jak sama twierdzi, jest to
dla niej rodzaj medytacji, w której naj-
pierw się wycisza, oddala wszelkie troski,
a potem daje upust naturalnej ekspresji.
Jest to również jej osobista forma radze-
nia sobie ze światem i otaczającą ją rze-
czywistością. Jednak medytacja artystki
nie jest jednostronna. Widz, zatapiając się
w płynnych, przenikających się kształtach
układających się w formę kwiatów, rów-
nież doznaje uczucia błogiego spokoju.
Odbiorca sam wchodzi w pewien rodza-
ju transu.

Emocjonalność, szczególnie ta ko-
bieca, ma wiele barw i odcieni. Emocje
z obrazów Magdy Woźniak są jak kojący
opatrunek dla oczu. Błękity delikatnie
przechodząc w beże i biele uderzają czy-
stością i subtelnością formy. Nawet kie-
dy artystka używa bardzo intensywnych
barw, działają one raczej niczym artete-
rapia, dodając siły i witalności.

Główne przesłanie, jakie ma towa-
rzyszyć wystawie „Natura emocji”, to, jak
mówi sama artystka, „świadome odkry-
wanie i pielęgnowanie pozytywnej ener-
gii w sobie i otaczającym nas świecie”. 

Emocje towarzyszą Nam na co dzień
i są nieodłączną częścią życia. Niejeden raz
musimy się z nimi zmierzyć i stawić im
czoła, chociaż bywają niełatwe. Magda-
lena Woźniak znalazła na nie sposób
– swoją sztukę. I całe szczęście, bo i my
możemy stać się jej częścią.

Wystawie „Natura emocji” towarzy-
szy również film o tym samym tytule. Ar-
tystka dosłownie łapie w nim chwile. Tak
cenne, piękne, krótkie i ulotne. Korona
drzew na niebie, kaczki płynące na je-
ziorze, „wycięte” fragmenty naszej co-
dzienności, ale w taki sposób, jaki nas za-
skakuje, jaki skłania do refleksji, pozwa-
la na przemyślenia i chwilę zatrzymania.

Jeśli się nie zatrzymamy, to zwyczajnie je
przegapimy…

„Natura emocji” to wystawa, która po-
zwoli te emocje wyciszyć lub bardziej je
zrozumieć. Człowiek staje się ich świado-
my, co pozwala na większą kontrolę i opa-
nowanie. Ale, jak wiadomo, emocje cza-

sem są nieobliczalne, wtedy jest na to tyl-
ko jedna rada – zwyczajnie dać im upust.

Patroni wystawy: Art Imperium, „Bu-
siness Magazine”, K.J. Art&Promotion,
Klub Integracji Europejskiej, „przedsię-
biorcy.eu”, Związek Artystów Plasty-
ków. �

Magdalena Mag Woźniak
Urodzona 1 listopada 1972 r. w Warszawie. Artystka wizualna, której najbliższe są malar-
stwo, grafika, nowe media i design. Członek Związku Artystów Plastyków, członek wspie-
rający OW ZPAP i artystycznej grupy Młodzi Sztuką. Kuratorka wystaw, animatorka
wydarzeń kulturalnych oraz akcji charytatywnych. Publicystka, redaktor naczelna i właści-
cielka portalu kulturalnego Art Imperium oraz inicjatorka akcji społecznej Power of Art.
Tworzy od 2001 roku, łącząc i wymieniając style, techniki i media. Jednak kluczowa w jej
działalności artystycznej, designerskiej i publicystycznej jest ostatnia dekada. Ma na swoim
koncie wiele projektów artystycznych, m.in. konkurs i związany z nim cykl wystaw MUZA
2015 – Magdalena Abakanowicz czy Charytatywna Aukcja Dzieł Sztuki na rzecz Fundacji
Herosi na Zamku Królewskim w Warszawie. Ku promocji sztuki i kultury zrealizowała ponad
50 filmów prezentujących sylwetki artystów, ich dzieła, a także relacje z wydarzeń kultu-
ralnych. Wykonała kilkadziesiąt projektów i aranżacji wnętrz mieszkalnych oraz komercyj-
nych. Poza Art Imperium – ponad 50 jej artykułów o sztuce, designie i o jej projektach
artystycznych publikowano w magazynach takich jak: „Villa”, „Rezydencje”, „Gentleman”,
„Wnętrze i ogród”, „Elity”, „przedsiębiorcy@eu”, „Puls Biznesu” czy „Pangea Magazine”.
W 2008 otrzymała II nagrodę w Plebiscycie PERFECT STEND, w 2010 wraz z zespołem
Excellent Design wygrała konkurs na projekt i realizację Apartamentu Pokazowego dla Ca-
talina Development w Warszawie, a w 2012 roku została wyróżniona tytułem Kobiety Suk-
cesu 2011 przez Akadiemię Kobiet Sukcesu.
Więcej informacji: www.magwozniakart.blogspot.com

Izabella Jarska

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

Samanta Belling, Mag Woźniak i Magdalena Magrzyk Wybrane dzieła

Fot. Robert Beller Fot. Patryk Wasilewski
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11 stycznia 2019 r. w klimatycznym pałacyku Klub Sosnowy odbył się wernisaż wystawy ma-
larstwa Magdaleny Mag Woźniak pt. „Golden Live”. Podczas wernisażu Izabella Jarska prze-
prowadziła krótki wywiad z autorką wystawy oraz opowiedziała o swojej najnowszej książce
pt. „Kot, jaki jest, każdy widzi”, czyli zbiorze felietonów satyrycznych o tym, jak to Kot oswoił
człowieka. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Związek Artystów Plastyków.

Golden Live – Wystawa malarstwa 

Mag Woźniak w Klubie Sosnowym

W
spółorganizator wydarze-
nia, Klub Sosnowy, zaprosił
wszystkich uczestników na
lampkę wina i koktajlowy

poczęstunek. Na czas wernisażu Szef
Kuchni  przygotował również dedykowane
menu w bardzo atrakcyjnych cenach. 

O wystawie tak pisze Izabella Jarska
– dziennikarka i pisarka:

Czy obraz może być afirmacją? Czy
może dostrajać do siebie odbiorcę i dawać
mu moc? Czy jego siła może dorównać po-
tędze myśli? Tak, jest to możliwe. A do-
wodzi tego najnowszy cykl obrazów Mag-
daleny Woźniak: „Golden Live”, który jest
bardzo udanym połączeniem wyszukanego
artyzmu z funkcjami niemal terapeutycz-
nymi.

Nazwa cyklu nie jest przypadkowa,
zarówno w sensie dosłownym – ponie-
waż złoto jest kolorem dominującym –
jak i metaforycznym, w odniesieniu do
komfortu życia rozumianego jako in-

dywidualne odczucie harmonii. Jednak
poszczególne obrazy nie mają tytułów,
co jest zabiegiem celowym, aby – jak
mówi autorka – nie narzucać odbiorcom
ich interpretacji. Dlatego każdy, kto je
ogląda, może puścić wodze własnej wy-
obraźni. 

„Przy abstrakcjach bardzo istotny jest
dla mnie proces tworzenia” – mówi o swo-
im malarstwie Magdalena Woźniak
–  „jest on dla mnie jak medytacja, oczysz-
cza myśli i daje moc pozytywnej energii”.

Obrazy grają światłem, żyją… raz
rozświetlając, a raz tłumiąc kolory prze-
bijające się ze spodnich warstw przez zło-
to lub srebro. Dzięki swojej fakturze
iskrzą, odsłaniając intensywność lub
delikatność barw w zależności od kąta,
pod jakim się na nie patrzy. Wszystko
jest subtelne, ale jednocześnie ma w so-
bie siłę… to olbrzymi ładunek pozy-
tywnej energii.

Tak, cykl „Golden live” jest afirmacją.
Wystawa potrwa do 28 lutego 2019.

Patronat medialny nad wydarzeniem:
Agencja Informacyjna, Art Imperium,
„Gazeta Wawerska”, Klub Integracji Eu-
ropejskiej, K.J. Art&Promotion, Linia
Otwocka,  „przedsiębiorcy@eu”, „Wia-
domości Sąsiedzkie”. �

Rafał Korzeniewski

Magdalena Mag Woźniak i Izabella Jarska

Fot. Andrzej Gojdź

Mag Woźniak, Golden Live 3, akryl na płótnie, 100x80 cm, 2018 r. Mag Woźniak, Golden Live 15, akryl na płótnie,
100x80 cm, 2018 r.

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu
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Jury w składzie: Joanna Kos-Krauze, Mirosław Haniszewski i Hanna Rydlewska przyznało
Grand Prix w Konkursie Filmów Fabularnych 12. Sputnika filmowi „Serce świata” Natalii
Mieszczaninowej za „dyskretną, poruszającą opowieść o naszej samotności i pragnieniu
akceptacji. Pozornie skromny film, opowiadający o ważnych sprawach”.

Laureaci 12. „Sputnika”

D
ruga nagroda powędrowała do
Eduarda Nowikowa, reżysera
filmu „Car-ptak”, za „obraz, któ-
ry udowadnia, że można i trze-

ba myśleć o filmach jako o dziełach sztuki”. 
III Nagroda trafiła do twórców filmu

„Głębokie rzeki” Władimira Bitokowa za
„bolesną, ale oszałamiającą wizualnie
opowieść o niemożności porozumienia
i nieuchronności przeznaczenia”. 

Wyróżnienie przyznano także opera-
torce filmu „Ajka” (reż. Siergiej Dworce-
woj) – Jolancie Dylewskiej za „wyjątko-
we połączenie wrażliwości, mistrzow-
skiego rzemiosła i psychologicznej głębi
w opowiadaniu obrazem”.

Jury tegorocznego Konkursu Filmów
Dokumentalnych w składzie: Krystian
Matysek, Dominik Jagodziński, Małgo-
rzata Steciak przyznało II Nagrodę filmowi

„Oskar” Aleksandra Smolanskiego i Jew-
gienija Cymbała za „poruszającą opo-
wieść, w której w losach artysty odbija się
burzliwa historia ZSRR”. 

III Nagrodę w Konkursie Filmów
Dokumentalnych zdobył „Front wschod-
ni” Andrieja Osipowa za „kreatywne
przetworzenie materiałów archiwalnych
i wydobycie na pierwszy plan losu zwy-
kłego niemieckiego żołnierza”. 

Jury wyróżniło także dokument
„Niedźwiedzie Kamczatki. Początki Życia”
Iriny Żurawlowej i Władisława Griszyna
za „profesjonalne uchwycenie piękna ro-
syjskiej przyrody”.

Serca naszych najmłodszych widzów
zdobył „Ostatni bohater” w reżyserii
Dmitrija Diaczenko.

Warszawska edycja 12. „Sputnika” do-
biegła końca. Festiwal wyrusza teraz w fil-
mową podróż po Polsce. Do kwietnia
2019 roku zagra m.in. w Krakowie, Po-
znaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Białym-
stoku, Bydgoszczy, Szczecinie, Katowicach,
Elblągu, Hajnówce, Kętrzynie, Łodzi,
Nowym Sączu, Olsztynie i Płocku.

�

Izabella Jarska

Gala wręczenia nagród

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu
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Kamienica to jeden z najpopularniejszych warszawskich teatrów. Stworzony w samym 
centrum stolicy przez aktora Emiliana Kamińskiego, od dekady przyciąga widzów z całej
Polski. W marcu teatr obchodził będzie jubileusz 10-lecia. Z tej okazji dla swoich fanów
przygotowuje wyjątkową „Niespodziankę”. Premiera 28 marca 2019. 

Na 10. urodziny… „Niespodzianka”

S
ztuka „La surprise”, której autorem
jest Pierre Sauvil, to widowiskowa
i dynamiczna arcykomedia. Przy-
gotowana specjalnie na 10-lecie Te-

atru Kamienica w reżyserii Emiliana Ka-
mińskiego w humorystyczny sposób ob-
nażać będzie wiele prawd dzisiejszych cza-
sów. 

– „Niespodzianka” to przede wszyst-
kim błyskotliwe dialogi i fantastyczna
obsada. W spektaklu wystąpią wspaniali
aktorzy – Joanna Liszowska, Elżbieta Ja-
rosik w dublurze z Małgorzatą Sadowską,
Sambor Czarnota, Krzysztof Kiersznow-
ski i Krystian Kukułka – zapowiada Dy-

rektor Naczelny i Artystyczny Teatru Ka-
mienica, Emilian Kamiński. 

O czym opowiada „Niespodzian-
ka”? O losach pewnego, nietypowego
małżeństwa. Spełniony biznesmen i nie-
spełniona aktorka. Piękni i bogaci wła-
ściciele dużej firmy żyją razem, ale łączy
ich głównie wspólny majątek. Kiedy
w końcu Katarzyna (Joanna Liszowska)
postanawia zmienić swoje życie, Filip
(Sambor Czarnota) knuje intrygę, która
ma jej w tym przeszkodzić. Odkrycie nie-
chlubnych zamiarów męża powoduje
lawinę zaskakujących, kryminalnych
zwrotów akcji. W małżeński konflikt an-

gażują się sąsiedzi: biedny emeryt Wal-
demar Szarak (Krzysztof Kierszonowski),
wścibska Janina Kapusta (Elżbieta Jaro-
sik / Małgorzata Sadowska) i przemą-
drzały student Bożydar Satanowski (Kry-
stian Kukułka).

Więcej niż teatr
Kamienica to prywatny teatr założo-

ny z inicjatywy znanych i cenionych ar-
tystów – Emiliana Kamińskiego i jego
żony, Justyny Sieńczyłło. Na trzech scenach
zabytkowej, przedwojennej kamienicy
można zobaczyć całą plejadę gwiazd, ta-
kich jak: Katarzyna Pakosińska, Marieta
Żukowska, Daria Widawska, Dorota
Chotecka, Leszek Lichota, Olaf Luba-
szenko, Mateusz Damięcki, Jan Wieczor-
kowski czy Tomasz Ciachorowski. Poza
działalnością teatralną Kamienica znana
jest również ze swojej działalności edu-
kacyjnej oraz społecznej. Przy Alei Soli-
darności funkcjonuje bowiem jeden
z pierwszych w Polsce profesjonalnych
teatrów osób niepełnosprawnych, a cy-
klicznie organizowane są między innymi
spotkania dla bezdomnych. Teatr Ka-
mienica od ponad dekady jest nie tylko bi-
jącym sercem na mapie kulturalnej War-
szawy, ale także historyczną przestrzenią
dla wyjątkowych eventów. Znajduje się tu
również studio nagrań i restauracja Nasza
Warszawa. �

Izabella Jarska

Emilian Kamiński Fot. Rafał Latoszek



Gwiazda „House of Cards”, jedna z najlepszych reżyserek obsad w Stanach Zjednoczonych,
zdobywczyni nagrody Emmy – Julie A. Schubert przeprowadziła warsztaty castingowe 
„On Camera Casting & Coaching” dla grupy pięćdziesięciu polskich aktorów. Towarzyszył 
jej Mariusz Bargielski, właściciel jednej z najbardziej uznanych agencji artystycznych 
w Nowym Jorku. Niezwykłe spotkanie miało miejsce w listopadzie 2018 w warszawskim
Centrum Kreatywności.

Warsztaty z gwiazdą „House of Cards”
w Warszawie zakończone sukcesem!

W
tych niecodziennych oko-
licznościach polscy aktorzy
zapoznali się z realiami
funkcjonowania amerykań-

skiego rynku filmowego. Dla wszystkich
uczestników nie mniej ważna niż zdoby-
ta wiedza była możliwość spotkania z re-
żyserem obsad prowadzącym castingi do
najważniejszych amerykańskich produk-
cji filmowych ostatnich lat, takich jak np.
„House of Cards”. Aktorzy uczestniczy-
li w symulacji castingu na podstawie scen
przygotowanych specjalnie dla nich przez
Julie A. Schubert.

On Camera – International Film
Events to nowa inicjatywa powołana do
życia przez trzech partnerów. Są to mar-
ki Song Factory i Liskowacki z Warszawy
oraz Metropolis Artists Agency z Nowe-
go Jorku. Będzie się ona zajmować orga-
nizacją międzynarodowych szkoleń i kon-
ferencji dla branży filmowej oraz promo-
cją polskich przedsięwzięć artystycznych
w Stanach Zjednoczonych. W przyszłym
roku planowane są dwie kolejne imprezy
z tego cyklu: warsztaty castingowe oraz
szkolenie dla aktorów z metody Lee
Strasberga przeprowadzone oczywiście
przez specjalistów z USA. 

W środę, 28 listopada odbyła się uro-
czysta gala inauguracyjna otwierająca
działalność marki On Camera – Inter-
national Film Events oraz portalu on-
camera.press, na którą przybyło blisko
trzysta osób. Zaproszono aktorów, ludzi
filmu, członków ZASP i innych organi-
zacji zajmujących się rozwojem kultury
w Polsce, przedstawicieli wysokiego biz-
nesu, firmy inwestujące w filmy fabularne
oraz sponsorów. Impreza zakończyła
się sukcesem, a aktorzy już zaczęli inte-
resować się kolejnymi edycjami On Ca-
mera. �

Aneta Sienicka

Mat Życiński, Nana Leszczyńska, Maciej Liskowacki, K. Duszyńska, Magdalena Gawlik, Paul Gavlic

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

Wręczenie certyfikatów dla aktorów Fot. Weronika Chilewska On Camera
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Bale w „białym” czy „zielonym” karnawale mają swój szczególny urok i czar. Te pierwsze
(„białe bale”) odbywają się w zimie po Świętach Bożego Narodzenia – gdy za oknem skrzą
się kryształki płatków śniegu niczym brylanty zdobiące stroje tańczących dam. Te drugie
(„zielone bale”) na wiosnę, tuż po Wielkiej Nocy, gdy rozkwitają kolorowe pąki pierwszych
kwiatów, niczym suknie wirujących w tańcu kobiet.

Czar dawnej elegancji odżywa na balach

W
przedwojennej Polsce bale
karnawałowe były najbar-
dziej pożądanymi wydarze-
niami towarzyskimi. Każdy,

kto chciał umocnić swoją pozycję towa-
rzyską, musiał wziąć udział w jak naj-
większej liczbie wystawnych balów. Stali
bywalcy tych wyjątkowych wydarzeń bu-
dzili powszechny podziw i nierzadko za-
zdrość. Uczestnicząc w nich, można się
było wypromować, pokazać na politycz-
nej scenie, nawiązać nowe kontakty czy na-
wet wyswatać. Przede wszystkim jednak
chodziło o dobrą zabawę w eleganckim to-
warzystwie.

Kreacje – najlepsze od Hersego
Tradycyjne bale rządziły się oczywiście

swoimi własnymi prawami. Przede wszyst-
kim obowiązywał ścisły dress code. Pa-
nowie musieli być we frakach i lakierkach,
a panie w długich, niepowtarzalnych suk-
niach. Frak wymagał również obecności
cylindra oraz czarnej peleryny. Najwięk-
szą wpadką towarzyską, którą mogła po-
pełnić dama, było pojawienie się w takiej
samej sukni jak inna uczestniczka balu. Za-
tem panie i ich mężowie gotowi byli pła-
cić dużo za unikatowe kreacje szyte na
miarę. Najbardziej prestiżowym miej-
scem, w którym panie z towarzystwa szy-
ły sobie kreacje w przedwojennej Polsce,
był Dom Mody Bogusława Hersego. Kre-
ator, nazywany polskim Diorem, szył
suknie niepowtarzalne, które dla wielu sta-
nowiły obiekt pożądania, a na które było
stać nielicznych. Wśród stałych klientek
Hersego była Hanka Ordonówna, nie-
kwestionowana gwiazda Drugiej Rzeczy-
pospolitej.

Tylko w białych rękawiczkach
Tańcem otwierającym każdy przed-

wojenny bal był zawsze polonez, a koń-
czono zazwyczaj mazurem. Panowie wpi-
sywali się w karneciki dam i rezerwowa-
li wybrane tańce. Nad płynnym przebie-
giem całości zabawy czuwał zawsze wo-
dzirej. Nikogo nie dziwili płatni fordan-

serzy, z którymi panie mogły poszaleć na
parkiecie. W tańcu nie wypadało dotykać
partnerki gołą dłonią, więc każdy z tan-
cerzy miał w kieszeni parę białych, je-
dwabnych rękawiczek. Po północy poda-
wano wielodaniową kolację na ciepło, któ-
rej towarzyszyły likiery, wódki, koniaki,
piwa oraz wina. Toasty wznoszono oczy-
wiście szampanem.

Na balu u prezydenta
Prawdziwy rozkwit balów nastąpił

w latach 1926–39, gdy Prezydentem Rze-
czypospolitej Polskiej został Ignacy Mo-
ścicki. Za jego sprawą bale w siedzibie gło-
wy państwa na Zamku Królewskim w War-
szawie stały się najbardziej prestiżowymi
wydarzeniami w stolicy. Zapraszano na nie
dyplomatów i gości zagranicznych, elitę
polityczna sanacji oraz najsławniejszych ar-
tystów i intelektualistów.

Prezydent Mościcki organizował i wspie-
rał również liczne bale charytatywne, na cze-
le z balem na rzecz Czerwonego Krzyża,
czy też tzw. bale promujące, jak chociaż-
by legendarny „Bal Polskiego Jedwabiu”
zorganizowany w 1929 roku w Hotelu
Europejskim. „Twarzą” tego wydarzenia
– mówiąc współczesnym językiem – zo-

Agnieszka Dagmara Michalczyk

Debiutantka VII: Maja Biskupska, kostium: Katarzyna
Markiewicz Costiume & Makeup designer

Debiutantka II: Karolina Stańczak,  kostium: studentka Wyższej Szkoły Artystycznej, Julia Młodzik

Fot. Aleksandra Michalik 

Fot. Zofia Jędruszczak
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stała sama Pani Prezydentowa Mościcka,
występująca w kreacji ze stuprocentowe-
go polskiego jedwabiu, wyhodowanego
w pierwszej polskiej stacji doświadczalnej
w Milanówku.

Królowe i królowie mody
W Hotelu Europejskim odbywały się

również słynne Bale Mody. Co roku wy-
bierano na nim Królową i Króla Mody.
Wśród „panujących” nie brakowało zna-
nych nazwisk, jak Zula Pogorzelska, Nina
Andrycz, Jarosław Iwaszkiewicz czy Fry-
deryk Jarossy. Do najelegantszych wyda-
rzeń należały również bale organizowane
w Hotelu Bristol, Operze, Filharmonii, Ka-
synie Garnizonowym przy Alei Szucha czy
w nieistniejącym dzisiaj Pałacu Kronen-
berga (obecnie stoi tam hotel „Victoria”),
nie mówiąc o słynnej siedzibie Minister-
stwa Spraw Zagranicznych – Pałacu Brüh-
la przy ul. Wierzbowej. Wreszcie też tra-
dycyjnym miejscem organizacji głośnych
bali był lokal „Adrii”, w którym mogło się
bawić ponad tysiąc pięćset osób. 

Niektóre bale wspominano latami
nie tylko ze względu na wyjątkową at-
mosferę, ale również na wręczane na
nich upominki, takie jak bukiety kwiatów
sprowadzanych wagonami z Włoch czy
amerykańskie kapelusze.

Uroki tajemnicy
Kryzys ekonomiczny z 1929 roku

zbiegł się z powrotem bardzo kobiecych
strojów i fryzur, które ponownie zaczęto
układać w fale i loki. Długie suknie mu-
siały błyszczeć. Pojawiły się treny i dra-
powania, powróciły koronki i tiule. Ten
ponowny rozkwit kobiecości został przy-
jęty entuzjastycznie. Pisał o tym w roku
1930 na łamach czasopisma „Świat” zna-
ny malarz i portrecista, Stefan Norblin:
„Nareszcie doczekaliśmy się powrotu
długiej sukni i z radością widzimy, jak kro-
czy tryumfalnie połyskująca wszystkimi
barwami tęczy i aniliny długa, powłóczy-
sta, falująca i jak roztacza urok swej ko-
biecości. Jak uwodzi harmonją linii, mięk-
kością każdego ruchu, gracją każdej pozy.
Jak w delikatnym uścisku spowija biodra
i jak wstydliwym ruchem zakrywa w ba-
jecznych fałdach skarb kobiecych nóg. (...)
Dosyć mamy tych obnażonych kończyn
i dawno zblazowaliśmy się ich częstym wi-
dokiem. Żadnemu pokoleniu męskiemu
od czasów jaskiniowca, nie było danem
oglądać w swem życiu tylu nóg kobiecych,
ile myśmy musieli się naoglądać przez
ostatnie kilka lat. Nogi stały się zbyt po-
pularne, zbyt banalne i dostępne dla
oczu. Nogi utraciły swój czar, kobieta waż-
ny atut w grze miłości, a mężczyzna wie-
le rozkosznych złudzeń. Stosunek męż-
czyzny do nóg kobiecych stał się po pro-
stu koleżeński (…)”.

Powrót tradycji
Dziś najbardziej eleganckim współ-

czesnym polskim balem jest stołeczny
Bal Debiutantek. Przenosi on nas w cza-
sie do lat minionej elegancji II Rzeczpo-
spolitej. Nie powstydził by się go żaden
z wyżej wymienionych lokali przedwo-
jennej stolicy, a niejeden z pewnością
byłby zabiegał, aby móc go organizować
w swych murach. Co więcej, Bal Debiu-
tantek cieszy się również powodzeniem

wśród bywalców najbardziej prestiżowe-
go balu świata – Opernballu w Operze
Wiedeńskiej, gdzie tradycja balowania
ma już ponad dwa wieki. 

Dzięki Balowi Debiutantek rozkwita
na nowo w stolicy tradycja eleganckiego
balowania, która przenosi nas w świat
piękna i muzyki najwyższej próby. Odra-
dza się niezwykły czas świętowania w wol-
nej Polsce, tak ściśle związany z tym, co
najlepsze w naszej narodowej tradycji.�

Kreator, nazywany polskim Diorem, szył suknie
niepowtarzalne, które dla wielu stanowiły obiekt
pożądania, a na które było stać nielicznych

Bal Debiutantek 2018, Debiutantki V edycji i tancerze ZPiT UW „Warszawianka”

Bal Debiutantek 2018, właściciele firmy „Dyplomata” i tancerze ZPiT UW „Warszawianka”

Fot. Anna E. Przybysz

Fot. Anna E. Przybysz
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D
aga Szolc to zapalona biegacz-
ka, autorka bloga i całego pro-
jektu Great Sicilian Escape.
Na co dzień jest trenerem per-

sonalnym oraz udziela się w branży beauty.
Pasjonuje się także dietetyką – układa ja-
dłospisy według zasady „clean eating”. Za-
kochana po uszy w słońcu, Sycylii i bie-
ganiu. Jej życiowe motto? To cytat Jima
Carreya: „Może ci się nie udać, nawet je-
śli robisz coś, na czym ci nie zależy… więc
równie dobrze możesz dać sobie szansę
i robić to, co kochasz”.

Dwie miłości
Inspiracją do zrealizowania projektu

były dwie miłości: do biegania i do Sycy-
lii. Daga Szolc od 14 lat jest mocno
związana z tą malowniczą włoską wyspą.
To niesamowite miejsce, z bogatą kultu-
rą i tradycjami. Podróżowała tam wielo-
krotnie, a latem 2017 roku postanowiła,
że właśnie tam zrealizuje bieg, który wy-
myśliła i tym samym ustanowi oficjalny
Rekord Polski w wyzwaniu, którego nikt
nigdy jeszcze się nie podjął. Swoje zma-
gania podczas biegu Daga na bieżąco
komentowała na swoim fanpage’u Great
Sicilian Escape. Pokazywała życie co-
dzienne ludzi i swoje przygody, a także bo-
lączki i ciężkie chwile.

Projekt miał także wymiar charyta-
tywny. Dodatkową motywacją do usta-

nowienia Rekordu Polski na najszybsze
obiegnięcie Sycylii była bowiem chęć po-
magania innym. Aż 20 proc. kwoty ze-
branej od sponsorów na realizację biegu tra-
fiło na konto stowarzyszenia Amazonek.
Podczas całego biegu można było doko-
nywać bezpośrednich wpłat na konto Sto-
warzyszenia. Taka możliwość istnieje nadal
i będzie trwać dopóki istnieje idea GSE. Ak-
cję nagłośniły zarówno polskie, jak i sycy-
lijskie media, dzięki czemu bardzo dużo
osób zaangażowało się w tę inicjatywę. 

Dlaczego akurat Amazonki? Daga
Szolc opowiada, że przez cztery lata
współpracowała z tą grupą niesamowitych

kobiet jako wolontariuszka, a ponadto
podkreśla, że na całym świecie paździer-
nik jest miesiącem walki z rakiem piersi. 

Wzdłuż wybrzeża
Każdy dzień biegu wyglądał podobnie

pod kątem technicznym, zmieniały się tyl-
ko widoki na horyzoncie. Daga wyrusza-
ła w drogę każdego dnia między 6.00
a 8.00 rano, w zależności od liczby kilo-
metrów przewidzianych do przebiegnię-
cia w danym dniu. Biegła możliwie naj-
bliżej linii brzegowej wyspy. Nie zawsze
jednak było to możliwe, a trasa musiała
być przede wszystkim bezpieczna. Wy-

Renata Rogólska

Biegać każdy może, ale nie każdy osiąga tak spektaku-
larne i rekordowe wyniki, jak ona. Biegaczka Dagmara
Szolc udowodniła, że dla chcącego nie ma nic trudnego 
i w ramach realizacji projektu Great Sicilian Escape usta-
nowiła Rekord Polski na najszybsze obiegnięcie Sycylii po
obwodzie. Tym wyczynem zrealizowała także postawiony
sobie niegdyś cel i spełniła swoje marzenia. 

Wielka sycylijska 
wyprawa 

Fot. Fabrizio Chiruzzi (5)
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brzeże Sycylii jest skaliste, a wiele dróg jest
prywatnych, co wymusiło na Dagmarze
nieznaczną korektę trasy.

Team Dagi Szolc składał się z dwóch
dodatkowych osób, które poruszały się
specjalnie oznakowanym samochodem
podobną trasą co biegaczka. Auto poru-
szało się w pięciokilometrowych se-
kwencjach czekając na biegaczkę, dlate-
go na trasie Daga była sama. Na nielicz-
nych etapach niezbędne okazało się
eskortowanie Dagmary ze względu na
niebezpieczne tereny, na których wystę-
pują bardzo agresywne watahy dzikich
psów. 

Każdego dnia kolejne etapy biegu
kończyły się o zachodzie słońca, a te na Sy-
cylii są wyjątkowo malownicze. Wie-
czorna regeneracja i nocleg każdego dnia
odbywały się w innym hotelu czy kwate-
rze. Zawsze jednak po przybyciu na miej-
sce Dagmara była entuzjastycznie witana
przez gospodarzy.

Biegaczka nie stosowała żadnej kon-
kretnej diety i mimo swoich problemów
z nietolerancją laktozy i glutenu dała
radę każdego dnia pokonywać założone
odległości. Obiegnięcie Sycylii przez Dagę
Szolc już w pierwszym tygodniu okazało
się zabójcze dla jej stóp. Z powodu licz-
nych pęcherzy poruszała się wolniej niż po-
czątkowo zakładała, jednak biegła wy-
trwale cały czas, bo taki był warunek uzna-
nia Rekordu Polski. Wyjątkiem od regu-
ły były miejsca, gdzie trzeba było wspinać
się po skałach i brodzić po pas w wodzie.
Pęcherze, dzikie psy i trudne wybrzeże to
były najgorsze przeszkody, ale przynosiły
wiele radości, gdy tylko udawało się je
przezwyciężać.

Rekord ustanowiony
Przybiegając do każdego kolejnego

miasta położonego na trasie rekordowe-
go biegu wokół Sycylii, Daga była entu-
zjastycznie witana przez lokalne władze
miasta i obywateli wyspy. Obiegnięcie Sy-
cylii po obwodzie zakończyło się do-
kładnie w tym samym miejscu, gdzie się
rozpoczęło, czyli w miejscowości Sciacca.
Łącznie Dagmara Szolc w ciągu zaledwie
25 dni pokonała blisko 1050 km. Dzien-
nie pokonywała różne odległości, od 15
km do nawet 70 km. Średni dystans wy-
niósł 45 km dziennie. W ciągu całego dnia
biegaczka wypijała około 6-7 litrów wody,
która podróżowała samochodem tech-
nicznym. Daga używała wody Jantar w bu-
telkach o pojemności 0,7 litra. 

Zmagania biegaczki widać dobrze na
filmie dokumentalnym, który Dagmara
nakręciła razem z Fabrizio Chiruzzim,
Włochem z Sycylii, który bardzo po-
mógł przy projekcie. 

Film dokumentalny otrzymał specjal-
ną nagrodę na Festiwalu Filmów Sporto-

wych w Palermo w grudniu zeszłego
roku. Uroczysta projekcja odbyła się na-
stępnego dnia po festiwalu na Uniwersy-
tecie w Palermo, gdzie film wywołał takie
emocje i zainteresowanie, że Parlament Sy-
cylijski zaprosił Dagmarę jako gościa na
projekcję filmu i krótki wykład. Dokument
zaprezentowano również na uczelni
SGGW w Warszawie. 

Daga zaczyna obecnie przygotowywać
ofertę na wyjazdy biegowe wokół Sycylię.
Rozpoczyna z nową siłą treningi ze swo-
imi Klientami, szykując się do kolejnego

sezonu biegowego. Jak sama podkreśla,
przeżycia z Sycylii na zawsze pozostaną
w jej sercu. Zapytana, czy powtórzyłaby
ten karkołomny wyczyn, znając już jego
najgorsze strony, bez wahania odpowiada:
„Tak, zrobiłabym to jeszcze raz!”.

Po więcej informacji i bieżące ciekawostki
na temat projektu GSE zapraszamy na fan-
page Daga Szolc Great Sicilian Escape. 

Firma Jantar Wody Mineralne była
częsćią projektu i dbała o prawidłowe
nawodnienie Dagmary podczas tego wy-
jat̨kowego biegu. �

Każdego dnia kolejne etapy biegu kończyły się 
o zachodzie słońca, a te na Sycylii są wyjątkowo
malownicze
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Ś
wiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO) wymieniła niskie spożycie
warzyw i owoców jako jeden
z dziesięciu najważniejszych czyn-

ników ryzyka zagrażających zdrowiu i re-
komenduje, aby w codziennej diecie zna-

lazło się przynajmniej 400 g tych pro-
duktów. Niestety, polskie społeczeństwo
– bez względu na grupę wiekową – wciąż
jest dalekie od realizacji tych zaleceń.

Przykładem pełnowartościowego prze-
tworu owocowo-warzywnego jest sok,

którego szklanka może stanowić jedną z
pięciu zalecanych każdego dnia porcji
owoców i warzyw. Jednak wokół soków
narosło wiele mitów. Często powtarzane
są one również przez specjalistów zajmu-
jących się żywieniem – dietetyków czy le-

Instytut Żywności i Żywienia opracował trzy Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fi-
zycznej dla poszczególnych grup wiekowych. W każdej istotnym składnikiem prawidłowej
diety są warzywa i owoce. Przeciętny Polak spożywa tylko ok. 280 g warzyw i owoców na
dobę. Jednym ze sposobów na zwiększenie ilości tych produktów w diecie są wysokiej jako-
ści przetwory owocowo-warzywne, w tym soki i smoothie.

Dlaczego warto pić soki 
owocowo-warzywne
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karzy. Wynikają one głównie z nieznajo-
mości procesu produkcji i uwarunko-
wań prawnych, którymi jest
obwarowana. Tymczasem ba-
dania potwierdzają, że picie
soków ma pozytywny wpływ
m.in. na wzorce żywieniowe
i może przynieść realne ko-
rzyści dla zdrowia. 

Soki w diecie dzieci 
i młodzieży

Według ekspertów ds. ży-
wienia z Narodowego Cen-
trum Edukacji Żywieniowej
dzieciom w wieku od 4 do 6
lat można podawać do 180 ml
soku dziennie, a dzieci i mło-
dzież wieku 7–18 lat może
codziennie pić szklankę soku.
Podobne są zalecenia Ame-
rykańskiej Akademii Pediatrycznej, które
mówią o 120–180 ml i 200–230 ml soku
dziennie odpowiednio dla każdej z tych
grup wiekowych.

Pięć porcji zdrowia 
dla dorosłych

W komentarzu do Piramidy Zdro-
wego Żywienia i Aktynowości Fizycznej
eksperci ds. żywienia z Instytutu Żywno-
ści i Żywienia podają, że jedną z pięciu za-
lecanych każdego dnia warzywno-owo-
cowych porcji może być szklanka soku. Ba-
dania wykazały też, że osoby pijące soki
spożywają więcej warzyw i owoców niż te,
które tego nie robią.

Podstawa dla seniorów
W Piramidzie Zdrowego Żywienia

i Aktywności Fizycznej dla osób w wieku
starszym warzywa i owoce został wskazane
jako podstawowa grupa produktów spo-
żywczych – tuż po wodzie. Wśród nich
wskazany jest także sok, którego osoby
starsze mogą pić od 200 ml do 400 ml,
czyli 1, 2 szklanki dziennie.

Proces powstawania wartościowych
przetworów owocowo-warzywnych

Wartościowe przetwory z owoców
i warzyw, takie jak soki, są cennym źró-
dłem witamin i innych substancji od-
żywczych, podobnie jak produkty, z któ-
rych powstają. Proces ich produkcji jest

bezpieczny i obwarowany surowymi nor-
mami prawnymi.

System jakości Certyfikowany Produkt 
Eksperci ds. żywienia podkreślają, że

„przy wyborze wartościowej żywności
należy czytać jej oznakowanie (opisy na
opakowaniach) i wybierać produkty bo-
gate w witaminy oraz składniki mineral-
ne”. Zasadą tą kieruje się aż 85 proc. re-
spondentek, poszukując na etykietach
informacji o wpływie danego produktu
spożywczego na zdrowie. Jednak nie za-
wsze łatwo te informacje odnaleźć, często
też są one podane w sposób nieuporząd-
kowany lub nie zawsze zrozumiały. 

Mając na względzie ułatwienie kon-
sumentom dokonywania racjonalnych
i świadomych wyborów żywieniowych,

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producen-
tów Soków (KUPS) wprowadziła system
jakości Certyfikowany Produkt (CP).

– Podobnie jak warzywa i owoce,
z których powstały, niskoprzetworzone
przetwory owocowo-warzywne kryją
w sobie całą gamę witamin i składników
odżywczych. To sprawia, że mogą być zna-
kowane na etykiecie oświadczeniami ży-
wieniowymi i zdrowotnymi. Dzięki sys-
temowi jakości Certyfikowany Produkt
(CP), informacje te zostaną wyekspono-
wane na opakowaniu w prostej i zrozu-
miałej formie graficznej, a konsument zy-
ska pewność, że są one zgodne z wyma-
ganiami prawa. Otrzyma w ten sposób rze-
telną informację, jakie substancje odżyw-

cze zawiera dany produkt oraz jaki jest ich
wpływ na organizm człowieka. Jedno-

cześnie, poprzez budowanie świa-
domości na temat zawartości wi-
tamin i składników odżywczych
w różnych warzywach i owoco-
wych, system jakości Certyfiko-
wany Produkt (CP) może się przy-
czynić do zwiększenia spożycia
tych produktów – komentuje Se-
kretarz Generalna KUPS, Barba-
ra Groele.

Systemem jakości Certyfiko-
wany produkt (CP) mogą zostać
objęte takie przetwory owocowo-
warzywne, jak: soki, nektary, smo-
othies, musy oraz inne stupro-
centowe przetwory, które spełnią
ściśle określone wymagania i pod-
dane zostaną procedurze kontro-
lnej prowadzonej przez niezależ-

ne ośrodki badawcze. 

100 proc. pewności
System jakości Certyfikowany Produkt

(CP) to pewność, że dany produkt:
• jest bezpieczny i wysokiej jakości,
• charakteryzuje się wysoką gęstością od-
żywczą, czyli jest bogaty w witaminy i sub-
stancje odżywcze zawarte w owocach i wa-
rzywach, z których powstał,
• zamieszczone na opakowaniu oświad-
czenia żywieniowe i zdrowotne, czyli in-
formacje o tym, jakie wartościowe skład-
niki odżywcze zawiera dany produkt i jaki
jest ich wpływ na nasz organizm, są po-
twierdzone badaniami i zgodne przepisami
Unii Europejskiej,
• nie zawiera dodatku substancji słodzą-
cych (żadnych cukrów, miodu, słodzików),
a pożądaną słodycz i smak osiągnięto po-
przez skład produktu w oparciu o natu-
ralne surowce, tj. owoce i warzywa,
• nie zostały do niego dodane żadne sub-
stancje konserwujące oraz barwniki i aro-
maty inne niż pochodzące z owoców lub
warzyw.

Dzięki tak wysokim wymaganiom
konsument ma pewność, że spożywanie
produktów oznaczonych logotypem sys-
temu jest zgodne z rekomendacjami in-
stytucji zajmujących się zdrowiem i zbi-
lansowaną dietą. 

Twórcą i administratorem systemu ja-
kości Certyfikowany Produkt jest Stowa-
rzyszenie Krajowa Unia Producentów
Soków (KUPS) – organizacja non profit,
która już od wielu lat wspiera Polaków
w dokonywaniu prawidłowych wyborów
żywieniowych. W opracowanie Systemu
i sam proces certyfikacji zaangażowani są
także przedstawiciele renomowanych nie-
zależnych ośrodków badawczych.

Materiały Prasowe – Stowarzyszenie 
Krajowa Unia Producentów Soków

Przykładem pełnowartościowego przetworu
owocowo-warzywnego jest sok, którego
szklanka może stanowić jedną z pięciu zaleca-
nych każdego dnia porcji owoców i warzyw
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N
asza historia sięga 2013
roku. Wtedy powstały
nasze dwie pierwsze mar-
ki – CiderInn i Dzik. 

CiderInn – cydr z kategorii pre-
mium, przygotowywany ze stupro-
centowego moszczu jabłkowego ma
wiele wariantów: wytrawny, półwy-
trawny oraz unikatowy półsłodki
smak 7 proc. W portfelu CiderInn
znajdziemy też odmiany smakowe
– nasze nowości to Jabłko i Róża oraz
Jabłko i Aronia.  Uwielbiamy, kiedy
po CiderInn sięgają kobiety. W se-
krecie przyznam, że cydr należy do
niskokalorycznych alkoholi. A nasz
cydr wytrawny wiedzie prym nie tyl-
ko pod względem smaku, ale i die-
tetyczności. 

Dzik to cydr z najdzikszych pol-
skich jabłek dedykowany dla kanału HO-
RECA. Marka ta podbiła serca warsza-
wiaków (bo stolica była pierwszym ryn-
kiem, na który Dzik postanowił spróbo-
wać swoich sił) nie tylko smakiem, ale i wi-
zerunkiem. Napój wyróżnił się też tym, że
jako pierwszy w najlepszych lokalach po-
dawany był z kija. Za każdym razem, kie-
dy po niego sięgasz, nie tylko cieszysz się
wspaniałym, lekkim i odświeżającym sma-
kiem, ale i wspierasz Fundację Łąka, któ-
ra promuje sianie łąk w przestrzeni miej-
skiej. A Dzik jest dla tych, którym nie jest
wszystko jedno i dbają o swoje środowi-
sko miejskie. 

Kolejna była marka Grójecki, cydr
z serca polskiego sadownictwa (także
o smaku perry). A w sezonie zimowym
z naszego polskiego jabłka tworzymy
wino grzane Grzejnik – czerwone i białe. 

I chociaż nasz kraj jabłkiem stoi (nr 1
w EU i nr 3 na świecie), to daleko nam do
światowych liderów, jeśli chodzi o kon-
sumpcję cydrów. Każdy Brytyjczyk pije
rocznie około 15 l tego alkoholu, a w Pol-
sce ta średnia wynosi zaledwie 1,2 l
(dane 2013 rok).  Dodatkowo jesteśmy
mało znaczącym graczem na arenie mię-
dzynarodowej, a szkoda, bo Allied Mar-
ket Research wskazuje najbardziej spek-

takularne wzrosty właśnie w tej kategorii.
Daleko nam także do kategorii, która jest
dzisiaj warta 60 proc. rynku spożycia al-
koholu w Polsce, czyli branży piwnej, gdzie
konsumpcja dochodzi do około 100 l na
osobę rocznie.  

Dlaczego? Przecież Polacy znają siłę
polskiego jabłka, jesteśmy w trendzie
światowym i pijemy coraz więcej lekkich
alkoholi, deklarujemy chęć zakupu pro-
duktów lokalnych i widzimy, że cały
świat cydr lubi i pija. Chciałabym, abyśmy
przy poszukiwaniu odpowiedzi uświado-
mili sobie parę kwestii.

Reklama cydr, choć ten trunek ma tyle
samo procent alkoholu co piwo, jest za-
kazana w naszym kraju, czyli ma te same
ograniczenia co alkohole mocne. 

Jeśli widziałeś reklamy cydru w TV, to
nie był to cydr, a piwo z sokiem jabłko-
wym, co z cydrem nie ma nic wspólnego. 

Cydr nie jest wyłącznie słod-
kim produktem – są cydry wy-
trawne i półwytrawne, ale trudno
dostępne, bo są produktami o wyż-
szej cenie, co stanowi istotną ba-
rierę w budowaniu dystrybucji. 

Cydrom jest bliżej do win niż
do piw. Także biorąc pod uwagę
surowiec i proces produkcyjny
– cydr się fermentuje, a nie waży.
Jesteśmy uznawani za alternatywę
dla piwa ze względu na cenę, ale
cydry, do których chce się wracać,
mają cenę bliższą wina czy pro-
secco. Bo w sumie cydr dla Pola-
ków powinien być takim polskim
prosecco. 

Dlatego rynek jest niełatwy
i choć wielu nazywa cydr napojem
narodowym, to mamy duże ogra-
niczenia. Nie ma jasności wśród
konsumentów, co cydrem jest, a co

nie jest. Przez to rywalizacja staje się ce-
nowa, nie jakościową, w efekcie te cydry,
które są wysokiej jakości, nie mogą zbu-
dować dystrybucji, więc konsumenci mają
bardzo ograniczony do nich dostęp. 

Krótko mówiąc, każdego dnia każde
nasze działanie skierowane jest ku temu,
aby budować kulturę konsumpcji cydru.
Cydr jest znakomitym, lekkim i orzeź-
wiającym napojem z polskich jabłek, ale
także wspaniałym dodatkiem w kuchni
podczas gotowania czy elementem drin-
ków. Whisky z cydrem jest znakomite! 

Wspaniale nam się pracuje z HORE-
CA, która szuka nowości, docenia przede
wszystkim jakość i ceni ludzi, którzy pro-
wadzą swoje biznesy i marki z pasją, bo
sami tak robią. 

Jak zawsze, aby budować kulturę,
potrzebni są ludzie, wiara i gotowość dzia-
łania, czyli dokładnie takie osoby, jakie
zrzesza Klub Integracji Europejskiej. Dla-
tego zachęcam wszystkich jego człon-
ków oraz z góry dziękuję za każdy pomysł
i każde wsparcie polskiego cydru, bo
przecież polskie jabłka mają moc! Na zdro-
wie!

tel. 606 568 568
www.ciderinn.pl

JRBB Cydrownia to zespół pasjonatów polskich cydrów. Tworzymy je z największą̨ staranno-
ścią z wyselekcjonowanych polskich jabłek. Wierzymy, że cydr z polskich jabłek może stać
się naszą polską dumą – napojem alkoholowym, który nie tylko sami pijemy z przyjemno-
ścią, ale który lubi cała Europa, a może nawet świat!

Polskie jabłka mają moc!

Monika Bierwagen
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Na czym polega usługa 
Wine Concierge?

Najprościej ujmując, na indywidual-
nym doradztwie i obsłudze w zakresie win
oraz piwniczek na wina. Najważniejszym
jej ogniwem jest oczywiście człowiek,
czyli kompetentny, dobrze wykształcony
i zawsze uśmiechnięty fachowiec, będący
taką wybuchową mieszanką sommeliera
i doświadczonego sprzedawcy. Mówiąc
wprost, jest to specjalista, który służy po-
mocą w wielu aspektach związanych z wi-
nami jakościowymi i sposobami ich wła-
ściwego przechowywania oraz serwowania.

Fachowiec ten potrafi polecić nam od-
powiednią butelkę wina na daną okazję
czy dobrać wino do posiłku. Zna nasz gust,
więc bez kłopotu doradzi, jakich win
warto spróbować. Jeżeli będziemy po-

trzebować prezentu dla naszych bliskich
lub klientów firmy, to również będzie on
naszą ostoją. Staje się on dla swoich
klientów kimś w rodzaju osobistego do-
radcy, a kiedy trzeba również niezawod-
nego dostawcy, sprawnie realizującego za-
mówienie na telefon, oszczędzając nam
cenny czas.

Własna piwniczka
Wine Concierge to także usługa, w ra-

mach której nasz osobisty opiekun po-
może nam stworzyć własną kolekcję win.
Zwykło się mówić, że wino im starsze,
tym lepsze. Jest to prawda w przypadku
części win, ale trzeba bardzo uważnie wy-
bierać butelki, które chcemy przeznaczyć

Wojciech Starzycki

Zwykło się mówić, że wino im starsze, tym lepsze.
Jest to prawda w przypadku części win, ale trzeba
bardzo uważnie wybierać butelki, które chcemy
przeznaczyć do dłuższego przechowywania

Wine Concierge to usługa dedykowana wszystkim miłośnikom wina, stworzona 
z myślą o ich wygodzie, komforcie i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb. 
Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Państwu lepiej zrozumieć, czym jest 
Wine Concierge i w jakich sytuacjach warto skorzystać z tej usługi.

Wine Concierge – usługa szyta na miarę



do dłuższego przechowywania, czyli tak
zwanego starzenia. Powinny to być wina
o dużej intensywności aromatów, wyso-
kim poziomie alkoholu, dobrej struktu-
rze tanin i ułożonej kwasowości. Ich wy-
bór warto oprzeć na wiedzy osób zaj-
mujących się tzw. wielkimi winami. Są to
najlepsze butelki każdego liczącego się
producenta; ciężkie, mięsiste rocznikowe
wina, których nie znajdziemy w stałych
ofertach sklepowych. Takie wiekowe
trunki świetnie podkreślają okrągłe rocz-
nice i nadają charakter świętowanym
okazjom, zachwycając przy tym dobrą
kondycją.

Aby wino cieszyło nas optymalną ja-
kością, smakiem i aromatem, trzeba pa-
miętać również o jego odpowiednim
przechowywaniu. Kiedy nasza kolekcja za-
cznie się powiększać, warto pomyśleć
o piwniczce na wina. Wino, aby rozwinęło
swoje walory smakowe w czasie, potrze-
buje właściwych warunków. Stałej tem-
peratury, odpowiedniej pozycji, wilgot-
ności, braku dostępu światła, wibracji i ob-
cych zapachów. Można osiągnąć takie wa-
runki w tradycyjnych piwnicach lub w spe-
cjalistycznych klimatyzowanych szafach na
wino. Nasz osobisty opiekun zajmie się
również znalezieniem optymalnego roz-
wiązania dostosowanego do naszych wa-
runków, wielkości pomieszczenia czy
oczekiwanej pojemności. Jeśli będzie taka
potrzeba, zajmie się też zaprojektowaniem,
zaaranżowaniem, wyposażaniem i za-
opatrzeniem takiej piwniczki. 

A zdarza się, że takie akcesoria, jak kie-
liszki, dekanter, termometr czy drop-
stop sprawiają nam nie lada kłopot. To tak-
że specjalność Wine Concierge.

Poznać magiczny trunek
Co więcej, taki specjalista może pomóc

w organizacji kameralnych imprez. Spo-
tkania towarzyskie, biznesowe czy inte-
gracyjne mogą zostać uświetnione degu-
stacjami komentowanymi, którymi zajmie
się z największą przyjemnością nasz do-
radca. Takie winiarskie eventy to nie tyl-
ko bardzo miły sposób na spędzenie cza-
su, ale również winiarska edukacja, któ-
ra pozwala nam coraz lepiej zrozumieć ten
magiczny trunek i sztukę łączenia go z róż-
nymi potrawami.

Oferta Wine Concierge jest skiero-
wana do wszystkich osób, które rozpo-
czynają przygodę z winami jakościo-
wym lub już zdążyły połknąć winiarskiego
„bakcyla”. Pracujemy z klientami pry-
watnymi, firmami i instytucjami cenią-
cymi jakość, czas i wygodę. Odpowia-
damy na potrzeby Klientów ceniących so-
bie profesjonalizm i indywidualne roz-
wiązania.

Usługa Wine Concierge jest oferowa-
na przez ekspertów reprezentujących

markę Wielkie Wina i Piwniczkanawina.pl.
Łącząc specjalistyczną wiedzę o winach
i sposobach ich profesjonalnego prze-
chowywania, jako jedyni na polskim ryn-
ku zapewniamy kompleksową obsługę
świadczoną na najwyższym europejskim
poziomie. Jeśli mielibyście Państwo chęć
spotkać się z nami i porozmawiać, za-
praszamy do naszych salonów w Pozna-
niu oraz w Warszawie. Każdy z nich jest
połączeniem dwóch światów – klima-
tycznej winoteki i showroomu prezentu-
jącego rozwiązania do przechowywania
win francuskiej firmy EuroCave. 

Na miejscu, telefonicznie bądź ma-
ilowo zawsze otrzymacie Państwo szybką
i fachową poradę. Zapraszamy również do

odwiedzenia naszych stron interneto-
wych: www.wielkiewina.pl oraz www.piw-
niczkanawina.pl �
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Winoteka & Showroom 
Poznań
Krzysztof Pempera
tel. kom.: 515181217
krzysztof@wielkiewina.pl

Winoteka & Showroom 
Warszawa
Wojciech Starzycki 
tel. kom.: 512991661
wojtek@wielkiewina.pl
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O
czym należy pamiętać, co jest
niedopuszczalne, jak mówić
ubiorem i przekazać to, czego
zabraknie w słowach, na dłu-

go zostawiając po sobie dobre wrażenie? 

Czy wiedzą państwo, jak ważną rolę 
w życiu zawodowym odgrywa ubiór? 

Jest on wyznacznikiem naszej pre-
zencji, odbiciem osobowości i formą
przekazu. Dress code pokazuje, kim je-
steśmy i co sobą reprezentujemy. 

Moda to największy biznes na świecie.
Każdy z nas wie, jaki wpływ na rynki świa-
towe ma branża modowa i ile jest warta.
To źródło ogromnych przychodów. Jed-
nak moda ma dla biznesu także inne zna-
czenie. Aby osiągnąć sukces, musimy za-
dbać o najdrobniejszy detal naszego ubio-
ru.

Większość firm jako dress code przyj-
muje business casual, ale co to tak wła-

ściwie oznacza? Czy wiąże się to z no-
szeniem wyłącznie garniturów i garsonek? 
Na luzie, ale pod kontrolą

W biznesie występują dwa główne
typy dress code’ów. Pierwszy to business
formal, czyli panowie pod krawatem,
panie w dopasowanych garsonkach, cie-
listych rajstopach i butach z zakrytymi pal-
cami. Drugi to właśnie business casual.
Daje on nieco więcej swobody pracow-
nikom, ale nie oznacza to, że trampki,
t-shirty i dżinsy są mile widziane! Wręcz
przeciwnie. To jest niedopuszczalne, nie-
smaczne i niezgodne z zasadami dobrego
wychowania w modzie biznesowej. 

Strój nadal musi być schludny i ele-
gancki. Co oznacza to w praktyce? 

Business casual akceptuje dżinsy, ale
pod pewnymi warunkami. Spodnie mu-
szą mieć prosty krój, być ciemne i abso-

lutnie pozbawione jakichkolwiek przetarć,
dziur, łat czy naszywek. Dlatego w biurze
nie sprawdzą się boyfriendy, jegginsy,
dżinsy o kroju skinny. Mile widziane są za
to spodnie klasyczne oraz granatowe
bądź czarne dżinsy.

Koszule są integralną częścią biuro-
wego stroju. Ważne, by nie były choć
w najmniejszym stopniu przezroczyste, nie
eksponowały biustu i miały stonowany ko-
lor. Formalny dress code określa jedynie
kilka kolorów, które są dozwolone: biel,
granat, pastele i czerń. Business casual nie
jest tak restrykcyjny, ale nadal wzory i zbyt
jaskrawe kolory nie są mile widziane.
Wręcz przeciwnie, są źle odbierane. Moż-
na za to całkowicie zrezygnować z żakie-
tu lub zastąpić go kardiganem.

Jeśli chodzi o spódnice, to powszechna
zasad brzmi, że długość spódnicy staje się
nieodpowiednia wtedy, kiedy kobieta nie
może się w niej swobodnie poruszać lub

widać jej bieliznę. To jest niedopuszczal-
ne. Najodpowiedniejsze do biura są te,
które sięgają kolan lub minimalnie krót-
sze. Świetnie sprawdzają się spódnice
midi i maxi. Co ważne, bez względu na to,
jak ciepło jest na zewnątrz, rajstopy są obo-
wiązkowe! Należy też zwrócić uwagę na
kolory i wzory. Szkocka krata powinna
zdecydowanie ustąpić miejsca pepitce,
a imitacja skóry wełnie albo dobrej jako-
ści bawełnie.

Stonowane dodatki
Obuwie przede wszystkim musi być

czyste, niezniszczone i nieodsłaniające
palców! To niezwykle ważne. Świetnie
sprawdzają się mokasyny, baletki i czó-
łenka na niezbyt wysokim obcasie. Do-
puszczalne są również wszelkiego rodza-
ju dodatki, takie jak biżuteria. Oczywiście
taka, która nie przypomina błyszczącej kuli

dyskotekowej. Musi to być coś delikat-
nego, wysublimowanego i skromnego.

Tak przedstawiają się kluczowe zasa-
dy dobrego stylu w biznesie. Przyjmijmy
zasadę dobrego ubioru jako wyznacznik
osiągania sukcesu. Wpłynie to w znacznym
stopniu na postrzeganie nas jako osób do-
brze obeznanych w kulturze ubioru.

Kolejny artykuł będzie poświęcony
modzie męskiej w biznesie. �

Business casual akceptuje dżinsy, ale pod pew-
nymi warunkami. Spodnie muszą mieć prosty
krój, być ciemne i absolutnie pozbawione ja-
kichkolwiek przetarć, dziur, łat czy naszywek

Czym jest kultura ubioru, dyplomacja w ubiorze?  Jakie ma znaczenie, w jaki sposób prze-
mawia, jakich informacji dostarcza i jak nas sprzedaje? Wiele osób twierdzi, że „nie szata
zdobi człowieka”, jednak strój mówi o nas bardzo wiele – i wiele przekazuje. 

Moda w biznesie

Ariel Banaszewski
Redaktor, dziennikarz modowy, kreator
wizerunku i stylista gwiazd. Laureat na-
grody Centralnego Biura Certyfikacji Kra-
jowej – Diament Odkrycie roku 2015 za
innowacyjność, kreatywność oraz pro-
gnozowaną dynamikę rozwoju jako styli-
sta. Laureat nagrody 2016 – stylista
i kreator wizerunku.

Ariel Banaszewski
stylista i redaktor modowy
magazynu „przedsiębiorcy@eu”
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Auto Moto Styl

T
ym razem targi odbyły się w no-
wo otwartym obiekcie ekspozy-
cyjnym Global EXPO. Wśród
gości nie zabrakło też fanów

motoryzacji, dla których przygotowano
mnóstwo premier samochodowych i in-
nych atrakcji.

Biznesowy charakter
Jednodniowe targi odwiedziło ok.

dziesięć tysięcy osób - przedstawicieli
dużych firm odpowiedzialnych za zarzą-
dzanie samochodami, przedstawicieli sek-
tora MŚP, niezależnych przedsiębiorców
i właścicieli firm.  Oprócz premier,
ważną częścią wydarzenia były
prezentacje firm z sektora usług fi-
nansowych, zajmujących się le-
asingowaniem pojazdów, ich za-
rządzaniem (car fleet manage-
ment), wypożyczaniem krótko
i średnio terminowym. Swoje sto-
iska miały też firmy szacujące
wartość rezydualną, zajmujące się
telematyką i logistyką. Nie zabra-
kło także przedstawicieli ośrodków
doskonalenia techniki jazdy. 

Premiery motoryzacyjne
Premiery nowych modeli jak

zwykle cieszyły się największym za-
interesowaniem gości. W tym
roku mieli okazję zobaczyć aż

18 aut. Audi zaprezentowało kompakto-
wego SUV-a – Q3. Ford po raz pierwszy
w Polsce pokazał Focusa Active i użytko-
wą hybrydę - Transita Custom PHEV. Hy-
undai pochwalił się sportowego liftbacka
i30 Fastback N. Marka KIA przyciągała
gości na swoje stoisko premierowym mo-
delem ProCeed.  Poza premierami moż-
na było obejrzeć wiele modeli aut, które
są w kręgu zainteresowania biznesu i to nie
tylko użytkowych, ale i osobowych oraz
coraz bardziej popularnych aut elek-
trycznych, które zasilają też grupę aut do-
stawczych, jak np. Volkswagen e-Crafter
czy Renault Master Z.E. �

Aneta Sienicka

Stoisko marki Hyundai

21 listopada 2018 odbyła się 10. jubileuszowa edycja Targów Fleet Market – największej im-
prezy motoryzacyjnej skierowanej do osób zarządzających flotami samochodowymi w firmach. 

Jubileuszowy Fleet Market

Fot. Bartek SadowskI (4)

Jedna z nowości na targach Stoisko marki Kia

Nowość – elektryczny ZD D2S





T
o auto budzi zachwyt. Widziałam
to i odczuwałam testując model
w wersji wyposażenia Elle – bia-
ły z czarnym dachem i akcenta-

mi w kolorze fuksji, która świetnie współ-
gra z szarą tapicerką. Wiele osób zwracało
na niego uwagę i trudno się dziwić, bo
zmiana stylistyczna jest całkowita. Po-
przedni C3 przypominał bączka, żuczka
czy innego tego typu owada. Ten model
zdecydowanie wybiega w przyszłość. Pro-
stota i ultranowoczesność. C3 budzi emo-
cje, bo można go sobie niemal „zapro-
jektować” w zależności od upodobań. Pro-
ducent daje kilkadziesiąt opcji personali-
zacji auta, więc może ono być całkowicie
w naszym guście. Można popuścić wodze
fantazji… Oczywiście w granicach roz-
sądku, bo jednak cały czas wybieramy
z tego co proponuje nam producent.
Sami możemy swoje auto dodatkowo
upiększyć już po zakupie. Nie dziwi więc,
że Citroën przez pierwsze dwa lata sprze-
dał 400 tys. sztuk tego modelu w Euro-

pie, stając się najlepiej sprzedającym się
modelem marki i zyskując klientów, któ-
rzy niewątpliwie dokonywali wyborów
pod wpływem emocji. Już to sobie wy-
obrażam! Jaki on uroczy, piękny, chcę go,
chcę – tak jak słodkiego szczeniaczka!”

Nowy Citroën C3 kosztuje od 41 350
zł brutto.

Po mniej więcej trzech latach od poprzedniej wersji świat zobaczył nowe wcielenie 
Citroëna C3. I oszalał!

Citroën C3 – uroczy jak szczenię!

Auto Moto Styl

80 przedsiebiorcy@eu

K
lienci indywidualni docenili
TIPO, stawiając go na szczycie
najchętniej wybieranych aut
kompaktowych w Polsce w stycz-

niu 2019 roku z rejestracją 626 egzem-
plarzy. W 2018 sprzedano aż 8058 sztuk,
co stanowiło 62 proc. wszystkich zareje-
strowanych nad Wisłą nowych samocho-

dów Fiata.* Auto dostępne jest zarówno w
wersjach hatchback, sedan jak i kombi (Sta-
tion Wagon). Zaspokaja więc różne po-
trzeby użytkowników. Producent nie bez
powodu szczyci się faktem popularności
TIPO wśród klientów indywidualnych,
podkreślając, że zakup auta jest jedną z waż-
niejszych decyzji jakie podejmują rodziny.
Co je przekonuje? Na pewno bardzo
atrakcyjny stosunek ceny auta do jego wy-
posażenia oraz funkcjonalność. Produ-
cent już w wersji podstawowej zapewnia kli-
matyzację manualną, radio z USB czy
światła do jazdy dziennej. Poza tym auto
elegancko i przy tym nowocześnie się
prezentuje, jest przestronne i wygodne
w każdej wersji nadwozia. TIPO jest jak do-
bry kompan podróży – dobrze się z nim
czujesz i można się do niego przywiązać.

Nowy TIPO Station Wagon kosztuje
od 55 000 zł brutto (rocznik 2018).

*dane producenta 

TIPO to długo wyczekiwany model od Fiata, który od 2016 roku pobija polski rynek 
i to wśród klientów indywidulanych! 

Fiat TIPO – niezawodny kompan podróży
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R
enault Talisman kontynuuje
nową linię stylistyczną, którą za-
początkował model Espace.
Nową pod względem zarówno

wyglądu, jak i wyposażenia. Masywna, ale
zgrabna sylwetka i zaskakująca linia przed-
nich lamp powodują, że nie da się nie za-

uważyć i nie rozpoznać tej marki na dro-
dze. 

Zanim wsiądziemy do środka, dosta-
jemy do ręki klucz, a właściwie coś co
przypomina smukłą myszkę komputero-
wą. I to jest dopiero wstęp do luksuso-
wych rozwiązań. Komfortowe i obszerne

przednie fotele zaserwują nam masaż
wybranej części kręgosłupa, podgrzeją
lub schłodzą w razie potrzeby. Dzięki wy-
świetlaczowi Head-Up nie odrywamy
oczu od drogi podczas prowadzenia,
chyba że np. za pomocą tajemniczego
przycisku z kwiatkiem na kokpicie ze-
chcemy zmienić tryb naszej jazdy na
oszczędny, komfortowy czy sportowy.
Dużo ciekawych rozwiązań możemy od-
naleźć w niemal 9-calowym dotykowym
wyświetlaczu głównym. Możemy np.
przystosować i zaprogramować pod sie-
bie auto nie tylko pod kątem ustawienia
siedzenia czy kierownicy, ale też np. ko-
loru oświetlenia wnętrza. Auto spodoba
się też osobom lubiącym żyć w zgodzie
z naturą. Talisman pokaże nam jak jeździć
ekologicznie i jaki dystans udało nam się
przejechać bez zużycia paliwa. 

Ceny Renault Talismana zaczynają
się od 99 900 zł brutto. �

Renault wprowadzając kolejne modele, zaskakiwał czymś nowym, nieznanym dotąd w styli-
styce aut. Nie inaczej jest w przypadku Talismana, który wyróżnia się przede wszystkim
niezwykłym kształtem reflektorów na zewnątrz i nietypową gałką zmiany biegów w środku. 

Renault Talisman – z nutą przyjemności

T
oyota jako pierwsza wyprodu-
kowała też model aut z napędem
na wodór. Widać, że ciągle szu-
ka i testuje nowe technologie,

pozwalające na uniezależnienie się od
paliw kopalnych.

Ale zanim będziemy jeździć na wodór,
możemy już teraz ograniczyć niekorzyst-
ny wpływ spalin samochodowych i cieszyć
się z innych przyjaznych dla naszego śro-
dowiska opcji, czyli hybryd lub aut elek-
trycznych. „Elektryki” jak wiadomo ogra-
niczają zakresy naszego podróżowania
przez mniejsze zasięgi i brak nie-
ograniczonych możliwości szyb-
kiego ładowania. Dlatego, aby mieć
możliwie największy komfort, naj-
lepszą opcją wydaje się auto hybry-
dowe z możliwością ładowania sil-
nika elektrycznego – czyli Plug-in. W tej
opcji ok. 40 km mamy do dyspozycji na

elektryku. Prius to auto ekstrawagancie
w swojej stylistyce, które może się podo-
bać, ale nie musi. Jest na pewno autem nie-
zwykle nowoczesnym i co się z tym silnie
wiąże – bardzo ekonomicznym w użyt-
kowaniu, spalając średnio ok. 4 l. paliwa

na 100 km. Auto wyposażone jest w sze-
reg systemów ułatwiających i dbających
o bezpieczeństwo jazdy i to w podstawo-
wej wersji wyposażenia. 

Nowa Toyota Prius Plug-in Hybrid
kosztuje od 153 900 zł brutto. �

Toyota jest niewątpliwie pionierem ekologicznej jazdy i aut hybrydowych, których sprzedała
na świecie w ciągu 20 lat ponad 10 milionów. Te lata doświadczeń sprawiają, że pod wzglę-
dem technologii mamy do czynienia z ekspertem.

Totoyta Prius Plug-in Hybrid – lider innowacji
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V
olkswagen Golf to samochód,
który dla wielu jest pierw-
szym i ostatnim modelem,któ-
ry nabywają. A to wynika z fak-

tu, że to auto rozkochuje w sobie kie-
rowców – bezkompromisowo i zaborczo.

Ale Golf R Variant z mocą 300 KM
i przyspieszeniem w 5,1 do 100 km to
istny potwór. W trybie Race oszałamia
rykiem silnika, pokazując całą swoją
moc. 

To oczywiście przekłada się na spa-
lanie benzyny, ale od czasu do czasu nie
wypada nawet nie skorzystać z tej
opcji. W trybie normalnym też nie
możemy się nudzić. Bo to auto pobu-
dza, daje moc, dlatego tak ciężko się
z nim rozstać. 

Wewnątrz mamy supernowoczesny
kokpit z pięknym, dotykowym wyświe-
tlaczem. Od poprzednich wersji Golfa
różni się on m.in. tym, że również kla-

wisze sterujące są częścią ekranu, który
wyświetla wszelkie funkcje. W 7. wersji
Golfa mamy też znane już z Passata elek-
troniczne zegary, ale to w Golfie jako
pierwszym pojawiła się funkcja stero-
wania gestem. Golf R Variant prezentu-
je się niezwykle intrygująco, co podkre-
śla czarny lakier nadwozia i równie
czarne aluminiowe obręcze kół. 

Nowy VW Golf R Variant kosztuje
od 178 290 zł brutto �

Golf Variant w odmianie R wciąga jak narkotyk. Jak wsiądziesz do tego auta, 
to przepadłeś. Ale w tym wypadku odwyk jest niewskazany.

VW Golf R 
– bezkompromisowo uzależnia

C
hoć na początku powstania
Mini wyglądało zdecydowanie
inaczej, to co mamy po 60 la-
tach nadal pozostaje symbo-

lem indywidualności i pięknego stylu. 
Auto ma niepowtarzalny design, któ-

ry można dodatkowo podkreślić wybie-
rając np. wersję sportową. Od masy in-
nych pojazdów na drodze odróżni nas np.
zielony lakier w klasycznym odcieniu bry-
tyjskich samochodów wyścigowych, dach
i lusterka w kolorze bieli oraz obowiąz-
kowo dwa charakterystyczne dla Mini
pasy na masce. We wnętrzu znajdziemy
piękne, brązowe wykończenie wnętrza ze
skórzanymi fotelami, co podkreśla klasę
tego auta. Wzrok przyciąga niemal 9-ca-
lowy wyświetlacz otoczony obręczą, któ-
ra mieni się różnymi kolorami w trakcie
jazdy, dopasowanymi do aktualnie wy-
branego trybu jazdy. Ciekawa jest też trój-
wymiarowa mapa w nawigacji auta, na
której podczas jazdy widzimy ważniejsze
budynki, które mijamy, np. Stadion Na-

rodowy w Warszawie. Mini Cooper,
zwłaszcza w wersji S jest niezrównany
w dostarczaniu emocji i radości podczas
jazdy, zgodnie z ani trochę nie przesa-

dzonym hasłem marki – „gokartowa fraj-
da z jazdy”.

Mini Cooper S kosztuje od 82 100 zł
brutto. �

To już 60 lat jak Mini podbija serca osób na całym świecie. Trudno znaleźć auto, 
w którym można poczuć się jeszcze bardziej stylowo i wyjątkowo. 

Mini Cooper S – wyróżniający styl i design
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N
owy Ford KA+ Active to wer-
sja miejskiego, małego auta z ce-
chami crossovera. Mamy tu
więc bardziej muskularną syl-

wetkę, podkreśloną powiększonymi, pla-
stikowymi nadkolami i dodatkowymi osło-
nami na zderzakach. Dzięki temu możemy
w pełni korzystać z zalet, jakie daje nam
małe autko, ale też z pełną swobodą po-
konywać wysokie krawężniki i jeśli będzie
trzeba – poruszać się po mniej komforto-
wej niż asfalt nawierzchni. Auto jak na swo-
ją klasę oferuje dużo korzyści i przyjaznych
kierowcy rozwiązań. Zwinność i swobodę
w poruszaniu zapewnia ekonomiczny,
trzycylindrowy silnik benzynowy o po-
jemności 1.2 l i mocy 85 KM, co przy tych
gabarytach sprawia, że auto jest zadowa-
lająco dynamiczne, a przy tym dość eko-
nomiczne, spalając średnio ok. 6 l benzy-
ny na 100 km. KA+ jest też przyzwoicie wy-
posażona w systemy ułatwiające jazdę,
jak np. tempomat czy oszczędzający zuży-

cie paliwa system Auto-Start-Stop. I to co
w każdym nowym aucie jest niezbędne
– zaawansowany system multimedialny
Sync 3, z którym łączymy swój smartfon
i możemy swobodnie rozmawiać przez te-
lefon czy słuchać swojej ulubionej muzyki. 

Jeśli więc lubimy podwyższoną pozy-
cję za kierownicą, a mamy ograniczony bu-
dżet, Ford KA+ Active jest satysfakcjonu-
jącym rozwiązaniem. 

Nowy Ford KA+ Active kosztuje od
56 350 zł brutto. �

W 2016 roku poznaliśmy nową odsłonę dobrze znanego i lubianego modelu Ka, który zyskał
zupełnie odmienione oblicze. Ciekawostką jest lekko podwyższona wersja Active.

Ford KA+ Active – miejski zawodnik

R
ifter zwraca uwagę swoją atle-
tyczną sylwetką i masywnym,
wysoko osadzonym przodem,
zwieńczonym charakterystycz-

nym grillem z logo lwa. Klasy i nowo-
czesności nadają autu, charakterystyczne
dla Peugeota ułożone diody LED w re-
flektorach. Rifter oprócz standardowej

5-osobowej wersji może przybrać też
wersję Long, w której swobodnie usiądzie
7 osób.

Świetny efekt daje przeszklony dach,
który w razie potrzeby przysłonimy elek-
trycznie sterowaną roletą. Auto przyjem-
nie się prowadzi, dając kierowcy duże po-
czucie komfortu i bezpieczeństwa. To
niewątpliwe poczucie, że mamy do czy-
nienia z wyjątkowym autem daje unika-
towe w tym segmencie wnętrze PEUGE-
OT i-Cockpit, czyli innowacyjna kon-
cepcja stanowiska kierowcy, na którą
składają się: kompaktowa kierownica,
8-calowy ekran dotykowy oraz zestaw cy-
frowych zegarów umieszczony na wyso-
kości wzroku kierowcy. To auto napraw-
dę zaskakuje i każdy, kto zdecyduje się lub
otrzyma Riftera do pracy będzie za-
chwycony.

Nowy Peugeot Rifter kosztuje od
74 800 zł brutto. �

Nowy Peugeot Rifter, który pojawił się na rynku w drugiej połowie ubiegłego roku, zaskakuje
poziomem luksusu i przestronnością, rzadko dostępnymi w autach, które służą jako użytkowe.

Peugeot Rifter – wyższy poziom funkcjonalności
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H
yundai Santa Fe to najbardziej
prestiżowy i luksusowy model
w dostępnej obecnie w Polsce
gamie marki. W aucie wyko-

rzystano wiele komfortowych rozwiązań
dostępnych dotąd w niesprzedawanym już
w Polsce modelu Genesis, którego cena
wahała się w granicach 300 tys. zł. Santa
Fe ma np. bardzo przydatny wyświetlacz
head-up, na którym widzimy wszystko co
nam jest podczas jazdy potrzebne (np.
prędkość czy kierunek jazdy) – bez odry-
wania wzroku od drogi. W aucie znaj-
dziemy cały szereg udogodnień, dzięki któ-

rym poczujemy się jak w aucie klasy pre-
mium. Mamy tu komfortowe siedzenia
i wykończenie wnętrza z ośmiocalowym
ekranem dotykowym integrującym na-
wigację, media, systemy łączności,  współ-
pracującym z z Apple CarPlay i Android
Auto. Jak na nowe auto przystało pro-
ducent zadbał też o innowacyjne roz-
wiązania, jak np. system, który wykrywa
obecność pasażerów na tylnej kanapie
i ostrzega o tym fakcie opuszczającego

auto kierowcę. Wrażenie jednak robi
system, który zablokuje nam drzwi, jeśli
okaże się, że chcemy z auta wysiąść,
a w tym samym momencie będzie z tyłu
nadjeżdżał inny pojazd. Podsumowując
Hyundai Santa Fe to majestatyczne, pięk-
ne auto, które da użytkownikom wyso-
kie poczucie komfortu i dużą przyjemność
z jazdy.

Nowy Hyundai Santa Fe kosztuje od
139 900 zł brutto. �

Nowa odsłona Hyundaia
Santa Fe, która trafiła na
rynek mniej więcej rok temu
zaskoczyła odważną i jed-
nocześnie bardzo elegancką
stylistyką nadwozia.

Hyundai Santa Fe 
– komfort na najwyższym poziomie

O
utlander w nowej odsłonie
nie różni się bardzo od po-
przednika, jest równie atrak-
cyjny wizualnie, zwłaszcza po-

kryty czerwonym lakierem. Auto nabra-
ło jednak szlachetności kształtów. Jest bar-
dzo wygodne i obszerne, mogąc pomieścić
aż siedem osób. W nowszej wersji po-
prawiono wyciszenie kabiny pasażerskiej,
dodano srebrne wykończenia przycisków
a te do sterowania szybami są teraz pod-
świetlane. Producent oferuje sporo już
w podstawowej wersji wyposażenia, m.in.:
dwustrefową, automatyczną klimatyzację,
pakiet bezpieczeństwa z siedmioma po-

duszkami powietrznymi, światła dzienne
i tylne LED, tempomat ze sterowaniem na
kierownicy, elektrycznie regulowane szy-
by boczne, siedem systemów bezpieczeń-
stwa czy relingi dachowe.

Mitsubishi ma często dla swoich klien-
tów atrakcyjne promocje na zakup. Ostat-

nio marka wspiera też wielodzietne ro-
dziny i te, które posiadają Kartę Dużej Ro-
dziny mogą kupić rodzinnego Outlande-
ra z 15 proc. zniżką. Warto zastanowić się
czy nie powiększyć rodziny!

Nowy Mitsubishi Outlander kosztu-
je od 99 990 zł brutto. �

Outlander to drugi po ASX
najlepiej sprzedający się 
w Polsce model spod znaku
trzech diamentów. Pod ko-
niec zeszłego roku pojawiło
się jego odświeżone oblicze.

Mitsubishi Outlander – rodzinny i nowoczesny
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Gwiazdy dla dzieci
Małym pacjentkom z klinik onkolo-

gicznych z Lublina, Olsztyna i Warszawy
towarzyszyli Szymon Majewski, Kuba
Wesołowski, Katarzyna Cichopek, Gabi
Drzewiecka, Anna Korcz, Marta Ma-
nowska oraz Miss Polski Olga Buława.
A także tenorzy z LeonVoci z Lwowa,
którzy także zaśpiewali dla zebranych,
potwierdzając, że sukces w polskiej
edycji programu „Mam talent!” nie był

Rafał Korzeniewski

Ogromna radość i balony na finale pokazu Dzieci – Dzieciom

Za nami kolejne niezwykłe przedsięwzięcie Fundacji Spełnionych Marzeń i kolejne speł-
nione marzenia. Bo która młoda dama nie marzy, by choć raz stanąć na wybiegu w świetle
jupiterów? Nawet jeśli chciałaby zostać naukowcem, sportowcem lub... polityczką. Te ma-
rzenia mają również dzieci zmagające się z rakiem. W reprezentacyjnej Sali Marmurowej
Pałacu Kultury wyszły na wybieg razem z gwiazdami ekranu i estrady, ubrane w koszulki
z napisem „Razem możemy więcej” zaprojektowane przez Magdę Różdżkę dla lidera dzie-
cięcej mody, endo. Bo razem naprawdę możemy więcej!

Wszystko dla dzieci

Podopieczna Fundacji na wybiegu z Kubą Wesołowskim Były też miłe prezenty

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu
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przypadkiem. Dali prawdziwy koncert,
nie zabrakło oczywiście bisów! Dołączyli
do tych, dzięki którym udało się wy-
wołać uśmiech na twarzach dzieci. Na
finał pokazu, za szczególne wsparcie wy-
darzenia, z rąk prezesa Fundacji Speł-
nionych Marzeń Tomasza Osucha, sta-
tuetki „Partnera Marzeń” odebrały: Ju-
styna Sypka, właścicielka Amrit Orien-
tal Food oraz Barbara Jończyk, prezes i
założycielka Klubu Integracji Europej-
skiej.

Sponsorzy nie zawiedli!
Już po pokazie można było spróbować

wspaniałych orientalnych wyrobów z
Amrit Oriental Food. Był też znakomity
tort przygotowany przez pracownię Sowy
Słodki Świat, a Pączek w Maśle serwował
smakowite lody. Kolejka ustawiła się po su-
shi i inne specjały z Grubej Ryby, tajskie

przysmaki z restauracji San Thai oraz swoj-
skie smakołyki z restauracji Florian Ogień
czy Woda. 

Podczas wydarzenia chodziło nie tyl-
ko o uśmiech dzieci, które wzięły udział
w pokazie! Pieniądze zebrane dzięki loterii
fantowej pozwolą zorganizować kolejne
turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych
FSM, bo to jeszcze jedno, nieco mniej
„medialne” oblicze fundacji. Fundacji,
której początek dała osobista tragedia jej
założyciela, którego dziecko swoją walkę
z rakiem przegrało. Odtąd jednak bardzo
wielu dzieciom fundacja pomogła w po-
wrocie do zdrowia i normalnego życia.
Nikt nie neguje roli, jaką odegrali tu co-
raz skuteczniejsi lekarze, ale oni sami chęt-
nie podkreślają z pozoru tylko skromną
rolę tych, którzy dbają, by w ciężkich chwi-
lach twarze dzieci rozjaśniał uśmiech. Bo
wiara w powrót do zdrowia jest bardzo
ważna, często jest wręcz kluczem do suk-
cesu.

Dlatego warto podziękować wszyst-
kim tym, którzy przyszli na pokaz i trzy-
mali kciuki za dzieci oraz kupili losy, dzię-
ki którym można było zorganizować ko-
lejny turnus rehabilitacyjny! Podzięko-
wania należą się również tym, którzy prze-
kazali fanty na loterię, w tym kolejnemu
członkowi naszego klubu, Hotelowi Afro-
dyta Business & SPA.

�

Pieniądze zebrane dzięki loterii fantowej 
pozwolą zorganizować kolejne turnusy rehabili-
tacyjne dla podopiecznych Fundacji Spełnionych
Marzeń

Justyna Sypka, prezes Amrit Oriental Food również została „Partnerem Marzeń” za swoje ogromne
zaangażowanie i wsparcie organizacji pokazu

Pokaz uświetnił występ niezwykłego zespołu Leon Voci

Szymon Majewski od lat aktywnie uczestniczy
w wydarzeniach Fundacji Spełnionych Marzeń

Prezes Barbara Jończyk odbiera z rąk Tomasza Osucha
statuetkę „Partner Marzeń” za wsparcie wydarzenia
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F
undacja „Nadzieja” Osób Po-
szkodowanych w Wypadkach
Drogowych już 15 lat działa (w
tym 14-ście jako OPP) na polu po-

mocy ofiarom wypadków komunikacyj-
nych. Priorytetową działalnością jest kom-
pleksowa rehabilitacja powypadkowa tj.
fizyczna, psychiczna i społeczno-zawo-
dowa podopiecznych. Naszym celem jest
zwiększenie szans osób niepełnosprawnych
na możliwie niezależne, samodzielne i ak-
tywne życie. Zadanie to wykonywane jest
przede wszystkim dzięki darowiznom
wpływającym na indywidualne konta
bankowe, prowadzonym dla każdego
podopiecznego oddzielnie oraz z uzyska-
nego 1 proc. podatku od osób fizycznych.

Bardzo ważnym obszarem naszej pra-
cy jest realizacja programów, które mają
na celu zmianę świadomości i kreowanie
pozytywnych zachowań użytkowników

dróg. Poprzez publikację treści informa-
cyjno-edukacyjnych we wszystkich do-
stępnych środkach i formach przekazu sta-
ramy się jak najskuteczniej dotrzeć do
możliwie największej liczby odbiorców. Za
zgodą pokrzywdzonych przestępstwem
drogowym na stronie internetowej Fun-
dacji opisywane są echa tragedii wypad-
ków i ich życie z niepełnosprawnością.
Chcemy zaakcentować i wskazać, jak
wysokie są koszty społeczne rehabilitacji
powypadkowej i tym samym wywrzeć
określone skutki kulturowe.

Zmniejszyć liczbę wypadków drogowych
Oprócz organizowania zbiórek, pro-

wadzenia akcji i patronowaniu inicjaty-
wom społecznym, udzielaniu wywiadów
dla mediów publicznych oraz udziału
w wydarzeniach i programach medialnych,
Fundacja czynnie uczestniczy w życiu na-
ukowym, wykorzystując swoje doświad-
czenie do wnoszenia w nie problematyki
wypadków drogowych (w tym profilak-
tyki), probacji ich sprawców, a także re-
habilitacji i życia osób niepełnosprawnych.
Ponadto, Fundacja jako jedna z zaledwie
trzech organizacji społecznych pozostaje
stale aktywnym członkiem Klubu Inte-
gracji Europejskiej z siedzibą w Warszawie.
Tak szeroki zakres działalności zaowoco-
wał powstaniem i zrealizowaniem przez
Fundację wielu inicjatyw w ciągu 15-let-
niej aktywności, a pełna ich lista nie
zmieściłaby się w tym artykule.

Dzięki funduszom otrzymywanym
z tytułu zasądzonych od skazanych za prze-
stępstwa drogowe nawiązek sądowych kil-
ka lat z rzędu organizowaliśmy cykliczne
grupowe wyjazdy podopiecznych Fun-
dacji, wprowadzając tym samym w życie
założenia programu „Rehabilitacja i roz-
wój psychofizyczny poprzez wypoczy-

nek, turystykę i rekreację”. Sami pod-
opieczni natomiast podkreślali i podkre-
ślają do dziś nieocenioną rolę tych tur-
nusów na drodze ich rehabilitacji, w tym
przede wszystkim wychodzenia z wyklu-
czenia społecznego. Obecnie staramy się
uzyskać środki na reaktywację turnusów,
składając wnioski o dofinansowanie do
różnych podmiotów. Od kilku lat reali-
zujemy również program „Bezpieczny
rowerzysta”, w ramach którego poprzez
publikację treści informacyjno-edukacyj-
nych staramy się poprawić bezpieczeń-
stwo rowerzystów, zaliczanych do grupy
niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego. W tym temacie myślimy także
o wydaniu broszury, którą będzie można
rozdawać na spotkaniach i pogadan-
kach na Uniwersytetach Trzeciego Wieku
i w szkołach.

Działalność edukacyjna
W zeszłym roku Fundacja rozpoczę-

ła ogólnopolską kampanię społeczną „Jeż-
dżę świadomie” – akcję prewencyjną pro-
wadzoną na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Głównym ele-
mentem kampanii medialnej jest 29-se-
kundowy spot telewizyjny i radiowy, któ-
rego bohaterami są nasi podopieczni.
Dzięki uprzejmości PZU w spocie wyko-
rzystano fragmenty nagrań z naszymi
podopiecznymi występującymi w serialu
„Sekundy, które zmieniły życie”, emito-
wanym na antenie TVP1. Przy współpracy
z Wydziałem Ruchu Drogowego Polskiej
Policji i związanych z tym wspólnych
przedsięwzięciach edukacyjno-profilak-
tycznych w ramach obchodów Świato-
wego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków
Drogowych dystrybuowane były ulotki in-
formacyjne o możliwych skutkach zdarzeń
drogowych. W ubiegłym roku Fundacja

Aleksandra Kieres
Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja” 
Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Drogowych OPP

Kontynuując tradycję nagradzania w podziękowaniu za działalność społeczną i wieloletnie za-
angażowanie na rzecz potrzebujących, 11 października 2019 r. na uroczystej gali w Warsza-
wie, z okazji 15-lecia istnienia naszej Fundacji z poprzedzającą ją ogólnopolską konferencją
„Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, chcielibyśmy
wręczyć prestiżowe tytuły honorowe „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”, podzię-
kowania i certyfikaty kolejnym filantropom i firmom zaangażowanym społecznie.

Problem nadmiernej ilości wypadków
drogowych w Polsce wymaga podejścia
kompleksowego

Z potrzeby serca



została również partnerem Jubileuszowej
X Gali Dobrego Stylu Klubu Integracji Eu-
ropejskiej, której charytatywny charakter
wsparł działalność naszej organizacji.
Przeprowadziliśmy oprócz tego wiele
udanych zbiórek publicznych na rehabi-
litację, leki bądź protezy dla naszych
podopiecznych.

Choć to nie była pierwsza obecność na
na łamach tego pisma, warto przypomnieć,
iż w pierwszym zeszłorocznym numerze
magazynu „przedsiębiorcy@eu” znala-
zło się też kilka słów o Fundacji, co po-
mogło poinformować państwa – członków
i sympatyków sektora prywatnego, czy-
telników magazynu – o kierunkach i ce-
lach naszej działalności. Mam również na-
dzieję, że mój artykuł pt.: „Czy warto an-
gażować przedsiębiorstwo w działalność
społeczną?”, zamieszczony w kolejnym
wydaniu magazynu, chociaż w części po-
mógł czytelnikom w rozwiązaniu nurtu-
jących ich w tym obszarze wątpliwości
i podjęciu trafnych decyzji. 

Ogólnopolska Fundacja „Nadzieja”
Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Drogowych jest nie tylko beneficjentem
licznych nagród, ale również przyznaje je
wyróżniającym się przedsiębiorcom i fi-
lantropom. Powoduje to wypromowanie
odpowiedzialnych społecznie metod pro-
wadzenia biznesu, którego kapitał służy
także ludziom, a więc społeczeństwu,
przyczyniając się w ten sposób do zrów-
noważonego rozwoju i wdrażania wzor-
ców, których realizacja powinna być do-
ceniana i nagradzana, aby mogła stać się
powszechna. W 2018 roku, za łączenie
biznesu z działalnością społeczną i wielo-
letnie zaangażowanie na rzecz potrzebu-
jących, decyzją Rady Fundatorów i Za-
rządu Fundacji „Nadzieja”, Klubowi In-
tegracji Europejskiej oraz Agencji Arty-
stycznej Laury Łącz „Laura”, przyznane
zostały tytuły honorowe „Szlachetna Fir-
ma – Dobroczyńca w Biznesie”. Certyfi-
katy oraz portrety ołówkowe do Albumu
„Twarze Dobroczyńców” zostały uroczy-
ście wręczone podczas X Gali Dobrego
Stylu Klubu Integracji Europejskiej.

Plany na przyszłość
Kontynuując tradycję nagradzania

w podziękowaniu za działalność społecz-
ną i wieloletnie zaangażowanie na rzecz
potrzebujących, chcielibyśmy wręczyć te
prestiżowe tytuły, podziękowania i certy-
fikaty kolejnym filantropom i firmom za-
angażowanym społecznie, być może rów-
nież Państwu czytającym ten tekst, tym ra-
zem na uroczystej gali z okazji 15-lecia ist-
nienia naszej Fundacji. Pragnęlibyśmy,
aby temu wydarzeniu towarzyszył nie-
zwykle emocjonalny występ Moniki Ku-
szyńskiej, niepełnosprawnej wokalistki
poruszającej się na wózku inwalidzkim

w wyniku wypadku drogowego. Plano-
wany jest pokaz mody w wykonaniu nie-
pełnosprawnych modelek, występ ta-
neczny pt. „Nie chodzą, a tańczą… na wóz-
kach”, loteria wizytówkowa czy afterpar-

ty. Poprzedzająca ją konferencja pt. „Współ-
praca międzysektorowa i innowacje na
rzecz bezpieczeństwa drogowego”, będą-
ca inauguracją całego cyklu konferencji na-
ukowych służących wypracowaniu inno-
wacyjnych rozwiązań angażujących wszyst-
kie sektory, poprzedzona otwartym i ogól-
nopolskim naborem na nowe pomysły
wspierające bezpieczeństwo drogowe. 

Wydarzenie to staramy się zrealizować
przy współpracy z Klubem Integracji Eu-
ropejskiej oraz Katedrą Zarządzania Przed-
siębiorstwem Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego wraz z Instytutem Badań
nad Innowacjami i Przedsiębiorczością.
Planowany termin to 11 października br.
w Sali Balowej NOT przy ul. Czackiego
3/5 w Warszawie. Przewidywana ilość
uczestników wydarzenia to od 250 do 400
osób. Ze względu na dużą wagę społecz-
ną tego wydarzenia mamy nadzieję na

przyjęcie naszego zaproszenia i udział
w nim przedstawicieli organów władzy
ustawodawczej oraz wykonawczej. Naszą
aspiracją jest zainspirowanie wielu pod-
miotów z różnych sektorów do współ-
pracy wzbogaconej o innowacyjne roz-
wiązania wypracowane na gruncie na-
ukowym i praktycznym. Organizacja tak
dużego przedsięwzięcia wymaga jednak
znacznego wsparcia, przede wszystkim
w formie sponsoringu, partnerstwa i oczy-
wiście udziału, do czego serdecznie za-
chęcamy i zapraszamy, bowiem tylko
wspólne zaangażowanie pozwoli dalej
przynosić wspaniałe i użyteczne społecz-
nie owoce. �

Z potrzeby serca

Ogólnopolska Fundacja „Nadzieja” Osób Poszko-
dowanych w Wypadkach Drogowych jest nie
tylko beneficjentem licznych nagród, ale 
również przyznaje je wyróżniającym się przed-
siębiorcom i filantropom. Powoduje to wypro-
mowanie odpowiedzialnych społecznie metod
prowadzenia biznesu, którego kapitał służy
także ludziom, a więc społeczeństwu, przyczy-
niając się w ten sposób do zrównoważonego
rozwoju i wdrażania wzorców których realizacja
powinna być doceniana i nagradzana, aby
mogła stać się powszechną
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Magdalena Pierzchała

Namibia jest 84 krajem, który odwiedziliśmy
wspólnie z mężem i znajomymi, ale zdecydo-
wanie wrócimy tu ponownie.

Wspomnienia z Namibii



O
d ponad kilkudziesięciu lat
razem z grupą przyjaciół po-
dróżujemy po świecie, pozna-
jąc nowe kultury i krajobrazy.

Zeszłoroczna jesień miała nas zastać w Na-
mibii. Gdy wybór padł na ten kraj, zasta-
nawiałam się, czy Afryka ma nam coś jesz-
cze do zaoferowania. Wszystkie wielkie
i znane parki narodowe tego kontynentu
odwiedziliśmy wcześniej, a zwierzęcą
Wielką Piątkę Afryki widzieliśmy kilka
razy. Jak bardzo się pomyliłam. Ale po ko-
lei.

Inna Afryka
Namibia leży w południowo-za-

chodniej części Afryki na północ od RPA.
Obszar ten zaistniał na mapie w końcu
XIX wieku, gdy możni tego świata w 1884
roku podzielili Afrykę według własnego
pomysłu z linijką w ręku, nie bacząc na
rdzenną ludność. Wtedy też obecna Na-
mibia weszła pod protektorat Niemiec,
które zarządzały tym obszarem tylko 30
lat, ponieważ po I wojnie światowej utra-
ciły wszelkie ziemie na kontynencie. Zdu-
miewające jest to, że narzucone wtedy nie-
miecki porządek i stylistyka są widoczne
do dnia dzisiejszego. Nawet pomimo
tego, że przez 60 lat rządzili tu Anglicy
w ramach RPA. Dziwne doświadczenie
przeżyliśmy będąc w miasteczku Swa-
kopmund nad Oceanem Atlantyckim,
ponieważ czuliśmy się trochę jak na Dol-
nym Śląsku. Architektura, dbałość
o domy, roślinność, brak śmieci – zupeł-
nie nie jak w Afryce, którą do tej pory mie-
liśmy okazję oglądać. 

Współcześnie używana nazwa kraju,
czyli Namibia, pojawiła się w 1990 roku
w momencie uzyskania niezależności od
RPA. Wtedy zakończyły się rządy białych
mieszkańców. 

Nowi włodarze nie zaniechali wcze-
śniejszego dorobku, jak miało to miejsce
w Zimbabwe lub obecnie w RPA. Nami-
bia jest zamożna i otwarta. Podróżując po
kraju, nie czuliśmy żadnego niebezpie-
czeństwa. Odwiedzając lokalną dyskote-
kę byliśmy zjawiskiem, któremu należało
zrobić zdjęcie, ale zostaliśmy zaakcepto-
wani i razem bawiliśmy się doskonale.

Podczas podróży po kraju naszym
przewodnikiem był Paweł Kilen, który
przez dwa lata przemierzał Afrykę na ro-
werze – niesamowity pasjonat z ogromem
wspaniałych historii. Za swój wyczyn
otrzymał nagrodę Kolosa w kategorii
„podróże”. Z tak doświadczonym po-
dróżnikiem mogliśmy odkryć uroki, jakie
ma do zaoferowania Namibia.

Zapiera dech w piersiach
Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od

pustyni Kalahari, gdzie można podzi-
wiać krajobraz sawanny i buszu oraz licz-

ne stada antylop. Następnym punktem był
Park Narodowy Namib, gdzie znajduje się
najstarsza pustynia na kuli ziemskiej. Jej
ciemnoczerwony koloryt, szczególnie
przy zachodzie słońca, wywołuje nieza-
pomniane wrażenia. Wchodziliśmy na
słynną wydmę 45 i oglądaliśmy surreali-
styczną dolinę śmierci ze stuletnimi, mar-
twymi drzewami. Śmiałkowie z naszej gru-
py jeździli po wydmach na kładach, co, jak
się okazało, nie należy do najprostszych za-
dań. Wszyscy braliśmy udział w pustyn-
nym safari prowadzonym przez niesa-
mowitego miłośnika tego terenu, Tom-
miego, który od 30 lat z wielkim zaanga-
żowaniem oprowadza turystów, pokazu-
jąc im nieoczywiste uroki pustyni: skor-
piony, gekony, węże, przesuwające się wy-
dmy, zasypane wiadukty i wiele innych.
Wtedy po raz pierwszy w życiu miałam
skorpiona na ręku i muszę powiedzieć, że
jest to bardzo nieprzyjemne uczucie.

Nasza dalsza trasa wiodła drogą wy-
konaną ze specyficznego budulca – soli –
w kierunku Wybrzeża Szkieletowego,
które swoją złą sławę zawdzięcza silnym
morskim prądom i licznym płyciznom.
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W miasteczku Opuwo spotkaliśmy przedstawi-
cieli ludu Herero. Szczególnie wyróżniały się ko-
biety w kolorowych strojach, których historia
sięga XIX wieku. Tak ubierały się żony niemiec-
kich misjonarzy
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Portugalscy żeglarze nazwali to miejsce „bramą do piekła”, co potwierdza
fakt, że ponad tysiąc statków zakończyło tam swój żywot. Z kolei na po-
łudnie od tego miejsca, w rejonie przylądka Krzyża, znajdują się ogromne,
niezliczone kolonie uchatek, nazywanych lwami bądź niedźwiedziami mor-
skimi. Widok i zapach są nietypowe – zapierające dech w piersiach dosłownie
i w przenośni.

Następnym przystankiem w naszej wycieczce były góry z niezwykłymi
formacjami skalnymi Spitzkoppe. Wielkie głazy wyglądają tam niczym po-
układane przez olbrzyma. Dodatkowo ogromne łuki skalne, a wszystko
w czerwonym kolorze, co dawało niezapomniane wrażenie. Z kolei w Da-
maralandzie odwiedziliśmy słynne ryty skalne Buszmenów, których wiek da-
tuje się na 10 000 lat. Zahaczyliśmy o wodospady Epupa, gdzie hektolitry
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wody rozbryzgują się na szerokości pół-
tora kilometra, tworząc przepiękne tęcze.

Różnorodność etniczna
W miasteczku Opuwo spotkaliśmy

przedstawicieli ludu Herero. Szczególnie
wyróżniały się kobiety w kolorowych
strojach, których historia sięga XIX wie-
ku. Tak ubierały się żony niemieckich mi-
sjonarzy. Tutejszej ludności zaimpono-
wała ta moda i jest kultywowana do dziś.
Inną grupą etniczną są ludy Himba, ostat-
nie koczownicze plemiona żyjące na tym
terenie, które przemieszczają swoje do-
mostwa nawet kilka razy w roku w po-
szukiwaniu żyznego terenu. Tu również
kobiety zwracały uwagę swoją urodą i stro-
jami. Ciało pokrywają miksturą z masła lub
łoju z ekstraktem roślinnym, popiołem
i ochrą. Ciekawostka polega na tym, że do
mycia się nie używają wody, ale okopca-
ją ciało, włosy i ubrania. Ku naszemu za-
skoczeniu wszelkie standardy zapachowe
były zachowane, czego nie można było po-
wiedzieć o nas po kilku godzinach inten-
sywnej podróży.

Niezwykłe spektakle przyrody
I wreszcie chyba największa zaleta tego

kraju – fakt, że stanowi on istny raj dla
zwierząt. Park Narodowy Etasha to nie-

powtarzalna okazja do zobaczenia lwów,
słoni, żyraf, zebr, nosorożców i gepardów.
Zwierzęta zbierały się przy licznych
oczkach wodnych. Tutaj mieszkaliśmy
w tzw. lodgach, w których siedząc na ta-
rasie można oglądać niepowtarzalne
przedstawienie ze zwierzętami w rolach
głównych. Punktualnie o 19.00 całe ro-
dziny hipopotamów wychodziły ze zbior-
nika wodnego i udawały się na żer na sa-
wanny. Stada żyraf i antylop wędrowały
do źródła, w nocy przy zbiorniku poja-
wiały się lwy, a w międzyczasie inne
zwierzęta skradały się do wodopoju. 

Nigdzie w Afryce nie mieliśmy tyle
wspaniałego i tak naturalnego kontaktu ze
zwierzętami. 

Gdybym miała podsumować Namibię
w kilku zdaniach, to z pewnością wspo-
mniałabym o pięknych krajobrazach z nie-
zapomnianymi wodospadami i skałami
w kolorze ochry. Nie zapomniałabym
o doskonale wkomponowanych w kra-
jobraz lodgach, z których mogliśmy wie-
lokrotnie podziwiać przepiękne zachody
słońca, a te w Afryce mają szczególną
oprawę. Na koniec dodałabym jeszcze, że
jest to kraj, w którym czuję się pewnie
i bezpiecznie, a tutejsze jedzenie jest ide-
alnym dopełnieniem. Taka jest właśnie
Namibia. �

Punktualnie o 19.00 całe rodziny hipopotamów
wychodziły ze zbiornika wodnego i udawały się
na żer na sawanny. Stada żyraf i antylop wędro-
wały do źródła, w nocy przy zbiorniku pojawiały
się lwy
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S
wanowie przynależą do tej samej
grupy etnicznej co Gruzini, są jed-
nak zupełnie inni. To ludzie gór –
twardzi i z zasadami. Mają swój

własny język – swański, jednakże jest to

wyłącznie język mówiony. Nie posiadają
swojego alfabetu, dlatego jeśli chcą coś za-
pisać, używają alfabetu gruzińskiego.
Swanetia jest położona w północno-za-
chodniej części kraju, w bezpośrednim są-

siedztwie Abchazji i Rosji, dlatego ludzie
przeważnie znają tam trzy języki: swański,
gruziński i rosyjski. Różnice między gru-
zińskim a swańskim są na tyle duże, że
przeciętny Gruzin Swana nie zrozumie.

Aneta Blajer

Gruzja kojarzy nam się z winem, gościnnością i pięknymi górami. Wizytówką kraju jest Ka-
zbek – majestat sam w sobie, do szczytu którego, według legendy, był przykuty Prometeusz.
Niewiele osób decyduje się jednak na wyprawę do Swanetii – jednego z dwóch najważniej-
szych regionów górskich w Gruzji. Każdy Gruzin powie, że jeśli nie byłeś w Swanetii, to tak
naprawdę wcale nie widziałeś Gruzji. 

Swanetia 
– kwintesencja Gruzji

Fot. Aneta Blajer (7)Ushguli



Swanowie z kolei dobrze przyswoili sobie
gruziński i choć oba języki brzmią, jakby
były koszmarnie trudne do nauczenia, po-
noć to jednak właśnie swański jest prost-
szy.

Trudna historia
Gruzja była wielokrotnie najeżdżana

ze wszystkich stron – przez Mongołów,
Turków, Rosjan. W obawie przed rabun-
kami, wszystkie skarby z całego kraju były
zwożone właśnie do Swanetii, ponieważ
jest regionem trudno dostępnym, ukrytym
pomiędzy górami. Do tej pory można tam
podziwiać część z tych skarbów. Są prze-
chowywane w Muzeum Historii i Etno-
grafii, w stolicy regionu – Mestii. Można
tam znaleźć nie tylko gruzińskie rękopi-

sy i prawosławne ikony w unikalnym
swańskim stylu, ale także starożytne
przedmioty datowane nawet na III w.
p.n.e. Muzeum posiada ogromną wartość
historyczną, a jest stosunkowo mało zna-
ne wśród przyjeżdżających do Gruzji tu-
rystów.

Ushguli – największy skarb Swanetii 
Sama Mestia to tylko przedsionek raju.

Jest tam sporo guesthousów i restauracji
z menu po angielsku, a także mnóstwo tak-
sówkarzy proponujących wycieczkę do
Ushguli. Cała Swanetia znana jest z ka-
miennych wież obronnych, jednak to
właśnie w Ushguli są te najstarsze, po-
chodzące nawet z IX wieku. Jest to tak-
że jedna z najwyżej położonych wiosek
w Europie, którą na stałe zamieszkuje tyl-
ko około 50 rodzin. Dojazd tam zajmuje
prawie cztery godziny, mimo że do po-
konania mamy zaledwie 50 km. Jedzie się
praktycznie wyciosaną ścieżką przez las lub
znajdująca się na samym skraju skarpy ka-
mienną drożyną, z rwącą górską rzeką
w dole. Zbliżając się do celu, wyjeżdżamy
w końcu z lasu, a naszym oczom ukazu-
ją się rozległe, soczyście zielone polany ob-
sypane przeróżnymi kwiatami i pasące się
dziesiątki krów i koni. Chwilę później nasz
wzrok przyciągają skąpane w słońcu,
ośnieżone górskie szczyty pięciotysięcz-
ników. U ich stóp leży maleńka wioska: ka-
mienne domy z wieżami. Dawniej wieże

służyły do obrony domostwa przed na-
jeźdźcami, a nawet i sąsiadami, bo Swa-
nowie to naród niezwykle dumny, wa-
leczny, ale też porywczy. Ushguli to miej-
sce, gdzie czas zatrzymał się bardzo daw-
no temu. Warto zostać tam na noc w jed-
nym z lokalnych guesthousów, ponieważ
wschody i zachody słońca zapierają dech
w piersiach, a nocą trudno o bardziej roz-
gwieżdżone niebo. W ciągu dnia można
natomiast wybrać się na kilkugodzinny
trekking pod jeden z okolicznych lo-
dowców. Do Ushguli można dojechać
opłaconym samochodem z napędem 4x4,
natomiast osoby lubiące piesze wędrów-
ki mogą wybrać trzydniowy trekking
przez malowniczą wioskę Adishi. 

Bajeczna kraina, 
czyli co warto zobaczyć 
za górami i za lasami

Podróżowanie po Swanetii to jak zna-
lezienie się w zielonej krainie, gdzie czas
wyznacza słońce, a nocą gwiazdy są pięk-
niejsze i jaśniejsze, niż jesteśmy sobie w sta-
nie wyobrazić. Czasami przystajemy, roz-
glądając się dookoła, a wtedy przez gło-
wę przemyka nam myśl, że świat jest nie-
wyobrażalnie piękny. Potężne wodospady,
niezwykłe lodowce, majestatyczne szczy-
ty gór o wysokości od 3 do ponad 5 tys.
m. n.p.m., zachwycająca dzika przyroda,
jeszcze nieskalana turystyczną infrastruk-
turą, rwące rzeki, wszechobecny zapach
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Cała Swanetia znana jest z kamiennych wież
obronnych, jednak to właśnie w Ushguli są te
najstarsze, pochodzące nawet z IX wieku

Wieże obronne Swanetii
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drzew oraz wysokogórskie rześkie po-
wietrze. To wszystko sprawia, że Swane-
tia staje się rajem, z którego nie chce się
wyjeżdżać. Wart zobaczenia jest wodospad
Shdugra, który jest najwyższy w Gruzji.
Spływa on z Ushby (bliźniaczych szczytów:
4690 i 4710 m n.p.m.) – która jest uzna-
wana za najtrudniejszą i najbardziej nie-
bezpieczną górę Kaukazu. Z oddali wy-
gląda jak dumna strażniczka, która wca-
le nie chce być zdobyta. U jej stóp znajdują
się również przepięknie położone Jezio-
ra Koruldi. Można się tam dostać zarów-
no pieszo, jak i wynajętym jeepem. Do-
okoła Mestii wytyczono wiele dobrze
oznakowanych tras trekkingowych,
a mapy można dostać w centrum miasta,
gdzie przy głównym placu znajduje się in-
formacja turystyczna. Dobrym pomy-
słem jest również wynajęcie konia na

dzień, dwa lub nawet dłużej. Wówczas mo-
żemy być pewni, że te kilka dni spędzo-
nych w Swanetii pozostaje w naszej pa-
mięci na zawsze jako niesamowita przy-
goda życia.

Swańska gościnność
Charakterystyczną cechą Swanów jest

patriotyzm oraz niesamowita gościnność.
Nawet bardziej niż Gruzini z nizin, Swa-
nowie stawiają sobie za punkt honoru
ugoszczenie przyjezdnego gościa. W każ-
dym domu, w czasie kiedy gospodyni zaj-
muje się zastawianiem stołu przeróżnymi
talerzykami i półmiskami, gospodarz
przynosi wino i czaczę. Gruzińska uczta
może trwać w nieskończoność i czasami
naprawdę trudno odejść od stołu. Istnie-
je cała etykieta zachowań podczas takie-
go obiadu, któryej przyjezdni nie zawsze

są świadomi, ale gospodarz chętnie bierze
na siebie odpowiedzialność tłumaczenia lo-
kalnych obyczajów. 

I zawsze robi to z dumą, że wywodzi
się z danego regionu.

Toasty w Swanetii – niezwykle ważna
część swańskiej kultury

Tak jak w całej Gruzji, tak i w Swanetii
toasty odgrywają bardzo ważną rolę w lo-
kalnej tradycji. Toast wznosi się winem lub
czaczą, nigdy piwem. Wraz z pojawieniem
się na stole danego trunku, wybierany jest
tamada, czyli osoba, która jest odpowie-
dzialna za wznoszenie toastów. Przeważ-
nie jest to gospodarz lub najstarsza osoba
w towarzystwie. Zawsze jest to osoba lu-
biana i szanowana, z poczuciem humoru
oraz przede wszystkim z tzw. „mocną gło-
wą”. Tamada „prowadzi” całą biesiadę,

Majestatyczne góry Swanetii

Swanetia to miejsce, gdzie wciąż pełno jest niezagospodarowanych przestrzeni



dlatego jest bardzo źle widziane, kiedy pod
wpływem alkoholu straci fason. Jest to bar-
dzo odpowiedzialna funkcja również z in-
nego względu. Wznoszone toasty są po-
dobne do wierszy lub poematów, więc ta-
mada musi posiadać znakomite zdolności
oratorskie. Według tradycji, obowiązko-
wych pierwszych swańskich toastów jest
pięć. Za Boga, za archaniołów, za Świętego
Giorgia (Jerzego) – patrona Gruzji, za
przodków – w szczególności za rodziców,
jeśli nie żyją oraz za pokój.

Po tych pięciu, które zawsze wyglądają
tak samo, następują kolejne. Pije się za
matki (bo to one nas urodziły), za kobie-
ty (bo bez nich mężczyźni są niczym), za
mężczyzn, za przybyłych gości, za same-
go gospodarza, za góry, za Gruzję, za Pol-
skę, za przyjaźń, potem za przyjaźń pol-
sko-gruzińską, za miłość, za wzajemne zro-
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Aneta Blajer
aktywnie podróżuje od 2011 roku. W spo-
sób dość niekonwencjonalny stara się
sama dotrzeć tam, gdzie nie dociera prze-
ciętny turysta. Skupia się na lokalnej kul-
turze, fascynują ją historie poznanych na
trasie ludzi. Obecnie jest w trakcie pisa-
nia książki na ten temat. Z prywatnych
osiągnieć ma na swoim koncie przepły-
nięcie Atlantyku oraz wejście na pięcioty-
sięcznik. Od 2017 r. współpracuje
z magazynem „Podróże Szyte na Miarę”
oraz biurem Travel Architects spełniają-
cym zarówno duże, jak i małe marzenia
podróżnicze.

� Region Becho, tuż przy granicy rosyjskiej

Widok z Ushguli
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Kamienne piramidki sygnalizujące właściwy szlak



Jak dolecieć?
Z Polski:
- LOT: z Warszawy do Tbilisi
- WIZZAIR: z Wrocławia, Katowic lub Warszawy do Kutaisi
Na miejscu:
- VANILLA SKY (http://new.vanillasky.ge) – jest to naprawdę godna alternatywa dla marszrutki na
trasie Tbilisi–Mestia, zwłaszcza że podróż drogą lądową zajmuje ok. ośmiu godzin, a lot niecałą
godzinę nad przepięknymi górami, samolotem z lat 70., a wszystko to za 90 GEL. NAPRAWDĘ
WARTO!

Kiedy jechać?
Gruzja charakteryzuje się bardzo różnorodnym klimatem. Na północy znajdziemy pięciotysięczniki,
gdzie panuje surowy klimat wysokogórski, a na południu zaskoczy nas klimat stepowy. Nad Mo-
rzem Czarnym zastaniemy klimat morski, a nawet śródziemnomorski, a w głębi kraju klimat kon-
tynentalny. Generalizując można powiedzieć, że najlepsza pora na wyjazd do Gruzji trwa od maja
do października. Temperatura w niektórych regionach będzie wówczas sięgała czasami nawet 30°C
w ciągu dnia, nocą może być w granicach 20°C. Oczywiście nieco inaczej będzie w górach. Tam
pogoda może być bardzo kapryśna, a temperatura w miesiącach wiosennych i jesiennych może
być bardzo niska, nawet ujemna.

Ceny
Gruzja zdecydowanie należy do miejsc na każdą kieszeń. Nocleg można znaleźć już w granicach
50 zł za pokój dwuosobowy. Lokalny transport jest dużo tańszy niż w Polsce. Taksówki również nie
kosztują wiele i można z nich bezpiecznie korzystać. Za obiad składający się z wina i kilku dań, któ-
rymi zawsze wszyscy się dzielą, zapłacimy kilkanaście złotych na osobę.

Czego warto spróbować z lokalnej kuchni?
Sztandarem gruzińskiej kuchni jest khachapuri – pieczony placek z serem (w każdym regionie bę-
dzie smakował inaczej) oraz khinkali – pierogi wyglądające jak mała paczuszka z mięsem (należy
jeść je palcami, uprzednio wysysając z nich bulion). Zwolennicy kolendry pokochają z kolei lobio
– zupę z fasoli z dużą ilością tej zielonej przyprawy. Hitem, którego każdy, kto odwiedzi Gruzję, po-
winien spróbować, jest również badriżdżani. Są to smażone plastry bakłażana posmarowane bar-
dzo aromatyczną pastą orzechową. Gruzini zwykli mówić, że w ich żyłach, oprócz krwi i wina,
płynie jeszcze tkemali. Jest to zielony sos ze śliwek, najczęściej podawany do mięs. Tradycyjną
przyprawą w całej Gruzji jest tzw. swańska sól. Każdy dom przygotowuje ją sam, a głównym skład-
nikiem oprócz soli jest suszony czosnek, reszta natomiast jest owiana tajemnicą, którą kobiety nie
chcą się dzielić. Kuchnia gruzińska jest bardzo bogata, a każdy region zawsze zaskoczy nas jakąś
nowością, niespotkaną nigdzie indziej. Wejście do gruzińskiego domu zawsze równa się z kró-
lewskim przyjęciem, czyli tzw. suprą. Gospodyni wyciągnie wtedy wszystko, co ma najlepsze
w kuchni: domowej roboty sery, świeże warzywa i te gotowane, pieczone, duszone, przyrządzane
według przepisów babki lub prababki. Wszystko pyszne, świeże, naturalne. W całej Gruzji panuje
przekonanie, że dobra żona zawsze powinna mieć przygotowanego coś do jedzenia w zanadrzu,
więc goście są mile widziani o każdej porze dnia i nocy. W nizinach, szczególnie w Kachetii, upra-
wia się winogrona, z których później powstaje wino. Koneserzy mogą wybrać się tam późnym paź-
dziernikiem, aby dokładnie podpatrzeć, jak całe wioski zbierają się na winobranie. Tradycjonaliści
(a są nimi prawie wszyscy) w procesie fermentacji nie dodają ani grama cukru. W Gruzji wystę-
puje ponad 500 odmian winogron, które łączone na przeróżne sposoby dają nam niezliczoną ilość
wariacji smakowych. Królują wina wytrawne (np. czerwone Saperavi), ale dla osób gustujących
w słodszych smakach godna polecenia jest Kvanchkara (czerwone) i Tvishi (białe). Chacha (czyt.
„czacza”) jest z kolei typowym lokalnym bimbrem produkowanym z winogron. W Swanetii Cha-
cha jest z kolei pędzona z ziemniaków albo ze śliwek. Piwo nie jest w Gruzji popularne.

Dla miłośników aktywnego wypoczynku 
Wybrzeże Morza Czarnego oferuje zarówno plaże piaszczyste, jak i te kamieniste. Miłośnicy spor-
tów wodnych zawsze znajdą coś dla siebie. Regiony północne (Swanetia, Kazbegi, Tushetia) słyną
z niezliczonych tras trekkingowych. Są one również doskonałe do jazdy konnej. Z kolei zimą można
tam przebierać w stokach narciarskich. Region Lagodekhi obfituje w wodospady, a w środkowym
pasie kraju można znaleźć wiele jaskiń i miast wykutych w skałach. Termalne źródła i naturalnie
występująca woda mineralna mogą być atrakcją dla osób szukających relaksu oraz idealnego miej-
sca na bierny wypoczynek. Gruzja nie jest dużym krajem, jednakże różnorodność krajobrazu i form
wypoczynku, a przede wszystkim gościnność Gruzinów w stosunku do Polaków czynią ją fascy-
nującą! Kto raz pojedzie do Gruzji, będzie wracał tam z dużym prawdopodobieństwem jeszcze
wiele razy.
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� zumienie itd. Toasty mogą się ciągnąć
w nieskończoność, a unikanie brania
czynnego udziału w imprezie może ura-
zić gospodarza. Bardzo często wieczornym
suprom, czyli obiadom organizowanym
w domach, towarzyszy śpiew oraz gra na
gitarze. Mężczyźni mają silne głosy. Wy-
daje się, że aż góry drżą, kiedy wydoby-
wają z siebie potężne gardłowe dźwięki,
tworzące przepiękne pieśni przekazywa-
ne z pokolenia na pokolenie. �
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E
uropejskie wydarzenia o podobnej tematyce,
o których słyszymy każdej zimy, wypadają na-
prawdę blado w zestawieniu z pełnym roz-
machu chińskim festiwalem.

Impreza jest organizowana od 1963 roku, a obec-
nie stała się największym tego typu wydarzeniem na
świecie. Odwiedzający mogą podziwiać niezliczone rzeź-
by i konstrukcje z lodu i śniegu, w tym repliki praw-
dziwych budynków, instalacje posiadające ruchome ele-
menty czy lodowe atrakcje, takie jak zjeżdżalnie.

Przy tworzeniu lodowego świata pracuje rzesza ar-
tystów, inżynierów oraz kilka tysięcy robotników.
Budulcem są bloki lodowe pochodzące z przepływa-
jącej przez Harbin rzeki Sungari. �

Adam Warszawski 

W znajdującym się 
na północnym zachodzie
Chin mieście Harbin 
co roku przez większą
część stycznia i lutego 
odbywa się wielki Festiwal
Lodu i Śniegu. 

Festiwal lodu i śniegu w Chinach
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Adam Warszawski 
podróżnik pełną gębą. Właśnie wrócił
z trzymiesięcznej wyprawy, gdzie przez
Irak i Syrię dotarł aż na Syberię. W Travel
Architects i „Podróżach Szytych na Miarę”
wykorzystuje swoją pasję i doświadcze-
nie, pomagając innym spełniać ich po-
dróżnicze marzenia.
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Makaron Pappardelle 
Alfredo
Składniki:
1 jajko
7 dag mąki semola
3 dag mąki typu 00
sól
5 ml oliwy z oliwek
100 ml śmietany 15 proc.
20 g rukoli
70 g szynki parmeńskiej
10 g parmezanu

Wykonanie:
Jajko oraz mąkę połączyć, dodając wodę
oraz sól. Wyrobić ciasto, rozwałkować i po-
kroić na szerokie wstęgi. Makaron ugoto-
wać w lekko osolonej wodzie. Na oliwie
z oliwek delikatnie podsmażyć suszone po-
midory, następnie dodać śmietanę oraz do-

prawić solą i pieprzem do smaku. Ugoto-
wany makaron dodać do sosu i wymieszać.
Całość wyłożyć na talerz. Na wierzchu ude-

korować makaron rukolą oraz szynką par-
meńską. Na sam koniec całość należy posy-
pać parmezanem.

Paweł Kubiak
szef kuchni restauracji Trattoria Boccone
poleca:

Uszka wonton z krewetkami
Składniki:
Farsz:
200 g krewetek
0,5 łyżeczki białego pieprzu
1 korzeń kolendry
20 g sosu ostrygowego
1/5 łyżki mąki ziemniaczanej
1/4 ząbka czosnku

Ciasto do pierożków: 
na każde 50 g mąki:
1 żółtko
2 łyżki wody mineralnej
kropla oliwy
szczypta soli

Wykonanie
Farsz do pierożków: 
Krewetki drobno zmielić lub posiekać, dodać
zmielony korzeń kolendry wraz z posieka-

nym lub zmielonym czosnkiem. Całość do-
kładnie wymieszać i wstawić do lodówki na
ok. 30 minut.

Ciasto:
W miseczce roztrzepać żółtka z wodą, oliwą
i szczyptą soli. Na stolnicę wysypać mąkę,
potem mieszając widelcem wlewać żółtka,
następnie zagniatać ciasto rękami. Gotowe
ciasto można rozpoznać po idealnej gładko-
ści, giętkości i jednolitości. Cały proces wy-
rabiania trwa około 10–15 minut.

Wyrobione ciasto należy owinąć folią spo-
żywczą i zostawić w lodówce na min.
30 minut.

Po 30 minutach wyciągnąć ciasto oraz farsz
z lodówki. Ciasto cieniutko rozwałkować.
Rozciąć w kwadraty na 12x12 cm oraz 
napełnić je przygotowanym farszem. 
Każdy z pierożków delikatnie uformować.
Przygotowane pierożki wonton lekko pod-
smażyć na patelni, następnie dodać wodę
i gotować przez 5 minut. Gotowe!

Arkadiusz Kulesza
szef kuchni restauracji Gruba Ryba 
– sushi & ramen bar poleca:
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Kukurydziane taco 
z majonezem z pieczo-
nego kalafiora, wa-
rzywami w tempurze i salsą
z pomidorów i quinoa:

Składniki (porcja dla dwóch osób):
Tempura
100 g mąki ryżowej
50 g mąki pszennej
szczypta soli
½ łyżki octu jabłkowego
woda
szczypta kurkumy
marchew
pietruszka
seler

Salsa z pomidorów i quinoa
2 pomidory malinowe
1 ząbek czosnku
1 czerwona cebula
3 łyżki ugotowanej kaszy quinoa
garść świeżej kolendry
garść natki z pietruszki
sól
tabasco chipotle do smaku

Majonez z kalafiora
główka czosnku (może być wędzona)
1 główka kalafiora
2 cytryny
sól do smaku

Wykonanie:
Mieszamy suche
składniki, dodajemy
wodę do uzyskania
konsystencji rzad-
kiego ciasta naleśni-
kowego. 
Marchew, pietruszkę
i seler obieramy, kro-
imy w słupki i pie-
czemy w piekarniku
do miękkości. Obta-
czamy w mące,
a następnie w tem-
purze. Smażymy.
Kalafior oprószamy
solą, układamy na

folii aluminiowej z czosnkiem. Pieczemy
w 160 stopniach przez ok. 30 minut. Następ-
nie zawijamy kalafiora w folię i pieczemy
dalej przez o.k 40 minut w 180 stopniach.
Kalafior wrzucamy do miksera, wyciskamy
czosnek, dodajemy sok z cytryny i sól.
Miksujemy na gładką masę.
Pomidory kroimy w kostkę, wycinając
gniazda nasienne. Czosnek ścieramy na tarce,
zioła siekamy. Mieszamy to wszystko
z komosą ryżową i przyprawami.
Tortillę kukurydzianą smażymy na suchej
patelni do zarumienienia. Smarujemy ją
majonezem z kalafiora, układamy warzywa,
posypujemy salsą, zwijamy.

Marcin Molik
szef kuchni restauracji Drukarnia
poleca:

Labraks z polentą, 
salsą z ananasem, 
chili i kolendrą
Składniki dla dwóch osób:
labraks (okoń morski) 600–700 g
- 0,5 kg fasolki azjatyckiej 
(soja w strączkach) 
- 200 g polenty (z kaszy kukurydzianej) 
- pół swieżego ananasa
- 1 papryczka chili
- 1 cytryna
- 50 ml oliwy
- pół pęczka świeżej kolendry
- sól do smaku 
- 1,5 l bulionu warzywnego

Wykonanie:
Zaczynamy od zrobienia polenty z kaszki ku-
kurydzianej, która powinna odstać kilka go-

dzin, by można ją było pokroić w kawałki. 
Bulion warzywny doprowadzamy do wrze-
nia i wsypujemy kaszę kukurydzianą,
zmniejszamy ogień i gotujemy okolo
8–10 minut, cały czas mieszając. 
Gdy kasza już jest ugotowana, wylewamy
ją na małą blachę bądź miskę, tak aby wy-
sokość polenty wynosiła 4–8 cm. 
Odstawiamy do ostygnięcia. Po kilku godzi-
nach kroimy polentę na nieduże prostokąty
i obsmażamy na patelni lub grillujemy. 

Następny krok to wyfi-
letowanie okonia, umy-
cie i osuszenie ryby
(chyba że macie już go-
towy filet). Rybę solimy
i delikatnie oprószamy
mąką, smażymy na roz-
grzanej patelni po 2–3
minuty z każdej strony.

Przechodzimy do salsy
– ananasa obieramy
i kroimy w drobną
kostkę, dodajemy po-
krojoną papryczkę chili,
sok z cytryny, oliwę
i posiekaną kolendrę
– gotowe! 
Fasolkę gotujemy i łu-
skamy. 

Rybę solimy i delikatnie oprószamy mąką,
smażymy na rozgrzanej patelni po 2–3 mi-
nuty z każdej strony. 
Polentę kroimy na nieduży prostokąt i rów-
nież obsmażamy na patelni lub grillujemy. 

Gorącą, przyrumienioną i apetyczną po-
lentę kładziemy na środku talerza, obok
niej układamy ugotowaną fasolkę, a na niej
rybę z łyżką przepysznej salsy ananasowo-
kolendrowej. 

Paweł Śliwa 
szef kuchni Restauracji Florian Ogień
czy Woda poleca:
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Bażant z musem z topinam-
buru, brukselka blanszo-
wana z boczkiem, krewetki
w sosie sojowym i zielonym
pieprzu

Bażant
Składniki (porcja dla dwóch osób)
1 bażant
łyżka masła
litr oleju
sól, pieprz
świeży tymianek – 5 gałązek
5 ząbków czosnku
5 łyżek panko
2 łyżki mąki pszennej
2 jajka
200 g przetartych ugotowanych ziemnia-
ków
10 listków szałwii
garść świeżej kolendry
½ pęczka szczypioru

Mus z topinamburu
500 g topinamburu
300 ml mleka
100 g masła
sól
2 ząbki czosnku
sok z 2 cytryn

Brukselka z boczkiem
300 g brukselki
100 g boczku wędzonego parzonego
1 łyżka oleju
70 ml wywaru warzywnego

Krewetki w sosie sojowym 
z zielonym pieprzem
10 krewetek
2 ząbki czosnku
½ główki białej cebuli
50 ml białego wina
50 ml sosu sojowego
płaska łyżka marynowanego zielonego pie-
przu
½ małej papryczki chili
25 g masła
1 łyżka oleju

Wykonanie
Bażanta porcjujemy. Piersi solimy i pie-
przymy, odkładamy w temperaturze poko-
jowej. Udka oddzielamy od podudzi,
wkładamy do garnka z tymiankiem i czosn-
kiem, zalewamy olejem aż przykryje mięso.
Gotujemy wolno na małym ogniu do mięk-
kości. Po ugotowaniu i ostudzeniu sku-
biemy i kroimy w kostkę. Mieszamy
z ugotowanymi ziemniakami, ziołami, star-
tym ząbkiem czosnku i połową roztrzepa-

nego jajka. Doprawiamy solą i pieprzem,
formujemy małe kulki, panierujemy
w mące, jajku i panko, smażymy na głębo-
kim tłuszczu aż się zezłocą.

Topinambur obieramy, a następnie gotu-
jemy z czosnkiem i solą w mleku z dodat-
kiem wody przez ok. 30 minut. Miksujemy
dodając masło i sok z cytryny.

Brukselkę listkujemy na surowo. Boczek
kroimy w cienkie paski. Rozgrzewamy olej,
dodajemy boczek. Po zesmażeniu dodajemy
brukselkę i smażymy przez ok. 2 minuty.
Podlewamy wywarem warzywnym, trzy-
mamy na gazie około minuty, po czym zdej-
mujemy z palnika.

Krewetki obieramy z pancerza i smażymy
na rozgrzanej patelni przez około minutę.
Zdejmujemy, dolewamy olej, smażymy
czosnek, posiekaną cebulę, chili i zielony
pieprz. Podlewamy białym winem. Reduku-
jemy kilka minut, podlewamy sosem sojo-
wym, dorzucamy krewetki i masło,
mieszamy.

Pierś z bażanta smażymy na patelni (od
skóry) na wolnym ogniu do zarumienienia.
Przekładamy na drugą stronę, dodajemy
łyżkę masła, smażymy przez kilka minut.
Zdejmujemy kiedy pierś będzie sprężysta. 

Bażanta kładziemy na musie z topinam-
buru, posypujemy brukselką i polewamy
sosem. Krewetki oraz kulki z udek ukła-
damy obok.

Marcin Molik
szef kuchni restauracji Drukarnia poleca:
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PAD TAHI z krewetkami,
kurczakiem oraz tofu

Składniki (porcja dla dwóch osób)
1 łyżka oleju rzepakowego do smażenia
60 g piersi kurczaka 
6 krewetek (obranych i oczyszczonych)
60 g tofu
2 szt. jajka
100 g makaronu ryżowego
garść kiełków fasoli mung
1/2 szt. małej czerwonej cebuli
1 pęczek szczypiorku

1 łyżka orzeszków ziemnych obranych i po-
kruszonych
1/2szt. limonki do podania
garść świeżej kolendry porwanej, do posy-
pania 
8 łyżeczek sosu rybnego
1 łyżka sosu sojowego
PAD THAI SOS (1 litr)
80 g tamaryndowca z pestkami
1,5 litra wody
8 łyżeczek sosu rybnego 
10 łyżek cukru białego

Wykonanie
Sos
Tamaryndowiec gotować przez godzinę na
małym ogniu od czasu do czasu mieszając.
Po godzinie odcedzić na durszlaku ze śred-
nimi oczkami, następnie dodać sos rybny
oraz cukier i gotować przez kolejne 7 minut
na małym ogniu mieszając.

PAD THAI
Makaron ryżowy namoczyć 30 minut
w chłodnej wodzie. Tofu podsmażyć na głę-
bokim ogniu do momentu uzyskania chrup-
kości i odstawić na bok. W woku lub na
dużej patelni podsmażyć cebulę. Do pod-
smażonej cebuli dodać kurczaka, do zaru-
mienionego kurczaka dodać krewetki.
Smażyć wszystko razem przez kilka minut,
następnie wbić jajka i podsmażać przez
ok. 1 minutę delikatnie mieszając.
Następnie dodać makaron i smażyć na
dużym ogniu przez około 5 minut miesza-
jąc. Mniej więcej w połowie tego czasu
dodać sos rybny, sos sojowy oraz 150 ml
wcześniej przygotowanego sosu PAD THAI.
Następnie dodać tofu i wszystko wymie-
szać. Na koniec dodać kiełki i posiekany
szczypiorek (zachować część do dekoracji).
Podać z ćwiartką limonki, posypać orzesz-
kami, częścią kiełków i kolendrą.

Kwanchai Khampakul
szef kuchni restauracji Benihana poleca:
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Wyjątkowe kobiety
Statuetkami Gracja wyróżniane są te wy-

bitne postacie życia publicznego, których po-
nadczasowa elegancja, styl i wdzięk powodu-
ją, że mogą być one wzorem dla wszystkich.
Wyróżnione podczas 10. Gali panie dołączy-
ły do grona laureatek poprzednich edycji, któ-
rymi były: Ewa Błaszczyk, Bożena Dykiel, Anna
Jurksztowicz, Beata Tyszkiewicz, Otylia Ję-
drzejczak, Izabela Trojanowska, Laura Łącz,
Halina Frąckowiak, Urszula Dudziak, Graży-
na Szapołowska, Katarzyna Dowbor, Jolanta
Kwaśniewska, Lidia Popiel, Grażyna Wolszczak,
Anna Popek, Katarzyna Frank-Niemczycka, Te-

Rafał Korzeniewski

Od lewej: Krzysztof Jończyk, Laura Łącz, Ewa Wiśniewska, Aneta Kręglicka, Anna Czartoryska-Niemczycka, Barbara Jończyk i Łukasz Jaros

To była wyjątkowa, bo jubileuszowa - 10. Gala Akademii Dobrego Stylu! Statuetką „Gracja”,
po raz kolejny uhonorowano niezwykłe kobiety za ich ponadczasowy styl i klasę. Otrzymały
ją jak najbardziej zasłużenie: Ewa Wiśniewska, Aneta Kręglicka i Anna Czartoryska-Niem-
czycka, które tego wieczoru prezentowały się olśniewająco.

Jubileuszowa Gala Dobrego Stylu za nami!

Ambasadorowie Dobrego Stylu (część 1)

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu
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resa Rosati, Jolanta Borowiec, Agnieszka
Dygant, Roma Gąsiorowska, Joanna Ra-
cewicz, Beata Ścibakówna, Tamara Gon-
zalez Perea – Macademian Girl, Alicja Ma-
jewska, Bogna Sworowska, Magdalena Za-
wadzka, Grażyna Torbicka, Dorota Wil-
liams, Dorota Gardias, Magdalena Różcz-
ka i Danut Stenka. 

Święto mody i sztuki
Gali – podobnie jak w poprzednich

edycjach – towarzyszyły atrakcyjne pokazy
mody w wykonaniu gwiazd filmu i sceny
w roli modelek. Tym razem na wybiegu
można było zobaczyć m.in.: Elizę Gwiaz-
dę, Karolinę Nowakowską, Katarzynę
Butowtt, Katarzynę Walter, Dorotę Gło-
wacką-Lesień, Jolantę Mrotek-Grudzińską,
Natalię Rewieńską, Tatianę Sosna-Sarno,
Divine Kitenge i Wigannę Papinę. Znane
panie zaprezentowały kreacje marek Adi-
ka Collection, SU unusual woman i Anny
Cichosz. Kolekcje ubrań uświetniały buty
marki Nina Basco, szale i apaszki Fraas
oraz biżuteria Seyes. 

Bogaty w atrakcje wieczór ubarwił nie-
zwykle emocjonalny występ tenora Prze-
mka Radziszewskiego, który zachwycił
publiczność wykonując brawurowo
„O sole mio” oraz „Brunetki, blondynki”.

Przed finałowym wręczeniem „Gra-
cji”, po raz pierwszy magazyn „przedsię-
biorcy@eu” przekazał własną nagrodę
„Złotą Iguanę”, którą uhonorowano re-
żysera Patryka Vegę za całokształt twór-
czości artystycznej oraz stworzenie no-
wego, budzącego emocje i polemiki nur-
tu w polskiej kinematografii. W imieniu
reżysera nagrodę odebrała jego topowa ak-
torka, Katarzyna Warnke.

Wieczór biznesu i przedsiębiorczości
Gala Akademii Dobrego Stylu – Gra-

cje miała również wymiar biznesowy.
Podczas uroczystego wieczoru prezes
Krzysztof Jończyk wręczył statuetki człon-
kowskie nowym Członkom Klubu Inte-
gracji Europejskiej. 

Przyznano również tytuły Lidera
Przedsiębiorczości. Statuetki w uznaniu za
dorobek i osiągniecia w zarządzaniu fir-
mami otrzymali: Paweł Pawlak, prezes fir-
my Adika Collection, Bartosz Kublik,
prezes zarządu Banku Spółdzielczego
w Ostrowi Mazowieckiej, Jolanta Łuka-
siak-Malicka, prezes Banku Spółdziel-
czego Vistula, Jacek Przybysz, prezes fir-
my Garden Service i Waldemar Piórek,
prezes Fundacji WIP Warto Im Pomóc.

Za wsparcie i zaangażowanie w or-
ganizację tej pięknej, jubileuszowej Gali
uhonorowano tytułami Ambasadora Aka-
demii Dobrego Stylu sponsorów gali,
a byli to: Justyna Sypka Abdulloh, firma
Amrit Oriental Food, która otrzymała
Potrójnego Diamentowego Ambasadora,
Andrzej Stępień, firma Prevalue Coope-
rative Owners Spółdzielnia Właścicieli Ma-

Modelki w strojach Adika Collection

Liderzy Przedsiębiorczości

Statuetki oczekują na gwiazdy
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jątku – Złoty Ambasador oraz Restauracja
Avangarda, Bielik-Studio, Centrum Ubez-
pieczeń u Juniora, Fab Residence, Gol-
denmark, marka KIIS, marka LAVYLI-
TES, Lekam, Medical Clinic Podhale,
Mennica Polska, Semi Tex Fashion, Polish
Fashion Brands SEYES, Żaneta Stani-
sławska, SU unusual woman, Talaria Re-
sort & SPA, Warszawski Dom Technika
NOT i Work Room.

W szczytnym celu
Odbyły się ponadto loterie z atrak-

cyjnymi nagrodami ufundowanymi przez
partnerów i sponsorów, a bogaty w wy-
darzenia wieczór zwieńczył uroczysty
bankiet. Każdorazowo ważną częścią Gali
są akcje charytatywne. Dochód z organi-
zowanej w trakcie wydarzenia loterii fan-
towej przekazywany jest na wybraną fun-
dację. Tym razem była to Fundacja „Na-
dzieja” Osób Poszkodowanych w Wy-
padkach Drogowych. �

Ambasadorowie Dobrego Stylu (część 2)

Modelki w strojach Anny Cichosz

W imieniu Partyka Vegi statuetkę Złotej Iguany odebrała Katarzyna Warnke
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Z
wyciężczynią Fresh Faces World
w kategorii „Modelka” została
Marysia Kłoda, zdobywając na-
grodę główną, czyli wyjazd do

Nowego Jorku o wartości 50 000 zł
ufundowany przez agencję Magteam
Model Management – głównego orga-
nizatora konkursu. Laureatka weźmie
udział w jednym z największych świato-
wych konkursów modeli/talentów The
International Modeling and Talent As-
sociation. 

Szczęśliwym zwycięzcą w kategorii
„Model” został Mateusz Brodziak. Przy-
znano także dodatkowe tytuły oraz dwie
nagrody specjalne. Tytuł Fresh Faces
World „FOTO” otrzymała Viktoria Te-
shner, Fresh Faces World „RUNWAY”
– Alicja Kokosza oraz Katarzyna Jędraszek,
nagrodę od agencji Magteam Model Ma-
nagement – Weronika Gruszka, a nagro-
dę specjalną „Twarz Instytutu Zdrowia
i Urody Feniks Spa” – Milena Suchy.

Podczas uroczystej gali finaliści za-
prezentowali się w kolekcjach amery-
kańskiej firmy BEBE, która w ciągu kilku
dekad zbudowała jedną z najbardziej roz-
poznawalnych kobiecych marek i zdoby-
ła serca kobiet na całym świecie. Model-
ki z gracją zaprezentowały kolekcję Mi-

chael Agnes, której twórcami są Michał
Starost – projektant, mistrz wysokiego kra-
wiectwa, laureat Europejskiej nagrody
Haute Couture oraz Agnieszka Łuszcz –
wizjonerka, współtwórca projektów. Mo-
dele natomiast zaprezentowali kolekcję
męską, zaprojektowaną przez Pawła Wę-
grzyna. Projekty jego autorstwa noszą za-
równo polskie, jak i europejskie gwiazdy.
Jest on laureatem światowej nagrody

Marketing World Excellence 2016 oraz
polskiej nagrody Marketingowy Wizjoner
Roku 2005. Poza tymi odsłonami finali-
stów można było zobaczyć w kostiu-
mach kąpielowych oraz bokserkach mar-
ki SHE, a także w koszulkach konkurso-
wych.

Finalistów oceniało międzynarodowe
Jury w składzie: Maggie Haese – prezes
Magteam Model Management i właści-

Aneta Sienicka

24 finalistów z całej Polski oraz z zagranicy walczyło o wygraną w prestiżowym konkursie
modelingowym Fresh Faces World 2018, którego czwartą edycję zwieńczyła przygotowana 
z ogromnym rozmachem Gala Finałowa, zorganizowana 24 listopada w Mazowieckim 
Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Fresh Faces World 2018 wybrane!

Monika Mazur Marysia Kłoda, Maggie Haese i Mateusz Brodziak Karolina Nowakowska

Laureaci konkursu wraz z jego organizatorką Maggie Haese i ambasadorką konkursu Alexą Łuczak

patronat magazynu
przedsiębiorcy@euW artykule wykorzystano materiały prasowe i zdjęcia organizatora
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cielka Fresh Faces World, przewodnicząca
Jury, Federico Superina – przedstawiciel
agencji modelingowych z Włoch i USA, Gal
Golan – President of Managers Agents Mo-
dels Association, właściciel agencji Yes
Models, Alexa Łuczak – ambasadorka
konkursu, polska Top Modelka w Japonii,
Paweł Węgrzyn – utalentowany i ceniony
polski projektant mody, twórca marki Pa-
weł Węgrzyn Fashion, Laura Łącz – ceniona
aktorka filmowa i teatralna, właścicielka
agencji artystycznej Laura, Mateusz Ty-
czyński – Dyrektor Kancelarii Prezydenta
Miasta Radomia, Paulina Gumowska – re-
daktor naczelna Stylu Życia – Wirtualna
Polska oraz Michał Starost  – wybitny pol-
ski projektant mody, Laureat Europejskiej
nagrody Haute Couture, twórca marki Mi-
chael Agnes stworzonej wspólnie z wizjo-
nerką Agnieszką Łuszcz.

Galę poprowadził lubiany prezenter
telewizyjny Conrado Moreno, a w części

artystycznej wystąpiła ceniona wokalist-
ka Lidia Kopania. Reżyserem pokazów był
znany w branży modowej Maciej Majzner,
a nad kierownictwem produkcji czuwali
Michał Niemiec i Nimay Shah. 

Na gali finałowej Fresh Faces World
obecni byli agenci modowi z całego świa-
ta oraz organizatorzy międzynarodo-
wych castingów konkursu z wielu krajów.
O make-up finalistów zadbała firma In-

grid Cosmetics, a o fryzury Atelier Chri-
stian – Fryzjerstwo-Kosmetyka. Hono-
rowy patronat nad wydarzeniem objął
Prezydent Miasta Radomia, Radosław
Witkowski.

Magteam Model Management, orga-
nizator konkursu Fresh Faces World już te-
raz zaprasza do kolejnej edycji w 2019
roku! Zgłos się do udzialu w konkursie
online www.freshfacesworld.com �

Zwyciężczynią Fresh Faces World w kategorii
„Modelka” została Marysia Kłoda, zdobywając
nagrodę główną, czyli wyjazd do Nowego Jorku
o wartości 50 000 zł ufundowany przez agencję
Magteam Model Management

Wszyscy finaliści konkursu Fresh Faces World

Wspólne zdjęcie z gwiazdami i dyrektorem kancelarii Prezydenta
Miasta Radomia

Zwyciężczyni konkursu w towarzystwie projektantów:
Michała Starosta i Agnieszki Łuszcz

Top modelka w Japonii Alexa Łuczak, Maggie Hease
i Izabela Trojanowska

Marysia Kłoda, projektant Paweł Węgrzyn
i Mateusz Brodziak
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Z
apal się do działania – to cel
przewodni Akademii Kobiet,
wydarzenia dla pań, które chcą
od życia więcej. Odkąd kobiety

po raz pierwszy wkroczyły do świata
biznesu, wiele się zmieniło. Dzisiaj niko-
go już nie dziwi, że osiągają sukcesy na-
wet w trudnych branżach tak samo jak
mężczyźni. Droga ku temu bywa jednak
kręta i pełna wybojów. Doświadczone biz-
neswoman, które zdecydowanie sięgnęły
po swoje marzenia, są najlepszymi men-
torkami dla koleżanek, które nie boją się
podobnych wyzwań. Kobiety chętnie
uczą się również od mężczyzn – ich też nie
zabrakło w gronie prelegentów. 

Wiele wymiarów kobiecości
– Każde wystąpienie było inne, każde

wnosiło nową jakość do wydarzenia.
Harmonogram został tak ułożony, by
każda uczestniczka znalazła coś dla siebie.
Dotknęliśmy takich tematów, jak kobie-
ty w motorsportach, relacje międzyludz-
kie, dbanie o siebie na zewnątrz – w kon-
tekście makijażu biznesowego, jak i od
środka – jak wybrać zdrowe składniki
w diecie i na długo pozostać w dobrej kon-
dycji. Poruszyliśmy także kwestię efek-
tywności w pracy i organizacji czasu.
Nie mogło też zabraknąć akcentu mu-
zycznego i kontaktu ze sztuką. Krótko mó-
wiąc, spędziliśmy weekend w doborowym
towarzystwie i mam nadzieję, że uczest-
niczki, pełne mocy i inspiracji, z odwagą
wyruszą w stronę realizacji swoich marzeń
– mówi Monika Lichota, organizatorka
Akademii Kobiet. – To już czwarta edycja,
która potwierdza, że kobiety potrzebują
przestrzeni do wspólnych spotkań, roz-
mów, wymiany doświadczeń i nawiązy-
wania nowych znajomości. A przede
wszystkim szukają czasu, by zadać sobie

pytanie, czy miejsce, w którym obecnie się
znajdują, daje im spełnienie. Cieszę się, że
ponad 200 kobiet przyjechało z całej
Polski, by skorzystać z mocy tego wyda-
rzenia – podsumowuje.

Interesujące prelekcje
Skuteczna motywacja ma wiele postaci

– mogą ją stanowić historie kobiet sukcesu
albo praktyczne wskazówki podpowia-
dające, w jaki sposób osiągnąć cele i ma-
rzenia. Inspiracją dla uczestniczek było wy-
stąpienie Gosi Rdest – najszybszej Polki
świata, która jest profesjonalnym kie-
rowcą wyścigowym – w tym roku brała
udział w Mistrzostwach Europy GT4. Mo-
tywację uzupełnioną o praktyczne wska-
zówki zapewniły natomiast prelekcje Pio-

tra Buckiego, autora fiszek „Jak zawsze
mieć czas” („Masz 168 godzin! Dobrze je
wykorzystaj”), trenera-performera Da-
niela Qczaja („#inowytrwaj”) i aktorki
Pauliny Holtz („Chcę, nie muszę! Kobie-
ta wielozadaniowa”). Aneta Wątor opo-
wiedziała o tym, że problemy stwarzają
możliwości – czyli o firmie w duchu Ka-
izen. Na swoim przykładzie pokazała,
w jaki sposób metoda małych kroków po-
maga w realizacji celów. Ponieważ na sali
były osoby, które pamiętają początki jej no-
wej drogi zawodowej sprzed czterech lat
– przekaz był bardzo mocny i wiarygod-
ny. Z dużym zainteresowaniem spotkał się
wykład Katarzyny Bosackiej, dziennikar-
ki TVN, która przybliżyła uczestnicz-
kom, co warto jeść i jak bardzo ostrożnym
należy być podczas robienia zakupów. Wy-
darzenie zakończył koncert mantr w wy-
konaniu zespołu Mantrill.

Akademię Kobiet po raz kolejny po-
prowadziła niezastąpiona Katarzyna Ci-
chopek. Oficjalne zakończenie wydarze-
nia zwieńczyło wręczenie certyfikatów. 

www.akademiakobiet.pl
www.facebook.com/akademiakobietpl
www.instagram.com/akademia_kobiet

Aneta Sienicka

Katarzyna Bosacka, Paulina Holtz, Qczaj, Gosia Rdest, Aneta Wątor, Piotr Bucki – to tylko
część prelegentów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z uczestniczkami
IV edycji Akademii Kobiet. Moc inspiracji i motywacji w połączeniu z dużą dawką sztuki w po-
staci koncertu Macieja Grendy i monodramu Justyny Sieńczyłło z Teatru Kamienica zapewniły
uczestnikom weekend obfitujący w nową wiedzę i niezapomniane wrażenia. Akademia Kobiet
łączy rozwój biznesowy z osobistym, dając przestrzeń do spotkań osobom, które odniosły już
sukces z tymi, które marzą o zmianach i życiu z zgodnie ze swoimi potrzebami i wartościami.

Akademia Kobiet już po raz czwarty 
zapaliła do działania!

Katarzyna Bosacka podczas inspirującego wystąpienia

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu
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P
rodukujemy filmy na zlecenia
klientów biznesowych oraz indy-
widualnych. Z pierwszej grupy
można wymienić Centralne La-

boratorium Kryminalistyczne Policji, Pań-
stwową Akademię Nauk, Polską Federa-
cję Dalekowschodnich Sztuk i Sportów
Walki, Urząd Gminy Wiązowna, zgro-
madzenia zakonne, OSM czy Dostępni
EU. Dla klientów indywidualnych reali-
zujemy głównie relacje z uroczystości ro-
dzinnych, takich jak na przykład śluby.
Obejmujemy patronatem i promujemy
różne wydarzenia charytatywne i kultu-
ralne, a także prowadzimy szkolenia
i warsztaty fotograficzne cieszące się du-
żym uznaniem młodzieży i dorosłych. 

W trakcie jubileuszowego spotkania
w Izabeli otrzymaliśmy od przybyłych wie-
le wyrazów uznania, w tym m.in. Srebr-
nego Bizona Klubu Integracji Europejskiej
– statuetkę przyznawaną firmom z dłu-

goletnim stażem, którą wręczyła Barbara
Jończyk, prezes Europejskiego Forum
Przedsiębiorczości; Akt Uznania od Brac-
twa Liderów, który przekazał gen. bryg.
BL Ryszard Murza, Wielki Książę Murat;
gratulacje i życzenia od wójta gminy
Wiązowna Janusza Budnego oraz prze-
wodniczącej Rady Gminy Wiązowna Re-
naty Falińskiej z rąk sekretarza gminy
Anny Rosłaniec oraz Oskara od klientów
indywidualnych dla najlepszego produ-
centa filmów.

Znamienici goście
Licznie przybyli goście oraz patrona-

ty, jakimi wydarzenie zostało objęte, sta-
nowiły o randze uroczystości. Wśród
szanownych gości był Jego Wysokość
gen. bryg. Ryszard Murza Wielki Książę
Murat herbu Murat, o korzeniach tatar-
skich, pochodzący z cesarskiego rodu
Czyngis-chana. Urodził się w 1958 roku
w Kazimierzu Dolnym, z wykształcenia jest
prawnikiem, ukończył kilka fakultetów.

Emir – tytularny chan Tatarów polskich
linii chrześcijańskiej. Jest jedyną osobą
w Polsce, która ma sądownie przyznane
prawo do używania tytułu Wielkiego
Księcia. Jest także Wielkim Mistrzem
Bractwa Liderów, organizacji patriotycz-
nej o charakterze szlacheckim. Wydarze-
nie uświetniła też Renata Murza Murat,
także o korzeniach tatarskich, urodzona
w Kielcach, z wykształcenia ekonomistka,
instruktorka i posiadaczka mistrzowskie-
go stopnia 4 dan w Karate Tsunami oraz
zaszczytnego tytułu renshi, który w języ-
ku japońskim znaczy „kilkakrotny mistrz”.
Pochodzi z rodziny o nazwisku Murdza,
co w języku tatarskim oznacza „książę”.
Gościliśmy też Bożenę Żelazowską, Rad-
ną Sejmiku woj. mazowieckiego oraz
przewodniczącą Komisji promocji i współ-
pracy zagranicznej. Od 20 lat pracuje
w kulturze na Mazowszu, współpracując
z organizacjami pozarządowymi przy or-
ganizacji wydarzeń kulturalnych i kon-
serwacji zabytków. Samorządowiec i spo-
łecznik. Odwiedziła nas też Barbara Joń-
czyk – przedsiębiorca, twórczyni Klub In-
tegracji Europejskiej zrzeszającego po-
nad dwieście firm z całej Polski, a także Wi-
ceprezes Polskiej Izby Gospodarczej. Wy-
dawca i redaktor naczelna magazynu lu-
dzi biznesu „przedsiębiorcy@eu” i star-
tującej właśnie pod tym logiem telewizji
internetowej. Zaangażowana w wiele
przedsięwzięć mających na celu promocję
przedsiębiorczości, a także idei społecznej
odpowiedzialności biznesu. Od wielu lat
organizuje warszawskie kolacje bizneso-
we, a także ogólnopolską Letnią Galę
Przedsiębiorców, połączoną z wręcze-
niem przyznawanych przez Europejskie
Forum Przedsiębiorczości Pereł Eurotu-
rystyki. Zaangażowana jest we wspieranie
takich przedsięwzięć, jak program ,,Przed-
siębiorstwo Fair Play” organizowany
przez Naczelną Organizację Techniczną
czy konkurs ,,Laur Innowacyjności”.

Krystian Herncisz

Jubileusz mikroprzedsiębiorstwa Hernciszfilm odbył się 12 stycznia 2019 w świetlicy 
„Pod Jaworem” w Izabeli, gm. Wiązowna. Była to wspaniała okazja do spotkania i podsumo-
wania trzynastu lat działalności, a także wyrażenia podziękowań tym wszystkim, którzy
przyczynili się do istnienia i rozwoju tej firmy. Hernciszfilm miał bardzo skromne początki
– zlokalizowany był w prywatnym mieszkaniu, na stanie mieliśmy sprzęt S-VHS, pierwszą
kamerę DV oraz stanowisko do montażu. Dziś do pracy mamy kamery Full HD i 4K oraz dużo
innego potrzebnego, nowoczesnego sprzętu, a także wyremontowane biuro w centrum
Otwocka ze studiem do nagrań filmowych.

Jubileusz 13-lecia Hernciszfilm

Fot. Jakub Ganowski, GOK Wiazowna (4)
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Wydarzenia

W tym roku została Partnerem akcji re-
komendującej stołeczną gastronomię „War-
szawa od kuchni” organizowanej przez
Warszawska Izbę Przedsiębiorców Zasia-
da też w kapitule projektu Debiutantki,
w ramach którego organizowany jest do-
roczny Bal Debiutantek w pałacu w Wi-
lanowie. Od początku zwolenniczka in-
tegracji europejskiej, w której widzi wiel-
ką historyczną szansę dla Polski, nie tyl-
ko w sferze gospodarczej. 

W jubileuszu uczestniczyli także przy-
jaciele, partnerzy, klienci, a także byli
i obecni współpracownicy firmy.

Wyjątkowy program artystyczny
Program składał się z części oficjalnej

i nieoficjalnej. W pierwszej przybliżona zo-
stała historia firmy oraz osiągnięte przez
nią sukcesy – warto wspomnieć otrzymaną
pod koniec 2018 roku prestiżową nagrodę
Buzdygan Marszałka Bielińskiego. Wrę-
czono też podziękowania za zaangażo-
wanie i wkład w rozwój firmy.

Część artystyczna składała się z wy-
stępów dwóch znakomitych zespołów
muzycznych. Najpierw czas umilił go-
ściom zespół Half Time Trio Cover
Band, który s ́wiadczy usługę muzycznej
oprawy imprez, proponując rozkołysane
wykonania najlepszych przebojo ́w od
lat 70. Najlepszych – bo zespół stawia na
jakość i profesjonalizm. Dzięki wielolet-
niemu dos ́wiadczeniu w branz ̇y mu-
zycznej ich aranżacje wyróżnia elegancja
i smak. W duszy zespołu gra swing – im-
prowizują na żywo, a muzykę łączą z no-
woczesnym brzmieniem. W skład zespołu
wchodzą: Łukasz Sadowski dysponujący

ciepłym, stylowym wokalem, Bartosz
Ługowski mistrzowsko obsługujący gitarę
akustyczną i elektryczną oraz banjo, a tak-
że Dariusz Świtalski, który łączy niskie
częstotliwości gitary basowej i kontrabasu
z nowoczesnymi dźwiękami syntezatora
moog.

Drugim występem nasz jubileusz
uświetnił Przemysław Knopik wraz z przy-
gotowaną dla nas niespodzianką – uta-
lentowaną piosenkarką Justyną Curyłło
oraz saksofonistą Mieczysławem Grubia-
kiem. Przemek Knopik jest jednym z nie-
licznych perkusistów, którzy są w stanie za-
grać koncert solo. W środowisku branżo-
wym uchodzi za postać kontrowersyjną.
Ponadto Przemek daje przykład mi-
strzowskiej wirtuozerii, prezentując swój
własny styl gry, pełen siły i ekspresji. Jego
muzyka jest połączeniem różnych stylów
muzycznych, takich jak jazz, funky, fusion,
acid jazz oraz muzyka elektroniczna. Jego
autorski projekt „Knopik Band” w krót-
kim czasie zdobył licznych fanów, czego
można było doświadczyć podczas coty-
godniowych koncertów w słynnym klubie
„Akwarium” i w całej Polsce. Na Łódzkich
Dniach Jazzowych „Jazzga 2000” otrzymał
Grand Prix za swój projekt solowy. Dys-
ponuje pięknym, mocnym brzmieniem.
Nawet wśród wrogów jego koncepcji ar-
tystycznej uważany jest za wybitny talent
perkusyjny. Celem koncertów jest zado-
wolenie publiczności. Każdorazowo sta-
rannie dobierają repertuar, dostosowując
go do potrzeb odbiorców.

Podsumowując, Jubileusz 13-lecia fir-
my Hernciszfilm był świetną okazją do
spotkania się i integracji. Właśnie takiego
typu imprezy stanowią motywację do
dalszego rozwoju, ponieważ to daje tzw.
kopa do działania. Czekamy z niecierpli-
wością na następne jubileusze i mamy na-
dzieję, że będzie ich jak najwięcej. Dzię-
kujemy wszystkim jeszcze raz za przyby-
cie oraz za to, że przez te 13 lat bardzo nas
wspieraliście. �

Licznie przybyli goście oraz patronaty, jakimi
wydarzenie zostało objęte, stanowiły o randze
uroczystości

Jubileuszowy tort

Krystian Herncisz i Barbara Jończyk

Goście nie zawiedli



Rafał Korzeniewski

Główną częścią spotkania była prezentacja wydarzeń i aktywności jakie zostały zrealizowane dla członków Klubu Integracji Euro-
pejskiej w 2018 roku. Ważnym wydarzeniem tego wieczoru było też wręczenie statuetek nowym członkom klubu, które odebrali:
Edyta Gulkiewicz, właścicielka spółki Barocco oferującej usługi z zakresu księgowości oraz Paweł Szybisz, prezes firmy D.I.P.
Sp. z o.o., która dba o czystość. 
Spotkanie odbyło się w otoczonej zewsząd lasem restauracji Krasnodwór, która zaserwowała gościom wyśmienity poczęstunek.
Wieczór umiliła fantastycznym występem Justyna Jefremienko wykonując po mistrzowsku covery światowych przebojów.

Noworoczne spotkanie biznesowe
Pierwsze w tym roku spotkanie członków Klubu Integracji Europejskiej odbyło się 17 stycznia i było okazją do krótkiego, 
ale robiącego wrażenie podsumowania podjętych w 2018 roku działań klubu.

Spotkania biznesowe
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Paweł Szybisz z firmy D.I.P. 
Sp. z o.o. odbiera statuetkę
członka klubu

Spotkaniu towarzyszyła wesoła
atmosfera

Edyta Gulkiewicz z firmy Barocco Sp. z o.o.
również dołączyła do grona nowych członków

Członkowie Klubu Integracji Europejskiej
Justyna Jefremienko dała świetny występ

Goście dopisali





Spotkania biznesowe

120 przedsiebiorcy@eu

Rafał Korzeniewski

Gości witał osobiście prezes klubu, Krzysztof Jończyk razem z założycielką klubu, Barbarą Jończyk. Ze sceny gości powitała Laura
Łącz, a w imieniu gospodarzy, głos na początek spotkania zabrała dyrektor zarządzająca Aneta Klepacka-Kołbuk. Spotkanie otwo-
rzył walc wiedeński w wykonaniu uczestniczki VI edycji programu Debiutantki, Karoliny Siekluckiej wraz Tomaszem Cepielem, tan-
cerzem Zespołu Pieśni i Tańca Warszawianka. Ważną częścią wydarzenia było uroczyste wręczenie statuetek nowym Członkom Klu-
bu Integracji Europejskiej oraz Bizona Biznesu dla firm z wieloletnim stażem w klubie. Zwieńczeniem uroczystej części wieczoru
było wręczenie statuetek Ambasadora Przedsiębiorczości firmom budującym przedsiębiorczość i odnoszącym w tej dziedzinie suk-
cesy, wśród których znalazły się: Figaro Corporation, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Adika Collection,
Cellarius Polska Sp. z o.o i Polish National Sales Awards Sp. z o.o oraz Złotej Iguany dla internetowej Telewizji ATV w uznaniu za
ponadprzeciętną aktywność i zaangażowanie w realizacji materiałów filmowych.

Uczestnicy balu najpierw posilili się wykwintnymi daniami, a następnie ruszyli na parkiet. Huczna zabawa trwała do późnej nocy…

Biznesowy Bal Karnawałowy 
Już po raz szosty Klub Integracji Europejskiej zorganizował dla swoich członków Bal Karnawałowy w gościnnych progach MCC
Mazurkas Conference Centre&Hotel, który od lat zasila zacne grono firm zrzeszonych w tym prestiżowym klubie biznesu.

Diamentowi Ambasadorzy Przedsiębiorczości: Paweł Pawlak – Adika
Collection, Elżbieta Pełka – PNSA i Zbigniew Grzeszczuk, Odkupienie
Win (w imieniu Mikołaja Laskowskiego) w towarzystwie Laury Łącz 
i Zarządu KIE – Barbary Jończyk i Krzysztofa Jończyka

Walc wiedeński w wykonaniu Debiutantki i jej partnera

Nowi Członkowie KIE: Saeed Shekh 
– MBMS GROUP Sp. z o.o., Witold 
Tylutki – Casino Vodka, w towarzy-
stwie Laury Łącz i Zarządu KIE

Ambasadorzy Przedsiębiorczości: Paweł Jaguś – marka
Brain Light, Tadeusz Koczkowski – Krajowe Stowarzysze-
nie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Barbara Jończyk
i Krzysztof Jończyk

Jolanta Blamowska - Alpha & Omega
Trade Co. Ltd, oraz artystka – Jolanta
Mrotek z mężem To tylko mała prezentacja wyśmienitego

menu przygotowanego przez MCC Ma-
zurkas Conference Centre&Hotel

Arkadiusz Skudlarski – Dyplomata, Arkadiusz Grzegorczyk – Dwór Strzy-
żew, Agnieszka Michalczyk – Program Debiutantki, Cezary Sowa – Sowy
Słodki Świat i Jerzy Rożek – Warszawski Dom Technika NOT 










