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Twarze biznesu

Inwestycja w piękno
„Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety” – śpiewała Marilyn Monroe w niezapomnianym ﬁlmie „Mężczyźni wolą blondynki”. Nie tylko ona kochała te najszlachetniejsze
z kamieni. Ich piękno podziwia większość gwiazd – i nie tylko one, diamenty wzbudzają
również zainteresowanie inwestorów. Czy faktycznie potraﬁą one przynieść niebagatelny
zysk, wyższy niż lokata bankowa i pewniejszy niż jednostki funduszy inwestycyjnych,
nawet podczas ogólnoświatowej bessy? O inwestycji w kamienie szlachetnie opowiada
Izabela Sikora z SIKORA Diamonds.
Rozmawia BARBARA JOŃCZYK
Zajmuje się pani inwestycjami w diamenty. Czy jest to bezpieczna lokata kapitału? Jakie są zalety inwestowania
w kamienie szlachetne?
– Istnieje wiele sposobów gromadzenia i pomnażania kapitału, począwszy od
lokat bankowych poprzez fundusze inwestycyjne aż po bezpośrednie inwestowanie w giełdę, nieruchomości czy ziemię.
Alternatywnym i w pewien sposób ekskluzywnym sposobem pomnażania pieniędzy jest inwestowanie w kamienie
szlachetne, a konkretnie w diamenty.
Inwestowanie w diamenty jest korzystne przede wszystkim dla tych inwestorów, którzy zainteresowani są średnim
i długim okresem lokowania pieniędzy.
Tylko bowiem w takich okresach możemy
być pewni zysków. Oczywiście, zdarzały
się w historii spektakularne i gwałtowne
zmiany kursu złota czy diamentów, jednak
były to raczej sytuacje wyjątkowe, gdyż
przeważnie kamienie szlachetne przynoszą raczej stabilną stopę zwrotu, ale w dłuższej perspektywie. Jest to bardzo bezpieczna lokata pieniędzy, prawie nigdy nie
tanieją, a mogą przynieść ponadprzeciętne zyski. Zalety takiego inwestowania to
na pewno zabezpieczenie przed inflacją,
trwałość oraz mobilność.
Diamenty kojarzą się z kolosalnymi cenami. Od jakiej kwoty można myśleć o inwestycji w diamenty?
– Jak można się domyśleć, diament
diamentowi nierówny. Na cenę składa się
kilka istotnych czynników. Najważniejszym z nich jest wielkość. Czym większy
diament, tym więcej brylantów można
z niego pozyskać. Na cenę składają się także kolor oraz czystość wydobytego surowca. Czym lepsze parametry, tym diament będzie droższy. Ceny zaczynają się
od kilku tysięcy, a kończą nawet na kilku
milionach.
Inwestycja w diamenty to z wiadomych względów duży wydatek, dlatego nie
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wszyscy mogą sobie na nią pozwolić.
Teoretycznie, minimalna kwota, jaką trzeba poświęcić na zakup diamentu, to 50 tys.
zł, ale dopiero sumy od 100 tys. zł wzwyż
dają większe możliwości wyboru.
Jak powstają kolorowe diamenty i w jak
szerokim spektrum kolorów występują?
– Ukryte głęboko w Ziemi diamenty
ujawniają się dopiero po tym, jak wybuchy wulkanów wypychają stopione skały
na powierzchnię Ziemi. Tylko niewielka
ilość diamentów przeżywa tę niezwykłą
podróż. Diamenty, które mają wysoki stopień czystości, są rzadkie.
Jeszcze rzadsze i uważane za jeszcze
piękniejsze niż bezbarwne diamenty są
naturalnie kolorowe kamienie. Na każde
10 000 karatów bezbarwnych diamentów
przypada tylko jeden karat kolorowych.
Diamenty są kolorowe, gdy są w nich
obecne małe ilości innych pierwiastków
lub jeżeli w strukturze diamentu występują
wady w skali atomowej. Diamenty żółte

mieniowanie działające na już wcześniej
utworzone diamenty przez miliony lat
może nadać im zieloną barwę.
Białe kamienie wyceniane są nie tylko na
podstawie ich wielkości, ale również
przejrzystości. A co wpływa na wycenę
diamentu kolorowego?
– Istnieją dwa podstawowe kryteria,
które determinują cenę kolorowych diamentów. Pierwszym jest rzadkość, a drugim odcień, ton oraz nasycenie koloru kamienia. W przeciwieństwie do białych diamentów, w przypadku których cenione jest
jak najmniej koloru, przy wycenie naturalnie kolorowych diamentów im więcej
koloru, tym lepiej.
Czy jest jakaś różnica w sposobie szlifowania między przezroczystymi a kolorowymi diamentami?
– Oczywiście, większość białych diamentów jest szlifowana w taki sposób, aby
spełniały kryteria zasady 4C. Cechami jakościowymi diamentów oszlifowanych,

Jeszcze rzadsze i uważane za jeszcze piękniejsze
niż bezbarwne diamenty są naturalnie kolorowe kamienie. Na każde 10 000 karatów bezbarwnych diamentów przypada tylko jeden
karat kolorowych
i pomarańczowe mają w strukturze azot,
a niebieskie zawdzięczają swoją barwę
obecności boru. Wodór natomiast produkuje unikalne odcienie fioletu. Ogromne ciśnienie oddziałujące na kamień głęboko w Ziemi może zmienić jego strukturę, tworząc czerwony, różowy, fioletowy lub brązowy diament. Naturalne pro-

które podlegają ocenie, są: barwa i fluorescencja, czystość, proporcje, symetria
i wykończenie szlifu oraz masa kamienia.
W przypadku kolorowych diamentów
najważniejszy jest kolor. Szlifowanie ich to
nieco dłuższy proces ze względu na dobranie odpowiedniej kombinacji cięcia.
Kim są nabywcy kolorowych diamentów?

Twarze biznesu
– Każdy może kupić taki diament. To
kwestia gustu i, oczywiście, poziomu zaangażowania finansowego.
Jak to się stało, że zaczęła pani również projektować biżuterię i kiedy powstała pani
pierwsza kolekcja?
– Od zawsze chciałam projektować, tylko nie wiedziałam do końca, co. Po przeprowadzce do Warszawy poznałam człowieka, który również ma swój sklep z biżuterią. Podjęłam się kilku projektów dwa
lata temu. Obecnie projektuję jedynie na
specjalne zamówienie od SIKORA Diamonds.
Czy ktoś, kto projektuje biżuterię, powinien
znać się na modzie, czy może lepiej mieć
wyobraźnię artystyczną i nie sugerować się
trendami?
– Uważam, że projektant biżuterii powinien znać się na modzie i śledzić najnowsze trendy. Większość klientów zainteresowana jest kupnem
biżuterii pasującej do modnych
w danym sezonie ubrań. Zależy im na nowoczesnym
wzornictwie, które komponuje się z kolekcjami odzieżowymi. Mimo że zdarzają
się klienci, którym zależy na
kupnie biżuterii konkretnego twórcy, która powstaje niezależnie od modnych tendencji, to większości zależy na biżuterii
zgodnej z trendami. Artyści powinni bawić się
modą, wyznaczać nowe
trendy, inspirować.
Jakie materiały wykorzystuje pani do produkcji biżuterii?
– Między innymi
złoto (także białe), srebro, diamenty, metal.
Jaka biżuteria luksusowa najlepiej się
sprzedaje? Obrączki,
pierścionki, bransoletki,
kolie?
– Ludzie o bogatej i kolorowej osobowości, a także
o artystycznej duszy najczęściej sięgają
po wyrazistą biżuterię, czyli pierścionki. Najważniejsze to czuć się dobrze w tym, co nosimy i zawsze żyć w zgodzie z samym sobą.
Pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz
i nie ma możliwości, by to zmienić. Każdy
z nas ocenia innych po pozorach – tak jest
i nie ma co się oszukiwać, że ktokolwiek
robi inaczej. Oczywiście, po pewnym
czasie opinie te mogą się zmienić, ale zazwyczaj bardzo ciężko jest nam się pozbyć
pierwszych skojarzeń. Dlatego też to, co
nosimy – ubrania, buty, dodatki, a w tym
biżuteria – mówią o nas dużo więcej niż
mogłoby się wydawać.
I

Fot. Kitana Photography
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Wyzwania rodzinnego biznesu

Diamentowy

Ambasador Przedsiębiorczości
Jak chce się osiągnąć sukces, trzeba poświęcić się pracy i na żadne spory nie ma czasu.
Każdy ma swoje zadania i każdy musi je sumiennie wykonywać, bo to nasza ﬁrma i przyszłość naszych dzieci – mówi Paweł Pawlak z Adika Collection, ﬁrmy odzieżowej tworzącej
wysokiej jakości ubrania dla kobiet ceniących wygodę i indywidualność.
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Rozmawia BARBARA JOŃCZYK
Skąd wziął się pomysł stworzenia marki
Adika Collection i czym wyróżnia się jej
oferta?
– Firma Adika Collection powstała
w 2006 r. Stworzyliśmy ją razem z moją
małżonką. Nasze kolekcje tworzymy z myślą o kobietach ceniących wygodę i indywidualność.
Wszystkie kolekcje tworzymy rodzinnie – pracuję nad nimi razem z zona
i siostrą. I jest to sprawdzony system pracy. Ale jesteśmy otwarci na młodych projektantów z wizją i chętnie nawiążemy
z nimi współpracę.
Dbamy o to, by nasze klientki czuły
się dobrze i atrakcyjnie w naszych kreacjach.
Tworzymy z najnowszych i najlepszych
tkanin z całego świata. Sprowadzamy je
z Korei, Indonezji, Chin, Turcji i Indii.
Nasze kolekcje charakteryzują się
zwiewnością i naturalnością.
Gwarantujemy wysoką jakość naszych wyrobów.
Czy firma działa także poza rynkiem krajowym?
– Na rynku polskim jesteśmy już znani. Nasze kolekcje można kupić na terenie całego kraju we wszystkich butikach
z nami współpracujących. Cały czas pozyskujemy nowe butiki i nowych kontrahentów. Mamy również odbiorców z całego świata. Nasza firma jest znana i rozpoznawalna na całym świecie, 70 proc.

nesie pełni sklep internetowy, który bardzo dobrze prosperuje.
Jak wygląda prowadzenie rodzinnej firmy?
– Jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani, bo to jest podstawą dobrego funkcjonowania firmy. Razem tworzyliśmy
firmę i razem spędzamy w niej w zasadzie

W zasadzie nasze ubrania mogą nosić wszystkie
panie, niezależnie od wieku. Mamy w kolekcji
sukienki, żakiety, płaszcze w różnych kolorach
i fasonach, dlatego każda z pań znajdzie coś
dla siebie
produktów sprzedajemy za granicę. Wykorzystujemy najnowsze technologie
sprzedaży. Ciągle zdobywamy nowe rynki zbytu. Obecnie rozmawiamy z Dubajem
i zamierzamy otworzyć tam swoje firmowe salony. Zapotrzebowanie na tego typu
kolekcje jest duże.
Do jakich odbiorców kierujecie swoje kolekcje?
– W zasadzie nasze ubrania mogą nosić wszystkie panie, niezależnie od wieku.
Mamy w kolekcji sukienki, żakiety, płaszcze w różnych kolorach i fasonach, dlatego
każda z pań znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o polski rynek zbytu, nie możemy narzekać. Ważną rolę w naszym biz-

cały dzień. Jak chce się osiągnąć sukces,
trzeba poświęcić się pracy i na żadne spory nie ma czasu. Każdy ma swoje zadania
i każdy musi je sumiennie wykonywać, bo
to nasza firma i przyszłość naszych dzieci.
Jak prowadzenie tak wymagającego biznesu wpływa na rodzinę? Czy znajdujecie czas dla siebie poza pracą?
– Tak jak wspomnieliśmy, jesteśmy dobrze zorganizowani. Planujemy każdy
dzień i zawsze musi się w tych planach znaleźć czas dla dzieci. Największe nasze wyzwanie to wychować dzieci na mądrych
i pracowitych ludzi. Nie ma miejsca na
lenistwo i nieuctwo. Córka Nikola ma

11 lat i postawiła już pierwsze kroki jako
modelka na wybiegach z dużym sukcesem.
Czternastoletni syn Adrian – to od jego
imienia pochodzi nazwa firmy – ma z kolei zamiłowanie do elektroniki i programów komputerowych. Nasza firma już korzysta z jego pomysłów do wdrażania nowych technologii sprzedaży i systemów
prowadzenia nowoczesnej firmy. Nasze
dzieci już teraz wiedzą, że pieniądze trzeba szanować, że nic łatwo nie przychodzi.
Uczymy ich szacunku do ludzi starszych.
Chcemy wychować je w duchu patriotyzmu. Często z nimi rozmawiamy, poruszamy tematy związane z historią Polski.
Wpajamy w nie miłość do ojczyzny i poszanowanie naszej polskiej flagi i polskiego
godła. Spędzamy razem wakacje nie tylko za granicą. Jeździmy nad polskie
morze. Organizujemy wspólne wypady
w góry. Polska to piękny kraj.
Czy mieliście moment zwątpienia, w którym chcieliście nawet porzucić obecną
działalność?
– Nigdy nie przyszło nam to do głowy. W tej branży się spełniamy i czujemy
się bardzo dobrze. Nie wyobrażamy sobie
wykonywania innej pracy. Adika Collection to nasze trzecie dziecko, więc jak moglibyśmy zamienić je na inne?
Jesteśmy laureatami wielu nagród,
między innymi: „Mazowieckiego Lauru
Przedsiębiorczości” Warszawskiej Izby
Gospodarczej oraz „Ambasadora Przedsiębiorczości” i „Ambasadora Akademii
Dobrego Stylu” przyznawanych przez
Europejskie Forum Przedsiębiorczości.
W czerwcu tego roku zostaliśmy wyróżnieni prestiżową nagrodą „Dźwignia”
przyznawaną przez Naczelną Organizację
Techniczną i „Przegląd Techniczny" przy
współudziale Krajowej Izby Gospodarczej
(KIG).
Nagrodą wyróżniani są działacze gospodarczy – przedsiębiorcy i menadżerowie stwarzający warunki do lepszego
funkcjonowania polskiej gospodarki.
Jesteśmy członkiem Warszawskiej Izby
Gospodarczej oraz Klubu Integracji Europejskiej.
Co doradzilibyście młodym przedsiębiorcom chcącym osiągnąć sukces?
– Żeby nie poddawali się, kiedy przyjdzie moment zwątpienia. Żeby wierzyli we
własne siły. Każdy może osiągnąć sukces,
tylko trzeba wypracować w sobie systematyczność, być dobrze zorganizowanym, ale przede wszystkim trzeba być
optymistą i kochać ludzi. Trzeba mieć wizję swojego biznesu, plan działania i uporczywie dążyć do celu. Trzeba być otwartym na nowości, zdobywać wiedzę, czytać lektury i znajdować czas dla najbliższych. Jeden z moich ulubionych cytatów
to: „życie trzeba przeżyć, a nie przeczekać,
więc nie czekaj, tylko działaj”.
I
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Oczyszczone ciało to szczęśliwe życie
Paulina Jodestol jest pedagogiem-psychologiem oraz naturopatką praktykującą od 1995 r.
Studiowała w Rosji, USA i Hiszpanii, w Polsce kończyła liczne kursy. Uczy ludzi z całego
świata, jak oczyścić się z pasożytów i uzdrowić organizm. Jej unikalna oraz efektywna metoda i doskonałe wyniki przekonują o skuteczności oczyszczania, odkwaszania oraz odchudzania.
Rozmawia ANETA SIENICKA
Czym się pani zajmuje na co dzień?
– Od 23 lat pomagam ludziom
w oczyszczaniu organizmu z pasożytów.
Pracowałam w Stanach Zjednoczonych,
Hiszpanii i w Polsce. Kilka lat temu napisałam książkę – bestseller „Zdrowe pokolenie – odnowa ludzkości”, która otwiera ludziom oczy na przyczyny ich chorób.
Książkę można zamówić na Allegro.
Jest pani autorką pięciu książek, kolejne
w przygotowaniu. Pani książka kucharska
to prawdziwe kompendium wiedzy. Dwa
w jednym: sporo teorii, ale także pomysły na proste, zdrowe i szybkie dania, których potrzebuje każda osoba…
– Idea napisania książki kucharskiej
pojawiła się już 23 lata temu. Zdjęcia zbierane były przez te wszystkie lata. Teraz
akurat nadarzyła się sposobność, by ją wydać. Pierwsza część, teoretyczna, zawiera
wartościowe informacje o zdrowiu jelit,
odkwaszaniu i wiele innych, w drugiej
przedstawiam konkretne przepisy na dania odpowiadające potrzebom organizmu. Tylko połączenie odpowiedniego odżywiania z oczyszczaniem i odkwaszaniem
może dać zadowalające efekty. Trzeba działać kompleksowo. Myślę, że ta książka powinna znaleźć się w każdej domowej biblioteczce, obowiązkowo!
Podczas 9. Gali Akademii Dobrego Stylu
mieliśmy przyjemność obejrzeć część
materiałów z będącej w przygotowaniu
książki „Kolorowy świat”. Różnorodność
wręcz urzekała. Zdradzi nam pani, czego
możemy się spodziewać?
– Misją książki „Kolorowy świat”
jest przebudzić ludzi z marazmu i zachęcić ich do stosowania koloroterapii. Samodzielnie, we własnej garderobie, wokół
siebie. Zmiana zwykle zaczyna się od czegoś małego, od nas samych. Chciałabym,
żeby kobiety, które wezmą do ręki tę książkę, zachwyciły się kolorami i pomyślały:
„Prosta, zwyczajna kobieta, jak ja, a tak
pięknie wygląda. Dlaczego ze mną nie miałoby być tak samo?”. Chcę obudzić w nich
tęsknotę za barwami, uśmiechem, odrobiną szaleństwa, dać im powiew nowej
idei.
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Oczyszczanie i odkwaszanie organizmu, właściwy sposób odżywiania, kolorowe ubrania – to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. Kiedy zobaczymy w lustrze,
jak ślicznie nam w kolorowych ubraniach, uśmiech sam pojawi się na naszej
twarzy. Potrzebujemy tego, żeby w naszym
organizmie pobudzić wydzielanie serotoniny, hormonu radości i szczęścia. Bez tego
nasz organizm i nasze podwzgórze nie pracują jak należy. Jeżeli chcemy być zdrowi,
musimy dbać o balans serotoniny i melatoniny w organizmie.
W książce planuję opisać następujące
kategorie: kolorowy ślub, eleganckie
ubrania wieczorowe, ubrania biznesowe
– kolorowy parlament (jak stworzyć odpowiedni nastrój, aby było mniej agresji
w polityce), kolorowe ubrania na co

Diamentowy

Ambasador Przedsiębiorczości
kwaszenie odpowiedzialne są za większość
ludzkich chorób, a może nawet i za
wszystkie.
W przygotowaniu są: „Depresja i nerwica są wyleczalne”, „Wylew, udar, zawał.
Przyczyna? Brudna krew!”, „Choroby
macicy i prostaty”. Łącznie cała seria
bardzo ważnych dla ludzi książek, pomagających otworzyć oczy na prawdziwe
przyczyny chorób. W przyszłości planuję również wydanie Encyklopedii Zdrowia, Medycyny Naturalnej i Logicznego
Myślenia. Pracy jest naprawdę wiele.

Chciałabym, żeby kobiety, które wezmą do ręki
tę książkę, zachwyciły się kolorami i pomyślały:
„Prosta, zwyczajna kobieta, jak ja, a tak pięknie
wygląda. Dlaczego ze mną nie miałoby być tak
samo?”
dzień, kolekcje na wiosnę, lato (plaża!),
zimę, ubrania sportowe, tańce; a także
zmysłowe, powabne, kuszące komplety na
wieczór z mężem (czy partnerem). Część
propozycji faktycznie widzieli państwo na
ekranie, reszta pozostanie tajemnicą, aby
lektura książki była zaskakująca. Jest już
wydany katalog będący przedsmakiem
tego, co znajdzie się w książce „Kolorowy
świat”.
A nad czym pani pracuje w tej chwili?
– Właśnie ukończyłam pracę nad
książkami: „Rdzeń naszego zdrowia – czyste jelito grube”, „Odkwaszanie – podstawą naszego zdrowia” oraz „Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, amyloidoza, schizofrenia, epilepsja – można tego
uniknąć!”. To bardzo ważne lektury, mające uświadomić ludziom, że pasożyty i za-

Wiem, że buduje pani Centrum Zdrowia.
To bardzo duże przedsięwzięcie. Nie boi
się pani brać za tak duże dzieło?
– Kiedy człowiek ma marzenie, omija wszystkie przeszkody i idzie cały czas do
przodu, krok za krokiem. W tym roku rozpoczynamy budowę Centrum Zdrowia –
potrzebujemy na ten cel dużo pieniędzy,
dlatego poszukujemy inwestorów.
Jakich inwestorów?
– Przedsiębiorców i innych osób, które odłożyły trochę pieniędzy na inwestycje i chcą na tym zarobić. Jeśli ktoś byłby
zainteresowany, można skontaktować się
ze mną: paulinajodestol777@wp.pl. Informacje można znaleźć na stronie:
www.jodestol.pl
Bardzo się cieszę, gdyż mam wielkie
szczęście spotykać na swojej drodze od-

Twarze biznesu
powiednich ludzi, w odpowiednim czasie,
którzy rozumieją moją ideę i wspólnie
idziemy do przodu. Wierzę, że i tym razem tak się stanie. Ufam, że Centrum niedługo powstanie i będą do nas mogli przyjeżdżać na oczyszczanie i odkwaszanie ludzie ze wszystkich krajów świata. Będą tam
luksusowe apartamenty z warunkami odpowiednimi dla wszystkich. Wiem, że na
przykład ludzie biznesu nie mogą sobie pozwolić na długi pobyt i zostawienie na ten
czas interesów, dlatego zrobimy co w naszej mocy, by postawić ich na nogi w krótkim czasie (nawet w tydzień). Jesteśmy na
to gotowi.
W życiu bardzo ważne jest – krótko
powiem – pozytywne myślenie i uśmiech.
Zdrowie jest wtedy gwarantowane. I tego życzę wszystkim.
I

Paulina Jodestol
Autorka książek: „Zdrowe pokolenie – odnowa ludzkości” (2012), „Zdrowe i szybkie dania dla każdego” (2017), „Rdzeń
naszego zdrowia – czyste jelito grube”
(2018), „Odkwaszanie – podstawą naszego zdrowia” (2018), „Alzheimer, Parkinson,
ﬁbromialgia,
amyloidoza,
schizofrenia, epilepsja – można tego uniknąć!” (2018).
W przygotowaniu kolejne publikacje, planowane na 2018 rok:
„Kolorowy świat” oraz dalsza część serii
o podstawach zdrowia:
„Depresja i nerwica są wyleczalne”,
„Wylew, udar, zawał. Przyczyna? Brudna
krew!”, „Choroby macicy i prostaty”.
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Twarze biznesu

Zawsze może być lepiej

Diamentowy

Ambasador Przedsiębiorczości

– Nigdy nie ma górnej granicy, zawsze może być lepiej – mówi Artur Osipowicz,
prezes Zarządu ﬁrmy BusinessSupport24.com Sp. z o.o.

Rozmawia IZABELLA JARSKA
Wnioskując z nazwy firmy zajmujecie się
państwo wsparciem dla biznesu. Na
czym ono polega?
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– Ogólnie: dostosowujemy się do
potrzeb naszych klientów, tak aby pomóc
im osiągnąć sukces oraz silną pozycję ich

przedsiębiorstw na rynku. Bardziej szczegółowo: pomagamy m.in.: w otrzymaniu
odpowiedniego finansowania (bankowe-

Twarze biznesu
go lub za pomocą funduszy inwestycyjnych
albo poprzez inwestorów), w znalezieniu
odpowiednich kontaktów biznesowych
oraz we wprowadzaniu firmy na rynki
zagraniczne. Oferujemy także pomoc w zakupie nieruchomości w najlepszych cenach na terenie całego kraju i zagranicą
oraz w pomnażaniu kapitału dzięki inwestycjom na rynku nieruchomości (przy
zyskach w skali kilkudziesięciu procent
w ciągu roku) . Naprawiamy także finanse
danej firmy poprzez ich restrukturyzację,
pomagamy we wprowadzeniu zmian w zarządzaniu firmą (w tym w zarządzaniu za-

sto na zasadzie: jakoś to będzie. Tymczasem zarządzając kapitałem przedsiębiorstwa zawsze należy pamiętać, że po nawet
najobfitszym okresie hossy może nadejść
bessa, na którą trzeba się zawczasu przygotować i zabezpieczyć. Kolejny częsty
błąd to niedocenianie wartości, jaką jest
kapitał ludzki, czyli pracownicy.
Aby tych najlepszych zatrzymać w firmie trzeba myśleć także o ich dobru, bo
ich dobro przekłada się na sukces firmy.
Często nie wystarczy sama pensja, warto
im dodatkowo zaproponować możliwość
rozwoju, np. poprzez szkolenia itp., po-

Dążę do harmonii i synergii w życiu osobistym
oraz biznesie, ponieważ te obszary mocno na
siebie wzajemnie wpływają
sobami ludzkimi oraz finansami). Działamy również poprzez edukację i specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządzającej
oraz kluczowych pracowników.
Do kogo kierujecie swoją ofertę?
– Ofertę kierujemy do przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju swojej firmy
lub potrzebują wsparcia w zakresie usług,
które oferujemy. Branża ani wielkość
przedsiębiorstwa nie mają znaczenia.
Wprawdzie głównie obsługujemy średnie
i małe firmy, ale zdarzało się nam pracować także dla rynkowych gigantów. Jednak nie mogę publicznie mówić, jakie to
były przedsiębiorstwa, ponieważ obowiązuje mnie w tym względzie tajemnica.
Jaki jest najkrótszy czas, po którym
przedsiębiorca zauważy pierwsze pozytywne rezultaty współpracy z pana firmą?
– Tu jest bardzo różnie. Najkrócej jest
to od trzech do siedmiu dni. Po tym czasie zazwyczaj wielu przedsiębiorców zauważa już pierwsze pozytywne efekty i stopniową poprawę kondycji swojej firmy.
Niemniej ten proces może się rozciągnąć
do kilku tygodni, a nawet miesięcy.
Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Często nasza współpraca z przedsiębiorcą nie kończy się w momencie
„uzdrowienia” firmy, a jest kontynuowana w kierunku dalszego rozwoju firmy.
W naszym portfolio są liczne firmy, z którymi współpracujemy od kilkunastu lat.
Państwa motto: „Twój sukces jest naszym
sukcesem” jest moim zdaniem bardzo
adekwatne do specjalizacji waszej firmy… Z pana doświadczenia – jakie błędy popełniają najczęściej przedsiębiorcy,
które im utrudniają osiągnięcie wspomnianego sukcesu?
– Najczęściej jest to złe, zbyt optymistyczne zarządzanie finansami firmy, czę-

nieważ edukacja jest bardzo istotna również dla ogólnego rozwoju firmy. Generalnie rzecz ujmując dobrze jest pokazać,
że się pracowników docenia. Następny
błąd to przewlekanie rozwiązywania problemów. Opóźnienia nie sprawią, że te
problemy znikną. Ba! Bywa nawet, że
upływający czas je pogłębia a one się nawarstwiają. Dlatego problemy należy rozwiązywać szybko. Podsumowałbym to
następująco: w zarządzaniu firmą wskazane jest kierowanie się zasadą: więcej
uważności niż ważności.
A czy niemożliwe zawsze jest możliwe?
Innymi słowy, czy przy odpowiednim
wsparciu każda firma może osiągnąć
sukces?
– Na to nie ma stuprocentowej gwarancji, ponieważ jest to zależne od wielu
czynników. Ale przy zastosowaniu zasad,
o których mówiłem wcześniej, czyli dobrego zarządzania finansami, mądrych posunięć kadrowych, przygotowania się zawczasu na potencjalny kryzys itd. szanse
każdej firmy na osiągnięcie sukcesu wzrastają o co najmniej kilkadziesiąt procent.
Za każdą firmą oraz jej sukcesem stoi konkretny człowiek, który nią zarządza… Jakim pan jest szefem? Czego pan wymaga od swoich pracowników?
– W pracy najwięcej wymagam od siebie, aby moi współpracownicy dzięki
temu wiedzieli, jaki jest oczekiwany poziom moich wymagań. Zaś jako zespól
– bo firmę tworzy zespół, a nie tylko osoby zarządzające – niezmiennie dążymy do
perfekcji. Nigdy nie ma górnej granicy, zawsze może być lepiej.
Jakie cechy ceni pan u ludzi – i zawodowo, i prywatnie?
– Podziwiam ludzi, którzy dążą do doskonałości i perfekcji w rozwoju osobi-

stym, w edukacji, sporcie, kulturze, biznesie… Takich, którzy osiągając szczyt potrafią się dzielić swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi. Dając im tym samym wartość, inspirację do działania
oraz motywację i chęć własnego rozwoju. Inspiruje mnie czyjaś wiedza, upór i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów. Takie osoby są dla mnie mentalnym
wsparciem w chwili zwątpienia czy rezygnacji przy trudnych wyzwaniach. Dzięki nim w mojej głowie, jak mantra pojawia się myśl: jeśli oni dali/dają radę to i ja
sobie poradzę. Dlatego nigdy się nie poddaję i dążę do wyznaczonych celów, zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie. I taką postawę cenię także u innych
osób.
A jakie przymioty charakteru najbardziej pan lubi?
– Lubię ludzi uczciwych, wytrwałych, mądrych, etycznych, dających wartość innym, nie wywyższających się pomimo sukcesów. Jedna z moich zasad
brzmi: „nie chwal się zbytnio, niech pochwalą cię inni, jeśli na to zasługujesz..”.
Prowadzenie prężnie działającej firmy zapewne pochłania wiele czasu i energii… Czy znajduje pan wolne chwile także na życie osobiste?
– Dążę do harmonii i synergii w życiu
osobistym oraz biznesie, ponieważ te obszary mocno na siebie wzajemnie wpływają. Dlatego starając się zachować w obu
tych sferach równowagę lubię spędzać
wolny czas czytając, podróżując, uprawiając sport, spotykając się z przyjaciółmi i rodziną, degustując specjały dobrej
kuchni… Wiem bowiem, że dobry wypoczynek daje potem energię do efektywnej pracy.
I

Artur Osipowicz
prezes spółki BusinessSupport24.com.
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania
i Marketingu Politechniki Wrocławskiej.
Doświadczenie w branży ﬁnansowej zdobywał od 1999 r. Przedtem pracował
w kilku korporacjach. Specjalista od zadań
niemożliwych. W 2000 roku założył ﬁrmę
STB Consulting, której kontynuacją jest kupiona w 2016 roku spółka Petrohan, doﬁnansowana, a następnie przekształcona
w Businesssupport24.com. Jest większościowym udziałowcem spółki My Global
Contact Sp. z o.o., która była jednym z organizatorów i głównym sponsorem Poland Africa Business Forum 2017. Było to
duże wydarzenie o zasięgu międzynarodowym i z udziałem wielu znamienitych
gości, ambasadorów, ekspertów zajmujących się kwestiami dotyczącymi Afryki oraz
przedstawicieli polskich i afrykańskich instytucji państwowych.
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W finansach nie ma błahych decyzji
Tajemnicą skuteczności jest organizacja pracy biura księgowego. Zdobywaliśmy w tej
dziedzinie praktykę od kilku lat, testując różne formy archiwizacji i możliwości szybkiego
pozyskiwania informacji oraz ich sprawnego przekazywania, wykorzystując do tego
istniejące na rynku programy lub tworząc własne – o księgowości na miarę XXI wieku
opowiada Lechosław Pieprzycki, właściciel ﬁrmy LP Finance.

Ambasador Przedsiębiorczości

Rozmawia KRZYSZTOF JOŃCZYK
Jacy są księgowi?
– Ogólnie konkretni. A na przykładzie
naszego biura można powiedzieć, że na
pewno innowacyjni, niepozbawieni fantazji i odwagi w formułowaniu oraz budowaniu przyszłości. Zasada, że ogranicza
nas tylko niewiedza, wpływa na nasze podejście do każdego tematu. Obiecaliśmy
klientom i sobie stworzenie nowoczesnego biura – zrobiliśmy to i nadal udoskonalamy jego funkcjonalność. Spełniamy
dane sobie obietnice, bo gdy są bez pokrycia, stają się halucynacjami. Zresztą nowoczesność to nie moda, to już konieczność i zdrowy rozsądek. Dziś wiemy, że
dokument papierowy zniknie – i to szybciej, niż się spodziewamy. Wiemy, że razem z nim zniknie tradycja przyjmowania
fizycznych dokumentów. To pewnie brzmi
nowocześnie, ale tak naprawdę to nie. Nie
ma wyjścia.
Czy zatem księgowość może być nowoczesna?
– Prędzej twórcza…
To żart, jak rozumiem?
– Żart, ale nie uważam, żeby słowo
„nowoczesna” mogło pasować do księgowości. Natomiast do biura księgowego
już tak. Ono może być i twórcze, i nowoczesne.
Biuro księgowe to głównie organizacja pracy. Trzeba przyjąć dokumenty, faktury i informacje od klientów, a następnie
wprowadzić do ksiąg, przetworzyć i wygenerować dane o charakterze zewnętrznym i, niestety, wewnętrznym.
Te pierwsze to informacje potrzebne
dla urzędów i instytucji, które z racji prawa muszą je otrzymać przygotowane
w sposób rzetelny i w określonym czasie.
Dlaczego „niestety” w przypadku wewnętrznych?
– To dlatego, że nie wszyscy przedsiębiorcy doceniają rolę tych wewnętrznych informacji.
Mali i średni biznesmeni wykorzystują
na początku swej gospodarczej historii taką
młodzieńczą anarchię pozwalającą „wejść
na boisko” i rozpocząć życie na własny
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rozrachunek. Pomysł na firmę, w tym na
sposób uzyskiwania klientów i możliwości sprzedażowych, jest taką formą nietuzinkowości. Odwaga podążająca za tym
i założenie własnej firmy rzadko idą w parze z wiedzą na temat zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa. A te informację są kluczowe, jeśli chcemy funkcjonować na rynku przez dłuższy okres.
A może wystarczy dobry księgowy? Wielu przedsiębiorców tak uważa: dobry księgowy będzie wiedział, co zrobić.
– Takie sformułowanie wypowiadają
biznesmeni, którzy maja znikomą wiedzę
i sądzą, że księgowy z biura księgowego
będzie podejmował decyzje i będą one dobre. W rzeczywistości księgowy dokonuje zapisów już wykonanych operacji.

które pozwolą podjąć decyzje korzystne
dla rozwoju firmy. Podczas rozmów i pozyskiwania informacji można nie skorzystać z wielu optymalnych rozwiązań lub
odwrotnie – dokonać niewłaściwych wyborów. Stąd główne motto naszej spółki:
„bariera rozwoju i sukcesu tkwi w niewiedzy”.
W mojej praktyce to codzienność.
Przedsiębiorcy najczęściej wzorują się na
postępowaniu innych, których strategie
znają z książek lub środowiska, nie zdając
sobie sprawy, że oni sami są w zupełnie innej sytuacji podatkowej lub organizacyjnej. Leasing przy ryczałcie podatkowym,
rezygnacja z własnej działalności dająca
możliwość preferencyjnego ZUS-u w sytuacji, kiedy trzeba było tego po prostu nie

Przedsiębiorcy najczęściej wzorują się na postępowaniu innych, których strategie znają z książek lub środowiska, nie zdając sobie sprawy,
że oni sami są w zupełnie innej sytuacji podatkowej lub organizacyjnej
Może przestrzec przed popełnianiem już
popełnionych błędów, może odpowiedzieć
na każde pytanie o sposób postępowania
w przyszłości pod jednym warunkiem – że
te pytania padną, a pytający w ogóle będzie wiedział, o co spytać. Jeżeli na początku współpracy księgowy uczuli na niektóre zdarzenia i podpowie, jak działać
w przyszłości, to nadal niewiele w obliczu
zdarzeń, które występujących poza zasięgiem źródła informacji, jakim jest księgowy
w biurze rachunkowym. A niekiedy decyzje trzeba podejmować szybko. Bo to
lubi biznes. Inaczej mówiąc – bardzo
ważna jest wiedza o charakterze ogólnym
– na temat organizacji zasad i sposobów
naliczeń itp. Bez niej nie padną pytania,

robić z prostych przyczyn finansowych itd.
To przykłady z codzienności.
Informacje o błędzie docierają po
fakcie z różnych powodów. Błędy wynikają tylko z niewiedzy. Intuicja może
okazać się zawodna, zwłaszcza tam, gdzie
jest zwyczajna matematyka i gdzie emocje nie są dobrym doradcą. Z tzw. dobrym
księgowym trzeba być partnerem w rozmowie i mieć chociażby podstawową
wiedzę, a wtedy już pójdzie gładko.
Co w takim razie robi wasza spółka, żeby
wspomóc przedsiębiorcę?
– Przede wszystkim udostępniamy
naszym klientom informacje na bieżąco,
tzn. wyniki są dostępne na serwerze w pliku konkretnej firmy lub w aplikacji tele-
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Fot. Anna Kościołek

fonicznej każdego dnia po zaksięgowaniu
przekazanych dokumentów. Dokumenty
są dosyłane przez firmy na serwer lub za
pomocą aplikacji telefonicznej w najwygodniejszy dla klientów sposób. Następnie zostają wprowadzane do ksiąg i po
przetworzeniu udostępniamy je w postaci konkretnych liczb, wykresów itd. Przedsiębiorca ma bardzo dużo czasu na reakcję, np. uzupełnienie kosztów czy opóźnienie sprzedaży przy przygotowaniu odpowiednich dochodów do opodatkowania. Nie dwa dni przed terminem zapłaty, ale codziennie. Na bieżąco otrzymuje
wykaz terminowych i przeterminowanych zobowiązań oraz należności. To
pierwsze informacje, które pozwalają za-

rządzającym podejmować korzystnie podatkowo i finansowo decyzje.
To kwestie dotyczące codziennej działalności. Inną sprawą jest strategia długookresowa. Ta wymaga innych danych,
nierzadko w połączeniu chociażby z informacjami kredytowymi.
Jak takie bieżące obsługiwanie dokumentów i danych jest możliwe?
– To sprawa przede wszystkim organizacji przekazywania faktur i dokumentów – innej niż fizyczne dostarczanie do
biura. Tajemnicą skuteczności jest organizacja pracy biura księgowego. Zdobywaliśmy w tej dziedzinie praktykę od kilku lat, testując różne formy archiwizacji
i możliwości szybkiego pozyskiwania in-

formacji oraz ich sprawnego przekazywania, wykorzystując do tego istniejące na
rynku programy lub tworząc własne.
Przykładem jest wspomniana aplikacja telefoniczna, która ułatwia przekazywanie
obrazu najczęściej ginących faktur, np. ze
stacji benzynowej. Druga sprawa to szkolenia internetowe lub stacjonarne bądź
zwyczajne konsultacje dla przedsiębiorców
w takich kwestiach, jak kalkulacja ceny
lub terminów i możliwości podatkowych
w zależności od formy organizacyjnej
firmy. Ale również przekazywanie wiedzy
obejmującej działania o konsekwencjach
podatkowych. Nasz cykl szkoleń to „TOP
KOD – Twój Osobisty Podatkowy KOD”.
Skupia się na przystosowaniu podatków
do specyfiki działalności gospodarczej
prowadzonej przez klienta. Taki osobisty
„sznyt”.
Co sprawia, że wasza firma tak się rozwija
mimo trudności i konkurencyjności rynku biur księgowych?
– To metoda prowadzenia biura, schemat organizacyjny, doświadczenie i wykorzystywanie nowoczesnych metod komunikacji oraz nastawienie na cel, jakim
jest rzetelna i bieżąca informacja ekonomiczna dla przedsiębiorcy. Dochodzi do
tego niska cena jako efekt tej innowacyjnej organizacji pracy. Jest to wypracowana wyłącznie przez nasze biuro nowatorska organizacja, która pozwala na zatrudnianie mniejszej ilości pracowników,
rezygnację z powierzchni biurowej i kilku innych spraw, które stanowią nasze
know-how.
Co jeszcze was wyróżnia?
– Innowacyjność w zakresie informacji zwrotnych dla klienta, szybkość, organizacja i w konsekwencji cena. Przewidywanie potrzeb, które dopiero wystąpią.
Sam rozpocząłem przeszło 35 lat temu pracę głównego księgowego, która przez
całe moje życie zawodowe uławiała mi podejmowanie decyzji biznesowych, również
jako prezes w spółkach, które prowadziłem lub tworzyłem od podstaw. A przez
pewien czas zajmowałem się wyprowadzaniem spółek z kłopotów. Emocjonujące
wyzwanie.
Jacy księgowi są najlepsi?
– Tacy, którzy współgrają ze swoimi
klientami, rozumieją się z nimi i wzajemnie wymieniając doświadczenie i potrzeby, tworzą zespół. To wszystko, o czym
wcześniej mówiłem, to głównie technologia organizacyjna, która powstaje po to,
by przedsiębiorcy jak najpełniej mogli korzystać z informacji przy codziennie podejmowanych decyzjach. Błahych, ale
tylko pozornie, ponieważ w finansach nie
ma błahych decyzji. Wszystko po to, by
dokonywanie wyborów było silnie umocowane w rzeczywistości, a nie stawało się
loterią lub pobożnym życzeniem.
I
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Dla ciała i ducha

Ambasador Przedsiębiorczości

Staramy się nie zamykać na różne przedsięwzięcia. Jesteśmy teatrem nieinstytucjonalnym,
w związku z czym na rynku musimy sobie radzić zupełnie inaczej niż teatry państwowe.
I wcale nie uważamy tego za naszą słabość, wręcz przeciwnie – mówią Anna i Mariusz
Stasiak-Apelscy, współwłaściciele Krakowskiego Teatru Komedia i właściciele Restauracji
AVANGARDA Warszawa.
Rozmawia IZABELLA JARSKA
Od dwóch lat jesteście współwłaścicielami Krakowskiego Teatru Komedia, a od
niespełna roku właścicielami Restauracji
AVANGARDA Warszawa. Jak udaje wam
się połączyć ze sobą te dwa różne światy?
– Mariusz Stasiak-Apelski: Teatr i restauracja to rzeczywiście dwa różne światy, inna specyfika i odmienne środowiska,
ale wychodzimy z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego postanowiliśmy te dwa światy zderzyć ze sobą, poszukaliśmy wspólnego mianownika i doszliśmy do wniosku, że jest nim, ogólnie
mówiąc – sztuka.
Anna Stasiak-Apelska: Takie jest hasło przewodnie naszej restauracji: „Miejsce, w którym króluje Sztuka” – zarówno
rozumiana tradycyjnie, jak i kulinarna.
Mieścimy się w przepięknym, ponad stuletnim budynku Warszawskiego Domu
Technika NOT. Tutaj mamy swoją Stałą
Scenę Teatralną, na której wystawiamy nasze komedie, oraz Restaurację AVANGARDA Warszawa mieszczącą się na parterze.
To połączenie widać już na pierwszy
rzut oka, gdy przekroczy się próg waszej
restauracji.
– A.S.-A.: Tak, pierwszą z naszych
siedmiu sal jest sala Foyer – tutaj każdy
z Gości restauracji może zapoznać się
z tym, co robimy teatralnie. Wiszą zdjęcia
ze spektakli, plakaty teatralne, miejsca, które jako teatr odwiedziliśmy, zdjęcia naszych
aktorów i Ambasadorów Krakowskiego
Teatru Komedia. Jest też uroczy, kameralny stolik, przy którym można wypić
kawę.
M.S.-A.: Współpracujemy z wieloma
artystami, między innymi z Ewą Dałkowską, Ewą Kuklińską, Ambasadorami
Krakowskiego Teatru Komedia są Jacek
Wójcicki czy Krzysztof Daukszewicz. Ta lista jest długa, ale dajemy też szansę młodym, zdolnym, jeszcze nierozpoznawalnym aktorom.
Warto wspomnieć, że to połączenie zrodziło wyjątkową i jak dotąd niespotykaną (przynajmniej w Warszawie) formułę,
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a mianowicie wasz autorski cykl „Kolacje
Teatralne w AVANGARDZIE”.
– A.S.-A.: Posiadając restaurację, dajemy ludziom coś dla ciała, mając teatr –
coś dla ducha. Połączenie ciała i ducha
uznaliśmy za strzał w dziesiątkę, tym
bardziej, że w Warszawskim Domu Technika NOT mamy do dyspozycji salę balową – w której zmieści się blisko 200 widzów w bankietowym ustawieniu stołów
balowych, profesjonalną scenę i balkon,
a to wszystko w pięknym, klasycystycznym
wnętrzu.
M.S.-A.: W 2018 roku graliśmy co
miesiąc jeden spektakl z naszego repertuaru. Chcemy powrócić do formuły
otwartego salonu z czasów międzywojnia.
Dlatego proponujemy naszym Widzom,
oprócz obejrzenia spektaklu – kolację, przy
której można nawiązać ciekawe kontakty, a w trakcie przerwy udać się do foyer
na lampkę wina. Sezon „Kolacji Teatralnych w AVANGARDZIE” otworzymy
w grudniu, tymczasem mamy jeszcze wiele innych projektów, które realizujemy
równolegle.
Wasze teatralne motto to: „Teatr dla
biznesu, biznes dla teatru”. Jak to rozumiecie?
– A.S.-A.: Staramy się nie zamykać na
różne przedsięwzięcia. Jesteśmy teatrem
nieinstytucjonalnym, w związku z czym na

rynku musimy sobie radzić zupełnie inaczej niż teatry państwowe. I wcale nie uważamy tego za naszą słabość, wręcz przeciwnie. Otworzyliśmy się na biznes, oczekując powoli tego samego – że biznes bardziej otworzy się na teatr. Nie gramy do
przysłowiowego „kotleta”, jesteśmy profesjonalnym teatrem z profesjonalnymi aktorami, a nasze sztuki to komedie w wysmakowanym stylu, które w większości
wychodzą spod pióra artysty o bardzo dużym dorobku, a przy okazji współwłaściciela Krakowskiego Teatru Komedia – Jana
Jakuba Należytego.
M.S.-A.: Jesteśmy w stanie zagrać niemalże w każdym miejscu, naszym atutem
jest mobilność i to, że posiadamy własnych
akustyków i oświetleniowców, szerzej – ekipę techniczną z własnym sprzętem. Dzięki temu pojawiamy się w miejscach, które
zupełnie nie kojarzą się z teatrem: żaglowiec
„Chopin”, który w trakcie spektaklu wypływa w rejs po mazurskich jeziorach, plaża w Sopocie czy 125 m pod ziemią w Kopalni Soli „Wieliczka”. Pojawiamy się też na
różnego rodzaju eventach i imprezach zamkniętych. Jest nam niezmiernie miło, gdy
możemy uświetnić wieczór klienta biznesowego naszym spektaklem. Myślę, że
jest to też ciekawa odmiana w świecie biznesu, gdy wieczór spędza się przy spektaklu na najwyższym poziomie.
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Działacie na wielu obszarach. W lipcu rozpoczęliście kolejny projekt: „100 lat radości z Niepodległości”...
M.S.-A.: Razem z Fundacją „Damy
Radę – z Kulturą!” z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości postanowiliśmy dać Polakom możliwość
świętowania w sposób radosny i patriotyczny, przygotowując na tę okoliczność
spektakle w ramach ogólnopolskiego
programu „100 lat radości z Niepodległości”. Każdy ze spektakli jest współczesny, ale odnosi się do naszej historii.
Warto podkreślić, że ta formuła ma charakter misyjny i większość spektakli, które gramy w ramach tego programu, jest
bezpłatna – może przyjść każdy, w każdym
wieku. Całymi rodzinami.
A.S.-A.: Naszym założeniem jest zagranie stu spektakli na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyprodukowaliśmy już dwie sztuki autorstwa
Jana Jakuba Należytego w ramach tego
programu – „Miłość w dużych miastach,
czyli korpo i tradycja” oraz „Pan Tadeusz
z M3”, a w październiku rusza produkcja trzeciej – „Bracia Polacy znad Wisły”.
Pojawiliśmy się już w wielu miejscach
w Polsce, a nasze spektakle obejrzały w tym
czasie tysiące widzów. Najpiękniejszym
potwierdzeniem, że to, co robimy, ma
sens, że naprawdę cieszy i łączy Polaków,
to uśmiechy i owacje na stojąco po każdym przedstawieniu. Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.krakowski-teatr-komedia.pl
I

Jesteśmy w stanie zagrać niemalże w każdym
miejscu, naszym atutem jest mobilność i to, że
posiadamy własnych akustyków i oświetleniowców, szerzej – ekipę techniczną z własnym
sprzętem
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„Czysta gra” w branży utrzymania czystości
Staramy się rozpoznać, a następnie rozwiązać problem Klienta. Oferujemy mu nie tylko
produkt, ale i rozwiązanie technologiczne. Nasi konsultanci są jednocześnie technologami
i specjalistami z zakresu materiałoznawstwa, chemii i maszyn czyszczących. Potraﬁą tak
dobrać produkt i odpowiednie narzędzia, by w najkrótszym czasie osiągnąć najlepszy efekt
z korzyścią dla Klienta – mówi Marek Krzemieniewski, prezes ﬁrmy Fair Play Plus.
Rozmawia IZABELLA JARSKA
Firma Fair Play Plus będzie w przyszłym
roku obchodzić dwudziestolecie obecności
na rynku. Czy są powody do świętowania?
– Oczywiście. Zaczynaliśmy jako trzyosobowa firma, a dziś zatrudniamy około 40 osób. Wzrost zatrudnienia jest tu
również miernikiem wzrostu potencjału finansowego, który znalazł odzwierciedlenie w rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm „Gazele Biznesu”.
Kilka lat temu wraz z rozwojem firmy
podjęliśmy decyzję o zmianie siedziby.
Znacząco zwiększyliśmy wtedy powierzchnię i standard biura oraz magazynu, utworzyliśmy nowoczesne Centrum Szkoleniowe, a mimo to nadal się
rozwijamy i teraz właśnie zakończyliśmy
trzeci etap rozbudowy hali. Najpierw
powiększaliśmy powierzchnię magazynową, teraz rozbudowujemy nasz serwis.
Dzięki odpowiednio dużemu magazynowi i bieżącemu monitorowaniu i uzupełnianiu stanów produktów, nasi stali Klienci mają zagwarantowane stoki magazynowe.
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Sprawną obsługę Klientów gwarantuje
jednak przede wszystkim zgrany zespół
wykwalifikowanych pracowników, którym
nasze hasło: „czysta gra” przyświeca zarówno w pracy, jak i po godzinach. Od lat
bowiem wspieramy inicjatywy sportowe
w naszej okolicy, angażując w nie jednocześnie naszych pracowników. Efektem są
setki pokonanych kilometrów i przeszkód w biegach terenowych „Runmageddon”, a od tego roku również udział
w rozgrywkach piłki nożnej „Ligowiec”.
Jaki jest kluczowy element sukcesu firmy?
– Na pewno jest to podążanie za potrzebami Klienta, a w zasadzie bycie o krok
przed nimi. Jesteśmy firmą handlową, ale
nie ograniczamy się do sprzedaży i dostarczenia produktu do Klienta. My staramy się rozpoznać, a następnie rozwiązać problem Klienta. Oferujemy mu nie
tylko produkt, ale i rozwiązanie technologiczne. Nasi konsultanci są jednocześnie
technologami i specjalistami z zakresu materiałoznawstwa, chemii i maszyn czyszczących. Potrafią tak dobrać produkt i odpowiednie narzędzia, by w najkrótszym
czasie osiągnąć najlepszy efekt z korzyścią
dla Klienta. Dlatego proces sprzedaży często zaczyna się od wizyty w obiekcie, roz-

poznania materiałów wykończeniowych
i warunków panujących w obsługiwanym
przez Klienta budynku (lub przekazania
tych informacji przez Klienta) oraz zbadania oczekiwań co do efektu końcowego. Naszym zadaniem jest realizacja całego procesu od rozpoznania obiektu aż po
osiągnięcie założonego celu. Nasz sukces
jest tylko efektem ubocznym zadowolenia
Klienta i jego korzyści ekonomicznych, co
w efekcie końcowym ma przełożenie na
polecanie naszych usług innym przedsiębiorcom.
Czy rozbudowa serwisu oznacza zwiększenie sprzedaży maszyn czyszczących?
– Oferujemy szeroką gamę maszyn
czyszczących – od odkurzaczy przez szorowarki i polerki aż po maszyny szorująco-zbierające pchane i siodłowe. Pomagamy Klientom w uzyskaniu korzystnych
warunków finansowania. Jako wyłączny
dystrybutor maszyn czyszczących Ghibli
& Wirbel dbamy również o późniejszą obsługę Klientów, którzy pracują z naszymi
maszynami. Sprawny serwis i pomoc
techniczna to istotne czynniki powodujące,
że Klienci wracają do nas po kolejne maszyny, rozbudowując swoje zaplecze techniczne. Ważne jest również fachowe prze-
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szkolenie personelu obsługującego maszyny, ponieważ od tego zależy dalsza
sprawna eksploatacja parku maszynowego w obiektach. Istotne jest też szybkie zapewnienie urządzeń zastępczych w przypadku poważniejszych awarii sprzętu.
Jednak nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na zakup sprzętu. Dlatego
pomagamy naszym Klientom sprostać
wymogom przetargów, oferując usługę wynajmu maszyn nowych i używanych.
Klient otrzymuje sprawną i gotową do użycia maszynę czyszczącą, którą może zwrócić zaraz po wykonaniu usługi, nie ponosząc kosztów utrzymania, konserwacji
i naprawy. W koszt wynajmu nie są wliczone materiały eksploatacyjne, ale doradzamy, jakie szczotki lub pady oraz środki czyszczące będą najlepsze do wykonania danego zlecenia i możemy je dostarczyć razem z maszyną. Jest to znaczne ułatwienie dla mniejszych firm, które nie mają
wielu kontraktów wymagających ciągłego używania sprzętu.
Jednak coraz częściej z wynajmu długoterminowego korzystają również większe firmy. Dzięki temu mogą używać wyspecjalizowanych urządzeń, nie ponosząc kosztów ich przestoju, magazynowania i konserwacji. Warto pomyśleć
o wynajmie długoterminowym po uprzednim skalkulowaniu wszystkich ponoszonych kosztów. Opłaty za wynajęcie maszyn
są zależne od czasu trwania usługi, jej miejsca, obciążenia maszyny i rodzaju wykonywanych prac. Zawsze przed wynajęciem
urządzenia szkolimy personel obiektu,
więc Klient zapoznaje się nie tylko z zasadami użytkowania sprzętu, ale również
z jak najlepszym jego wykorzystaniem
w warunkach konkretnego obiektu.
W pana wypowiedzi ciągle przewija się
temat szkoleń…
– Bo to temat bardzo istotny, szczególnie w branży czystości. Wiele osób zaczyna działalność gospodarczą sądząc, że
sprzątać każdy umie. Jednak duża konkurencja, wysoki stopień ryzyka popełnienia błędu oraz niskie stawki wymagają od właścicieli takich firm dobrych
umiejętności zarządczych, maksymalnej
optymalizacji organizacji pracy i doświadczenia w kalkulacji kosztów sprzątania.
Umowy o pracę, choć dobre dla pracowników, podnoszą koszty pracodawcy.
Te z kolei muszą być wkalkulowane
w wartość usługi, która często balansuje
na granicy opłacalności. Z drugiej strony
programy prorodzinne spowodowały
znaczny deficyt pracowników liniowych
i ich dużą rotację, co oznacza potrzebę ciągłego szkolenia nowych osób.
Moim zdaniem recepta na odniesienie
sukcesu w tej branży opiera się na trzech
aspektach: zatrudnieniu wykwalifikowa-

nego personelu, wprowadzaniu nowych
technologii i działaniu w oparciu o odpowiednio zaprojektowane platformy czy
systemy zarządcze, które ułatwią kalkulowanie kosztów, organizację czasu pracy
i kontrolę jakości, a także umożliwią
optymalizację procesu zamówień i weryfikację budżetów. Fair Play Plus stawia sobie za cel pomoc firmom w osiągnięciu
sukcesu na tym dużym, ale trudnym rynku, zapewniając im szkolenia i dostęp do
narzędzi ułatwiających pracę.
Od kwietnia tego roku jest pan również
prezesem Polskiej Izby Gospodarczej
Czystości. Jak wykorzystuje pan swoje doświadczenie na tym nowym polu?
– Do zadań Izby należy inicjowanie
i przygotowywanie programów dotyczących branży czystości, zatrudniającej ponad 700 tysięcy osób i wartej 14 miliardów zł, a także popularyzowanie i promowanie nowości technicznych oraz rozwiązań wspomagających działalność gospodarczą członków Izby. Wszystkie te
działania można ogólnie nazwać szkoleniami lub, szerzej, edukacją, mającą na celu
podniesienie kwalifikacji, ale również ich
ustandaryzowanie i certyfikację.
W tym celu wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych opisaliśmy kwalifikację rynkową zgodną z wymogami wdrażanego obecnie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikacje rynkowe są nowym rodzajem kwalifikacji, które mogą być przygotowane
i zgłoszone do ZSK przez podmioty gospodarcze.
Największą zaletą tych kwalifikacji jest
to, że wyraźnie wskazują, jakimi umiejętnościami zawodowymi dysponuje ich posiadacz i w jakich warunkach te umiejętności zostały sprawdzone. Kwalifikacje,
które przejdą odpowiednią procedurę i zostaną włączone do ZSK, umieszczone są
następnie w Zintegrowanym Rejestrze
Kwalifikacji. W tym rejestrze wyraźne
wskazane są instytucje, które mogą daną

kwalifikację certyfikować. Warto wspomnieć, że do każdej kwalifikacji rynkowej
wpisanej do rejestru, zgodnie ze standardem przyjętym w ZSK, przypisywany
jest poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji,
który pozwala na odniesienie tej kwalifikacji do innych nadawanych w Unii Europejskiej.
Chcielibyśmy, aby tego rodzaju kwalifikacje, wypracowywane przez nas, stanowiły wzór dobrej praktyki w obszarze
kwalifikacji funkcjonujących w branży.
Kwalifikacje mają pokazywać, jakie umiejętności są dla nas kluczowe i jak chcielibyśmy, żeby były potwierdzane przez
osoby pragnące je uzyskać. Wszystko to
ma przełożyć się na podniesienie jakości
usług świadczonych przez naszą branżę.
Czym jeszcze zajmuje się PIGC?
– PIGC zrzesza firmy z branży czystości, które na co dzień często ze sobą
konkurują. Tu jednak wszystkim nam zależy na integracji w celu wypracowania
warunków sprzyjających zdrowej konkurencji, która spowoduje rozwój branży
i jej wspólny sukces. Chcemy zwiększyć
świadomość znaczenia usług utrzymania
czystości, które mają wpływ na zdrowie
i jakość życia. Dlatego jakość sprzątania też
musi stać na wysokim poziomie. Zapewni to między innymi „Gwarant Czystości”,
certyfikowany przez TÜV, stanowiący 40
proc. wagi w przetargach budżetowych.
Pracujemy również nad pozyskaniem
wykwalifikowanych pracowników, oferując kandydatom programy szkoleniowe
gwarantujące zatrudnienie po ich ukończeniu.
Zapraszam do lektury kwartalnika
PIGC „Forum Czystości”, w którym popularyzujemy nowości techniczne i promujemy standardy związane z branżą czystości oraz do udziału lub odwiedzenia Międzynarodowych Targów Profesjonalnych
Rozwiązań Utrzymania Czystości, które odbędą się 17 i 18 kwietnia 2019 roku w Warszawskim Centrum Expo XXI.
I
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Bezpieczeństwo w sieci
W społeczeństwie cyfrowym i gospodarce rynkowej opartej na wiedzy wszyscy zdajemy
sobie sprawę z konieczności naszego wspólnego bezpieczeństwa, a jednocześnie możliwości korzystania przez uprawnione organy państwa do monitorowania i kontrolowania przestrzeni publicznej, gdzie są przecież i nasze dane – o wadze i sposobach ochrony danych
opowiada Tadeusz Koczkowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa Biznesu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Komitetu
Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej.
Rozmawia BARBARA JOŃCZYK
Czym zajmuje się Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych? Czy
mógłby pan przybliżyć zakres jego działalności?
– Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) powstało
w 2005 roku i zajmuje się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informacji, popularyzacją systemu i zasad
ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych oraz innych
prawnie chronionych. Udzielamy także pomocy przedsiębiorcom przy ocenie i wdrażaniu systemowych rozwiązań ochrony informacji, nowoczesnych technik i technologii bezpieczeństwa informacji, opracowaniu polityk bezpieczeństwa, tworzeniu zasad i procedur Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji.
W jaki sposób rozpowszechniają państwo
tę wiedzę?
– Organizujemy wiele kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji, podczas których najlepsi eksperci i fachowcy w tej
dziedzinie uczą przedsiębiorców, pracowników jednostek administracyjnych
oraz pracowników prywatnych firm z całej Polski, jak poradzić sobie z wdrażaniem
nowych przepisów. Pragnę też zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach to właśnie
szkolenia dotyczące RODO cieszyły się
największym zainteresowaniem. Naszym
celem było jak najdokładniejsze wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych
z RODO i mamy nadzieję, że udało się
nam go zrealizować.
A co wspólnego ma z KSOIN ze Stowarzyszeniem Wspierania Bezpieczeństwa
Narodowego (SWBN) i czym ono się zajmuje?
– KSOIN zainspirował powołanie
Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) i obydwa te
stowarzyszenia działają aktywne na rzecz
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szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i ochrony informacji. Jesteśmy
inicjatorami utworzenia Komisji Bezpieczeństwa Biznesu przy Regionalnej Izbie
Gospodarczej w Katowicach oraz Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Jakie szczególnie ważne inicjatywy są podejmowane przez oba te stowarzyszenia?
– Aktywnie uczestniczymy w życiu
społecznym i gospodarczym naszego kraju, podejmując wiele inicjatyw patriotycznych, np. dla uświetnienia ważnych
rocznic i wydarzeń, jak 100-lecie naszej niepodległości oraz rok Kościuszki
w 2017 r. Przy tych okazjach wyróżniamy
i nagradzamy przedsiębiorców, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników pionów ochrony oraz inne osoby pracujące na rzecz bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego Polski. Jednym
z wyróżnień jest ,,Lider Bezpieczeństwa
Narodowego” wraz z buławą hetmańską,
którym honorujemy osoby prawne i fizyczne podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Innym ważnym wy-

z różnych źródeł i nie wiem, w jakim stopniu są rzetelne. Od kilku miesięcy organizujemy wiele kursów i warsztatów,
podczas których uczymy, jak poradzić sobie z wdrażaniem nowych przepisów.
Oceniamy, że świadomość przedsiębiorców i zaangażowanie jest widoczne i o wiele większe niż przed wdrożeniem RODO,
a proces dostosowywania się przedsiębiorców do rozporządzenia trwa.
Milionowe kary, nowe i dotkliwe obowiązki, rewolucja w podejściu do ochrony danych osobowych, wyzwania techniczne stojące przed administratorami –
łatwo popaść w panikę i dezorientację.
Czy faktycznie jest się czego obawiać?
– Przepisów RODO nie należy ignorować ze względu na bardzo wysokie kary
przewidziane za niestosowanie się do
nich. Niedopilnowanie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych
wiąże się z karami sięgającymi 100 000 tys.
zł lub 4 proc. rocznego obrotu danej firmy. Natomiast reforma o ochronie danych
osobowych nie dotyczy głównie kar, ponieważ jest to ostateczność, a w ustawie

KSOIN zainspirował powołanie Stowarzyszenia
Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
(SWBN) i obydwa te stowarzyszenia działają
aktywne na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i ochrony informacji
różnieniem jest ,,Pierścień Patrioty” – tym
unikatowym sygnetem honorujemy osoby, które w sposób znaczący przyczyniły
się do propagowania patriotyzmu i polskości oraz mają istotny wkład w budowanie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Natomiast w związku z setną rocznicą obchodów niepodległości ustanowiliśmy
wyróżnienie, które jest jedyne i niepowtarzalne, oddające ducha patriotyzmu
i miłości do Ojczyzny – ,,Pierścień Stulecia Niepodległości RP”, który jest symbolem walki o niepodległość naszego
państwa i działań podjętych na rzecz suwerenności, dobra publicznego i przemian
demokratycznych.
25 maja br. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jak pan
ocenia stopień przygotowania polskich
przedsiębiorców do RODO?
– Trudno na to pytanie odpowiedzieć
jednoznacznie, ponieważ nie posiadamy
statystyk, a dostępne badania pochodzą

zapisane są również decyzje niezawierające
kar, jak np. ostrzeżenia czy upomnienia.
Wiele zależy jednak od przedsiębiorcy i od
jego postępowania w sytuacji naruszenia
prywatności.
A jaki wpływ na działania podejmowane
w ramach ochrony informacji niejawnych
ma stosowanie RODO?
– Normalny obywatel nigdy nie ma nic
wspólnego z ochroną informacji niejawnych, jednak naszym wspólnym celem
jest, aby ochrona informacji niejawnych
i ochrona danych osobowych, niezależnie
od stosowania przepisów RODO, stały na
jak najwyższym poziomie i były ciągle doskonalone. W społeczeństwie cyfrowym
i gospodarce rynkowej opartej na wiedzy
wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności naszego wspólnego bezpieczeństwa, a jednocześnie możliwości korzystania przez uprawnione organy państwa
do monitorowania i kontrolowania przestrzeni publicznej, gdzie są przecież i nasze dane.
Jakie zagadnienia związane z ochroną informacji niejawnych powinny być szczególnie istotne dla administratorów da-

nych w związku z RODO i na co powinni
zwrócić szczególną uwagę?
– Rozporządzenie daje administratorom danych osobowych dużą swobodę
w działaniu, ponieważ przepisy nie narzucają, w jaki sposób należy je stosować.
Procesy przetwarzania danych osobowych w obszarze informacji niejawnych to
przede wszystkim: prowadzenie postępowań sprawdzających i wymiana danych
z podmiotami uprawnionymi w czasie jego
realizacji, przechowywanie akt postępowań sprawdzających, prowadzenie/organizacja i dokumentowanie szkoleń OIN,
prowadzenie ewidencji osób posiadających
uprawnienia dostępu do OIN oraz wymiana danych z tej ewidencji z uprawnionymi organami.
Ostanie moje pytanie dotyczy coraz większego zagrożenia cyberatakami. Ataki hakerskie są obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń zarówno dla firm,
jak i indywidualnych użytkowników. Jak
się przed nimi ustrzec, zwłaszcza przed
falą złośliwego oprogramowania ransomware, które blokuje dostęp do danych
w celu szantażu lub wymuszenia okupu?
– Ransomware to złośliwe oprogramowanie, które blokuje użytkownikom
dostęp do ich systemów lub plików osobistych, a następnie żąda uiszczenia opłaty w zamian za jego przywrócenie. W przypadku takiego ataku nie powinniśmy płacić okupu, który jest równoznaczny z zachęceniem do dalszych tego typu działań
wobec tego samego lub innego użytkownika. Jednym z rozwiązań jest produkt zabezpieczający, który na bieżąco będzie skanował i usuwał potencjalne zagrożenia.
Następną ważną kwestią jest pamiętanie,
aby nie klikać w niezaufane odnośniki, ponieważ link do instalatora to jedna z powszechniejszych form ataku. Należy też
unikać podejrzanych witryn. Jeżeli w danym momencie zauważymy, że nasz komputer zwalnia (bez przyczyny), to najlepszą formą działania jest wyłączenie
i odłącznie od internetu. Dobrze mieć
pewność, że nasz system i oprogramowanie są na bieżąco aktualizowane.
O tych i innych zagrożeniach mówimy podczas naszych cyklicznych szkoleń,
warsztatów, kongresów i konferencji, np.
w marcu podczas Konferencji Bezpieczeństwa Biznesu i w październiku podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w tych cyklicznych przedsięwzięciach edukacyjnych.
Więcej o naszych działaniach na rzecz
wspólnego naszego bezpieczeństwa publikujemy na stronach www.ksoin.pl,
www.swbn.pl oraz w mediach społecznościowych, zachęcam i zapraszam do korzystania.
I
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Innowacyjne produkty i czyste etykiety
Naszą misją jest tworzenie komponentów oraz żywności prozdrowotnej o najwyższej
wartości odżywczej dla konsumenta końcowego. Dbamy, aby nasze produkty wytwarzane
były w oparciu o prostą etykietę, bez zbędnych substancji złożonych – o rynku suplementów
i zdrowej żywności rozmawiamy z Andrzejem Gruszką, prezesem ﬁrmy Ravel Lab.
Rozmawia ANETA SIENICKA
Firma Ravel Lab działa na rynku polskim
już od dawna. Kim jesteście?
– Nasza firma znajduje się w czołówce polskich wytwórców dodatków funkcjonalnych dla przemysłu spożywczego. Jesteśmy również producentem nowoczesnych suplementów diety. Firma powstała w 2003 roku wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Nasze wiodące branże to
przemysł mięsny i piekarniczy oraz hurtowy i detaliczny rynek suplementów
diety.
Pracujemy w oparciu o najwyższe
standardy europejskie przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii oraz najwyższej

– Uważamy się za firmę innowacyjną
i tak jesteśmy postrzegani przez naszych
partnerów. W ofercie przeważają produkty
tworzone z wykorzystaniem naturalnych
składników, dlatego możemy oferować naszym klientom towary z czystą etykietą,
bez kodów E, co przy obecnie funkcjonującym przemyśle jest trudne do osiągnięcia. Opracowujemy naszą ofertę tak,
by proponowane produkty były nowościami na rynkach ze względu na innowacyjność zastosowanych receptur – to nasza zasada. Dzięki takiemu podejściu
mamy możliwość lepszej prezentacji na
rynkach zagranicznych, gdyż z reguły

Budujemy platformę internetową, dzięki której
Klient sam będzie mógł skomponować swój
suplement diety według własnych preferencji
żywieniowych
jakości surowców. Oferujemy naszym
Klientom fachowe doradztwo techniczne,
produkty jakości premium, bogatą ofertę handlową oraz profesjonalny serwis.
Nasza firma dąży do spełnienia oczekiwań
Klienta poprzez elastyczną i nowoczesną
ofertę sprzedaży oraz zaangażowanie personelu z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i środków. Naszą misją jest tworzenie
komponentów oraz żywności prozdrowotnej o najwyższej wartości odżywczej
dla konsumenta końcowego. Dbamy, aby
nasze produkty wytwarzane były w oparciu o prostą etykietę, bez zbędnych substancji złożonych. Firma posiada własne
laboratorium badawczo-wdrożeniowe,
które pracuje zgodnie z europejskim systemem jakości. Wdrażamy nowe produkty w taki sposób, aby charakteryzowały
się wysoką wartością odżywczą dzięki użytym surowcom i składnikom, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
organizmu.
Jakie są mocne strony waszego biznesu?
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oferujemy nasze produkty właśnie jako nowości na rynku.
Macie też własną markę suplementów. Do
kogo jest skierowana ta oferta?
– Firma posiada własną markę RSI
sport. Sprzedaż prowadzona jest przez
sklep internetowy RSIsport.eu oraz przez
dystrybutorów krajowych. W ofercie
marki znajdują się produkty dietetyczne
o wyjątkowych walorach żywieniowych.
Specjalizujemy się w tak zwanej suplementacji foodowej. Można to podsumować w ten sposób: specyfika naszych receptur polega na zmienianiu żywności,
która jest znana z codziennej diety, lecz nie
jest korzystna dla zdrowia, na taką, która charakteryzuje się doskonałym profilem
żywieniowym optymalnym dla naszego organizmu. Oferujemy np. pizzę proteinową o niskiej zawartości węglowodanów
i wysokiej, 50-procentowej zawartości łatwo przyswajalnych białek. Taka pizza jest
produktem lekkostrawnym, odżywczym,
który można zjeść na kolację bez obawy

o negatywne skutki dla zdrowia czy figury. Inne takie produkty to naleśniki proteinowe, batony pełnoziarniste bez cukru,
chleb bezglutenowy, chleb proteinowy czy
napój izotoniczny bez cukru niosący energię ze słodu jęczmiennego. Nowością
w naszej ofercie jest produkt skierowany
do wegan – bezglutenowy burger jaglany
w formie instant do szybkiego przygotowania w domu. Jest on oparty w stu procentach na bazie naturalnych surowców,
ale jego przygotowanie w domu zajmie ok.
15 min. Jest to alternatywa dla kotletów
mięsnych, których ludzie ze względu na
dietę lub ideały nie mogą spożywać. Nasze produkty przeznaczone są dla ludzi poszukujących pełnowartościowej i lekkostrawnej żywności, dbających o zdrowy
tryb życia, będących na diecie i sportowców.
Jakie są pańskie plany dotyczące rozwoju
firmy na najbliższe pięć lat?
– Naszym zamierzeniem jest rozwijanie biznesu detalicznego w strumieniu
sprzedaży internetowej, aby w najbliższych
latach stać się jednym z głównych graczy
na rynku suplementów diety w kraju.
Jak zamierza pan to osiągnąć na tak konkurencyjnym i nasyconym rynku?
– Jak wspomniałem, stawiamy na innowacje. Wdrażamy aktualnie rozwiązanie, które na rynku europejskim jeszcze nie
funkcjonuje. Budujemy platformę internetową, dzięki której Klient sam będzie
mógł skomponować swój suplement diety według własnych preferencji żywieniowych. Będzie miał możliwość składania własnych receptur poprzez wybór
składników z szerokiej oferty produktowej. Cała procedura będzie się odbywać
pod nadzorem naszych dietetyków, aby nie
doszło do niekorzystnego połączenia
składników. To Klient wybiera surowce,
smak produktu i jego wielkość, a my składamy produkt według jego preferencji, pakujemy, dodajemy niezbędne informacje,
takie jak wartość odżywcza czy dawkowanie, i wysyłamy prosto od producenta
do konsumenta. To tak, jakbyśmy weszli
z produkcją do domu naszego Klienta.
Dzięki temu powstanie na rynku nowa ka-
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tegoria suplementów spersonalizowanych. Wierzę, że będzie to niesamowity sukces rynkowy.
Czym są dodatki funkcjonalne oferowany przez waszą firmę?
– Dodatki funkcjonalne to po prostu półsurowce
powszechnie wykorzystywane do dalszego przetwarzania w firmach produkcyjnych, takich jak zakłady mięsne, piekarnie itp. Dodatki te są niezbędne
do wytworzenia gotowego produktu. Nasze dodatki
są naturalne lub zbliżone od naturalnych, np. jako
surowca zabezpieczającego produkty przed promieniami słonecznymi powodującymi utlenianie się
żywności i zmianę ich barwy używamy ekstraktu
z aceroli. Jest to wyciąg z owocu aceroli, który posiada pięćdziesiąt razy więcej witaminy C niż cytryna
i jest naturalnym przeciwutleniaczem.
Czy poza rozwijaniem firmy znajduje pan jeszcze
trochę wolnego czasu na realizację pasji i zainteresowań?
– Od dziecka uwielbiam sport: siłownia, rolki,
rower to praktycznie codzienność. To było poniekąd inspiracją dla mojego biznesu. Poza tym
pasjonuje mnie strzelectwo sportowe, interesuję się też obróbką i tworzeniem grafiki komputerowej. I

Fot. Mariusz Przygoda
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Zbliża się
Bal
Rynku
Kapitałowego
O tym, jak Centrum Giełdowe zamieni się w salę balową, o inwestorach, którzy
specjalnie lecą zza oceanu,
o występach polskich artystów, ale przede wszystkim
o wydarzeniu dla ludzi
związanych na co dzień
z rynkiem ﬁnansowym, czyli
o Balu Rynku Kapitałowego
rozmawiamy z Małgorzatą
Kaczmarek – Wiceprezes
Fundacji Rozwoju Rynku
Kapitałowego.

Rozmawia IZABELLA JARSKA
Centrum Giełdowe gościło już wiele wydarzeń, ale tym razem zamieni się w salę
balową. Skąd wziął się pomysł na Bal
Rynku Kapitałowego?
– W 2018 roku zbiegło się kilka ważnych rocznic. Wejście polskiego rynku kapitałowego w trzecie stulecie, powojennej
historii giełdy w trzecie dziesięciolecie oraz
stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to więc idealna okazja do
tego, by powrócić do idei wspaniałych
i niezapomnianych balów. Ponad 20 lat powojennej historii polskiego rynku kapi-
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Twarze biznesu
tałowego to między innymi wiele sukcesów, wiele zmian, wielu wspaniałych ludzi, którzy go tworzą. Nie ma więc chyba lepszej okazji do tego, by rozpocząć

muzyka jazzowa wykonywana na żywo.
Oczywiście, główna część to hol Centrum
Giełdowego, który zamieni się w Strefę Balową do tańca przy dźwiękach orkiestry

Ponad 20 lat powojennej historii polskiego
rynku kapitałowego to między innymi wiele
sukcesów, wiele zmian, wielu wspaniałych
ludzi, którzy go tworzą
właśnie w tym roku nowe wydarzenie na
rynku kapitałowym i finansowym.
Kogo spodziewają się państwo na tym
wydarzeniu i ile osób weźmie w nim
udział?
– Ze względu na możliwości techniczne budynku, impreza ma ograniczoną liczbę miejsc. Przewidujemy około
250–300 osób. Bilety na Bal otrzymają
czołowe osoby związane z rynkiem kapitałowym: Prezesi spółek giełdowych, Prezesi i osoby związane z instytucjami finansowymi w Polsce, szefowie banków,
domów maklerskich, maklerzy. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów ze Stanów Zjednoczonych. Już dziś wiemy, że będzie kilkanaście osób z Nowego Jorku i Chicago,
które przylecą specjalnie na Bal.
Czy jest szansa, by zdobyć zaproszenie?
– Oczywiście. Bal nie ma charakteru
zamkniętego, część zaproszeń została wystawiona na sprzedaż na stronie wydarzenia: BalRynkuKapitalowego.pl. Mogą
je nabyć osoby związane na co dzień z rynkiem kapitałowym.
Czego mogą spodziewać się goście wydarzenia?
– Bal podzielony będzie na cztery strefy. Gości Balu witać będzie szampan oraz

symfonicznej. Bal wzbogaci wytworna
kolacja, przekąski, szampan, jak również
drinki serwowane przez czołowych barmanów. Nie może również zabraknąć
muzycznej gwiazdy, którą będzie Kasia Kowalska. Na scenie nie zabraknie także innych artystów, wśród nich m.in. artyści
związani z Piwnicą pod Baranami, którzy

A kolejne dwie strefy?
– Strefa Art i Strefa Charytatywna,
właściwie mocno połączone ze sobą.
Młoda polska sztuka doceniana jest na całym świecie. Specjalnie dla gości Balu swoje prace zaprezentują obiecujący artyści,
malarze, fotograficy. Część tych prac trafi również na licytację, z której dochód zostanie przekazany dla fundacji będącej Beneficjentem Balu. W trakcie Balu przewidujemy licytację, na którą trafi część
z wystawianych prac. Już dziś mogę zdradzić, że będą wśród nich również dzieła
artystów zagranicznych.
Kto stoi za organizacją tego wydarzenia?
– Organizatorem Balu jest Fundacja
Rozwoju Rynku Kapitałowego, która
skupia ludzi związanych od ponad 20 lat
z polskim rynkiem kapitałowym. Jej celem są działania szkoleniowe i edukacyjne, a także budowa współpracy z inwestorami zagranicznymi celem promocji
polskiego rynku kapitałowego. Na swoim koncie ma organizację wydarzeń
w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Lon-

Bal nie ma charakteru zamkniętego, część
zaproszeń została wystawiona na sprzedaż na
stronie wydarzenia: BalRynkuKapitalowego.pl
przygotowują specjalny recital piosenek
o tematyce finansowej, a jest ich naprawdę bardzo wiele.
Dolna część kompleksu „Centrum
Giełdowe, to miejsce, w którym będzie
można spokojnie porozmawiać – nie tylko o interesach i inwestycjach. Tutaj stworzona zostanie Strefa Chillout, w której goście będą mogli skosztować wyszukanych gatunków whisky i zapoznać się
z ofertą produktów luksusowych.

dynie, Bukareszcie, Berlinie. Prezesem Zarządu Fundacji jest prezes grupy kapitałowej INC SA, dr hab. Paweł Śliwiński
– prof. zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jednak chciałabym
podziękować głównemu Partnerowi Organizacyjnemu – Firmie Rosco Polska
z Prezesem Alois Rostkiem na czele, za to,
że od samego początku włączyli się w naszą ideę i dziś to wydarzenie organizujemy wspólnie.
I

Małgorzata Kaczmarek
Absolwentka Wydziału Zarządzania Przedsiębiorstwem Międzynarodowym oraz Architektury Wnętrz.
Zawodowo związana z rynkiem kapitałowym jako
m.in. Wiceprezes Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, od 2014 roku jest członkiem Polish American
Chamber of Commerce. Uhonorowana m.in. tytułem
Kobieta Biznesu serwisu Bankier.pl. Prywatnie pasjonatka muzyki. Jest pomysłodawczynią serwisu FabrykaZespolow.pl. Zorganizowała blisko 400 imprez
i koncertów, była jurorem wielu przeglądów muzycznych oraz producentem płyt muzycznych z cyklu
„Potraﬁmy Zwyciężać Powstanie Wielkopolskie” i „Muzyczne Rodowody” Wielka Brytania, Chicago oraz
Litwa.
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Rekordowe XXVIII Forum Ekonomiczne

Forum rozpoczęła debata „Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost gospodarczy i społeczny”

Fot. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (2)

4,5 tys. gości i ponad 600 dziennikarzy z 60 krajów – taką rekordową frekwencją mogło się
poszczycić XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Tegoroczna edycja tego prestiżowego wydarzenia gospodarczego odbyła się w dniach od 4 do 6 września, jak co roku w Krynicy-Zdroju.
Hasłem przewodnim Forum było: „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”.
patronat magazynu

Izabella Jarska
orum Ekonomiczne jest największą ekonomiczną konferencją
w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas wydarzenia poglądy
dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej,
politycznej i społecznej na świecie wymieniają szefowie rządów, ministrowie i
parlamentarzyści z krajów naszego regionu
oraz prezesi największych spółek, eksperci,
przedstawiciele świata nauki, kultury i mediów z ponad 60 krajów. Co roku grono
uczestników Forum się powiększa, a na Sądecczyznę przybywa coraz więcej zagranicznych gości, którzy stanowią dzisiaj ponad jedną trzecią wszystkich uczestników.
Podczas sesji plenarnych i paneli
XXVIII Forum Ekonomicznego podejmowano tematykę potrzebnych w Europie reform, wyzwań finansowych i transportowych oraz pomocy w czasach kryzysu i zapewnienia szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Dużo miejsca poświęcono także perspektywom rozwoju i współpracy w regionie.

F

Europa dyskutuje o przyszłości
Wśród gości tegorocznego Forum
znaleźli się przedstawiciele najważniejszych
polskich władz państwowych: premier
Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu
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Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz ministrowie polskiego rządu. Należy ponadto wymienić
znamienitych gości zagranicznych: Sauliusa
Skvernelisa, premiera Litwy, Davida Roya
Lidingtona, ministra gabinetu, kanclerza
Księstwa Lancaster i członka Brytyjskiego Biura Gabinetowego, Tibora Navracsicsa, komisarza Komisji Europejskiej ds.
edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Edgarsa Rinkēvičsa, łotewskiego ministra
spraw zagranicznych, Pétera Szijjártó – ministra spraw zagranicznych i handlu z Węgier, Angelo Farrugię – marszałka Izby Reprezentantów z Malty, Stepana Kubiva
– pierwszego wicepremiera, ministra rozwoju gospodarczego i handlu w Gabinecie Ministrów Ukrainy, Jánosa Latorcai
– wicemarszałka Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Valeri Simeonova, wicepremiera ds. polityki gospodarczej i demograficznej w rządzie Bułgarii.
Perspektywa zbliżających się wyborów
samorządowych oraz zapowiedź podejmowania tematów dotyczących sposobów
poprawy działania samorządów – między
innymi w aspekcie finansowym – sprowadziły do Krynicy również liczne grono
przedstawicieli władz samorządowych,

którzy o wyzwaniach swoich „małych ojczyzn” rozmawiali w ramach odrębnego
panelu tematycznego pod nazwą „Forum
Regionów”.
O najważniejszych kwestiach gospodarczych dyskutowali także przedstawiciele polskich i zagranicznych firm o zasięgu regionalnym i globalnym, wśród nich
m.in.: prof. Herman Simon z Simon-Kucher & Partners, Dominika Bettman,
prezeska Zarządu Siemens Sp. z o.o., Piotr
Dziwok, prezes Shell Polska Sp. z o.o, Mirosław Kowalik, prezes ENEA SA, Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej
Grupy Energetycznej SA, Filip Grzegorczyk, prezes firmy Tauron Polska Energia
SA, Filip Thon, członek Executive Committee Retail Innogy SE, prezes zarządu Innogy Polska SA, Michał Krupiński, prezes
Banku Pekao SA oraz Marek Dietl, prezes
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Na Forum byli również obecni przedstawiciele największych polskich i międzynarodowych spółek oraz organizacji.
W obradach wzięli udział m.in.: Steven
Harman, wiceprezes Amazona w Europie,
Robert Bednarski, dyrektor Facebooka na
Europę Środkowo-Wschodnią, Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage Sp. z o.o.,

Dariusz Blocher, prezes zarządu BUDIMEX, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Daniel Obajtek, prezes
zarządu, dyrektor generalny PKN ORLEN SA, Piotr Woźniak,
prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska
Miedź, Mateusz Aleksander Bonca, prezes zarządu Grupy
LOTOS oraz Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa zarządu
ENERGA SA.

Wspólne wartości i wyzwania
Hasło przewodnie tegorocznego Forum – „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?” – odnosiło się
kwestii integracji, która, dopóki toczyła się wokół gospodarki,
przebiegała sprawnie. Jednak odkąd na początku XXI wieku coraz częściej i głośniej zaczęto mówić o wartościach, na fundamencie wizji europejskiej Wspólnoty zaczęły się pojawiać coraz
poważniejsze rozdźwięki, których najbardziej spektakularnym
efektem był Brexit. Współczesna Europa zdaje się być podatna na podziały. Czy istnieje zatem szansa na znalezienie wspólnych wartości dla tego kontynentu? Które z nich powinny stać
się fundamentem Europy przyszłości? Odpowiedzi na te pytana poszukiwano podczas sesji plenarnej nawiązującej do hasła
przewodniego Forum.
Podczas sesji plenarnych tegorocznego Forum podjęto także inne temat, jak „Między gospodarką a polityką. Europa
w poszukiwaniu recept na wzrost społeczny i gospodarczy”; „Jak
skutecznie budować innowacyjną gospodarkę? Doświadczenia
– inspiracje – strategie”; „Europa – wczoraj, dziś, jutro”; „Brexit a przyszłość Unii Europejskiej”; „Europa w poszukiwaniu wartości”; „Inwestycje w zdrowie a gospodarka zdrowia – wyzwania
zdrowotne państwa w kontekście rozwoju”.
XXVIII Forum Ekonomiczne rozpoczęło się dyskusją na temat możliwych scenariuszy rozwoju Europy. W debacie „Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na
wzrost gospodarczy i społeczny” wzięli udział: Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów, Valeri Simeonov, wicepremier ds. polityki gospodarczej i demograficznej Bułgarii, Stepan Kubiw,
pierwszy wicepremier Ukrainy, William Ribaudo, partner zarządzający Deloitte, Filip Thon, prezes zarządu Innogy Polska
oraz Reiner Schlatmann, prezes Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Gości powitali marszałek województwa
małopolskiego Jacek Krupa oraz burmistrz Krynicy-Zdroju, Dariusz Reśko.
Podczas debaty inauguracyjnej goście poruszyli temat zależności między gospodarką a państwem i wpływu bezpieczeństwa politycznego na sytuację gospodarczą. Nie zabrakło
także nawiązania do konfliktu Ukraina-Rosja i jego skutków ekonomicznych. Rozmawiano również o zjawisku tak zwanego „złego biznesu”. Uczestnicy debaty dużą wagę przykładali do
zmian struktury społecznej w Europie oraz do wpływu tego procesu na sytuację gospodarczą kontynentu. Podkreślano także rolę
Polski w sektorze energetycznym światowej gospodarki. Wicepremier Beata Szydło poruszyła również kwestię sytuacji wielkich firm, które mają swoje oddziały w Polsce.
Istotnym wydarzeniem była prezentacja raportu „Wyzwania
ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej” przygotowanego przez grono ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz wyzwań, wskazano w nim także działania, które mogą łagodzić skutki aktualnych problemów, takich jak na przykład wpływ starzenia się ludności na polską gospodarkę. Tu wymieniono m.in. udzielanie pomocy rodzinom w opiece nad dziećmi i osobami starszymi w celu aktywizacji zawodowej kobiet. Rektor SGH w Warszawie, prof. dr hab. Marek Rocki wskazywał także na rolę edukacji w procesie dobrego przygotowania kolejnych
pokoleń do konkurowania na rynku pracy.
¯

Jeżeli masz w swojej rodzinie,
znasz taką osobę, albo sam potrzebujesz pomocy ﬁnansowej
na leczenie i rehabilitację po wypadku komunikacyjnym, złóż
wniosek o założenie subkonta.
Subkonto umożliwia pozyskiwanie 1% podatku i darowizn od
członków rodzin, znajomych,
przyjaciół i ludzi dobrej woli.
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Ochrona zdrowia i przyszłość biznesu
Jedną ze ścieżek tematycznych w Krynicy – w ramach Forum Ochrony Zdrowia – była również opieka zdrowotna jako
fundament funkcjonowania państwa. Zawierała ona kilkanaście paneli tematycznych, dotyczących m.in. poprawy jakości
usług zdrowotnych, efektywności zarządzania w służbie zdrowia, zapewnienia dostępu do najnowocześniejszych technologii
medycznych czy modelu płatności za
efekty leczenia.
Podczas uroczystej gali zostały także
wręczone nagrody dla zwycięzców Rankingu IX Forum Ochrony Zdrowia,
a w uroczystości wziął udział minister
zdrowia, Łukasz Szumowski.
Nagrodzono Medicalgorithmics SA
w kategorii „Produkcja sprzętu i wyrobów
medycznych”, w kategorii „Produkcja
leków” – Adamed Pharma SA, w kategorii „Badania kliniczne” – Polski Bank
Komórek Macierzystych SA, w kategorii
„Diagnostyka” – Klinikę Neuroradiochirurgii sp. z o.o., w kategorii „Szpitale
i przychodnie prywatne” – Vivadental
sp. z o.o., natomiast w kategorii „Szpitale i przychodnie publiczne” nagrodę
otrzymał Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz.
Gala rozdania nagród stanowiła preludium do sesji plenarnej, która była centralnym punktem drugiego dnia Forum.
Sesja „Inwestycje w zdrowie a gospodarka zdrowia – wyzwania zdrowotne państwa w kontekście rozwoju gospodarczego” w ramach debaty „Wspólnie dla
Zdrowia” zgromadziła ministrów, którym
w dyskusji na temat systemu ochrony zdrowia przewodził premier Mateusz Morawiecki. Było to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w 28-letniej historii
Forum Ekonomicznego. Jeszcze nigdy
w żadnej sesji plenarnej nie uczestniczyło w jednym miejscu tylu członków polskiego gabinetu.
Po raz drugi zorganizowano w Krynicy
– z myślą o młodych, innowacyjnych
przedsiębiorcach – ścieżkę Startup Session
Elite. 21 startupów miało możliwość zaprezentowania swoich pomysłów na stoiskach w Economic Accelerator Zone, pitchowania w Strefie Polskiego Funduszu
Rozwoju oraz odbycia licznych spotkań
biznesowych z uczestnikami konferencji.
Tegoroczna edycja Startup Session została znacznie rozbudowana w stosunku do
ubiegłego roku m.in. dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – partnera ścieżki.
W jej ramach zorganizowano cztery panele
dotyczące startupów i nowych technologii: „Inwestowanie w startupy – jak robić
to mądrze?”; „Polskie startupy w globalnym wyścigu – czy mamy szansę?”; „Wie-
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Z rąk premiera Mateusza Morawieckiego nagrodę „Człowieka Roku” odebrał premier Litwy, Saulius Skvernelis

dza i innowacje kluczem do sukcesu – czy
biznesu można się nauczyć?” oraz „Autem
czy hyperloopem? Jaka jest przyszłość
transportu?”.
Bo Ji, prodziekan Global Executive
Education i główny przedstawiciel na
Europę Cheung Kong Graduate School of
Business wygłosił przemówienie pt. „Unicorn czy Dragon – jak wejść na chiński rynek?”.

Wybitni nagrodzeni
Tytuł Człowieka Roku 2017 tym razem otrzymał premier Litwy, Saulius
Skvernelis. Nagrodę przyznano głosami
kapituły Rady Programowej Forum Ekonomicznego. O zasługach litewskiego
premiera dla rozwoju Polski i Litwy mówił premier Mateusz Morawiecki, który
szczególny akcent położył na doskonałą
współpracę z Orlen Lietuva i litewskimi
kolejami.
Obok tytułu Człowieka Roku wręczone zostały statuetki w trzech innych kategoriach. Firmą roku 2017 został Polski
Fundusz Rozwoju. Za najlepszą organizacją pozarządową uznano Polską Akcję
Humanitarną, a nagrodę w kategorii
„Nowa Kultura, Nowej Europy” imienia
Stanisława Vincenza otrzymał Krzysztof
Penderecki.
Dwanaście paneli dyskusyjnych oraz
gala rozdania nagród karpackich stanowiły
przegląd najważniejszych wyzwań stojących przed naszą częścią kontynentu.
W ramach ścieżki dyskusyjnej „Europa
Karpat”, zainicjowanej przez Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP, podczas
panelu „Sąsiedzi Europy czy sąsiedzi w Europie?” mówiono o polityce migracyjnej
i polityce sąsiedztwa, a o kierunkach
współpracy dyskutowano w ramach paneli
„Trójmorze – współpraca państw europejskich” oraz „Europa Środkowa – infrastruktura w przebudowie”. Dużą uwa-

gę poświęcono również kwestiom bezpieczeństwa, które zostały uwzględnione
w dyskusjach: „Ciche połoniny – jak zapewnić bezpieczeństwo polityczne w Europie Karpat?” oraz „Wschodnia tarcza
Atlantyckiego Sojuszu”. W trakcie paneli „Europa Środkowa – zwornik kultur
– chrześcijańskie fundamenty” i „Karpacka
oikouménē – jak ocalić ją dla przyszłych
pokoleń?” podkreślono konieczność zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego, które należy pielęgnować dla kolejnych pokoleń.
Goście XXVIII Forum Ekonomicznego mieli również okazję skorzystać z bogatej oferty kulturalnej. Koncerty muzyki bałkańskiej, młodych polskich artystów,
promocje książek, jak i wystawy o tematyce historycznej czy etnograficznej, a nawet pokaz kulinarny uatrakcyjniły trzydniowe Forum i były doskonałym uzupełnieniem jego merytorycznych treści.
Obejrzeć można było stanowiące część kolekcji galerii „Dziedzictwo” oryginalne
ukraińskie stroje ludowe z końca XIX
i początku XX wieku, posłuchać koncertu
łotewskiej grupy jazzowej Maris Briezkalns Jazz Quintet, wzbogaconego o projekcję obrazów Marka Rothki oraz muzyki nieformalnego ambasadora kultury
węgierskiej, zespołu Hungarian FolkEmbassy. Uczestnicy mogli także wziąć udział
w warsztatach kulinarnych, zawierających
akcenty kultury łemkowskiej w nowoczesnej formie, prowadzonych przez
uczestnika programu MasterChef – Szymona Czerwińskiego. Zaś serca publiczności podbił Marko Marković – wirtuoz
trąbki i gwiazda muzycznego nurtu balkan brass.
Organizatorem dorocznego Forum
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich,
a Głównym Partnerem – Województwo
Małopolskie.
I
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Płock – miasto inwestycji
Rozmawialiśmy z mieszkańcami na ulicach i w sklepach, prowadziliśmy dedykowane spotkania tematyczne z grupami osób zainteresowanych, a także rozmawialiśmy z lokalnymi
liderami i osobami zaangażowanymi w swoich lokalnych i branżowych specjalnościach
– o planach i strategiach inwestycyjnych Płocka opowiada Aneta Pomianowska, dyrektor
polityki gospodarczej miasta Płocka.
Rozmawia ANETA SIENICKA
Jakie są najważniejsze inwestycje obecnie realizowane w Płocku?
– Budżet Miasta Płocka w 2018 roku
przekroczył 1 miliard złotych, a ponad 350
milionów z tego budżetu zostało przeznaczone na inwestycje stymulujące rozwój miasta. W fazie końcowej jest zakres
realizowany w ramach projektu: „Rozwój
systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Płocka”, dla którego miasto pozyskało środki z EFRR w ramach RPO
WM 2014–2020. Projekt obejmował zakup 25 szt. autobusów hybrydowych
oraz zakup wiat przystankowych, systemu
dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu i systemu powiadamiania SOS;
budowę parkingu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy Cmentarzu Komunalnym oraz rozbudowę ulicy Łukasiewicza
i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Tysiąclecia i Mickiewicza.
W 2018 roku zakończony zostanie
również projekt „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka”, na którego wykonanie także pozyskano środki EFRR
w ramach RPO WM na lata 2014–2020
w wysokości prawie 11,5 mln zł. Zakres
projektu obejmował budowę 13 km dróg
dla rowerów na terenie miasta Płocka wraz
z przebudową infrastruktury.
Trwa realizacja zadania „Rozbudowa
i przebudowa ciągu drogowego ulicy
Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt
w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo”. Kolejnym projektem jest budowa
trasy północno-zachodniej miasta Płocka,
na której realizację pozyskano ponad
100 mln zł ze środków unijnych. Jest to
długo wyczekiwana przez mieszkańców
miasta inwestycja, gdyż w wyniku jej realizacji przewiduje się udrożnienie ciągów
komunikacyjnych w centrum miasta oraz
wyprowadzenie ruchu pojazdów przewożących substancje niebezpieczne na
obrzeża Płocka poza tereny zurbanizowane.
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Aktualnie trwają prace nad zagospodarowaniem Płockiego Nabrzeża Wiślanego w ramach inwestycji „Aktywizacja
społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta
Płock”. 22 sierpnia 2018 roku rozpoczął
się remont ulicy Kutnowskiej, na którego
realizację udało się pozyskać dotację z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Prace potrwają
do pierwszych dni października br.
W sierpniu bieżącego roku oddano do
użytku tereny zielone przy alei Roguckiego, które również przy wsparciu unijnym zostały zrealizowane w ramach zadania: „Przebudowa alei A. Roguckiego
i zagospodarowanie terenów przyległych
do alei”.
Jakie są zatem plany na przyszły rok?
– Kontynuując dostosowywanie infrastruktury komunikacyjnej naszego miasta do nowoczesnych standardów, mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, Gmina – Miasto
Płock złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach
RPO WM 2014–2020 dla projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej
na terenie Miasta Płocka – etap II”.

Przedsięwzięcie zakłada m.in.: przebudowę całej al. Kilińskiego wraz ze wszystkimi skrzyżowaniami, budowę nowego
wiaduktu do płockiego ogrodu zoologicznego i nowego parkingu na terenie
ZOO, kupno kolejnych ośmiu autobusów
niskoemisyjnych oraz rozbudowę Inteligentnego Systemu Transportowego. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się
na 2019 rok, jednakże ze względu na szeroki zakres przedsięwzięcia przewiduje się
dwuletni okres realizacji.
W przyszłym roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych
z wykonaniem alejek na koronie Skarpy
wraz z regulacją i odprowadzeniem wód
deszczowych, wzmocnieniem Skarpy oraz
budową placu zabaw przy ul. Kazimierza
Wielkiego na osiedlu Stare Miasto. Kolejnym przedsięwzięciem jest budowa ulicy Parcele – miasto będzie starać się o pozyskanie środków z „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Ponadto priorytetem inwestycyjnym miasta będzie dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych.
W najbliższym czasie miasto będzie
przygotowywać się do kompleksowego zagospodarowania Placu Nowy Rynek,
obejmującego zagospodarowanie placu,
budowę drogi wraz ze ścieżką rowerowej,
odwodnienie terenu oraz budowę sali koncertowej w przedmiotowej lokalizacji.
Dążąc do zwiększenia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej naszego miasta
w 2019 roku, planuje się rozpoczęcie procesu inwestycyjnego projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku
poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym”, w ramach którego zaplanowano wybudowanie nowego odcinka ul. Przemysłowej na odcinku od trasy północno zachodniej miasta Płocka do
drogi powiatowej nr 5205W wraz z układem komunikacyjnym oraz uzbrojeniem
obecnych terenów rolniczych osiedla
Trzepowo w pełną infrastrukturę techniczną.
Projektowane i realizowane będą również zwycięskie projekty z tegorocznej edy-
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cji Budżetu Obywatelskiego Miasta Płocka.
Na co w szczególności zwraca się uwagę,
planując dalszy rozwój miasta i w jakim
kierunku ten rozwój zmierza w przypadku
Płocka?
– W ostatnim roku intensywnie pracowaliśmy poszukując odpowiedzi na to
pytanie. Rozmawialiśmy z mieszkańcami
na ulicach i w sklepach, prowadziliśmy dedykowane spotkania tematyczne z grupami osób zainteresowanych, a także
rozmawialiśmy z lokalnymi liderami i osobami zaangażowanymi w swoich lokalnych i branżowych specjalnościach. Poszukiwanie kierunków rozwoju miasta pozwoliło nam wskazać trzy kluczowe obszary:
• Zdrowe społeczeństwo,
• Dynamiczny HUB innowacji i technologii,
• Harmonijna przestrzeń do życia.
Wokół tych kierunków budowaliśmy
pomysły na Płock, które zostały ujęte
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Płocka do 2030 roku przyjętej
przez Radę Miasta Płocka w czerwcu 2018
roku. Jest ona dostępna pod adresem
http://bip.ump.pl/?show_cat=210gTXAx
Czy są jakieś specjalne zachęty dla inwestorów, które mogłyby skłonić ich do
inwestowanie w mieście?
– W Referacie Polityki Gospodarczej
Miasta działa Zespół Obsługi Inwestora
oraz Zespół PPP funkcjonujący w strukturze Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej każdy przedsiębiorca czy potencjalny inwestor otrzymuje niezbędną
obsługę w zakresie informacji o dostępnych w mieście nieruchomościach, projektach inwestycyjnych, w tym projektach
w formule PPP, obowiązujących przepisach
i procedurach oraz możliwościach kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami. Referat świadczy opiekę nad indywidualnymi przedsięwzięciami.
Zespół dysponuje bazą ofert inwestycyjnych zawierającą dostępne tereny będące własnością Miasta oraz tereny będące
w posiadaniu osób prywatnych, które noszą się z zamiarem ich sprzedaży. Władze
Miasta gotowe są do tworzenia oferty inwestycyjnej dla konkretnego inwestora
– na podstawie otrzymanych informacji
analizowane są dostępne nieruchomości
i przedstawiane te, które spełniają wymagania. Miasto wspiera potencjalnych inwestorów na każdym etapie planowania,
przygotowywania i realizacji procesów inwestycyjnych. Skłonne jest włączać się
w proces scalania nieruchomości oraz
wspierać negocjacje z operatorami infrastruktury np. teleinformatycznej, którzy
działają na terenie Płocka. Poprzez Miejski Urząd Pracy Miasto włącza się także
w proces przygotowania kadry.

Od 2014 r. na terenie Miasta Płocka
obowiązuje uchwała w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, która do
końca 2020 roku stanowi bezpośrednie
wsparcie dla przedsiębiorców. Inwestor
w ramach powyższej uchwały uzyskać
może zwolnienie od podatku od nieruchomości na maksymalnie pięć lat. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest realizacja na terenie Miasta Płocka nowej inwestycji oraz utworzenie w ramach tej inwestycji nowych miejsc pracy. Całkowita kwota zwolnienia przyznana jednemu
przedsiębiorstwu nie może przekroczyć
200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.
Jakiego rodzaju inwestycje są lub będą
realizowane w Płocku w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego?
– Miasto Płock, przy zaangażowaniu
Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej
Miasta, aktywnie realizuje przedsięwzięcia w formule PPP. Wśród nich jest modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku. W 2013
roku rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji pilotażowego projektu modernizacji energetycznej budynków użyteczności
publicznej w formule ESCO, bazując na
dość ograniczonych wówczas doświadczeniach innych polskich miast. W dniu
4 listopada 2015 r. podpisana została umowa o PPP na realizację projektu. Przedmiotem projektu była realizacja inwestycji obejmującej zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej 24 obiektów użyteczności publicznej Gminy-Miasta Płock, mającej na
celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Zgodnie z Umową PPP Partner Prywatny zobowiązał się
do zapewnienia finansowania przedsięwzięcia, tj. do pokrycia kosztów prac projektowych, robót budowlanych, zakupu,
montażu i obsługi odnawialnych źródeł
energii, zarządzania energią i usuwania
awarii powstałych w okresie utrzymania
obiektów w zakresie przeprowadzonej modernizacji.
Oprócz powyższej umowy na modernizację energetyczną, miasto przystąpiło do realizacji kolejnych projektów
w formule PPP, takich jak budowa centrum
sportowo-rekreacyjnego w Płocku przy ulicy Gałczyńskiego, które będzie miało
m.in. za zadanie przejęcie funkcji Pływalni
Miejskiej przy Al. Kobylińskiego. Celem
przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Płock i regionu dostępu do całorocznej, wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej i rekreacji wodnej, a tym samym wzbogacenie obecnej oferty programowej o nowe
usługi sportowe i rekreacyjne dla osób
w różnym przedziale wiekowym oraz

o różnym stanie zdrowia i poziomie
sprawności. Obecnie trwa faza dialogu
konkurencyjnego z podmiotami zainteresowanymi realizacją przedsięwzięcia.
Kolejna jest modernizacja energetycznej obiektów użyteczności publicznej
w Płocku – edycja druga. Założeniem Projektu jest wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej maksymalnie 34
obiektów użyteczności publicznej Miasta.
Projekt jest na etapie naboru partnerów
prywatnych zainteresowanych realizacją
przedsięwzięcia.
Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego przewiduje wymianę opraw na nowoczesne i energooszczędne, naprawę
lub wymianę uszkodzonych słupów oraz
ewentualne dogęszczenie latarni w miejscach słabo oświetlonych. W kwietniu
2018 roku podpisano umowę na doradztwo oraz wykonanie inwentaryzacji
i audytu energetycznego oświetlenia ulicznego oraz wyceny majątku oświetleniowego Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Płock.
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku nad zalewem Sobótka
zakłada zabudowę części działek na Zalewnie Sobótka z przeznaczeniem na centrum sportowo-rekreacyjne w formule
koncesji na roboty budowlane. W pierwszym kwartale 2018 r. podpisano umowę
na wybór doradcy do projektu oraz przygotowanie niezbędnych analiz przedrealizacyjnych.
Jakie działania podejmują władze miasta,
żeby przyciągać do siebie inwestorów?
– Miasto skupia się na efektywnym
przyciąganiu nowych inwestycji. Aby pozyskać inwestorów, Miasto realizuje aktywną, zewnętrzną promocję gospodarczą
na poziomie międzynarodowym – poprzez
CIFAL oraz na poziomie krajowym. Promocja realizowana jest poprzez szereg działań mających na celu zapoznanie adresatów ze specyfiką i potencjałem Płocka oraz
kreowanie pożądanego wizerunku miasta.
Różnorodność form promocji zapewnia
szeroki zasięg promocji Płocka i efektywne
budowanie wizerunku miasta. Najefektywniejsze formy promocji to: udział
w polskich i zagranicznych konferencjach,
targach inwestycyjnych oraz misjach gospodarczych, artykuły i reklamy prasowe
oraz strona internetowa www.rozwojmiasta.plock.eu i materiały promocyjne.
Połączenia komunikacyjne są jedną
z najistotniejszych kwestii, które bierze pod
uwagę potencjalny inwestor. Aby stworzyć
w Płocku korzystne warunki do inwestowania, niezbędna jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury
transportowej. W tym celu realizowana
jest budowa strategicznych połączeń komunikacyjnych miasta oraz modernizacja
istniejących dróg wyjazdowych.
I
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Browar Przystań
– dziedzictwo regionu w Parku Śląskim
Jeszcze w tym roku w Parku Śląskim otwarty zostanie Browar Przystań – inwestycja Grupy
Kapitałowej KLG S.A. To, jak twierdzi prezes Paweł Wnętrzak, wyjątkowe miejsce z kilkudziesięcioletnią historią, które zyskało nowe życie, a połączenie dziedzictwa regionu z wizją
tworzenia, pasją oraz doświadczeniem na rynku inwestycyjnym to najwłaściwsza droga.
Rafał Korzeniewski
rowar Przystań to multifunkcjonalny obiekt gastronomiczny na
miarę XXI wieku, zlokalizowany
w jednym z najbardziej znanych
oraz przepełnionych historią regionów
Górnego Śląska. Budynek położony jest
nad wodą, 400 m od Stadionu Śląskiego,
w sąsiedztwie Parku Etnograficznego,
Planetarium, Śląskiego ZOO, ogrodu ró-
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Paweł Wnętrzak, prezes KLG S.A.
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żanego „Rosarium” oraz Śląskiego Wesołego Miasteczka. Intensywnie rekultywowane miejsce staje się obecnie centrum
rekreacyjnym Górnego Śląska. Oznacza to
trafioną inwestycję, która zapowiada sukces biznesowy. To jednak nie jedyne kryterium, które stanowi o wyjątkowości koncepcji Pawła Wnętrzaka.
– Park Chorzowski to miejsce szczególne. Jego historia na stałe związana jest
z naszym regionem, ale także z jego
mieszkańcami. Osoby, które tu dorastały, mają swoje wspomnienia z minionych
lat, pamiętają Przystań z czasów, gdy była
miejscem tłumnie odwiedzanym przez gości – jednym z najbardziej znanych i szanowanych punktów gastronomicznych na
Śląsku – mówi Paweł Wnętrzak, Prezes
KLG S.A. – Ja jestem jedną z takich osób,
które cenią wartość sentymentalną tego
miejsca. Dlatego właśnie szczególnie
martwił mnie stan obiektu oraz fakt, że
poprzednie inwestycje w budynek przez
lata nie przynosiły rezultatu. Przystań
niszczała. Uznałem, że należy odnowić tę
historyczną przestrzeń i stworzyć miejsce,
które będzie przeznaczone dla mieszkańców: ciepłe, tętniące pozytywną energią i przestrzenią do wspólnego odpoczynku. Zrobiliśmy to, zwracając baczną
uwagę, by zachować piękne elementy wykończenia i ozdoby budynku. Chcemy

przywrócić temu miejscu dawny splendor,
ale także tchnąć w nie nowego ducha.
Przystań ma ogromy potencjał rozwoju
kultury i sztuki – nie tylko tej lokalnej.
W projekt zaangażowana jest Ewa Minge, z którą bardzo mocno pracujemy
nad tym, żeby wykorzystać Przystań dla
rozwoju potencjału ludzi i regionu – dodaje.

Ewa Minge

Fot. Szymon Brodziak

Pomnik kultury dla Śląska
– To, co tworzy Paweł Wnętrzak, można nazwać pomnikiem kultury dla Śląska. Takie miejsca są bardzo potrzebne
w tym regionie. Śląsk – bardzo piękny, bardzo bogaty i z mocnymi korzeniami, zasługuje na tego typu przestrzenie
– mówi Ewa Minge. – Przystań to miejsce, które ma być dobrą inwestycją biznesową. Ale zarabiać można na rzeczach wartościowych lub bezwartościowych. Połączenie biznesu z wartościami: ze sztuką, z kulturą, oddanie miejsca ludziom, którzy są utalentowani, ale nie mają gdzie tego pokazać – jest bardzo ważne. Chcemy, by Browar Przystań był właśnie takim miejscem, w którym połączą się przestrzenie sztuki nieodkrytej, młodych, nieznanych artystów, ale także sztuki wysokiej. Na terenie Śląska mamy wielu wybitnych ludzi, którzy chcą wesprzeć to przedsięwzięcie. Już teraz zapowiadamy wydarzenia
kulturalne, które będą odbywały się w Przystani – dodaje.

Wiele spójnych pomysłów
Browar Przystań jest odpowiedzią na jedną spójną koncepcję biznesową opartą na kilku mocnych filarach: rekreacji
w rodzinnej atmosferze, integracji lokalnej społeczności, ekspresji sztuki – tej debiutującej oraz wysublimowanej, reprezentowanej przez sławy – oraz na produktach najwyższej jakości. Jednym z tych produktów będzie piwo kraftowe klasy premium. Podziemia Przystani wyposażone zostały w instalację do produkcji trunku firmy O.SALM, która może wyprodukować 2200 hektolitrów piwa rocznie. – Chcemy, by
wszystko, co związane jest z Przystanią, miało najwyższą jakość. W biznesie należy unikać półśrodków. Dlatego instalacja
do produkcji piwa, którą sprowadziliśmy, także jest z najwyższej półki. Dzięki temu będziemy mogli wytwarzać bardzo dobre piwo, które goście będą z przyjemnością smakować w otoczeniu rodziny i przyjaciół w szczególnym, klimatycznym lokalu z duszą. Uważam, że to właściwa droga
– mówi Paweł Wnętrzak.
Browar Przystań będzie także zapleczem komercyjnych spotkań, bankietów i konferencji. Także w tym aspekcie widać jednak głębsze, całościowe spojrzenie Prezesa KLG S.A. na koncepcję obiektu. Dzięki starannie przeprowadzonej konserwacji
budynku, która pozwoliła zachować ozdobne elementy oryginalnej architektury, Przystań będzie stanowiła eleganckie tło
dla wydarzeń biznesowych i rodzinnych. Bardzo ważnym punktem będzie także autorskie menu stworzone przez szefa kuchni. – Przystań to miejsce, które będzie tworzyć i rozumieć sztukę. Absolutnie zaliczamy do niej sztukę kulinarną. Założeniem
twórców tego miejsca oraz szefa kuchni jest pokazanie pasji
tworzenia i dzielenie jej z gośćmi. Będzie to wyróżnik Browaru
Przystań – mówi Ewa Minge.

Inwestycje z potencjałem społecznym
Branża HoReCa jest jednym z obszarów zainteresowania
Grupy Kapitałowej KLG S.A. Osiągnięciem firmy są także m.in.
inwestycje w sektor nieruchomości i rekreacyjny. Twórcy spółki zapowiadają inwestycję w parku na Muchowcu, która będzie wpisywała się w koncepcję połączenia efektywności biznesowej inwestycji z jej dużym potencjałem społecznym. – Nasze nieruchomości mają, oczywiście, stanowić efektywną inwestycję biznesową. Dotyczy to zarówno Browaru Przystań,
jak kompleksu Active Life na Muchowcu – mówi Paweł Wnętrzak. – To jednak nie wszystko: zależy nam na tym, by obiekty, w tym ogólnodostępne miejsca rekreacyjne, które tworzymy, odpowiadały na potrzeby ludzi – były dla nich przydatne
i atrakcyjne, by jednoczyły ludzi i dawały im radość ze spędzania
czasu w pobliżu przyrody, w pozytywnej atmosferze. To bardzo istotne z naszego punktu widzenia. Projekty, w które się
angażujemy, zawsze muszą mieć „to coś”.
I

KRS 0000198280
To już 15-sty rok jak Fundacja
„Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
pomaga oﬁarom wypadków komunikacyjnych… Pomóż i Ty!
Razem
możemy więcej…
Pomóż nam pomagać!

www.fundacjanadzieja.com
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Kongres 60 Milionów
– Globalny Zjazd Polonii za nami
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Kolejna edycja cyklicznego już wydarzenia, Kongresu 60 Milionów – Globalnego Zjazdu
Polonii, odbyła się w dniach 30–31 sierpnia br. w Rzeszowie. Prelegenci i zaproszeni goście
podejmowali tematy ważne z punktu widzenia Polaków z kraju oraz Polonii z całego świata.
W 15 panelach dyskusyjnych udział wzięło 96 prelegentów.
Aneta Sienicka
aki powinien być wizerunek Polski
na arenie międzynarodowej? Czy
polska innowacja może być produktem eksportowym? Jaka jest rola
Kościoła w budowaniu wspólnoty
wśród Polonii? To tylko niektóre pytania,
na jakie starali się odpowiedzieć uczestnicy
Kongresu 60 Milionów. Podczas rzeszowskiej edycji wydarzenia reprezentanci środowisk polonijnych, politycy
i prezesi polskich firm o międzynarodowej sławie, przedstawiciele nauki i samorządów czy liderzy opinii publicznej,
przybyli do Rzeszowa, by porozmawiać
o integracji Polaków.
Wśród gości rzeszowskiej edycji Kongresu znaleźli się m.in.: pełnomocnik
rządu ds. dialogu międzynarodowego senator Anna Maria Anders, amerykańska
dziennikarka Rita Cosby, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Adam Hamryszczak, członek parlamentu
Zjednoczonego Królestwa Daniel Kawczynski, wiceprzewodniczący Komisji
Obrony Narodowej i członek Komisji Infrastruktury Wojciech Buczak, kierownik
Sekcji Polskich Inwestycji Zagranicznych
Karolina Wawrzyniak czy reżyser i aktor
Paweł Deląg.
Kongres otworzył m.in. Władysław
Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, które było partnerem głównym
wydarzenia.
Tematy wiodące ostatniej edycji Kongresu to m.in.: Polska innowacja jako produkt eksportowy – działania rządu wspierające Polaków (fundusze dla przedsiębiorców); nowe Trójmorze i program Polska 3.0 współpraca transgraniczna; transfer wiedzy i innowacji; bezpieczeństwo
energetyczne i Nowy Jedwabny Szlak,
bezpieczeństwo Polski i Polaków; MARKA POLSKA – współpraca międzynarodowa polskich przedsiębiorców – budowanie dobrych praktyk; współpraca regionów, rola placówek dyplomatycznych i organizacji w budowaniu partnerstwa miast i regionów; sposoby na
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Wśród wielu gości wydarzenia znaleźli się m.in.: Jerzy Kwieciński – minister rozwoju i senator Anna Maria Anders

Podczas Kongresu odbyła się prezentacja fragmentów filmu „Dywizjon 303”

zjednoczenie 60 mln – inicjatywy łączące Polaków – media i organizacje polonijne; rola kościoła w budowaniu wspólnoty wśród Polonii na wszystkich kontynentach.
Ponadto dla Polonii, która przybyła do
G2A Arena, przygotowano Strefę Innowacji, na której zaprezentowały się najciekawsze start-upy z południowo-wschodniej Polski, a także Strefę Miast Podkarpackich, na której miasta z województwa

zaprezentowały swoje unikatowe produkty.
„Ważne jest, żebyśmy potrafili w ramach naszej polskiej diaspory stworzyć
taką sieć – sieć Polaków, którzy nie tylko
spotykają się, ale którzy rozmawiają o ważnych problemach dla Polski i dla świata”
– podsumował cel Kongresu minister
rozwoju i inwestycji Jerzy Kwieciński.
Więcej Informacji na temat Kongresu
60 Milionów: http://60mln.pl/.
I
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Certyfikat oparty na rzetelnej weryfikacji
Czym certyﬁkat jakości biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” różni się od innych? Jest
oparty na rzetelnej, dogłębnej weryﬁkacji. Istotną rolę pełni spotkanie w siedzibie ﬁrmy,
które pozwala audytorowi zarówno na zapoznanie się z wymaganymi dokumentami, jak
i rozmowę z pracownikami czy przedstawicielami związków zawodowych. Dzięki temu oceniane są sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne
czy jakość wyrobów.
patronat magazynu
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Rafał Korzeniewski
Od I do XXI edycji Programu
W 1998 roku w Warszawie zostaje oddana do użytku stacja metra Centrum, Robert Maćkowiak zostaje wicemistrzem
Europy w biegu na 400 m, a Sejm uchwala ustawę o nowym podziale Polski na
16 województw. W tym samym czasie
pierwsze firmy zdobywają tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”. To już 20 lat! Od
tego czasu do Programu napłynęło 10 976
zgłoszeń, przyznano 9 728 Certyfikatów
i 1,1 ton statuetek. Przez 20 lat tytuł
„Przedsiębiorstwo Fair Play” wzmacniał
wizerunek polskich przedsiębiorstw.

zacji gospodarczych, parlamentarzystów,
korpusu dyplomatycznego i innych zaproszonych gości.

Korzyści
II etap
Trwa II etap Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018. Etap niezwykle
istotny, ponieważ pozwala organizatorom
programu naprawdę dobrze poznać uczestniczące w Programie firmy. W przedsiębiorstwach, które pomyślnie przeszły weryfikację w pierwszym etapie przeprowadzany jest audyt, którego celem jest
sprawdzenie informacji podanych w ankietach. Ich rzetelne i skrupulatne wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do
programu. Akredytowani przez Komisję
Ogólnopolską audytorzy podróżują po całej Polsce, aby dotrzeć do każdej z firm.
Sporządzone przez nich szczegółowe raporty ze spotkań są podstawą nominacji
do przyznania certyfikatu i nagrody głównej. Ostateczna decyzja należy do Kapituły
Programu. Nie jest to decyzja łatwa, dlatego podjęto wszelkie starania, aby stworzyć przejrzysty proces weryfikacji, dokładnie udokumentowany oraz określony jawnymi regułami. Najwięcej firm w tegorocznej edycji pochodzi z województw
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego. Wyniki programu zostaną przedstawione już w listopadzie,
podczas uroczystej gali z udziałem uczestników programu, mediów, przedstawicieli
centralnych władz państwowych, organi-
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Legitymowanie się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” przekłada się na odbiór firmy przez otoczenie biznesowe. Jest
to też rodzaj zobowiązania, które motywuje do dalszej pracy i zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań ulepszających działanie firmy. Dla Laureatów logo
Programu staje się nieodłącznym elementem działań wizerunkowych, promocyjnych i marketingowych. Stanowi komunikat skierowany do pracowników,
kontrahentów, klientów i wszystkich zainteresowanych, że przedsiębiorstwo kieruje się zasadami etyki biznesu.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest tam,
gdzie mówi się o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Jednocześnie „Przedsiębiorstwo Fair
Play” realizuje niezmienną od 20 lat misję, jaką jest, poza promowaniem zachowań etycznych, promocja samych Laureatów. W tym roku Program objął swoim
patronatem Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” – wydarzenie, które ma na celu upowszechnienie wiedzy na
temat Zrównoważonego Rozwoju m.in.
poprzez promocję Agendy ONZ na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Globalnych Celów. Prezes Programu Anna Szcześniak wygłosiła
również prelekcję podczas Kongresu „Pra-

wo dla odpowiedzialności” w Warszawie
– prestiżowej konferencji poświęconej
tematyce Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu.
W czerwcu w biurze Programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play” ruszyły prace nad wyjątkowym opracowaniem. W ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej”, realizowanego przez
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym powstaje publikacja poświęcona polskim przedsiębiorcom – biznesmenom, których zaangażowanie społeczne przyczyniło się do
odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Publikacja zawierać będzie przykłady działalności prospołecznej przedsiębiorstw mających istotny wkład w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej. Znaczna część
publikacji poświęcona będzie Przedsiębiorstwom Fair Play, gdzie ich historia, polityka i osiągnięcia opisane zostaną w formie studium przypadków. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
„Przedsiębiorstwo Fair Play” to firma
przestrzegająca przepisów prawa oraz
przyjętych norm społecznych, uczciwie
wywiązująca się z podjętych zobowiązań,
wykazująca szacunek wobec partnerów
biznesowych, stosująca zasady uczciwej
konkurencji i przejrzystości informacji,
biorąca odpowiedzialność za pracowników, środowisko naturalne i społeczność lokalną. Takie wartości promuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – niezależny instytut badawczy, który we
współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą
organizuje Program „Przedsiębiorstwo
Fair Play”.
I
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IV edycja Kongresu
Business Without Limits zakończona!
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W dniach 20–21 czerwca br. w G2A Arena uczestnicy Kongresu Business Without Limits po
raz czwarty debatowali na temat przedsiębiorczości, kondycji kluczowych sektorów gospodarki, współpracy nauki z biznesem oraz innowacji.
Aneta Sienicka
yskusja podczas Kongresu Business Without Limits dotyczyła kluczowych sektorów
gospodarki, takich jak system
finansowy, obronność czy rynek pracy.
Podczas wydarzenia prelegenci przyjrzeli się firmom z wieloletnią historią, którym
udało się na przestrzeni minionych dziesięcioleci wypracować silną pozycję na rynku. Postawiono akcent na współczesną
kondycję gospodarczą – zarówno regionu,
jak i kraju. Ciekawie prezentowały się następujące panele: „Centra Transferu Technologii – analiza, bariery, perspektywy”,
„Narodowy przemysł zbrojeniowy – rola
w systemie obronnym i rozwoju gospodarczym państwa”, „Modernizacja polskiej
armii – szanse i wyzwania”, „Działalność
badawczo-rozwojowa a innowacyjność
krajowej gospodarki”, „Sektor B+R w Polsce i na świecie” oraz „Ekonomiczne
konsekwencje uszczelniania systemu podatkowego w Polsce”.
W debatach wzięło udział wiele znanych osobistości, m.in. Bartłomiej Zając
– Wiceprezes Zarządu Huta Stalowa
Wola, Marek Włodarczyk – Doradca
Prezesa Zarządu URSUS, Paweł Dziekoński – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor
Finansowy Kazar Footwear, Serge Ferré
– b. Wiceprezes Nokia, Bartosz Skwarczek
– Prezes G2A.com, Generał Mirosław Różański czy Generał Piotr Patalong.
Podczas IV edycji Kongresu BWL odbyło się Posiedzenie Rady Ambasadorów
G2A Arena. Ambasadorzy obiektu to 23
wybitnych ekspertów z różnych sfer życia
gospodarczego, naukowego i społecznego. W radzie zasiadają takie osobistości
jak: Rita Cosby – dziennikarka CNN, Grażyna Piotrowska-Oliwa – Prezes Virgin
Mobile Polska czy Józef Wancer – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BGŻ
BNP Paribas SA.
Oprócz części merytorycznej ważnym punktem Kongresu była Jubileuszowa Gala z okazji drugiej rocznicy G2A
Arena, która stanowiła okazję do swo-
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Cykliczny Kongres Business Without Limits jest
forum wymiany wiedzy i doświadczeń. To okazja
do zweryﬁkowania poglądów i dyskusji między
teoretykami i praktykami, przedstawicielami
świata nauki i świata biznesu
bodnych dyskusji, a być może i powstania
nowych biznesowych przedsięwzięć.
Cykliczny Kongres Business Without
Limits jest forum wymiany wiedzy i doświadczeń. To okazja do zweryfikowania
poglądów i dyskusji między teoretykami
i praktykami, przedstawicielami świata nauki i świata biznesu. Dyskusje, które miały miejsce podczas kongresu, mają otworzyć pole dla nowych refleksji, pytań i kierunkowych propozycji rozwiązań oraz rekomendacji dotyczących najtrudniejszych
problemów gospodarczych. Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://businesswithoutlimits.pl/
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Kongres Pożarnictwa
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Choć na zewnątrz panuje upał przypominający, że jest środek lata i sezonu urlopowego,
w środku kłębi się tłum. Tak jest co roku. Kongres Pożarnictwa nie może narzekać na słabą
frekwencję. Choć nazwa może sugerować, że jego uczestnikami powinni być strażacy, stanowią oni jedynie niewielką ich część. Zdecydowana większość to architekci i inżynierowie
budowlani. Bo to tak naprawdę oni odpowiadają za nasze bezpieczeństwo.
Rafał Korzeniewski
o oni ponoszą odpowiedzialność za to, aby tak zaprojektować budynek, abyśmy w razie
pożaru zdołali z niego uciec.
A to, mimo licznych zmian przepisów, dalej pozostaje najważniejsze. Jeśli zrobią to
źle, strażacy mogą już nie zdążyć nam pomóc. Po ostatnich zmianach przepisów,
które weszły w życie z początkiem roku,
na pierwszym miejscu stawia się co prawda ograniczenie możliwości wyborczych,
ale to zmiana tylko na papierze, mająca
formalnie dostosować nasze przepisy do
przepisów europejskich. Podobnie jak
druga, równie rewolucyjna, zgodnie z którą zamiast ewakuować się z budynku, możemy zostać uratowani „w inny sposób”,
za którym to niezbyt jasnym sformułowaniem kryje się możliwość
przetrwania pożaru w jakimś schronie, jednak przepisy nie określają żadnych
wymagań, jakie taki schron
miałby spełniać, więc jest
to przepis praktycznie martwy. A entuzjastom wieżowców warto zwróć uwagę, że w razie pożaru dalej
będziemy musieli zejść schodami i nic się tu nie zmienia.
Konkretnych zmian jest jednak sporo, dotyczą one
zwłaszcza garaży i były one
jednym z najważniejszych
tematów konferencji.
Przepisy pożarowe dość
dokładnie określają, jak należy zaprojektować budynek, aby te wymagania w razie pożaru spełniał i pozwolił na bezpieczną ewakuację, ale nie zawsze,
zwłaszcza w istniejących budynkach, dają się one wprost
zastosować. Można wtedy
zastosować inne rozwiązania, muszą one jednak zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa. Aby zweryfikować ich trafność, coraz
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częściej sięga się tu po rozważania różnych
scenariuszy rozwoju pożaru i zaprzęga się
do obliczeń komputery. Podczas konferencji zaprezentowano służący temu program komputerowy przygotowany
w Szkole Głównej Służby Pożarnictwa. Nie
są to wcale proste sprawy, dla pojedynczego przypadku liczy się tysiące scenariuszy i zajmuje to zainstalowanym tam potężnym komputerom nieraz i kilka dni.
Jego twórcy, na co sami zwrócili uwagę,
stoją jednak przed jednym wciąż nierozwiązanym problemem. Jaki ułamek promila ofiar jest dopuszczalny, by uznać rozwiązanie za poprawne, bo nie ma odważnego, który by to określił.
Sporo czasu wypełniły też prezentacje
różnych konkretnych rozwiązań mających

nasze bezpieczeństwo zwiększyć. Część
z nich zainteresuje tylko fachowców, ale
warto wiedzieć, że ciągle rozszerza się oferta czujników reagujących na wysoką temperaturę, dym czy gaz i mamy tu stały, coraz większy postęp. Coraz częściej też podłącza się je do elektronicznych central, pozwalających dzięki przesyłanym do nich informacjom na sprawne zorganizowania
ewakuacji, a także akcji gaszenia pożaru
przez strażaków.
Właśnie czujniki stanowiły najliczniejszą część oferty prezentowanej podczas
towarzyszących kongresowi targów Fire
Expo, choć na stoiskach prezentowano
także instalacje odgromowe czy sprzęt strażacki. Program obejmował też pokazy ich
praktycznych zastosowań i, co niezwykle
ważne, konsultacje ekspertów.
Najlepszą miarą sukcesu
organizatora – DND Project – jest to, że kongres, tak
jak i targi, zorganizowano już
po raz piętnasty – ten był
więc jubileuszowy i dalej cieszy się on zainteresowaniem.
Nie jest to propozycja dla
wszystkich. To oczywiście
impreza branżowa. Ale zainteresować powinna nie tylko tych, którzy projektują,
ale również tych, którzy odpowiadają za przygotowanie inwestycji, a zwłaszcza
eksploatację budynków. Krąg
więc niemały i to się zresztą
organizatorom najwyraźniej
udaje. Organizatorom życzę
dalszych sukcesów, a sam się
za rok karnie stawię, bo
oczywiście obejmiemy swoim patronatem także następny kongres. Jest w tym,
co niech mi będzie wybaczone, także sporo prywaty,
bo należę do tych zainteresowanych tematyką kongresu także ze względów zawodowych.
I
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Na co zwrócić uwagę, gdy chcemy
korzystać z cudzych utworów
Wielokrotnie kusi nas zapewne, aby skorzystać z cudzych utworów, zwłaszcza w tzw. social
mediach. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że niewłaściwe wykorzystywanie tych mediów
niesie za sobą ryzyko naruszenia prawa i daje podstawę do poważnych roszczeń odszkodowawczych.
Ewa Bednarek-Wojtal,
radca prawny z Kancelarii Prawnej
Bednarek i Wspólnicy
uwagi na brak odmiennych regulacji i pewną anachroniczność ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (dalej
,,Ustawa”), korzystanie z utworów z użyciem technologii elektronicznych podlega niemal identycznym obostrzeniom i zasadom, co korzystanie z nich w sposób tradycyjny.
Należy przypomnieć, że utworem jest
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i podlega on
ochronie bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca ma wyłączne prawo do korzystania z utworu
i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Prawa
przysługujące twórcy dzielone są na majątkowe i osobiste.
Prawa majątkowe to prawa do decydowania o sposobach korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji. Łączą się one z czerpaniem korzyści finansowych przez osobę, która takie prawo posiada, a którą z reguły jest twórca.
Prawa osobiste to prawa, które są na
stałe związane z twórcą i nie są ograniczone w czasie, np. prawo do oznaczenia
dzieła własnym nazwiskiem, pseudonimem
lub udostępnienia go anonimowo.
W celu legalnego korzystania z utworu należy zawrzeć pisemną umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych
albo o korzystanie z utworu (licencja
wyłączna). W razie niemożności zawarcia
dwóch powyższych umów, należy otrzymać od twórcy upoważnienie do korzystania z utworu z określeniem zakresu,
miejsca i czasu tego korzystania (licencja
niewyłączna) – takie upoważnienie nie
musi mieć formy pisemnej, ale zaleca się
przynajmniej formę mailową.
Z utworu można korzystać jedynie
w przewidzianym w ww. dokumentach zakresie.

Z
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Jeżeli z ww. nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub
udzielenie licencji albo upoważnienie nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje
prawo do wynagrodzenia.

Media społecznościowe
Zdecydowana większość osób korzystających ze znanych portali społecznościowych udostępnia dalej treści na nich
zamieszczone bez zważania na ocenę ja-
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kiegokolwiek ryzyka. Zapewne część
osób, np. blogerzy, będą wręcz usatysfakcjonowani, że materiały przez nich zamieszczone będą przekazywane dalej.
Jednakże, jak doskonale wiadomo, istnieje
również grupa osób, które takie działania
będą uznawały za naruszenie przysługujących im praw. W szczególności będzie to
dotyczyło podmiotów, których działalność
jest w pewnym stopniu „konkurencyjna”
w stosunku do działalności naruszyciela.
Niezależnie od wszystkiego, zawsze należy
zbadać czy podmiot, z którego profilu będzie udostępniana dalej dana treść, sam
dokonał jej zamieszczenia, tj. skorzystał
z utworu zgodnie z prawem.

informacje bez komentarza, interpretacji,
omówień (te są już utworem). Informacja,
podana np. przez radio czy telewizję, może
być powtórzona w innym medium, jednakże należy „oczyścić” ją z cudzych komentarzy i ewentualnie opatrzeć własnymi. Regulacja ta dotyczy także informacji rozpowszechnionych za granicą. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, jeżeli obok informacji prasowej pojawiają się jakiekolwiek elementy noszące znamiona działalności twórczej. Najlepszym przykładem jest połączenie informacji prasowej ze zdjęciem. Zamieszczenie takiego połączenia, jeśli nie posiada się praw do zdjęcia, stanowi naruszenie praw autorskich.

Facebook
Wydawałoby się, że udostępnianie
treści na Facebooku z użyciem opcji
„udostępnij” nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Jednakże mimo pozornie jednoznacznych i korzystnych zapisów regulaminu, sprawa nie jest oczywista. Wskazuje
on bowiem, że licencja udzielana jest Facebookowi, a nie użytkownikom. Facebook co prawda ma uprawnienie do
udzielania dalszych licencji, jednakże
kwestia udowodnienia, że Facebook udzielił danemu, pojedynczemu użytkowników
licencji co do treści zamieszczonych przez
innego użytkownika, pozostaje problematyczna. Wątpliwości budzi również
sama forma akceptacji regulaminu i złożenia oświadczeń, gdyż w ocenie niektórych są to tzw. niedozwolone postanowienia umowne. Z całą pewnością naruszeniem będzie np. pobranie grafiki z fanpage’a na dysk i następnie zamieszczenie
jej na innym koncie z pominięciem opcji
„udostępnij”. Niestety, do tej pory tego
typu sprawy nie stawały na wokandzie,
dlatego też niezwykle ciężko przewidzieć,
po czyjej stronie stanie sąd – autorów czy
korzystających.

Instagram
Przy tym portalu narzuca się pewna
oczywistość: najlepszą metodą uzyskania
pewności, że treści nie naruszają praw autorskich, jest publikowanie wyłącznie treści utworzonych przez siebie. Wyraźnie
wskazuje się, że publikowanie treści innych
osób jest możliwe po uzyskaniu stosownego zezwolenie (np. licencji), jeśli jest to
przypadek dozwolonego użytku lub na
mocy innego wyjątku prawa autorskiego,
a takie zezwolenie (najlepiej w formie pisemnej) najlepiej uzyskać przed opublikowaniem treści. Instagram wprost wskazuje, że nie pomoże w uzyskaniu zezwolenia na użycie chronionych treści.

Informacje prasowe
Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego proste informacje prasowe, tzn.

Wizerunek
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, najlepiej w formie pisemnej.

mieniona przez ustawodawcę. Niemniej
jednak dopuszczalność takiego zabiegu jest
uzależniona od spełnienia celów wskazanych w ww. przepisie, a mianowicie: wyjaśniania, polemiki, analizy krytycznej
lub naukowej, nauczania lub praw gatunku
twórczości. Niezbędne jest również każdorazowe spełnienie warunków z art.
34 ustawy, tj. przywołania źródła inkorporowanego dzieła, a także danych w zakresie twórcy. Podkreśla się bowiem przy
tym konieczność odróżnienia cytatu od
materiału, w którym jest on wykorzystywany. Należy również mieć na uwadze, iż
jeśli eksploatacja ma znaleźć podstawę
prawną w art. 29 Ustawy, wykluczone jest
ograniczenie aktywności wykorzystującego
fragmenty utworów jedynie do ich przywołania, bez jakiegokolwiek własnego
wkładu.
Przytaczany utwór musi pozostać w takiej proporcji do wkładu twórczości wła-

Wydawałoby się, że udostępnianie treści na
Facebooku z użyciem opcji „udostępnij” nie
niesie ze sobą żadnego ryzyka. Jednakże mimo
pozornie jednoznacznych i korzystnych zapisów
regulaminu, sprawa nie jest oczywista
Przy braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba
ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
a także osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Prawo cytatu
W kwestii wykorzystania fotografii
w ramach prawa cytatu należy zwrócić
uwagę na przepis art. 29 Ustawy. W jego
świetle „wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory
fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub
prawami gatunku twórczości”.
W ramach cytatu, o którym mowa w
art. 29 ustawy, eksploatowany może być
każdy rodzaj utworu. Dotyczy to również
fotografii, która została nawet wprost wy-

snej, aby nie było wątpliwości co do
tego, że powstało własne, samoistne dzieło. Aby skorzystać z prawa cytatu, musimy umieścić go w samoistnym utworze
w rozumieniu prawa autorskiego.

Użytek osobisty
Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku
osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg
osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa,
powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Uprawnienie to nie obejmuje jednak udostępniania cudzych utworów w Internecie.
Reasumując, umieszczenie utworu
w Internecie nie oznacza bezpłatnej możliwości jego kopiowania, i to niezależnie
od użycia bądź nie zabezpieczeń przed kopiowaniem.
Przed wykorzystaniem utworu należy:
ustalić jego autora lub osobę, której przysługują autorskie prawa majątkowe, uzyskać od niej przeniesienie praw autorskich,
licencję czy zgodę na wykorzystanie utworu, a następnie zapłacić ewentualnie umówione wynagrodzenie.
I
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Prawne
aspekty
negocjacji
biznesowych
„Jeśli traktujesz ludzi fair,
oni też traktują cię fair.
Przynajmniej w dziewięćdziesięciu procentach przypadków…”. Ten cytat
z Franklina D. Roosevelta
idealnie wskazuje na to,
że wszelkie kwestie uzgodnione pomiędzy partnerami
biznesowymi w trakcie
negocjacji biznesowych,
a także na skutek tych
negocjacji, powinny zostać
uregulowane w kontrakcie.
Małgorzata Bobrek
Adwokat
ermin „negocjacje” pochodzi od
łacińskiego słowa negotium
oznaczającego interes, biznes,
pracę. Został on zapożyczony ze
słownictwa handlowego. Istnieje wiele różnych definicji negocjacji, podobnie jak jest
wiele różnych technik negocjacyjnych.
Najogólniej rzecz ujmując, można przyjąć,
że negocjacje to proces komunikowania
się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia.

T

Wszystko w kontrakcie

Fot. By Jackyart
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Na cały proces negocjacyjny składają
się poszczególne etapy: przygotowanie do
negocjacji, rozpoczęcie negocjacji, negocjacje właściwe i zakończenie negocjacji.
Konieczność spisania najistotniejszych
kwestii do przyszłej umowy (kontraktu)
pojawia się już na etapie negocjacji właściwych, podczas których następuje wy-
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miana argumentów i motywów działania
każdej ze stron. To właśnie na tym etapie
są stosowane techniki negocjacyjne. Dochodzi wówczas do określonych uzgodnień pomiędzy stronami, pod określonymi warunkami, które powinny zostać
spisane tak, aby stanowić bezwzględną
podstawę późniejszych zapisów kontraktowych.
Jedną z wielu technik negocjacyjnych, stosowanych na etapie negocjacji
właściwych, jest technika „obietnice
w raju”. Jest to taktyka negocjacyjna
oparta na obiecywaniu korzyści w przyszłości w zamian za ustępstwa poczynione dzisiaj. Jest oczywiste, że jeżeli takie
obietnice nie zostaną spisane na etapie procesu negocjacyjnego, to z reguły pozostaną
one niespełnione. Właśnie dlatego, jeżeli kiedykolwiek idziemy na ustępstwa na
etapie negocjacji biznesowych w zamian
za profity, które mają nastąpić później, należy bezwzględnie wszystko sformalizować
i umieścić w kontrakcie.

Pod okiem specjalisty
Każda umowa, której warunki i treść
zostały uzgodnione w trakcie procesu
negocjacyjnego, powinna zostać sprawdzona i zaopiniowana przez prawnika.
Istotne są bowiem nie tylko same postanowienia umowy, kształtujące prawa i obowiązki stron, ale również odpowiednia forma prawna kontraktu. Są umowy, dla których wystarczy zwykła forma pisemna, cza-

sami wymagana jest forma pisemna pod
rygorem nieważności, a czasami z uwagi
na przedmiot kontraktu, niezbędna jest
forma aktu notarialnego.
Istnieją w polskim porządku prawnym
takie sektory, które są obwarowane specyficznymi regulacjami prawnymi. Można tu wymienić produkcję i sprzedaż
aparatury medycznej, farmację, przemysł
tytoniowy, produkcję i dystrybucję alkoholu czy przetargi i zamówienia publiczne. Nierespektowanie tych regulacji może

nym obowiązuje bowiem generalna zasada wywodząca się z prawa rzymskiego, że
warunki umów winny być dotrzymywane – pacta sunt servanda. Zasada ta ma być
gwarantem bezpieczeństwa i pewności
w obrocie gospodarczym, a wyjątki od
tej zasady zostały wprost uregulowane
w przepisach prawa.
Warto zatem negocjować, ponieważ,
jak to świetnie ujął Roger Dawson, „Nigdy nie zarobisz pieniędzy tak szybko jak
podczas negocjacji” – i właśnie dlatego

Każda umowa, której warunki i treść zostały
uzgodnione w trakcie procesu negocjacyjnego,
powinna zostać sprawdzona i zaopiniowana
przez prawnika
grozić gigantycznymi konsekwencjami
prawnymi i finansowymi, dlatego w takich
przypadkach do prawidłowej weryfikacji
kontraktów niezbędna będzie fachowa pomoc prawnika specjalisty w danej dziedzinie.
To, jak szczegółowo i rzetelnie
uwzględnimy w kontrakcie wszystkie zapisy i warunki uzgodnione w trakcie negocjacji biznesowych, będzie rzutowało na
dalszą współpracę pomiędzy partnerami
biznesowymi. W polskim porządku praw-

warto te negocjacje przeprowadzać
z udziałem profesjonalnej pomocy prawnej, żeby zarobionych pieniędzy nie stracić z powodu konsekwencji prawno-finansowych.
Wykorzystano materiały:
Ewa Szejner, „Negocjuj Kobieto”;
„Komentarz do Kodeksu cywilnego”,
red. prof. E. Gniewek,
prof. P. Machnikowski, wydanie 7.,
C.H. Beck, Warszawa 2016.
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Nowe rozwiązania dla małych
i średnich firm
Mali i średni przedsiębiorcy bardzo szczegółowo weryﬁkują ofertę banków w zakresie produktów ﬁnansowych i usług dodatkowych. Odpowiednio dobrane, bezpłatne konto stało się
już standardem, podobnie jak możliwość obsługi rachunku z poziomu smartphona.
Małgorzata Witkowska
iezmiernie istotne dla tej grupy klientów stały się, obok dopasowanych produktów bankowych, również nowoczesne formy zarządzania pieniędzmi za pomocą bankowości internetowej i mobilnej.
To ważne szczególnie dla osób młodych,

N
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rozpoczynających przygodę z własnym biznesem. Prostą, przejrzystą i atrakcyjną cenowo ofertę dla firm posiada PKO Bank
Polski – konto firmowe z nowoczesnymi
rozwiązaniami i zero złotych za prowadzenie przy spełnieniu prostych warunków.

PKO Konto Firmowe
– korzystne konto dla firm
PKO Konto Firmowe powstało w celu
zaspokojenia potrzeb klientów MŚP, którzy cenią sobie obsługę finansów swojej firmy zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych usług bankowości elektronicznej,

Z szuﬂady eksperta
jak i poprzez indywidualnego doradcę
w oddziale bankowym. Pakiet umożliwia
także skorzystanie z oferty kredytowej. To
wszystko sprawia, że klienci mają całodobowy dostęp do pełnego wachlarza
usług i produktów bankowych indywidualnie dopasowanych do potrzeb, co pozwala zaoszczędzić czas oraz zminimalizować koszty. Warunkiem darmowego
prowadzenia rachunku jest realizacja
przelewu do ZUS i dokonanie miesięcz-

o każdej porze dnia z dowolnego miejsca.
Aplikacja połączona jest z kontem firmowym klienta prowadzonym w PKO Banku Polskim, co umożliwia bieżącą kontrolę
płynności i kosztów – wystarczy tylko dostęp do Internetu. Asystent firmowy to
również kalendarz zdarzeń zintegrowany
z płatnościami – powiadomienia (SMS lub
e-mail) przypominają o konieczności
opłacenia składek ZUS lub złożeniu deklaracji VAT. Dodatkowo, w aplikacji

Małe i średnie ﬁrmy oczekują od banków nie
tylko odpowiednio dopasowanej oferty produktowej, ale również wsparcia w codziennym prowadzeniu biznesu
nie transakcji bezgotówkowych kartą na
co najmniej 500 zł.
– Małe i średnie firmy oczekują od
banków nie tylko odpowiednio dopasowanej oferty produktowej, ale również
wsparcia w codziennym prowadzeniu
biznesu. Klienci firmowi zwracają uwagę
zarówno na ceny usług bankowych, jak
i poziom zaawansowania technologii,
jaką im oferujemy. Dlatego w PKO Banku Polskim stale pracujemy nad nowymi
rozwiązaniami dla klientów z sektora
MŚP i wspieramy ich w zdobywaniu kolejnych rynków zbytu. W ostatnim czasie
wprowadziliśmy ciekawe narzędzia wspierające prowadzenie firmy – aplikację asystenta firmowego oraz możliwość założenia e-sklepu przy małym nakładzie
kosztów, co w dobie globalizacji cyfrowej
stało się koniecznością. Tworzone są kolejne rozwiązania, które planujemy wdrożyć jeszcze w tym roku – podkreśla Anna
Podgórska, p.o. dyrektora Departamentu
Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Nie tylko rachunek
– asystent firmowy i e-sklep
We wrześniu br. PKO Bank Polski
wprowadził kolejne usługi w bankowości
elektronicznej dla klientów firmowych.
Nowe rozwiązania to asystent firmowy, zapewniający pełną kontrolę finansów firmy przez całą dobę dzięki bankowości online oraz e-sklep umożliwiający założenie
sklepu internetowego za pomocą serwisu
transakcyjnego iPKO.

Asystent firmowy
Kluczowym rozwiązaniem dla klientów firmowych, które wprowadza PKO
Bank Polski, jest asystent firmowy, czyli nowoczesna aplikacja wspierająca zarządzanie przychodami i kosztami biznesu

zapisywane są automatycznie kontakty do
partnerów biznesowych, co w znacznym
stopniu ułatwia dalszą współpracę.

E-sklep w iPKO
Kolejne rozwiązanie skierowane jest
do przedsiębiorców planujących rozpoczęcie sprzedaży w Internecie na szerszą
skalę. PKO Bank Polski we współpracy
z Shoplo wprowadził możliwość samodzielnego otwarcia sklepu internetowego
z poziomu bankowości elektronicznej
iPKO. Klienci mogą skorzystać z gotowych
szablonów lub stworzyć witrynę według
własnego projektu. Platforma jest zintegrowana ze wszystkimi największymi systemami płatności internetowych, a także
z wieloma firmami przewozowymi i ku-

korzystać z e-sklepu, należy posiadać
konto firmowe w PKO Banku Polskim.

Kompleksowa oferta dla biznesu
W PKO Banku Polskim klienci firmowi mają do dyspozycji szeroką ofertę
pożyczek oraz kredytów obrotowych i inwestycyjnych. W ramach zintegrowanego
modelu finansowania małych i średnich
przedsiębiorstw Grupa PKO Banku Polskiego rocznie udziela finansowania ok. 75
tys. sztuk różnego rodzaju produktów kredytowych na kwotę ok. 12,7 mld.
PKO Bank Polski w ramach współpracy ze spółką eService oferuje obsługę
oraz rozliczanie transakcji dokonywanych
kartami płatniczymi dla punktów handlowo-usługowych oraz sklepów internetowych. PKO Bank Polski i eService biorą udział w Programie Wsparcia Obrotu
Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa”. W ramach Programu każdy przedsiębiorca, który do tej pory nie miał
okazji korzystania z terminala lub przez
ostatnie 12 miesięcy nie posiadał w firmie
urządzeń umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych, może
otrzymać wsparcie w postaci pokrycia
wszystkich wydatków związanych z otrzymaniem terminala przez 12 miesięcy
oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności.
Przedsiębiorcy korzystający z terminali
eService mają też dostęp do ZenCard
– kompleksowego narzędzia efektywnego zachęcania klientów do częstszych zakupów. Dzięki ZenCard klient nie potrzebuje wielu kart lojalnościowych czy
aplikacji zainstalowanych na telefonie, ich
funkcję pełni bowiem jedna wirtualna kar-

PKO Bank Polski w ramach współpracy ze
spółką eService oferuje obsługę oraz rozliczanie
transakcji dokonywanych kartami płatniczymi
dla punktów handlowo-usługowych oraz sklepów internetowych
rierskimi. Platforma Shoplo umożliwia
również m.in. generowanie szczegółowych raportów sprzedaży, segmentację
bazy klientów oraz tworzenie akcji marketingowych zwiększających sprzedaż
(np. produkt dnia, rabaty czy promocje).
Z poziomu iPKO przedsiębiorca może śledzić informacje dotyczące stanu magazynowego produktów, nowych i zrealizowanych zamówień oraz zwrotów. Rozwiązanie można bezpłatnie przetestować
przez pierwsze 15 dni użytkowania. Aby

ta przypisana do dowolnej karty płatniczej
dowolnego banku. System nalicza rabaty
i zniżki automatycznie w czasie płatności
kartą lub gotówką. Przystąpienie do programu lojalnościowego odbywa się za pośrednictwem terminala płatniczego i trwa
kilka sekund. ZenCard jest szczególnie
atrakcyjny dla małych i średnich firm, dla
których samodzielne tworzenie i prowadzenie programów lojalnościowych jest
dużym obciążeniem zarówno finansowym, jak i organizacyjnym.
I
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Uprawnienia przedsiębiorcy
podczas kontroli podatkowej
Działania organów podatkowych służą ochronie interesów i praw majątkowych Skarbu
Państwa, dlatego też kontrola skarbowa jest jednym z istotnych narzędzi ustawodawcy
do weryﬁkacji poprawności rozliczeń podatkowych. Otrzymanie przez przedsiębiorcę
zawiadomienia informującego o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej powinno
wyzwolić szereg usystematyzowanych działań w ﬁrmie, gdyż właściwe zaangażowanie ma
wpływ na cały jej przebieg. Zachowanie czujności i eliminowanie błędów popełnianych
podczas wstępnej fazy kontroli podatkowej poprzez świadome działanie przedsiębiorcy
to kluczowa reakcja, jaka powinna towarzyszyć w jej trakcie.
Jolanta Nowicka
PKF Consult
stota merytoryczna kontroli skarbowej sprowadza się przede wszystkim
do zweryfikowania rzetelności zadeklarowanej podstawy opodatkowania
oraz prawidłowości obliczania i regulowania podatków oraz ujawnienia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, w tym wykrycia zatajonych dochodów (nieujawnione źródła).
W tym miejscu należy zaznaczyć, że
stronie będącej podmiotem w prowadzonej kontroli przysługują rozmaite
uprawnienia, z których należy świadomie
korzystać.

I

Weryfikacja zawiadomienia
o zamiarze wszczęcia kontroli
podatkowej
Zawiadomienie nie tylko umożliwia
przedsiębiorcy techniczne przygotowanie
się do kontroli, ale też daje szansę na skorzystanie z instytucji korekty deklaracji podatkowej, zapłaty niższych odsetek i nie
karania sankcjami karno-skarbowymi.
Podmiot powinien szczegółowo sprawdzić,
czy w przedmiotowym zawiadomieniu
umieszczono poprawnie organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli, jej zakres, datę i miejsce wystawienia dokumentu oraz przede wszystkim, czy dane
kontrolowanego, takie jak nazwa, forma
prawna, NIP i adres, są prawidłowe. W zawiadomieniu nie powinno zabraknąć też
pouczenia o prawie do złożenia korekty
deklaracji, a także podpisu osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo

50 przedsiebiorcy@eu

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

cie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Zgoda lub odmowa wszczęcia
kontroli przed upływem
siedmiu dni od dnia doręczenia
zawiadomienia

Weryfikacja upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli
podatkowej

Regulacje ustawy Ordynacja podatkowa wskazują, że kontrolę wszczyna się
nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni
i nie później niż przed upływem trzydziestu
dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o zamiarze wszczęcia kontroli, dlatego też
w przypadku, kiedy organ zażąda wszczęcia przedmiotowej kontroli przed
upływem siedmiu dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, podmiot ma prawo nie
wyrazić zgody. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie trzydziestu dni od
dnia doręczenia zawiadomienia, wszczę-

Kontrola podatkowa może być przeprowadzana jedynie na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez naczelnika właściwego organu skarbowego,
dlatego podmiot ma prawo do sprawdzenia prawidłowości jego wystawienia ze
szczególnym uwzględnieniem:
• oznaczenia organu, daty i miejsca wystawienia;
• podstawy prawnej;
• imion i nazwisk kontrolujących;
• numeru legitymacji służbowej kontrolujących;
• oznaczenia kontrolowanego;
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• zakresu kontroli;
• daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
• podpisu osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska
lub funkcji;
• pouczenia o prawach i obowiązkach
kontrolowanego.

Samodzielna weryfikacja rozliczeń
i złożenie korekty przed dniem
wszczęcia kontroli
Mając siedem dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez organ skarbowy,
przedsiębiorca powinien dokonać samodzielnej weryfikacji dowodów księgowych i ewidencji rozliczeń. Jeśli zauważy
błędy lub nieprawidłowości w księgach rachunkowych, to do momentu rozpoczęcia kontroli przysługuje mu prawo do złożenia korekt deklaracji podatkowych.
Uprawnienie do skorygowania deklaracji
ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli
podatkowej lub postępowania podatkowego w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Weryfikacja, czy kontrola została
wszczęta prawidłowo
Przepisy wskazują, że wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia
do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej, tak więc jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, upoważnienie wraz z legitymacją służbową kontrolujących bezwzględnie musi zostać okazane członkowi zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do reprezentowania
kontrolowanego lub prowadzenia jego
spraw. Podczas nieobecności członków zarządu, wspólników czy osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego, organ nie może wszcząć kontroli
i w takiej sytuacji wysyła wezwanie do
kontrolowanego lub jego reprezentanta/pełnomocnika do stawienia się w siedzibie organu podatkowego następnego
dnia po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jednak w przypadku
niestawienia się osoby wzywanej w oznaczonym terminie, kontrolę uznaje się za
wszczętą w dniu upływu tego terminu.
Wyjątkiem od powyższej zasady jest
możliwość wszczęcia kontroli tylko poprzez okazanie legitymacji służbowej kontrolowanemu, tzn. z pominięciem zawiadomienia oraz upoważnienia, m.in. gdy
czynności kontrolne są niezbędne dla
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia czy też w sytuacji, gdy dotyczy

zasadności zwrotu różnicy podatku lub
zwrotu podatku naliczonego na gruncie
ustawy o podatku VAT. Przedmiotowe
upoważnienie organ powinien doręczyć
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie trzech dni od wszczęcia kontroli.
Kluczowy jest fakt, że podjęcie kontroli z pominięciem doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli będzie skutkować istotnym naruszeniem
prawa, dlatego też dowody zebrane w ramach takich czynności nie będą mogły zostać wykorzystane w postępowaniu podatkowym, a decyzja wydana w postępowaniu, w którym wykorzystano materiał dowodowy z tak wadliwie wszczętej
kontroli, może zostać uchylona.

Ustanowienie pełnomocnika
na wypadek nieobecności
kontrolowanego w czasie kontroli
W sytuacji gdy podmiot nie ustanowił
wcześniej pełnomocnika ogólnego lub
szczególnego do reprezentowania go
przed organami skarbowymi, należy wskazać przedmiotowego pełnomocnika.

Udział w czynnościach kontrolnych
Podczas kontroli kontrolowany/pełnomocnik ma prawo do uczestnictwa
w przeprowadzanej weryfikacji, a tym samym do składania wyjaśnień i przedłożenia ksiąg podatkowych oraz stosownej
i kompletnej dokumentacji (zamówienia,
zlecenia, umowy faktury, dokumenty
przewozowe itp.). Należy tutaj podkreślić,
że odmowa udostępnienia ewidencji i dowodów księgowych będzie skutkowała pozytywnym wynikiem kontroli, a tym samym wykazaniem uszczupleń w badanym
przez organ podatku i określeniem zobowiązania podatkowego.

Wniesienie ponaglenia
W sytuacji kiedy w odczuciu przedsiębiorcy kontrola skarbowa prowadzona
jest w sposób opieszały, ma on prawo do
wniesienia ponaglenia do organu II instancji, za pośrednictwem organu prowadzącego przedmiotową kontrolę. Skorzystanie z tego narzędzia znajdzie zastosowanie w przypadku, kiedy nie upłynął
jeszcze wyznaczony przez organ termin zakończenia przedmiotowej kontroli. Termin
wniesienia przedmiotowego ponaglenia
rozpoczyna się w dniu, w którym upłynął
termin na zakończenie kontroli, a wygasa z chwilą zakończenia kontroli przez organ.

Wniesienie skargi na bezczynność
organu podatkowego
W sytuacji gdy przedsiębiorca wykorzysta środek zaskarżenia w postaci ponaglenia, a organ prowadzący kontrolę

nadal nie zakończy jej w przewidzianym
terminie, kontrolowanemu przysługuje
prawo do wniesienia skargi na bezczynność organu podatkowego do sądu administracyjnego. Sąd, po pozytywnym
rozpatrzeniu skargi, zobowiąże organ podatkowy do zakończenia kontroli w określonym terminie, chyba że w międzyczasie organ podatkowy zakończy kontrolę.
W takiej sytuacji sąd oddali skargę jako
bezprzedmiotową.

Złożenie zastrzeżeń
do protokołu kontroli
Po zakończeniu kontroli podatkowej
organ skarbowy zobowiązany jest do
sporządzenia protokołu kontroli, w którym szczegółowo omówi przebieg przedmiotowej kontroli wraz z zebranym materiałem dowodowym, który poddaje
analizie celem ustalenia stanu faktycznego i stwierdzenia nieprawidłowości oraz
wysokości uszczupleń poszczególnych
podatków. Kluczowym wymogiem jest
wskazanie przepisów prawa materialnego,
którym kontrolowany uchybił, a także adnotacja o dokonanym badaniu ksiąg pod
kątem ich rzetelności i niewadliwości na
gruncie ustawy o rachunkowości. W sytuacji kiedy przeprowadzona kontrola
nie wykaże nieprawidłowości, przedmiotowy protokół zostaje zakończony wynikiem negatywnym, natomiast w przeciwnym przypadku organ podatkowy
kończy protokół kontroli wynikiem pozytywnym, wykazując sumę uszczupleń
w kontrolowanym podatku. Terminem zakończenia kontroli jest dzień doręczenia
przedmiotowego protokołu podmiotowi
kontrolowanemu. Przepisy Ordynacji podatkowej regulują kwestię wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli – i tak
w sytuacji, kiedy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących, w ciągu czternastu dni od daty otrzymania
przedmiotowego protokołu może wnieść
zastrzeżenia do zawartych w nim ustaleń,
przedstawiając jednocześnie dowody, które umożliwią organowi podatkowemu
prawidłowe określenie podstawy opodatkowania.
Kolejnym etapem weryfikacji podmiotu przez organ, po zakończeniu kontroli z wynikiem pozytywnym, jest postępowanie podatkowe, w toku którego
urzędnicy bazując na protokole kontroli
oraz zgromadzonych w ramach kontroli
materiałach dowodowych poprzez gromadzenie kolejnych dowodów mają za zadanie w sposób obiektywny dokonać
rozstrzygnięcia sprawy.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.08.1997 r.
Ordynacja podatkowa – dział VI
(t.j.Dz.U.2018 poz.800)
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Handlowiec to nie tylko zawód
– to styl życia
Praca bez określonych godzin – często także w weekendy, pensja uzależniona od ilości
i wartości pozyskanych klientów, spotkania w miejscu zamieszkania, na terenie całej
Polski, a także poza granicami. Dla jednych praca handlowca w agencji marketingowej
może okazać się ich żywiołem, inni natomiast polegną w krótkim czasie. Kto odnajdzie
się w zawodzie handlowca, a kto, kolokwialnie mówiąc się do tego nie nadaje?
Magdalena Grabna
New Business Director
w agencji marketingowej
Content Organica
Jak ocenić, czy ktoś ma
predyspozycje do bycia
handlowcem?
Niekiedy można to stwierdzić już na pierwszy rzut oka.
Trudno to wyczytać z CV,
gdyż znaczenia nie mają tu dyplom uczelni czy ukończone
kursy. Można rozwijać umiejętności i nabywać zdolności
bycia dobrym sprzedawcą, ale
potrzebna jest do tego wrodzona umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi.
Oczywiście, spotkania
szkoleniowe i panele dyskusyjne w zakresie sprzedaży
i marketingu internetowego rozwijają
wiedzę i umiejętności, ale gdy nie trafią na
podatny grunt, pozostaną tylko spotkaniem towarzyskim. Należy zdać sobie
sprawę, że handlowiec to osoba, która nieustannie pozostaje w kontakcie z różnymi ludźmi. Ważne, aby potrafiła nawiązywać relacje.
Dobrym handlowcem będzie ktoś,
kto rozumie otaczający go świat, jest
otwarty na ludzi i umie z nimi rozmawiać.
Negocjacje to również nieodłączny element kontaktów biznesowych, dlatego
warto stawiać na osoby, które umieją artykułować własne zdanie, znają techniki
sprzedażowe, a także są pewne siebie.
Handlowiec to także dobry słuchacz i obserwator – zrozumienie potrzeb to jedna
z gwarancji sukcesu w tym zawodzie. Im
więcej handlowiec się dowie, tym bardziej
sprecyzowaną i lepszą ofertę będzie w stanie zaproponować. Aby nawiązać jak
najwięcej relacji, handlowiec powinien
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również umieć wyczuć sytuację, wiedzieć, kiedy może zaproponować usługi
swojej firmy, aby nie „spalić” wypracowanego kontaktu. Ostatnią i może najważniejszą cechą, jaką powinien wykazywać handlowiec jest determinacja, dążenie do realizacji postawionych sobie celów.
Niejednokrotnie zdarzy się, że niemal już
podpisane kontrakty finalnie nie dojdą do
skutku, a dobrze rokujące spotkania zostaną odwołane. Handlowiec nie może się
zniechęcać – z natury powinien nie zrażać
się porażkami i przeć do przodu. Ważna
jest tutaj motywacja – ukierunkowanie
swoich wysiłków na założony wcześniej cel
i w efekcie dążenie do jego realizacji.

Budowanie relacji
Praca handlowca nie kończy się na pozyskaniu klienta i pozostawieniu kolejnych
kroków działowi wykonawczemu agencji.
Zaangażowany handlowiec interesuje się
wynikami kampanii reklamowej – on

także zapracował na ten sukces. Możliwe, że niezbędna
będzie jego interwencja
w przypadku braku postępów w realizacji zlecenia,
chaosu informacyjnego bądź
zgłaszanych w trakcie zamówienia sugestii klienta.
Nader często zdarza się, że
między klientem a handlowcem wytworzyła się
taka nić porozumienia, że ma
on zdecydowanie więcej zaufania do handlowca niż pozostałych członków zespołu
– wtedy ta asysta jest niezbędna. Niejednokrotnie
zdarzyło mi się, że klient, korzystając z usług marketingowych firmy, w której pracuję, nie był do końca pewien wykonywanych działań
i mimo że podpisał umowę,
to potrzebował dalszej opieki i wsparcia. Szczególnie często ma to
miejsce w przypadku osób, dla których
marketing to obca dziedzina i potrzebują edukacji w zakresie narzędzi, procesów
i podejmowanych działań w obszarze
marketingu internetowego.
Praca w agencji marketingowej wymaga od handlowca orientacji w dynamicznej dziedzinie, jaką jest reklama.
Nieustanne dokształcanie się i zainteresowanie tym obszarem – eventami, badaniami, zmianami w algorytmach – jest
absolutnie niezbędne. Content Organica
realizuje kampanie internetowe w zakresie marketingu szeptanego, content marketingu, SEO, pozycjonowania, social
media – i tak, jak w każde działanie zaangażowane są poszczególne osoby, tak
handlowiec musi znać każde z nich od
podszewki.
Handlowiec sprzedający usługi marketingowe musi wykazać się szczególną
umiejętnością prezentacji usługi, która nie
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Szczególnie w branży marketingu internetowego dobrze sprawdza się działanie z polecenia. Klienci, który zgłaszają chęć korzystania
z danej usługi w dzięki opiniom innych są bardziej ufni, a także chętniej decydują się na działania, o których wcześniej nawet nie pomyśleli.
jest dostępna w „namacalny” sposób.
Klient musi bazować w tym przypadku na
referencjach, case studies i przykładach realizacji kampanii wdrożonych przez agencję marketingową. Przed pozyskaniem
zlecenia w agencji odbywa się planowanie,
burza mózgów dotycząca pomysłów na
kampanię i wyznaczenie poszczególnych
osób do jej realizacji. W Content Organica
najpierw przeprowadza się research dotyczący zarówno samego klienta, jak i jego
konkurencji i ogólnego otoczenia rynkowego. Następnie lokalizuje się bolączki biznesu, problemy komunikacyjne na linii
przedsiębiorca–klient, aby przedstawić
możliwe narzędzia służące poprawie kondycji firmy. Działania te są zwykle ukierunkowane na zwiększenie sprzedaży,

budowanie wizerunku czy zniwelowanie
„kryzysów” w sieci.

Co zrobić, gdy relacja ewoluuje,
a kontakt biznesowy się urywa?
Czasem tak się dzieje, że handlowiec
napracował się, odbył kilka spotkań
z klientem, udzielił mu darmowych, ale
efektywnych wskazówek, a potencjalny
klient zaczął takie dobre rady wykorzystywać, nie mając zamiaru związać się
umową na wykonanie usług. Nie twierdzę,
że taki kontakt należy urwać lub postawić
sprawę na ostrzu noża, niemniej jednak
trzeba delikatnie zasugerować, że nasze porady i spostrzeżenia też są częścią pracy
i o ile czas ten nie jest stracony, to nie daje
nam wymiernego efektu w postaci pozy-

skania zlecenia. Dlatego budowanie relacji jak najbardziej tak, natomiast wykorzystywanie wiedzy i możliwości bez zainteresowania konkretną współpracą – nie.
Know-how to w agencji marketingowej
kluczowa wartość.
Nikt nie powiedział, że nawiązany
kontakt z przedsiębiorcą, który finalnie nie
przerodził się we współpracę spisaną
umową, nie zaowocuje intratnymi kontraktami w przyszłości.
Szczególnie w branży marketingu internetowego dobrze sprawdza się działanie z polecenia. Klienci, który zgłaszają
chęć korzystania z danej usługi w Content
Organica dzięki opiniom innych są bardziej ufni, a także chętniej decydują się na
działania, o których wcześniej nawet nie
pomyśleli. Dlatego warto pamiętać, że opinię na swój temat buduje się nieustannie,
czy to w roli handlowca, czy w przypadku innych osób mających bezpośredni
kontakt z klientem. Negatywne opinie są
rozpowszechniane w błyskawicznym tempie, a na te dobre pracuje się ciężko i niekiedy latami. Dlatego też podejście do potrzeb klienta zawsze jest indywidualne i poparte rzeczywistą chęcią pomocy i doradztwa – gdy klient zrozumie, że handlowiec będący osobą z zewnątrz i cały zespół agencji marketingowej również pragnie rozwoju jego działalności, wtedy
spojrzy na usługi marketingu jak na wyciągnięcie pomocnej dłoni.
I
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Aby język wyraził myśl…
24 listopada 1974 r. w wiosce Hadar na terenie Kotliny Danakilskiej (Etiopia) naukowcy odkryli Lucy, najstarszą – jak dotychczas – znaną istotę płci żeńskiej. Jej szkielet, zachowany
w aż 40 proc., potwierdzał, że Lucy chodziła w pozycji wyprostowanej, a zatem była przedstawicielem gatunku Australopithecus afarensis. Jej imię pochodzi z piosenki „Lucy in the
Sky with Diamonds” zespołu The Beatles. Nadano jej także drugie imię w języku amharskim: Dinqineš/Dinkenesh, oznaczające: „jesteś piękna” lub „jesteś wspaniała”.

Ewa Rogozińska
Międzynarodowy ekspert
z zakresu komunikacji międzykulturowej
i etyki w biznesie
Pierwsze dźwięki
Lucy żyła 3 600 000 lat temu. Była
niedużym hominidem – miała około metra wzrostu i ważyła 30 kg. Naukowcy
twierdzą, że w tym okresie żyjący w różnych środowiskach hominidy rozwijały narzędzia do obróbki pożywienia. Mogło to
stanowić pierwszy krok w procesie ewolucji, prowadzącym ostatecznie do tego,
że mózg ludzki z czasem stał się trzykrotnie
większy do mózgu małpy. Konieczność pozyskiwania pożywienia zmuszała ich do
wymyślania różnych sposobów, aby je zdobyć, co wymagało także nabywania wiedzy o otaczającym ich świecie, a to z kolei rozwijało pamięć. Naukowcy twierdzą
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też, że środowisko wodno-lądowe, w którym żyły hominidy, wymusiło zmiany fizjologiczne, takie jak wyprostowanie kręgosłupa i dwunożność, kontrolowanie
oddechu nosem i ustami (np. podczas nurkowania) czy obniżenie krtani, skutkujące połączeniem dróg oddechowych z pokarmowymi, dzięki czemu powstała komora generująca różnorodne dźwięki.
Wszystko to sprawiło, że w procesie
ewolucji wytworzyły się mechanizmy artykulacji dźwięków i w efekcie powstał
ludzki język. Dodając do tego wrażliwość
słuchu, człowiek mógł naśladować docierające do niego dźwięki, a także rozpoznawać, w jakim miejscu się znajduje.
Hipotezy badawcze określają kilka etapów kształtowania się ludzkiego języka.
Pierwszy protojęzyk polegał na imitowaniu dźwięków pochodzących z otoczenia.
Wspomagany gestami, język ten spełniał
rolę komunikacyjną i informacyjną przede
wszystkim w sytuacjach, w których ludzie
widzieli się nawzajem.
Drugi protojęzyk powstał, gdy hominidy zaczęły wytwarzać różne nowe
dźwięki, które nie naśladowały dźwięków
otoczenia.
Trzeci protojęzyk obejmował także
dźwięki odnoszące się do tych elementów
otaczającego świata, które nie wytwarzają żadnych dźwięków.
Czwarty protojęzyk przekazywał informacje, zawierał dźwięki niewystępujące
w przyrodzie, generowane przez hominidy
reagujące na odgłosy otaczającego świata,
jego obrazy i cechy oraz działania. Stanowiło to podstawę obecnie znanego
nam języka.
Aby język mógł ewoluować i rozwijać
swoje formy, niezbędna była pamięć językowa przekazywana z pokolenia na pokolenie, czyli – najprościej rzecz ujmując
– przekazywanie informacji lub opowieści za pomocą zrozumiałego dla grupy
kodu językowego.
Według niektórych badaczy najstarsze
języki były zbliżone do języków mlaskowych, którymi posługuje się afrykański lud

San. Języki te są niezwykle skomplikowane
i trudne od opisania ze względu na sposób wytwarzania mlasków. Dodatkową
ciekawostką jest to, że w odróżnieniu od
znanych nam rodzajów (męski, żeński i nijaki), języki mlaskowe posługują się kategoriami przedmiotów, np. rzeczy mocne
i smukłe (jak mężczyźni), rzeczy niskie i słabe (jak kobiety) czy rzeczy pospolite i zwyczajne.

Język jest kobietą?
Istnieje wiele hipotez zakładających
główną rolę kobiet w kształtowaniu języka. Evelyn Reed w swojej książce „Woman’s Evolution” („Ewolucja kobiet”)
dowodzi, że to właśnie kobiety wydźwignęły ludzkość z królestwa zwierząt, tworząc pierwsze formy społeczności, których
centra stanowiły matki. Ze względu na konieczne interakcje w obrębie „rodziny”, tj.
z potomstwem i podczas wspólnych prac
z innymi kobietami, Reed przypisuje im zasadniczy wpływ na rozwój języka.
Jako że najwcześniejsze koncepcje
utożsamiały język z darem boskim, warto wspomnieć, w jaki sposób religie wyjaśniały powstanie języka. Według Biblii
pierwszym językiem był język adamowy,
który powstał, gdy Bóg Ojciec kazał Adamowi nadać nazwy wszystkim rzeczom.
Choć Biblia nie uściśla, jaki to był język,
od niego mają się wywodzić wszystkie języki świata. Księga Rodzaju opisuje przyczyny powstania wielu języków poprzez
opowieść o wieży Babel.
„Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną
mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy
wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: »Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu«.
A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni
i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: »Chodźcie, zbudujemy sobie miasto
i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał
nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak,
abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi«.
A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to mia-
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sto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł:
»Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!«. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni
ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego
miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam
bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi” (Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju 11,1-9).
Wiele podobnych mitów można odnaleźć w innych kulturach i wierzeniach,
np. święta księga Popol Vuh (Księga
wspólnoty lub Księga rady) narodu Kicze
należącego do cywilizacji Majów mówi, że
dopiero trzecia próba stworzenia ludzi się
powiodła, ponieważ dopiero oni władali językiem, którym potrafili chwalić swoich bogów. Magdalena Derwojedowa
w publikacji „Przeszłość społeczna” przytacza mit papuaski, według którego ludzie
powstali z pękającego w żarze bambusa.
Gdy pod wpływem gorąca pędy pękały,
otwierały tym samym usta z mową.

Wymowny gen
Niezależnie od tego, jakie obrazy
przedstawiają nam mity i legendy, fakt, że
dzisiaj potrafimy w tak wysublimowany
sposób posługiwać się językiem, zawdzięczamy wyłącznie ewolucji i wykształceniu
się określonych cech anatomicznych i neurologicznych, a także… FOXP2.
Genom człowieka, czyli materiał genetyczny zawarty w podstawowym zespole
chromosomów, zawiera ok. 21 000 genów
kodujących białka, a odcinki kodujące stanowią zaledwie trzy procent całego genomu. Wśród nich niezwykle ciekawy jest gen
FOXP2, który odpowiada za zdolność
mowy. Naukowcy potwierdzają, że wszystkie zwierzęta mają geny FOXP2, jednak ten
ludzki różni się zaledwie o 2 z 740 jednostek od genu szympansów, co sugeruje, że
ta mała różnica może stanowić o tym, dlaczego tylko ludzie potrafią mówić.
Według najnowszego odkrycia dr.
Daniela H. Geschwinda z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Los Angeles, gen ten
kontroluje aktywność co najmniej 116 innych genów, co oznacza, że kilka genów
pod kontrolą FOXP2 wykazuje oznaki stawiania czoła niedawnej presji ewolucyjnej,
a to z kolei znaczy, że były one faworyzowane przez dobór naturalny. Sugeruje
to, że cała sieć genów ewoluowała jednocześnie, czyniąc język i mowę ludzką
wyjątkową zdolnością. Naukowcy uważają, że odkrycie to stanowi punkt wyjścia
dla przyszłych badań molekularnych podstaw ewolucji języka i człowieka.

Człowiek jest zatem genetycznie predysponowany do posługiwania się językiem – wszyscy jesteśmy zdolni opanować
nie tylko język ojczysty, lecz także języki
obce, nawet te, które znacząco odbiegają konstrukcją od rodzimego.

Jeden język
Innym ważnym przełomem były badania Quentina Atkinsona z Uniwersytetu
w Auckland. Ustalił on, kim byli Praindoeuropejczycy. Do swoich badań użył
programu komputerowego wykorzystywanego przez genetyków do tworzenia
drzew ewolucyjnych. Do programu wprowadzono po 200 słów z 87 języków indoeuropejskich oraz czas wymagany do
tego, aby w języku jedno słowo zostało zastąpione przez inne, biorąc pod uwagę
wyliczenia językoznawcy Morrisa Swadesha. Według niego dwa spokrewnione
ze sobą języki po tysiącu lat od rozdzielenia wciąż mają 85 proc. wspólnego
słownictwa. Po przeanalizowaniu danych okazało się, że najbliżsi Praindoeuropejczykom byli Hetyci żyjący 8–10
tys. lat temu w Anatolii.
Współczesny świat podzielony jest
na 194 państwa. Wikipedia podaje, że aktualnie używanych jest ok. 6–7 tys. języków, z czego przeważająca część pozostaje
w formie bezpiśmiennej. UNESCO zarejestrowało ok. 2500 języków zagrożonych
wymarciem – ustalono, że ponad czterdziestoma językami mówi zaledwie jedna
osoba! Szacuje się, że do 2100 roku wymrze ponad połowa obecnie używanych
języków. W chwili obecnej do najczęściej
używanych języków na świecie należą:
chiński (1213 mln użytkowników), angielski (1200 mln), hiszpański (550 mln),
hindi (450 mln) i arabski (390 mln).
Wszystko więc wskazuje, że w przyszłości świat będzie się komunikował za pomocą kilku lub kilkunastu głównych języków.
Oprócz (r)ewolucji powstawania języka i komunikacji werbalnej, warto
wspomnieć o (r)ewolucjach w sferze komunikacji piśmiennej, a co za tym idzie
drukowanej. Przed wynalezieniem druku
zapisy powielano ręcznie, co oznacza, że
były one dostępne dla bardzo wąskiego
grona odbiorców, nie tylko dlatego, że były
drogie.

Zapisać myśl
Przyjmuje się, że pierwsza rewolucja
w komunikacji piśmiennej miała miejsce
w państwach starożytnych. Według najnowszych badań pierwszy druk wynaleziono i zastosowano w Babilonie. Drukowanie wówczas polegało na wypalaniu
na glinianych tabliczkach znaków lub
obrazów. Prawdziwy przełom stanowiło
wynalezienie papirusu w Egipcie oraz

zastosowanie kolorów przez Greków.
Dopiero ok. 200 lat przed naszą erą na Bliskim Wschodzie stworzono pierwszy
zwój pergaminu, a w 105 r. n.e. w Chinach wynaleziono papier czerpany. Także w Chinach po raz pierwszy zastosowano czcionki ruchome, a najstarszy na
świecie drukowany tekst powstał w VII
wieku n.e. Był nim buddyjski zwój z Dalekiego Wschodu.
Prawdziwą – drugą – rewolucję stanowiło wynalezienie prasy drukarskiej
przez Jana Gutenberga w XV wieku,
dzięki czemu komunikacja piśmienna stawała się coraz bardziej dostępna i stosowana na skalę masową, co miało przeogromny wpływ na rozwój edukacji, niezależnego myślenia i intelektu, a także cywilizacji, nauki, przemysłu itd.
Trzecią rewolucję komunikacji piśmiennej stanowi Internet oraz jego nieograniczone możliwości komunikacyjne
i informacyjne.
Nasza cywilizacja wytworzyła niesamowite możliwości komunikacyjne, które – wspomagane nowoczesnymi technologiami – otwierają niedosięgłe jeszcze
niedawno obszary praktycznie bez ograniczeń. Jedną barierą wydaje się być sam
człowiek. Pomimo wytworzenia tak wielu kodów i środków komunikacji, w dalszym ciągu jest nam trudno się porozumieć nie tylko w skali globalnej, lecz także w tej najbliższej: rodzinnej, sąsiedzkiej
czy przyjacielskiej. Trudno jest nam dojść
do porozumienia nawet z samym sobą.
Niejednokrotnie nie znajdujemy języka,
aby wyrazić myśl i bardzo często mówimy dużo, nie myśląc. Potrafimy mówić,
ale nie potrafimy słuchać, a przecież na
początku uważne słuchanie było najważniejsze – od tego zależało bezpieczeństwo
i przeżycie. Niezależnie, czy stworzeni na
obraz i podobieństwo bogów, czy jako potomkowie pierwszych naczelnych, ciągle
poddajemy się pierwotnym lękom
i współczesnej niepewności, głównie to
przekazując naszym dzieciom, choć największym naszym pragnieniem jest to, aby
były szczęśliwe. Nasze działania nieustannie determinują przemijające – czasem bardzo szybko – emocje. Bronimy
swych złudzeń, znacząc swoje terytorium i tworząc zasady, których sami nie
przestrzegamy. Wśród szumu i natłoku informacji, obrazów i haseł pozostajemy samotni i bezsilni, poddając się tej fali bez
większego oporu i zasłaniając tę wstydliwą intymność kolejną warstwą nic nie znaczących słów, głośnego śmiechu i kolejno
przybieranych póz. Pozostawiając spuściznę kolejnym pokoleniom, jaką myśl
przekażemy im w naszym materiale genetycznym i jaki znajdzie ona wyraz? Jak
wiadomo, geny pamiętają wszystko, poczynając od Lucy.
I
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Zieleń wokół nas odpowiedzią
na zanieczyszczenie powietrza
Jak doskonale wiemy, powietrze, którym oddychamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie.
W czasach, w których słowo „smog” słyszymy niemal codziennie, a eksperci w mediach szczegółowo tłumaczą, jak ważna dla zdrowia jest jakość tego, czym oddychamy, chyba nikt już
nie powinien mieć wątpliwości co do konieczności dbania o stan powietrza. Naprawdę tak
wiele od nas zależy, od każdego z nas… Świadomość i odpowiedzialność, zmiana myślenia
i pewnych przyzwyczajeń, korzystanie z transportu publicznego, montaż odpowiednich pieców w naszych domach, dbanie o drzewa, sadzenie nowych, otaczanie się roślinami oczyszczającymi powietrze… I właśnie ten ostatni aspekt – zieleń – przybliżmy.

Urszula Ćwiek, Anna Traczyk
pracownia projektowa LandAR
Projects Sp. z o.o.
acznijmy od tego, czym jest
smog, a także z jakimi innymi
niebezpiecznymi dla zdrowia
substancjami mamy codziennie
do czynienia.

Z

Toksyczne powietrze
Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które występuje w wyniku
połączenia zamglenia i bezwietrznej pogody z zanieczyszczeniami powstałymi na
skutek działalności człowieka. Składa się
ze związków chemicznych oraz pyłów,
które są niebezpieczne dla zdrowia. Alergia, astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, niewydolność oddechowa, a nawet nowotwory – to tylko niektóre schorzenia
spowodowane złą jakością powietrza.
Nie ma znaczenia, czy mieszka się w dużej aglomeracji (mnóstwo samochodów,
fabryki, wycinanie drzew), czy na wsi (palenie w piecach śmieciami czy węglem
wątpliwej jakości), smog może występować wszędzie.
Do tego dodajmy takie substancje, jak
formaldehyd, dwutlenek węgla, ksylen czy
trójchloroetylen, z którymi stale, czasem
pewnie nieświadomie, mamy do czynienia, a mogą być dla nas niezwykle szkodliwe. Pokrótce:
• formaldehyd to organiczny związek chemiczny, stosowany m.in. do wyrobu włókien chemicznych, barwników czy jako
środek odkażający oraz konserwant. Jest
toksyczny, może być stosowany w dokładnie określonych stężeniach;
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• dwutlenek węgla, czyli bezbarwny gaz,
którego zwiększona zawartość w atmosferze prowadzi do tzw. efektu cieplarnianego, a to z kolei do zmian klimatycznych.
Skąd się bierze? Jest wydychany przez
wszystkie żywe organizmy. Powstaje podczas spalania węgla, drewna, ropy naftowej, benzyny;
• ksylen – związek chemiczny stosowany
jako rozpuszczalnik i do rozcieńczania farb
czy lakierów. Może dostać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i błony śluzowe. Jest silnym narkotykiem;
• trójchloroetylen (TRI) – substancja
płynna, lotna, bezbarwna, niepalna. Używany był kiedyś jako środek do uśmierzania nerwobólów, jednak częste jego podawanie prowadziło do narkomanii oraz
przewlekłego zatrucia. Stosowany jest
jako rozpuszczalnik organiczny do odtłuszczania, mycia i prania chemicznego.
Wchłania się przez płuca lub przewód pokarmowy, zaś wydalany jest z powietrzem wydechowym oraz przez nerki.

Siła starych drzew
Jak sobie z tym wszystkim radzić?
Dbajmy o drzewa oraz otaczajmy się roślinami, które pochłaniają niebezpieczne
dla zdrowia gazy i substancje.
Warto podkreślić, że wg raportu
„Zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze”, z którego treścią można
się zapoznać na stronie http://ungc.org.pl/
programy/zrownowazone-miasta/: „Dojrzałe drzewa pomagają ochłodzić i odświeżyć powietrze, którym oddychamy.
Drzewa nie tylko zmniejszają temperaturę powietrza, ale poprzez fotosyntezę
wiążą dwutlenek węgla i wytwarzają tlen
potrzebny nam do oddychania. Szacuje się,

że jedno duże drzewo (25 m wysokości)
usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle
samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa
domy jednorodzinne. Dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają roczne zapotrzebowanie jednej osoby na tlen. Jednocześnie drzewa zatrzymują i usuwają z otoczenia szereg składników tworzących
smog: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu,
amoniak i pewne ilości dwutlenku siarki.
(…) Badacze zwracają uwagę na to, że naprawdę skuteczne są duże i stare drzewa.
Przykładowo 100-letni buk »wytwarza«
w ciągu godziny 1200 litrów tlenu. Taką
ilość tlenu jest w stanie »wytworzyć« dopiero posadzenie około 2700 młodych
drzewek. Kiepski interes robi zatem ten,
kto zgadza się na to, aby w miejsce dużego drzewa posadzić 100, a nawet 1000 nowych drzewek”.
Powyższe informacje dają do myślenia.
Powinniśmy dbać o drzewa, nie wycinać
zdrowych, starych „egzemplarzy”, propagować ich przesadzanie, o ile nie mogą
zostać w obecnym miejscu, i oczywiście sadzić jak najwięcej nowych drzewek.

Zielona oaza
Co do roślin, którymi powinniśmy się
otaczać, tutaj sprawa jest prostsza. Kwiaty, które oczyszczają powietrze, są powszechnie dostępne. Dzięki nim poprawimy nasze warunki życia i pracy, stworzymy w domu czy biurze przestrzeń
przyjazną zdrowiu. Można spróbować
to zrobić własnymi siłami lub zwrócić się
do profesjonalistów – architektów krajobrazu, którzy nie tylko dobiorą odpowiednie rośliny (do sypialni, pokoju dziecięcego, biura etc.), ale również tak
wkomponują je w daną przestrzeń, żeby
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było pięknie i funkcjonalnie, a pielęgnacja roślin była łatwa i przyjemna.
Raz w tygodniu, w każdy poniedziałek na fanpage’u biura projektowego LandAR Projects Sp. z o.o.
(https://www.facebook.com/landarprojects/) publikowane są informacje o roślinach, które oczyszczają powietrze, nawilżają je, jonizują, dotleniają. Warto poczytać! A może niektóre z nich macie już
w swoich mieszkaniach czy biurach?
Drzewa i wszystkie rośliny to po prostu ŻYCIE. To dzięki nim mamy niezbędny
nam tlen, chronią nas przed szkodliwymi
zanieczyszczeniami, nie oczekując w zasadzie nic poza tym, żebyśmy pozwolili im
rosnąć. Zaczynając od „własnego ogródka” – najbliższego otoczenia, tj. mieszkania, domu, biura, ogrodu, osiedla etc.,
krok po kroku, możemy polepszać jakość
życia, nie tylko swoją, ale i innych.
Naprawdę warto stworzyć we własnym domu i w ogrodzie oazę, w której
można się zdrowo i skutecznie zregenerować po całym dniu wypełnionym obowiązkami.
W biurze, w którym często spędzamy
ponad osiem godzin dziennie, wśród
komputerów i innych sprzętów, wpatrzeni w monitory, dobrze dobrana ZIELEŃ nie dość, że zagwarantuje nam lepszej jakości powietrze i zapewni ukojenie
dla naszych oczu, to również w tak komfortowych warunkach wydajność utrzymywać się będzie na właściwym poziomie,
a zmęczenie po pracy… jakie zmęczenie?
Zielone, zdrowe biura to idealne rozwiązanie na dzisiejsze czasy, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Miejsce, w
którym dobrze się pracuje, gdzie szef dba
o zdrowie i samopoczucie swojego zespołu
– to wszystko jeszcze bardziej wiąże pracownika z firmą. Ponadto zielone biuro jest
po prostu piękne! Należy jeszcze zaznaczyć, że pielęgnacja roślin to żaden kłopot.
Dobrane przez profesjonalistów, na życzenie również z zamontowanym automatycznym systemem nawadniania, odpowiednio rozstawione, nie będą sprawiały problemów, a korzyści z ich obecności są ogromne.
Od czego zacząć? Od kontaktu z firmą, która ma wiedzę i doświadczenie!
Źródła:
http://www.eduteka.pl/doc/trojchloroetylen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://ungc.org.pl/programy/zrownowazone-miasta/

Urszula Ćwiek

Fot. Nivelis-Fotografia Dariusz Mysłowski
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Franczyza hotelarstwa w Polsce
Hotel Franchasing, zwany potocznie franczyzą hotelową, to nic innego jak nabycie przez inwestora międzynarodowej marki. Obecnie obserwujemy na rynku wysokie zainteresowanie
inwestorów tym rozwiązaniem. Franczyza reguluje standardy i procedury, a także budowę
i prowadzenie hotelu według pewnych reguł. Pozwala w wielu przypadkach na własne aranżacje za aprobatą nadzoru sieci.
Adam Latek
Dlaczego franczyza to przyszłość?
Wróćmy do historii. Jak podaje znany i poczytny magazyn „Forbes”, prekursorem marki franczyzowej był jeden
z najbardziej znanych światowych hotelarzy – Cesar Ritz. Pozwolił on na udostępnienie swojej marki hotelarzom z Nowego Jorku, Montrealu, Bostonu, Lizbony i Barcelony poprzez nazywanie hoteli
jego imieniem. „Forbes” datuje współczesną franczyzę na lata 70. XX wieku.
Pierwszymi współczesnymi franczyzodawcami stali się: Hilton Hotel, Holiday
Inn of America, Howard Johnson Motor

Od dłuższego czasu
na rynku polskim
możemy zauważyć
wzrost liczby hoteli
sieciowych prywatnych inwestorów.
Trend będzie się rozwijał, bo hotele sieciowe cieszą się
zawsze większą rentownością niż hotele
niezależne
Lodges oraz Ramada Inn Roadside Hotels.
W 1971 roku weszły zunifikowane przepisy dla franczyzodawców. Każdy z nich
zobowiązany jest przygotować tzw. okólnik ofertowy.
Hotele franczyzowe rozwijają się prężnie i dynamicznie. Franczyzobiorca w Polsce to najczęściej deweloper budujący
wcześniej mieszkania, galerie handlowe
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i biura. Bywa, że nabywcami franczyzy są
właściciele wielkich przedsiębiorstw, widzący w hotelarstwie źródło wymiernych
zysków.
W Polsce franczyza ma przyszłość z racji rozwijającego się rynku turystycznego
oraz małej liczby hoteli franczyzowych. Jak
podaje WTO, w Stanach Zjednoczonych
hotele sieciowe to aż 75 proc. wszystkich
hoteli. Z danych GUS-u wynika natomiast,
że w Polsce hotele sieciowe to zaledwie
16 proc. całego rynku wszystkich hoteli
i obiektów nieskategoryzowanych. Posiadanie hotelu międzynarodowej marki
wiąże się z rozpoznawalnością na świecie,
niskimi nakładami na marketing w stosunku do wizerunku obiektu, szerokim
marketingiem i sprzedażą o zasięgu światowym, wsparciem doradczym i operacyjnym z sieci, a także wsparciem zarządzania, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę
kosztów.
Polskie usługi hotelarskie są na wysokim, europejskim poziomie. Świadczą
o tym nie tylko oceny na międzynarodowych portalach rezerwacyjnych i opiniotwórczych, ale również uznanie międzynarodowej branży hotelarskiej. Największy hotelarski franczyzodawca
w Polsce to Hotele Grupy Orbis/Accor,
która posiada obecnie 70 obiektów i sieć
wciąż się rozwija. Na początku lat 90.
bardzo szybko rosła polska sieć Qubus.
W ciągu dwudziestu kilku lat zdobyła
liczne grono gości, zwłaszcza w wielkich
miastach. Obecnie w kategorii hoteli
3-i 4-gwiazdkowych sieć Qubusa jest najszybciej rozwijającą się polską marką hoteli.
Hotelarstwo sieciowe jest obecnie
dla inwestorów bardzo „trendy”. Wykorzystują to przedstawiciele sieci hotelowych. Międzynarodowe sieci mają swoich przedstawicieli polskojęzycznych.
Dzięki podejściu do inwestorów centrale sieci wyznaczyły polskich przedstawicieli franczyzodawców. Nie ma nic lepszego niż przedstawiciel franczyzodawcy
z polską mentalnością. Możemy się o tym
przekonać na przykładzie olbrzymiej ekspansji marki Hilton w Polsce. Zakłada się,
że do roku 2020 będzie w Polsce ponad
30 hoteli marki Hilton.

Idea przynależności do franczyzy
Przynależność do franczyzy, tak jak
wspomniano powyżej, to wiele atrybutów,
które mogą przynieść w długofalowym
okresie relatywne zyski. Przekonało się
o tym liczne grono przedsiębiorców w Polsce, którzy wybrali markę sieciowych
hoteli.
Warto wspomnieć o ideach franczyzy,
które mają na celu rozwój i zbudowanie
jak największej ilości hoteli. Oczywiście należy pamiętać, że budowanie marki to

okres długofalowy i potrzeba czasu, aby
stworzyć potężną sieć hoteli w danym kraju. Każdy inwestor może liczyć na wsparcie franczyzodawcy na każdej płaszczyźnie rozwoju. Mowa tu o operacyjności, zarządzaniu ceną, zarządzaniu kosztami,
budowaniu planów budżetowych i wielu
innych aspektach prowadzenia hotelu. Je-

na świecie przyciągają polskich inwestorów. Dokształcają się z funkcjonowania
międzynarodowych sieci. Procedury
i standardy międzynarodowych sieci zostały już przez inwestorów hotelarskich zaakceptowane. Ich zrozumienie i wdrożenie jako obowiązek prowadzenia działalności nie robi na inwestorach wrażenia.

Franczyzobiorca w Polsce to najczęściej deweloper budujący wcześniej mieszkania, galerie handlowe i biura. Bywa, że nabywcami franczyzy
są właściciele wielkich przedsiębiorstw, widzący
w hotelarstwie źródło wymiernych zysków
śli inwestor po kilkunastu latach chciałby
sprzedać swoją nieruchomość, sieci pomagają w szukaniu inwestorów strategicznych do zakupu nieruchomości.
Obiekty franczyzowe cechują się: atrakcyjnością rynkową, a więc i wyższą ceną
przy sprzedaży obiektu w stosunku do
obiektu niezależnego. Ze względu na
spadający popyt mieszkaniowy większość
deweloperów i koncernów budowlanych
rozpoczyna inwestycje hotelowe. Rozpoczynając od hoteli i nabywając marki,
a kończąc na modelu conbo-sharing – wynajmowanie mieszkań jako jednostek hotelowych.
Wielkie korporacje deweloperskie
rozpoczęły wielkie inwestycje. Banki niechętnie kredytują tego typu przedsięwzięcia, gdyż nie posiadają wiedzy i obawiają się inwestowania kapitału w „budowlankę” o niepewnym gruncie. Aparthotele to również inwestycje, które koncesjonują wielkie sieci hotelowe, takie jak
Marriott, IHG czy Hilton. Inwestorzy
trudniący się zupełnie innym biznesem niż
mieszkaniówka wchodzą na rynek hotelarski. Wielkie, piękne budowle widziane

Od dłuższego czasu na rynku polskim
możemy zauważyć wzrost liczby hoteli sieciowych prywatnych inwestorów. Trend
będzie się rozwijał, bo hotele sieciowe cieszą się zawsze większą rentownością niż
hotele niezależne.
Jednocześnie równolegle z franczyzą
powstają obiekty niezależne i nieposiadające marki. Mniejsza grupa inwestorów
buduje swoja markę, posiłkując się jednym
hotelem międzynarodowej sieci, aby ją wypromować.
Aparthotele i condohotele cieszą się
wielkim powodzeniem wśród inwestorów,
ponieważ mogą sprzedać jednostki mieszkalne pod wynajem krótkoterminowy.
Obowiązujący trend time-sharing spowodował, że deweloperzy rozpoczęli budowę wielkich budynków mieszkaniowych, w których na poziomie parteru znajdują się punkty usługowe, takie jak restauracje, sklepy, pralnie, banki, apteki.
W miastach biznesowych powstają blisko
wielkich biurowców, a w miejscowościach resortowych w kompleksach
o wielkiej liczbie pokoi i z interesującym
widokiem.
I

Adam Latek
hotelarz, pasjonat. Od ponad dwudziestu lat związany z branżą. Ekspert branży HoReCa.
Pracował w międzynarodowych sieciach hotelarskich, takich jak IHG, ACCOR, Choice Hotels, Hilton. Pomagał wprowadzić na polski rynek dwa hotele marki Best Western. Brał
udział w otwarciach ponad piętnastu hoteli w Polsce i za granicą. Pracował w Irlandii dla
grupy TIFCO ltd., która zarządza hotelami sieci IHG. Absolwent Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej o specjalności hotelarstwo.
Wykładowca Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji uczelni Vistula w Warszawie. Koordynator kierunku „Hospitality” programu unijnego „Intour” mającego kształcić hotelarzy, którzy będą pracować na całym świecie. Współpracuje z międzynarodowymi sieciami
hotelowymi. Szkoli hotelarzy i pomaga im w prowadzeniu biznesu. Pisze artykuły do gazet
branżowych: „Świat Hoteli”, „Biznes Hotel”, „Biznes Restauracje & Catering”, „OHH events”,
„Business Traveller Poland”. Był członkiem jury w wyborze Najlepszego Recepcjonisty Roku
2016 według stowarzyszenia A.I.C.R. Polska, z którym nadal współpracuje. Prelegent i moderator na konferencjach branżowych.

przedsiebiorcy@eu 59

Z szuﬂady eksperta

Zrozumieć pieniądze
„Pieniądze rządzą światem”, „pieniądz robi pieniądz” – to często powtarzane frazy
nierozerwalnie związane z naszą codziennością. W obecnych czasach od pieniędzy zależy
nasze życie, zdrowie, przyszłość. Większość naszych decyzji determinują pieniądze. Czym
w takim wypadku jest owa dziwna materia, którą nazywamy pieniądzem? Komu lub czemu
służy i czy my, Polacy, mamy odpowiednią wiedzę, aby posługiwać się nią w sposób dla nas
korzystny?
nego jest, najogólniej rzecz ujmując, bardzo słaba. Niska wiedza ekonomiczna
przekłada się na naszą sytuację społecznogospodarczą, a co za tym idzie, bezpośrednio na naszą zamożność. Pieniądze są
długiem, gdyby spłacić wszystkie długi, zabrakłoby pieniędzy na świecie. Niestety
oba te stwierdzenia są prawdziwe.

Funkcje pieniądza
Pieniądze odgrywają w naszym życiu
ważą rolę, a właściwie kilka ról. Ważne,
abyśmy zdawali sobie sprawę, jakie funkcje pełni pieniądz, szczególnie w wymiarze ekonomicznym. Większość społeczeństwa kojarzy pieniądze ze środkiem
płatniczym, czyli nośnikiem wartości,
który jasno określa, ile towarów i usług
możemy nabyć za określoną ilość jednostek naszej waluty. Choć w nomenklaturze funkcja płatnicza i obrachunkowa są
rozdzielone, to w rzeczywistości występuje
pomiędzy nimi bezpośrednie powiązanie.
Spośród funkcji ekonomicznych pieniądz

Źródła kapitału
Jak pisał Adam Smith, są trzy źródła
kapitału.
Pierwsze z nich to ziemia i jej zasoby.
Zarówno zasoby naturalne, jak i produkcja
rolna tworzą kapitał, czyli dają nam pieniądze.
Drugim źródłem jest praca człowieka,
czyli zamiana siły fizycznej lub zdolności
umysłowych poprzez poświęcony czas
na korzyści, którymi w tym przypadku są
pieniądze.
Ostatnim elementem jest wykorzystanie kapitału do wytworzenia kapitału, czyli pomnażanie wytworzonych
przez dwa poprzednie elementy oszczędności. Nie należy mylić tutaj wypracowanych oszczędności z kapitałem jako takim, istotą jest tutaj kapitał w formie
oszczędności. Kluczowym czynnikiem
jest jednak praca, gdyż zarówno ziemia
i jej zasoby, jak i oszczędności nie przyniosą nam korzyści, jeżeli nie włożymy
w to pracy.

Ogólna wiedza Polaków na temat obowiązujących zasad systemu monetarnego jest, najogólniej rzecz ujmując, bardzo słaba. Niska wiedza
ekonomiczna przekłada się na naszą sytuację
społeczno-gospodarczą, a co za tym idzie, bezpośrednio na naszą zamożność
Paweł Nykiel,
Czym jest pieniądz
Pomimo ciągłej styczności z pieniądzem, niewielu z nas kiedykolwiek zadało sobie pytanie, czym tak naprawdę są
pieniądze i dlaczego tak bardzo zdominowały nasze życie. Wokół pieniądza narosło wieli mitów, półprawd i niedomówień. Ogólna wiedza Polaków na temat
obowiązujących zasad systemu monetar-
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pełni jeszcze rolę tezauryzacyjną, czyli
przenosi wartość w czasie. Dzięki tej
funkcji możemy budować swój majątek
w formie oszczędności. Niestety, rola tezauryzacyjna w obecnym systemie została zaburzona poprzez występowanie inflacji, co znacznie osłabiło tę konkretną
funkcję.

Kapitał odsetkowy
Słysząc słowo odsetki większość Polaków mówi: „kredyt”. Jak nie płacić
w swoim życiu odsetek? Wystarczy nie
brać kredytu. Tak myśli zasadnicza część
polskiego społeczeństwa. Oba twierdzenia są jednym z większych mitów dotyczących pieniądza odsetkowego.

Z szuﬂady eksperta
„Odsetki to koszt, naliczany za używanie pożyczonego
kapitału jego właścicielowi”
– tak brzmi definicja odsetek zaprezentowana na stronie Narodowego Banku Polskiego.
Czyli każdy, kto posiada własny
kapitał, może czerpać z niego
korzyści, użyczając go osobom
potrzebującym kapitału, które,
zwracając go, muszą oddać
kwotę pożyczoną powiększoną
o odsetki. Sprawa jest prosta
i zrozumiała, gdyż bez możliwości pobierania odsetek osoby posiadające kapitał nie mia- Rys. 1. Przykład kosztów odsetkowych w budownictwie komunalnym.
łyby powodów, żeby ów kapitał pożyczyć, a to osłabiłoby
zdecydowanie rozwój gospodarczy. Jest jednak pewien problem związany z kapitałem odsetkowym, mianowicie w przypadku długiego łańcucha produkcji następuje kumulacja odsetek w cenie końcowego produktu.
Dla przykładu prześledźmy proces produkcji chleba.
Aby wyprodukować chleb, potrzebujemy rolnika, młynarza,
piekarza i ewentualnie sklepikarza. Jeżeli każdy z tych podmiotów posiada jakiś kredyt, to
odsetki od wszystkich kredytów
muszą zostać przerzucone na
cenę końcowego produktu. Jak
duży jest to obecnie problem,
można przeczytać w książce
„Pieniądz wolny od inflacji i odsetek” Margrit Kennedy – poniżej jeden z przykładów zawartych w książce. Gdyby nie
odsetki, ceny produktów i usług
mogłyby być zdecydowanie
niższe. Pozostaje jednak pytanie,
czy likwidując odsetki, nie doprowadzimy do katastrofy go- Rys. 2. Wykres wskaźnika M3 podaży pieniądza.
spodarczej związanej z brakiem
kapitału na rozwój. Po odpowiedź na to
darce, gdyż im więcej „dodrukujemy”
pytanie zapraszam do lektury wspopieniądza, tym mniej będzie on wart.
mnianej wyżej książki.
W obecnym systemie gospodarczym,
w procesie tzw. kreacji pieniądza, każdy
Dodruk i kreacja pieniądza
bank komercyjne posiada umocowanie
Kolejnym z wielkich mitów dotyprawne do zwiększania ilości pieniądza
czących pieniądza jest kwestia własności
w obrocie gospodarczym. Poniżej znaji kontroli waluty narodowej – w naszym
duje się wykres wskaźnika M3 podaży
przypadku jest to Polski Złoty. Do kogo
pieniądza pokazujący, o ile zwiększyła się
należą pieniądze w Państwie Polskim? Do
ilość wszystkich instrumentów pieniężbanków, państwa, czy może do obywanych w obrocie oraz proporcje udziału
teli? Pieniądze należą do narodu, czyli
Narodowego Banku Polskiego i banobywateli, a państwo poprzez określone
ków komercyjnych.
instytucja ma dbać o stan naszego pieniądza. Niestety, praktyka pokazuje, że
Inflacja
nie do końca tak jest. Aby dbać o naszą
Skutkiem procesu wzrostu przeciętwalutę, trzeba posiadać możliwość konnego poziomu cen w gospodarce jest
trolowania ilości pieniądza w gospospadek siły nabywczej pieniądza krajo-

Aby dbać o naszą walutę, trzeba
posiadać możliwość kontrolowania
ilości pieniądza w gospodarce, gdyż
im więcej „dodrukujemy” pieniądza,
tym mniej będzie on wart

wego. Trzeba dodać, że
wzrost cen, o którym mowa
w definicji, jest spowodowany łatwym dostępem do taniego pieniądza, np. tanich
kredytów czy nadmiernych
państwowych świadczeń redystrybucyjnych. Dostęp obywateli do taniego pieniądza
powoduje wzrost popytu na
towary i usługi. Przedsiębiorcy, obserwując wzrost
popytu na ich towary, podnoszą cenę, z kolei wzrost cen
zmniejsza siłę nabywczą pieniądza. Dlatego inflację możemy nazywać podatkiem od
własnej głupoty, gdyż inflacja
jest pewnego rodzaju daniną.
Żeby uświadomić sobie,
czym jest inflacja, proponuję porównać siłę nabywczą
określonej kwoty nominalnej,
np. 1000 zł, oraz ilość wybranych produktów, które
można było nabyć w danym
czasie za tę kwotę, np. chleba, paliwa, metrów kwadratowych mieszkania. Dla przykładu średnia cena bochenka
chleba w 1997 roku to 1,2 zł,
dzisiaj – 3,89 zł, średnia cena
paliwa w 1997 roku to 1,5 zł,
obecnie – ponad 5 zł.

Przyszłość
Czy istnieje alternatywa
dla obecnego systemu pieniądza odsetkowego?
Na świecie istnieją próby
implementacji alternatywnych systemów finansowych,
m.in. system kredytu społecznego czy bezodsetkowych
walut lokalnych. Niektóre
z powodzeniem funkcjonują,
inne z różnych względów
nie przyjęły się. Powstają
również platformy cyfrowe pozwalające
ominąć długie łańcuchy kosztów pośrednich, eliminujące po drodze wpływ pieniądza odsetkowego na cenę produktu. Pozwoli to choć częściowo uniezależnić się
od obecnego systemu zubożającego konsumentów.
I

Paweł Nykiel
Prezes zarządu, twórca platformy DIVIDEYOU. Przedsiębiorca, właściciel i prezes
zarządu wielu spółek. Społecznik, promotor i zwolennik sharing economy, twórca
portalu ekonomii społecznej w Polsce.
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Kluby biznesowe, czyli jak zdobyć
kontakty i wzmocnić swoją firmę
Ludzie mają naturalną potrzebę przynależności. Chcemy przebywać wśród osób o podobnych zainteresowaniach, wizjach czy celach życiowych. Uczymy się od siebie nawzajem,
podpatrujemy, inspirujemy się. Chyba od zawsze istnieją społeczności skupione wokół różnych grup zawodowych, jak Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Łowiecki, Związek
Artystów Plastyków, Związek Artystów Scen Polskich czy Zrzeszenie Prawników Polskich.
Kluby, stowarzyszenia, związki, zrzeszenia można mnożyć. Niełatwo wymienić choćby połowę. Ludzie zrzeszają się w ramach najróżniejszych branż czy zainteresowań.
Fot. Edyta Paduch

pomoc w razie problemów natury prawnej czy w przypadku trudnej sytuacji
związanej np. z wprowadzeniem niekorzystnej ustawy. BCC ma również realny
wpływ na życie biznesowe w naszym
kraju. Prowadzi działania konsultacyjne
(Rada Dialogu Społecznego, komisje sejmowe i senackie, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP). Organizuje misje gospodarcze, w których biorą udział

tywizowanie gospodarki w różnych aspektach i wspieranie procesów integracji gospodarczej krajów europejskich. Istotną
częścią programu Klubu jest propagowanie zasad etyki w działalności gospodarczej.
Kolejnym doskonałym przykładem
jest Klub Integracji Europejskiej, który powstał z inicjatywy środowisk gospodarczych. Jest to platforma porozumienia

KIE to doskonała przestrzeń do zawierania
znajomości biznesowych, a nawet przyjaźni.
Jej członkowie tworzą społeczność uzupełniającą się i wspomagającą nawet poza Klubem
Robert Sienczewski
d wielu lat działają w Polsce
kluby i zrzeszenia przedsiębiorców. Wywodzą się oni
z różnych branż, jednak łączy
ich budowanie biznesu, rozwijanie firm,
pomnażanie majątku. Ludzie biznesu łączą się w społeczności, co przynosi wiele korzyści im i ich firmom, ale pożytek
z takiej działalności może mieć szerszy zasięg. Mogą oni wpływać na całe środowisko.

O

Korzyści klubowicza
Ale po kolei. Zwróćmy najpierw uwagę na zalety przynależności do różnych
klubów. Najlepiej znany i z pewnością najbardziej prestiżowy Business Center Club
to organizacja, która udziela realnego
wsparcia swoim członkom. Otrzymują oni
nawet polisę bezpieczeństwa gwarantującą
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Izby Gospodarcze różnych krajów i dzięki którym polscy przedsiębiorcy mają
okazję do bezpośrednich rozmów handlowych z przedsiębiorcami z innych
państw. BCC jest także fundatorem nagród
przyznawanych za szczególne osiągniecia
w biznesie na corocznej Gali Liderów Biznesu.
Obserwujemy ogromną potrzebę łączenia się przedsiębiorców z różnych
branż w kluby i stowarzyszenia. Powstają wciąż nowe, oczywiście już z mniejszym
rozmachem i o mniejszym zasięgu niż
BCC, ale spełniające potrzeby lokalnych
przedsiębiorców we wszystkich regionach Polski.
Polski Klub Biznesu to prestiżowa organizacja zrzeszająca ludzi biznesu, polityki, kultury i dyplomacji. Misją Klubu jest
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ak-

i kooperacji pomiędzy przedsiębiorcami
działającymi na terenie Unii Europejskiej. Jedną z idei KIE jest szerzenie zasad
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Klub organizuje spotkania członków,
szkolenia, gale, na których wręczane są
prestiżowe nagrody dla wyróżniających się
przedsiębiorców zarówno w biznesie, jak
i np. działalności artystycznej czy charytatywnej. W Galach Przedsiębiorców bierze udział wielu celebrytów, zatem spotkania te mają również charakter kulturalny i rozrywkowy. Członkowie Klubu
mogą z członkostwa w klubie wyciągnąć
wiele korzyści, jak np. wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Klub. Pozyskują kontakty, które mogą doprowadzić ich do potencjalnych klientów i zaowocować konkretnymi wynikami biz-
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nesowymi. Mają dostęp do wielu cennych
szkoleń prowadzonych przez wybitnych
szkoleniowców i ekspertów w różnych
dziedzinach. Mogą pozyskać wiedzę niezbędną np. do działania na rynkach zagranicznych.
Członkowie KIE tworzą społeczność
uzupełniającą się i wspomagającą nawet
poza Klubem. KIE to doskonała przestrzeń
do zawierania znajomości biznesowych,
a nawet przyjaźni. Jej członkowie tworzą
społeczność uzupełniającą się i wspomagającą nawet poza Klubem.

Lokalne, tematyczne…
Klubów biznesowych jest coraz więcej. Powstają lokalnie we wszystkich większych miastach. Zauważamy, że również
małe społeczności na poziomie powiatowym mają swoje kluby biznesowe. To pokazuje, że przedsiębiorcy są niesamowicie
otwartymi ludźmi. Chętnie dzielą się
wiedzą i doświadczeniem z innymi. Świetne jest też to, że odnajdują w sobie ciągłą
potrzebę uczenia się i czerpania z doświadczeń innych.
Kluby odgrywają dużą rolę społeczną,
w realny sposób wpływając na kulturę,
rozwój lokalnej infrastruktury czy programy pomocowe. Kluby biznesowe często obejmują swoim patronatem np. imprezy charytatywne.

Nie chciałbym tu pominąć Projektu
Zielony, który powstał wokół genialnej inicjatywy Zielony Waluta Lokalna. Powstała ona w Starachowicach, ale swoim
zasięgiem obejmuje już całą Polskę. Zielony chętnie podejmuje współpracę z innymi organizacjami biznesowymi, jak
właśnie Klub Integracji Europejskiej
i stowarzysza przedsiębiorców z całej
Polski, którzy, oprócz stosowania waluty
lokalnej, spotykają się, wymieniają doświadczenia i zdobywają nowe kompetencje, szkolą się i poszerzają zakres swojej działalności.
Nieraz pisałem już o BNI, który pomaga lokalnym przedsiębiorcom wypływać na szersze rynki. Wspomaga kształcenie przedsiębiorców w zakresie marketingu, sprzedaży, autoprezentacji i innych kompetencji ułatwiających codzienne
zmagania z niełatwym rynkiem.
Przedsiębiorcze kobiety działają niesamowicie prężnie. Rozwijają swoje wizje
i pomysły na biznes. Wspierają się wzajemnie. Pomagają kobietom stawiającym
pierwsze kroki w działalności gospodarczej. Tworzą społeczności, w których
ważny jest nie tylko biznes, ale i szersze
spojrzenie na wyzwania, z jakimi mierzą
się kobiety we współczesnej Polsce, a także w innych krajach. Tu warto wymienić
Przedsiębiorcze Kobiety, Stowarzyszenie

Aktywne Kobiety oraz wiele innych działających lokalnie we wszystkich regionach
naszego kraju.
Do osób prowadzących swoją działalność gospodarczą, które nadal zastanawiają się czy warto dołączać do zorganizowanych grup biznesowych – sądzę, że
niewielu już trzeba zachęcać. Ale wyjaśnię.

Warto
Warto dla siebie, dla własnego rozwoju, podnoszenia swoich kompetencji,
dla rozwoju własnej firmy, do rozwoju
i podnoszenia świadomości osób wokół.
W ten właśnie sposób przyczyniamy się do
poprawienia jakości życia nas wszystkich. Każdy z uczestników, członków danego klubu wnosi realną wartość do całej społeczności. Co dwie głowy to nie jedna. A tych głów wciąż przybywa. Łączmy
siły, pomysły, inicjatywę.
I

Robert Sienczewski
ekspert z dziedziny budowania marki osobistej, PR, networkingu i sprzedaży. Posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie
i doradztwie biznesowym. Współpracuje
z prestiżowymi organizacjami biznesowymi, m.in. Klubem Integracji Europejskiej, Vantis Holding, Zielony Polska
Waluta Lokalna.
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Jak skutecznie
wprowadzić produkt
na rynek?
Stworzenie skutecznej strategii sprzedaży nowego produktu
jest kluczem do tego, by odnieść sukces na rynku. Zazwyczaj teksty poradnikowe zapewniają, że do osiągnięcia zamierzonego celu wystarczy kilka kroków. Jednak budowanie
strategii sprzedaży przypomina taniec, ponieważ kroków
jest aż trzynaście. Znacznie więcej zależy też od partnera,
którym jest Twój klient.

Agnieszka Grostal
dr nauk ekonomicznych
iększość przedsiębiorców
zapomina o tworzeniu strategii. Skupiają się na poszerzaniu sieci sprzedaży i ilości oferowanego asortymentu. Otwierają
się na kolejne rynki i wprowadzają swoje produkty przez Internet , dystrybutorów
czy też własnych przedstawicieli. Ich oferta rośnie, ale bez strategii sprzedaży liczba nowych klientów oraz zbyt pozostają
na tym samym poziomie. Jeśli zamierzasz
wprowadzić na rynek nowy produkt, nie
możesz popełnić tego błędu. Nie piszę
o tym po to, by pokazać, że dzięki dobrej
strategii można osiągnąć sukces. Opowiem
Ci, jak go osiągnąć.

W

czas utrzymuje się na określonym poziomie, na końcu powoli opada.
Obecnie wprowadzenie produktu na
rynki najczęściej opisuje krzywa, która
szybko rośnie, ale po chwili gwałtownie
opada. W pierwszej fazie handlowcy docierają do ok. 10 proc. kupujących. Ci
klienci chcą poznać produkt i chętnie po
niego sięgają, ponieważ zwyczajnie lubią
odkrywać nowości na rynku. Jednak kiedy ich ciekawość zostaje zaspokojona,
a pozostałe 90 proc. klientów nie wykazuje już chęci zakupu nieznanego produktu, krzywa sprzedaży wraca do pozycji początkowej. Bez strategii sprzedaży następuje schyłek, a handlowcy mają coraz
większe problemy z dystrybucją.

Dla każdego
Obecnie panuje błędne przekonanie,
że strategia sprzedaży jest potrzebna dopiero po osiągnięciu określonego poziomu produkcji lub obrotów. Myślisz, że tylko te firmy, które mają już ugruntowaną
pozycję na rynku, muszą mieć plan? Znane dziś marki też kiedyś zaczynały od
wprowadzenia swoich produktów na rynek. To, że osiągnęły sukces, zawdzięczają dobrym strategiom. Pokażemy Ci to na
przykładzie case study, w którym firma Salents poświęciła trzy miesiące intensywniej
pracy na wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Zaczynamy?
Krzywa sprzedaży
Czy znasz pojęcie cyklu życia produktu? Oznacza okres, w którym produkt
znajduje się na rynku nabywców. Tradycyjna krzywa szybko rośnie, przez pewien
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120 dni przed wprowadzeniem
1. Poznaj swoich klientów
Stworzenie person odbiorców Twojego produktu ułatwi Ci odnalezienie

klienta idealnego, który będzie wzorem
dla poszczególnych grup konsumentów.
Do tego potrzebujesz konkretnych informacji: wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, stanowisko, staż pracy,
miejsce zamieszkania, stan cywilny. Zastanów się, co Twoja persona robi w czasie wolnym od pracy, jak odpoczywa, jakie ma wartości i co o Tobie sądzi. Wykorzystanie tych informacji pomoże w odnalezieniu punktów styku z klientem,
stworzeniu procesu sprzedaży czy budowie komunikacji.
2. Cykl zakupowy
To sposób, w jaki klienci przechodzą
przez proces oceny i zakupu produktu.
Określa, czym się kierują przy zakupach,
kto podejmuje decyzję o zakupie, a kto płaci finalnie za produkt. Dowiedz się, jak potencjalni konsumenci oceniliby Twój produkt w porównaniu z podobnymi, już dostępnymi na rynku. Ważnymi kryteriami
są tu jakość i cena.
3. Określ konieczne zmiany
Przygotuj swoją organizację na zmiany w zakresie cyklu życia nowego produktu, nowej segmentacji klientów, procesu sprzedaży i cyklu zakupowego klienta. Oceń, jakimi zasobami dysponujesz
i jakich inwestycji potrzebujesz.

90 dni przed wprowadzeniem
4. Budowanie świadomości produktu
Zacznij budować świadomość produktu u jego potencjalnych klientów, wykorzystując do tego zaplanowaną strategię marketingową i komunikacyjną firmy.
5. Narzędzia sprzedaży
Dobór odpowiednich narzędzi dla
nowego produktu należy zacząć od ana-
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lizy skuteczności obecnych. Czy metody,
których używasz obecnie, sprawią, że
klienci przejdą z jednego cyklu zakupowego do następnego? Może warto poszukać nowych sposobów: strona internetowa, wersja demo, bezpłatna wersja testowa udostępniania klientowi np. w finalnej fazie negocjacji?
6. Przyporządkuj poszczególnych klientów
do właściwych etapów cyklu zakupowego
Zastanów się, komu powinieneś zaprezentować produkt, z kim negocjo-

cesu sprzedaży, grupy klientów czy doboru
technologii wywołają utrudnienia we
współpracy z handlowcami. Możesz uniknąć oporu ze strony handlowców, jeśli zawczasu zaplanujesz sposoby pokonania ich
argumentacji.
10. Przydziel role sprzedażowe i zaplanuj
proces sprzedaży
Przydziel odpowiednie role sprzedażowe odpowiednim sprzedawcom. Kto
będzie pozyskiwał nowych klientów, a kto
obsługiwał dotychczasowych? W jaki
sposób będziesz obsługiwał dużych, stra-

Dobór odpowiednich narzędzi dla nowego
produktu należy zacząć od analizy skuteczności
obecnych. Czy metody, których używasz obecnie,
sprawią, że klienci przejdą z jednego cyklu
zakupowego do następnego?
wać, a z kim podpisać finalną umowę.
Zdobądź te informacje odpowiednio
wcześniej, tak aby zintegrować je z cyklem
zakupowym klienta, ale także swoim.
Dzięki temu będziesz wiedział z wyprzedzeniemej, jakie kroki musisz podjąć,
żeby z sukcesem sprzedać swój produkt.
7. Wspieraj swój zespół
Sprawdzona metoda: wytypuj sprzedawcę, który według Ciebie ma najmniejszą szansę, by zamknąć transakcję
z nowym produktem. Wykorzystując dostępną Ci wiedzę, przeprowadź z nim
szkolenie i pomóż mu w procesie sprzedaży. Przy okazji zebrania zespołu sprzedażowego poproś swojego podopiecznego o podzielenie się doświadczeniami
z resztą personelu. Motywacja dla tego
sprzedawcy, ale też dla całego zespołu
– gwarantowana. Pamiętaj, że zmotywowany zespół to skuteczny zespół, a skuteczny zespół to zysk.

60 dni przed wprowadzeniem
8. Przygotuj swój zespół
Czas, by cała zgromadzona przez Ciebie wiedza trafiła w odpowiednie miejsce.
Handlowcy muszą wiedzieć wszystko
o Twoich klientach: czy wydają duże
kwoty jednorazowo? Czy kupują często,
ale za mniejsze kwoty? Zapoznaj ich z konkurencją. Przedstawiając ofertę, wskaż
i podkreśl wartość dodaną Twojego produktu.
9. Bariery sprzedaży
Zapoznaj handlowców ze zmianami
wprowadzonymi w cyklu sprzedaży. Przygotuj się, że zmiany w kwestii ceny, pro-

tegicznych klientów, a w jaki sposób
mniejszych? Każda rola sprzedażowa ma
swój określony proces sprzedaży.
11. Zdefiniuj cele sprzedaży i indywidualne zadania
Każdy sprzedawca powinien otrzymać
indywidualne cele do zrealizowania.
Kwartalny plan, rozbity na tygodniowe
i dzienne zadania. Dzięki temu łatwiej
możesz skontrolować i usprawnić proces,
ale też zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla realizacji całego przedsięwzięcia. Napotykając na utrudnienia
w procesie, łatwiej jest naprawić jeden
nieszczęśliwy wypadek niż cały miesiąc
działań.
12. Analiza bilansu transakcji
Przyjrzyj się wynikom. Jak przedstawia się miesięczna sprzedaż lub ilu nowych
klientów zyskałeś? Ilu potencjalnych klientów udało Ci się pozyskać w tym miesiącu? Jak wielu potencjalnych nabywców
faktycznie dokonało zakupu? Ile kosztowało Cię pozyskanie pojedynczego leada?
Jak dużych kosztów wymagała konwersja?
Ile czasu poświęcasz swoim klientom? Ilu
klientów straciłeś w tym roku? Jak dużo
czasu potrzeba, by potencjalny nabywca
zdecydował się na zakup Twojego produktu? Jak oceniasz swój udział w rynku?
Jak bardzo zaangażowani są Twoi klienci? Jak widzisz, wskaźniki KPI to nie tylko finanse.
13. Pomiar
Najczęściej pomiar skupia się wokół
czterech obszarów: klienci, produkty,
transakcje i handlowcy. Co powinno się
mierzyć?

Klienci: liczbę nowych klientów, procent utrzymanych nabywców, wskaźnik ich
satysfakcji.
Produkty: marżę brutto, średnią wielkość transakcji, rentowność produktu.
Transakcje: stosunek sukcesów do
porażek, średnią wielkość transakcji, procent transakcji na poszczególnych etapach.
Handlowcy: liczba spotkań z klientami i realizacja indywidualnych celów.

30 dni przed wprowadzeniem
Gotowość do sprzedaży
Został miesiąc do wprowadzenia produktu na rynek. To czas na ostateczne
szkolenie sprzedawców i upewnienie się,
że są gotowi wejść na rynek z nowym produktem. Nasz klient wykorzystał w tym
celu dodatkowe szkolenia oraz coaching
zespołowy, a także warsztaty w formie webinariów.
Strategia sprzedaży przypomina taniec,
bo wymaga opanowania wielu kroków,
a sukces zależy też od doboru odpowiedniego partnera. Dzięki temu poradnikowi poradzisz sobie na każdym parkiecie. Zapraszam do tańca.
I

Agnieszka Grostal
Ekspert ds. Sprzedaży i Zarządzania
Sprzedażą. Właściciel ﬁrmy doradczej Salents (http://salents.com).
Sprzedażą zajmuje się od prawie 20 lat.
Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych instytucjach ﬁnansowych, m.in.
w ING Banku Śląskim, BBL Asset Managment w Paryżu czy Banku Handlowym
w Warszawie – Citibank, gdzie zajmowała
stanowisko Dyrektora Departamentu
Sprzedaży.
Zarządzała budżetem wynoszącym ponad
200 milionów dolarów. W ciągu kilkunastu lat stworzyła, wdrożyła i zrealizowała skomplikowane strategie sprzedaży
dla ponad 15 przedsiębiorstw. Pomogły
one podnieść wyniki sprzedaży nawet
o 80 proc.
Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte,
podczas których uczy managerów i dyrektorów sprzedaży, jak skutecznie zwiększyć sprzedaż oraz zyski ﬁrmy.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się
na blogu www.agnieszkagrostal.com,
w prasie branżowej, takiej jak „Szef sprzedaży”, „As sprzedaży” czy „Nowa Sprzedaż” oraz podczas konferencji: Forum
Szefów Sprzedaży, Morfologia Sprzedaży,
Sztuka sprzedaży, Forum Sales Team Management, Trendy sprzedaży 2017 i wielu
innych.
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Czym należy się kierować,
wybierając skuteczne szkolenia
dla swojego zespołu?

Aleksandra Makles i Małgorzata Kopczyk

Rozwój – na to stawiają obecnie ﬁrmy. Chcą być lepsze, skuteczniejsze, ponad konkurencją. Mówiąc „rozwój”, myślimy najczęściej o nowych projektach, oddziałach, większym dochodzie. Do tego wszystkiego niezbędny jest zespół – ludzie, którzy będą gotowi na zmiany,
poszerzanie horyzontów, nowych klientów i… większą sprzedaż. I w tym miejscu zazwyczaj pojawia się potrzeba szkoleń, które pomogą ﬁrmie – menedżerom i pracownikom
– przygotować się na nowe wyzwania.
zkolenia? TAK! Tylko jak wybrać
te najodpowiedniejsze? A przede
wszystkim – najskuteczniejsze! Aby
mieć poczucie dokonania inwestycji, która szybko się zwróci. Przyniesie
firmie zysk, zamiast być jedynie jej kosztem.
Teoretycznie – jest w czym wybierać.
Praktycznie – coraz częściej słyszymy, że
poziom szkoleń i warsztatów jest nieod-

S
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powiedni i, co najgorsze, niedostosowany do potrzeb danej firmy.

Dlaczego tak się dzieje?
Rynek firm szkoleniowych w ostatnich latach mocno się rozwinął. Co więcej, nadal będzie się rozrastał, zasilony
potężnymi środkami z unijnych funduszy. Co za tym idzie, usługi szkoleniowe będą proponować również osoby do

tej pory zupełnie niezwiązane z rynkiem
szkoleniowym i rozwojowym, kierujące się jedynie szybką możliwością zarobku.

Na co zwrócić uwagę?
Czynników decydując o powodzeniu
inwestycji jest co najmniej kilka – w pierwszym etapie nie warto sugerować się jedynie ceną. Warto spojrzeć na całokształt
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projektu, zaczynając od fundamentalnych elementów.

Doświadczenie
Jak długo firma funkcjonuje na rynku?
Jakich klientów obsługiwała i kto może to
potwierdzić? Każda dobra firma szkoleniowa posiada portfolio klientów, a co za
tym idzie – referencje, które chętnie udostępnia na życzenie. Warto poprosić o te
dotyczące doświadczenia w naszej branży lub też pokrewnej.

Trener dedykowany do projektu
Czy trener, który ma wykonać dla nas
szkolenie, jest praktykiem? Czy jeśli zainwestujemy w szkolenie sprzedażowe, trenerem będzie osoba, która przez całe życie związana była ze sprzedażą? Im wyższej klasy trener, tym większe będą stawki za dzień szkoleniowy. Jednak inwestując w specjalistę w danym temacie, mamy
już w połowie gwarancję udanego i efektywnego warsztatu.

Analiza potrzeb
Tak, tak…. wszystkie firmy szkoleniowe o niej mówią i piszą. Hasła takie jak
„programy szyte na miarę” pojawiają się
pewnie w prawie każdej ofercie szkolenia
lądującej na Twoim biurku. Ale czy faktycznie tak jest?

Czy szczegółową analizą potrzeb można nazwać rozmowę pracownika firmy
szkoleniowej z osobą zamawiającą szkolenie? A może rozmowa trenera z prezesem czy dyrektorem firmy zapewni nam
już wysoką jakość i dostosowanie programu do potrzeb firmy?
Analiza powinna być procesem bardziej złożonym. Aby szkolenie było do-

sami punkt widzenia pracowników jest
inny niż dyrektora. Warto to skonfrontować.

Procedury, standardy firmy
Firma realizująca projekt powinna
również zapoznać się z procedurami
i standardami w przedsiębiorstwie. Ten
element w całym procesie przygotowania

Czynników decydując o powodzeniu inwestycji
jest co najmniej kilka – w pierwszym etapie
nie warto sugerować się jedynie ceną. Warto
spojrzeć na całokształt projektu, zaczynając
od fundamentalnych elementów
stosowane do oczekiwań firmy i kompetencji pracowników, musimy zbadać
również te drugie. Rozmowa z kadrą zarządzająca to jedno, ale profesjonalna firma szkoleniowa zbada również oczekiwania pracowników, ich poziom wiedzy,
zapyta o obszary wymagające poprawy
i trudne sytuacje w codziennej pracy. Cza-

do szkolenia pojawia się zazwyczaj bardzo rzadko. Natomiast jest bardzo istotny – im więcej informacji firma szkoleniowa posiada o działalności przedsiębiorstwa, tym mniej może zaskoczyć trenera w czasie trwania warsztatu. A przecież o to w tym chodzi. O jakość. O odpowiedzialność. O efekt.
I
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Świat IT na wyciągnięcie ręki
XXI wiek to era powszechnego dostępu do wiedzy, masowej cyfryzacji i upraszczania korzystania z usług, które wcześniej były obwarowane różnego rodzaju utrudnieniami. Zmianom
ulegają wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Na naszych oczach rewolucję przechodzą
m.in. tradycyjne formy handlu, świadczenie usług czy też chociażby skostniałe dotychczas
branże, takie jak medycyna czy prawo. Witajcie w zdigitalizowanym świecie.
netu i zwiększenie jego dostępności. Na
rynku pojawiły się setki urządzeń z nim
współpracujących, z czego znaczna większość stała się nieodłącznym elementem
naszego funkcjonowania.

Internet i codzienność

Piotr Sobieszczak
ostatnich 30 latach mieliśmy
do czynienia z najszybszym rozwojem cywilizacji
w dziejach świata, a wszyst-

W
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Jakub Puczyłowski
ko to za sprawą pojawiających się co chwila nowinek technologicznych usprawniających codzienne życie. Niewątpliwie
przyczyniło się do tego powstanie Inter-

Kto z nas od razu po przebudzeniu nie
spogląda w ekran urządzenia mobilnego,
chociażby po to, żeby sprawdzić godzinę
lub po prostu wyłączyć budzik? Praktycznie każdy właściciel smartfona korzysta
z niego non-stop w czasie swojej dziennej
aktywności. Jadąc do pracy komunikacją
miejską, samochodem czy nawet na rowerze, sprawdzamy pocztę, komunikatory,
przeglądamy oferty e-sklepów.
Firmy kilka lat temu dostrzegły, że tradycyjna forma kontaktu z klientem – poprzez billboard, prasę i telewizję – wyczerpała swoją formułę, przede wszystkim
z powodu postępującego spadku liczby
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użytkowników tych mediów i ich przenosin do sieci.
Strategie zbliżenia się do użytkownika są różne i często uzależnione od branży czy specyfiki prowadzonego biznesu.
Firmy handlowe zajmujące się sprzedażą
detaliczną coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w sieci poprzez uruchamianie
sklepów internetowych i rozwój e-usług
do kontaktu z klientem. Użytkownik,
który trafia na stronę internetową umożliwiającą bezpośredni zakup produktu, ma
zatem często możliwość skonsultowania
zamiaru zakupu z wirtualnym doradcą,
stworzenia i zapisania listy produktów,
które chciałby zakupić w przyszłości czy
zamówienia kuriera w celu zrealizowania
zwrotu. Rynek e-commerce (handlu przez
Internet) w ostatnich pięciu latach rozszalał
się na dobre, a liderami są zdecydowanie
polscy konsumenci.

Rozwój e-commerce
Jako eksperci i praktycy w branży obserwujemy dwucyfrowy wzrost liczby
projektów z zakresu e-commerce. Jest coraz więcej klientów, którzy w przeszłości
mieli już styczność z handlem przez In-

rzenia webowych rozwiązań edukujemy
rynek, tłumacząc klientom, jak działa
branża i obalając mity, takie jak np. to, że
„zwykły” sklep można zbudować dysponując kapitałem około 2 000 tys. zł netto.
Istnieją co prawda rozwiązania szablonowe, w których funkcjonuje model
abonamentowy, polegający na opłacaniu
stałej miesięcznej stawki za dostęp do silnika sprzedażowego, ale tego typu usługi są dobre na niezobowiązujący start
i pierwszy krótkotrwały kontakt ze sprzedażą online. Prędzej czy później i tak okaże się, że sklep w tym modelu nie posiada szeregu rozwiązań, których brak szybko zaczynie doskwierać właścicielowi.

Jakość w e-commerce
Budowa sklepu internetowego, na
którą składa się przygotowanie projektu
graficznego, jego oprogramowanie, dostosowanie do wyświetlania również na
urządzeniach mobilnych, a następnie testowanie i umieszczenie w środowisku
„produkcyjnym”, to proces zajmujący
często od trzech do nawet pięciu miesięcy. Biorąc pod uwagę liczbę osób, z któ-

Firmy kilka lat temu dostrzegły, że tradycyjna
forma kontaktu z klientem – poprzez billboard,
prasę i telewizję – wyczerpała swoją formułę,
przede wszystkim z powodu postępującego
spadku liczby użytkowników tych mediów i ich
przenosin do sieci
ternet, wiedzą więc, jakie mają potrzeby
i czego chcą uniknąć. Jest jednak również
duża grupa klientów, którzy przygodę
z e-handlem dopiero rozpoczynają. W tej
sytuacji należy zacząć od podstawowych
funkcjonalności, nie ma bowiem potrzeby tworzenia modułów i rozwiązań, z których użytkownicy nie będą korzystać.
Naszymi klientami są zarówno mali i średni przedsiębiorcy, jak i korporacje. Ci ostatni dopiero teraz, podgryzani przez skromniejszą, ale agresywną konkurencję, dostrzegają potrzebę zaistnienia w sieci.
Dzięki przeznaczanym na projekty sporym
budżetom są w stanie z naszym udziałem
„skroić” sklep pod swoje potrzeby i agresywnie rozpychać się na rynku. Na budżet
składa się bowiem nie tylko koszt wytworzenia platformy, ale również jej późniejszy PR i rozreklamowanie w wyszukiwarce Google lub na portalach branżowych. W naszej pracy przy okazji two-

rych składa się podstawowy zespół projektowy (web designer, project manager,
tester aplikacji, front-end developer, back-end developer), a także brak specjalistów
na rynku i w konsekwencji bardzo wysokie płace (od 10 000 zł netto wzwyż),
stawka rzędu 2 000 – 4 000 zł netto za wykonanie platformy e-commerce nie brzmi
dobrze nawet w kontekście żartu. Niestety,
na zepsutym krajowym rynku pełno jest
podmiotów proponujących tego typu
oferty. Ostatecznie traci na tym klient, ponieważ umowa najczęściej jest rozwiązywana z winy wykonawcy jeszcze przed zrealizowaniem usługi (ale już po pobraniu
zaliczki).
Rozważni i świadomi przedsiębiorcy
na tego typu ogłoszenia nawet nie patrzą,
robiąc rozeznanie i zbierając wyceny od
kilku agencji interaktywnych i software house’ów. W podejmowaniu decyzji o wyborze wykonawcy główną rolę powinny

odgrywać takie elementy, jak: obsługiwani
klienci, uzyskane referencje, historia i dorobek firmy (rodzaj projektów, używane
technologie). Bogate portfolio z uznanymi markami świadczy o zaufaniu, jakim ludzie na wysokich i odpowiedzialnych
stanowiskach obdarzyli podwykonawcę.
Dodatkowo agencje muszą pamiętać, że
rynek jest mały i dosyć zamknięty, nie warto więc robić projektów niestarannie i „po
łebkach”.
W naszej branży dużo ludzi się zna.
Z różnych miejsc; z targów, wspólnych projektów robionych w specjalnie organizowanych w tym celu zespołach projektowych, nawet ze słyszenia. Zła fama potrafi ciągnąć się za wykonawcą-freelancerem
lub firmą bardzo długo. Dlatego też jako
firma nie obiecujemy złotych gór. Wszystko, co robimy, opieramy na twardych danych i analizie przypadków. Dla nas każdy klient jest inny, ma inne oczekiwania
i zupełnie innych odbiorców. Dlatego na
początku każdego projektu, jeszcze na etapie wyceny, chcemy dowiedzieć się wszystkiego, czym klient może się z nami podzielić w kontekście prowadzonego przez
siebie biznesu i oczekiwań, z jakimi do nas
trafił. Tylko wtedy jesteśmy w stanie rzeczowo „zalać” klienta pytaniami i zadać
mu pracę domową polegającą na dopełnieniu brakujących informacji.
Sprzedajemy bardzo drogi „produkt”
wirtualny, którego nie widać, ale który pozwala zarabiać pieniądze, aktywizować
klientów i napędzać rozwój przedsiębiorstw. Gdyby było inaczej, firmy nie zgłaszałyby się do nas po strony internetowe,
konkursy i loterie online, programy partnerskie i lojalnościowe oraz inne rozwiązania dedykowane osadzone w nowych
technologiach.
Wartość budżetów reklamowych w firmach jest przesuwana z dotychczasowych mediów, uznawanych za tradycyjne,
w kierunku Internetu. Wydaje się więc, że
ogromne grupy ludzi, do których zaliczyć
można właścicieli firm, managerów wyższego i średniego szczebla czy osoby pracujące w działach marketingu, muszą zacząć lubić się ze światem „digital” i każdego dnia uczyć się, jak można efektywniej wydawać pieniądze przeznaczone na
rozwój i zwiększanie sprzedaży, tworząc
z agencjami takimi jak AlterPage projekty ambitne i odpowiadające na potrzeby
użytkowników.
I

Piotr Sobieszczak
i Jakub Puczyłowski
założyciele agencji interaktywnej AlterPage, która na co dzień odpowiada na potrzeby ﬁrm chcących być jak najbliżej
użytkownika online.
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Wydarzenia w służbie marki
Internet daje ogromne pole do popisu w kwestii marketingu i promocji. To także doskonałe narzędzie do snucia opowieści o marce i jej propozycji. Jednak czasem każda ﬁrma powinna rozważyć wyjście ze świata online do ofﬂine i spotkanie się ze swoimi partnerami i klientami
– doskonałą okazją do tego są wszelkie eventy. Nie zawsze jednak trzeba czekać na branżowe
targi i spotkania – wydarzenie promujące markę można zorganizować także samemu!
oraz więcej marek zaczyna to
rozumieć: odpowiednio zorganizowane wydarzenie może być
PR-owym strzałem w dziesiątkę. To idealna okazja nie tylko do tego, by
opowiedzieć o ofercie firmy i korzyściach, jakie mogą czerpać jej klienci, ale
też by budować wizerunek specjalisty, zaangażowanego w daną tematykę lub problem, uczulić na istotne kwestie np. troskę o środowisko czy zdrowie (i pokazać,
jak marka wychodzi naprzeciw tym problemom) oraz umacniać swoją pozycję
w branży. Takie spotkania przyciągają także biznesmenów i przedsiębiorców zainteresowanych danym rynkiem i... szukających okazji do współpracy biznesowej.

C

Działaj z wyprzedzeniem
Marta Buzalska
Specjalistka ds. Marketingu
w agencji reklamowej QA
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Przygotowanie wydarzenia może jednak wydawać się inicjatywą skomplikowaną oraz kosztowną. Szczególnie jeśli zależy nam na odpowiedniej oprawie. Są jednak sposoby, by zmniejszyć koszty i okieł-

znać sam proces, unikając tym samym problemów i osiągając założone korzyści.
Przygotowania do wydarzenia należy zacząć minimum pół roku wcześniej – może
się wydawać, że to sporo czasu, jednak często negocjacje z partnerami i sponsorami
trwają, więc rozpoczęcie ich z odpowiednim wyprzedzeniem może działać na
naszą korzyść. Myśląc o dacie, nie można rzecz jasna zapomnieć o innych wydarzeniach w branży, które mogą skraść
nam publiczność – nie stawiajmy potencjalnych uczestników przed kłopotliwym
wyborem i wybierzmy termin, który zapewni nam jak najmniejszą konkurencję.

Czynnik ludzki
Niezwykle ważni są też prelegenci
i konferansjer. To oni nadają ton wydarzeniu i mogą zadecydować o sukcesie lub
porażce. Część specjalistów będzie oczekiwała niemałego wynagrodzenia – szczególnie nazwiska znane powszechnie nie
tylko w branży, ale też szerszej publicz-
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ności. Jednak odpowiednie przedstawienie wydarzenia może ich zachęcić do
zmniejszenia oczekiwań lub udziału w wydarzeniu na zasadzie barteru. To ciekawa
opcja szczególnie dla pasjonatów danej tematyki, a naszej firmie pozwala na zredukowanie kosztów bez utraty jakości.
Warto zastanowić się, co można zaoferować prelegentom w zamian za udział – to
mogą być usługi firmy, ale też dodatkowe
opcje reklamy czy np. stoisko wystawiennicze. Konferansjerzy raczej nie decydują się na pracę opartą na barterze, jednak ich ceny również są elastyczne. Warto pamiętać też, że konferansjer, który nie
nawiąże odpowiedniego kontaktu z publicznością czy nie spełni oczekiwań,
może przekreślić szanse na osiągnięcie
efektów, na jakie liczyliśmy.

Reklama
Nie mniej ważna jest reklama – największą obawą organizatorów jest niska
frekwencja na wydarzeniu. Skutecznym
kanałem dotarcia do odbiorców jest w tym
przypadku Facebook, który pozwala zarówno na promowanie marki, jak i łączenie z nią samych wydarzeń. Warto też
skorzystać z portali wspierających sprzedaż biletów, takich jak Evenea czy CAREER.pl. Wartościowe są także portale związane z naszą branżą – warto zwrócić się do
nich z propozycją patronatu medialnego.
Dzięki temu dotrzemy do ich czytelników,
a zatem osób, które są potencjalnie zainteresowane dołączeniem do naszego eventu. Przykładem może być Konwent Rozwoju, promujący innowacje i przedsiębiorczość, który połączył siły ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości
– efekt synergii oznacza więcej uczestników i szersze zainteresowanie odbiorców.

Unikaj błędów
Warto wystrzegać się błędów, które
najczęściej odpowiadają za słaby odbiór
wydarzenia:
1) Czas – brak punktualności i rozjeżdżający się harmonogram eventu to prawdziwa zmora organizatorów. Dlatego planując wydarzenie, należy dołożyć poduszkę bezpieczeństwa na wypadek opóźnień oraz wyznaczyć osobę z zespołu odpowiadającą za punktualność – tzw. Strażnika Czasu. Powinna ona przypominać
prelegentom o zbliżającym się końcu wystąpienia czy pilnować, by np. przerwa kawowa skończyła się o czasie. Organizatorzy muszą też pamiętać, by na miejscu
zjawić się ze sporym wyprzedzeniem!
2) Dezinformacja – brak informacji o dojeździe na miejsce, warunkach w nim panujących (np. udogodnieniach dla osób
z niepełnosprawnościami) czy chociażby
o harmonogramie są dość częstym problemem. Zdezorientowani uczestnicy do-

Przygotowania do wydarzenia należy zacząć minimum pół roku wcześniej – może się wydawać,
że to sporo czasu, jednak często negocjacje
z partnerami i sponsorami trwają, więc rozpoczęcie ich z odpowiednim wyprzedzeniem może
działać na naszą korzyść
pytują o podstawowe informacje, zajmując niepotrzebnie bezcenny czas. Dlatego ważne jest, by konkretne informacje
były ogólnodostępne i docierały do uczestników różnymi kanałami (www, mailing,
FB) – mogą one dotyczyć takich spraw, jak
parking czy sposób zakupu biletów.
3) Zapomniani partnerzy – niedopełnienie zobowiązań wobec patronów i sponsorów może dla firmy oznaczać stratę wartościowego partnera. Dlatego organizator
powinien ciągle pamiętać o poczynionych
ustaleniach i starać się, by jak najlepiej je
wypełnić oraz odpowiednio podziękować
partnerom po wydarzeniu, np. wysyłając
specjalny dyplom czy listowne podziękowanie, a także przesyłając zdjęcia eksponujące logo czy materiały sponsora podczas samego eventu.

Najważniejsze jest odpowiednie planowanie, które pozwoli uniknąć wielu
błędów. Pomóc mogą w tym takie narzędzia, jak darmowy Meister Task – ułatwiające zarządzanie projektami w większym zespole. Warto też zwrócić się do
specjalistów ds. wydarzeń czy chociażby
zanalizować, jak działają inni organizatorzy, odpowiedzialni za wartościowe
eventy i inicjatywy. Istnieje też wiele
źródeł wiedzy – np. blogi marketingowe
czy Pudełko Rozwoju opisujące przygotowanie wydarzenia krok po kroku. I najważniejsze: zawsze pamiętaj o swoim
celu oraz uczestnikach – zadbanie o te
dwie kwestie sprawi, że wypromujesz
swoją firmę i zyskasz grupę lojalnych odbiorców oraz szansę na szerszą współpracę.
I
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Kultura na widelcu

Przez trudy do gwiazd

Fot. archiwum prywatne Marcina Czerwińskiego (2)

Moje motto to „per aspera ad astra”, czyli przez trudy do gwiazd. Doskonale odzwierciedla
to, co przeszedłem. Moją konsekwencję i upór, świadomość, że nie wszystko przychodzi od
razu, ale jeśli będziesz wytrwały, w końcu osiągniesz swój upragniony cel – mówi muzyk
Marcin Czerwiński.
Rozmawia BARBARA JOŃCZYK
Pochodzisz z Częstochowy, ale przeniosłeś
się do Warszawy. Co skłoniło cię do
zmiany miejsca zamieszkania?
– Decyzja o przeprowadzce do Warszawy pojawiła się kilka lat temu, ponieważ,
jak wiemy, wszystkie media, wytwórnie
i inne ważne instytucje znajdują się w stolicy. W pewnym momencie dojazdy na wy-
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wiady czy wykonania telewizyjne oraz spotkania zaczęły być uciążliwe. Okazało się,
że więcej czasu spędzam w Warszawie niż
w moim rodzinnym mieście.
Jaki był twój pierwszy występ przed publicznością? Czy miałeś wtedy tremę?
– Musiałbym się głęboko zastanowić, kiedy był mój pierwszy występ, ale

było to wiele lat temu, ponieważ jako mały
chłopiec brałem udział w różnych konkursach, przeglądach itp. Natomiast jeśli
chodzi o tremę, na szczęście ja raczej nie
bywam stremowany, scena dodaje mi
energii i skrzydeł.
W jakich programach muzycznych brałeś
udział i który z nich w największym
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stopniu przyczynił się do twojego sukcesu?
– Brałem udział w kilku programach
muzycznych, nawet jestem finalistą jednego z nich, natomiast obecnie zasiadam
w jury nowego show Polsatu, „Śpiewajmy
Razem – All Together”. To jest bardzo fajne doświadczenie, ponieważ jest tam
wielu jurorów i każdy ma odmienne zdanie, niektórzy nie są do końca merytoryczni, ale właśnie dzięki temu mamy zderzenie kontrastów oraz muzycznych światów.
Skąd w ogóle wziął się pomysł na karierę wokalisty? Czy to rodzice zaszczepili ci
tę pasję?
– Pochodzę z muzycznej rodziny, ale
był okres w moim życiu, kiedy „obraziłem
się na muzykę” i na pewno nie wiązałem
z nią żadnych planów. Teraz jednak nie wyobrażam sobie innego życia. To nie pomysł, a pasja płynąca z serca, reakcja łańcuchowa pewnych zdarzeń...
Nie tylko jesteś wokalistą, ale również piszesz, komponujesz, produkujesz utwory i grasz na pianinie. Co z tego najbardziej cię pasjonuje? Co cię inspiruje do
tworzenia?
– Jeśli mam być szczery, nie umiałbym
powiedzieć, którą z tych czynności lubię
najbardziej, bo dla mnie muzyka to coś
więcej niż tylko muzyka. To taki mój osobisty romans, podróż, coś, z czym idę
przez życie. Rzeczywiście poza tworzeniem
własnych utworów pracuję dla wytwórni,
komponuję dla innych piosenki lub ratuję kompozycje, których sound nie odpowiada standardom dzisiejszych rozgłośni
radiowych. Chciałbym jednak zaznaczyć,
że wszystkie te aktywności wykonujemy
wspólnie z moim przyjacielem Michałem,
tworząc FoXXX Team.
Występowałeś z wieloma muzykami i wokalistami. Z którym z nich najlepiej ci się
pracowało?
– Nie patrzę na to, z kim najlepiej, a
z kim najgorzej się pracuje. Mam raczej takie podejście, że muszę odegrać swoją rolę
jak najlepiej, żebym mógł się pod tym podpisać i żeby efekt był zgodny z moim wewnętrznym „Ja”.
Nad czym teraz pracujesz, czy możemy liczyć na jakiś nowy singiel?
– Pracuję nad kilkoma nowymi projektami i bardzo mocno otworzyłem się
na różnorodną muzykę. W pierwszym
z nich, który ukaże się już niebawem, występuję pod pseudonimem Czersky w duecie z raperem Woro, który szerszej publiczności może być znany z „Najlepszego Przekazu w Mieście”. To będzie bardzo
przyjemne, chillowe R&B z elementami
hip hop-u. Drugi, dość nowatorski projekt
to „Hypernova” ale tutaj nie chcę zbyt wiele zdradzać. Wolę, by to było owiane tajemnicą, ale mogę powiedzieć, że pracu-

jemy nad albumem. Natomiast jeśli chodzi o moje indywidualne projekty, to
myślę, że mój utwór ukaże w okolicach listopada i będzie to oczywiście nowoczesny pop z dużą dawką elektroniki.
Gdzie będziesz koncertował jesienią?
– Obecnie koncerty odłożyłem na
bok, bo mam dużo pracy nad nowymi projektami. Pracuję w telewizji, a niebawem
ruszam z bardzo dużym projektem internetowym – Vlogiem. Te aktywności są dla
mnie teraz priorytetowe.

uprawiasz sport? Jak sobie radzisz z pogodzeniem tych dwóch pasji?
– Sport jest dla mnie jak szczotkowanie zębów. Bardzo dużo temu zawdzięczam, ponieważ trenuję od dziecka, a sport
nauczył mnie konsekwencji, pokory i systematyczności. Przekładam to na inne
aspekty życia i muzykę. Regularnie trenuję,
zdrowo się odżywiam i staram się ćwiczyć
minimum raz dziennie. Jedna pasja nie wyklucza drugiej, wystarczy mieć dobrze rozplanowany kalendarz i wcześnie wstawać,

Trenuję od dziecka, a sport nauczył mnie konsekwencji, pokory i systematyczności. Przekładam
to na inne aspekty życia i muzykę
Jakiej muzyki słuchasz i czy masz swojego idola?
– Są ludzie, którzy mnie inspirują i od
nich dostaję „iskrę”. To przede wszystkim
artyści zza oceanu, bo jak czerpać, to od
najlepszych. Ostatnio, ze względu na to,
co robię, słucham głównie soulu, R&B
i nowoczesnego popu.
Ponoć jesteś najbardziej wysportowanym
polskim wokalistą. Czy dalej regularnie

a nie przesypiać pół życia. Kto rano wstaje, temu...
Jakie jest twoje życiowe motto?
– Moje motto to „per aspera ad
astra”, czyli przez trudy do gwiazd. Doskonale odzwierciedla to, co przeszedłem. Moją konsekwencję i upór, świadomość, że nie wszystko przychodzi od
razu, ale jeśli będziesz wytrwały, w końcu osiągniesz swój upragniony cel.
I
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Kontynuując dziedzictwo Elvisa

Fot. Magda Deredas

Elvis Presley zmarł w 1977 roku, a teraz ja mam zaszczyt śpiewać Jego utwory wszystkim,
którzy tego pragną. Mam nadzieję, że robię to godnie – mówi piosenkarz Mirek Deredas.
Rozmawia BARBARA JOŃCZYK
Kiedy postanowiłeś, że twoja przyszłość
będzie związana z muzyką?
– Muzyką zajmowałem się od zawsze,
jednak kluczowy był 2004 rok, kiedy moja
żona, Magda, przeczytała w gazecie „Estrada i Studio”, że jest poszukiwany wokalista śpiewający piosenki Elvisa. Dosłownie zmusiła mnie, abym pojechał na
przesłuchanie. Nie miałem wyjścia. Twierdziła, że mój głos jest podobny do głosu
Elvisa. Udało się. To mi otworzyło drogę
na estradę.
Czy od początku kariery piosenkarskiej
postanowiłeś wcielić się w postać króla
rock & roll’a?
– Większość piosenek, które śpiewam podczas koncertów, to utwory Elvisa Presleya, jednak nie chcę wcielać się
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w Elvisa. Chcę śpiewać jako Mirek Deredas. Elvis Presley był jedyny, niepowtarzalny. Na naszej planecie jest ponad siedem miliardów ludzi i każdy jest jedyny,
niepowtarzalny, nawet rodzeństwo różni
się między sobą. Nie da się wcielić w kogoś, naśladować go w stu procentach. Ja
chcę dawać ludziom serce jako Mirek Deredas. Ludzie na widowni świetnie wyczuwają, czy ich kochasz, czy dajesz im własne serce. Oczywiście, pewne elementy głosowe mogą być podobne, ale tylko podobne, nigdy takie same jak oryginał.
Co najbardziej fascynuje cię w postaci
Elvisa Presleya?
– Głos, tylko to. Nie chciałbym koncentrować się na naśladowaniu Elvisa. Nie
zależy mi, aby za wszelką cenę naśladować

Jego głos, mam przecież własny aparat głosowy. Szanuję dorobek Elvisa, ale podchodzę do niego z rozsądkiem. Nie byłem
nigdy jego fanatykiem, nie wiem, co jadł
na śniadanie w 1969, nie jeżdżę na zloty.
Jestem wokalistą estradowym. Podziwiam Presleya za fantastyczny głos, który nie zawiódł go do końca życia. Piosenki
Elvisa są świetne, odpowiada mi jego skala głosu, mam dość podobny głos i, przede
wszystkim, jego utwory wywołują entuzjazm na moich koncertach. Osobiście najbardziej lubię utwór „My Way”, tak jak
moja żona. Uwielbiam to śpiewać.
A co sądzisz o teorii, która mówi, że Presley wciąż żyje?
– Żyje w sercach ludzi i na moich koncertach. Elvis Presley zmarł w 1977 roku,
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a teraz ja mam zaszczyt śpiewać Jego utwory wszystkim, którzy tego pragną. Mam
nadzieję, że robię to godnie. Mieszkam
w Nowym Mieście Lubawskim i moje trasy koncertowe liczą nieraz 400–600 km.
Uwielbiam długie trasy. Podczas występów
oddaję ludziom serce. Jestem zachwycony moją publicznością. Widzę wspaniałe
reakcje widowni na utwory, które są fantastycznie odbierane. Jestem ujęty i szczęśliwy, że ludzie odbierają mój repertuar
z takim entuzjazmem.
Czy jest jeszcze jakaś postać, w którą
chciałbyś się wcielić jako wokalista?
– Mój program koncertowy to głównie Elvis Presley oraz utwory takich wykonawców, jak Engelbert Humperdinck,
Tom Jones czy Joe Cocker. Na koncertach
trzymam się swojego stylu. Nieraz robię
wyjątek i pozwalam sobie na odrobinę szaleństwa, śpiewając utwór „Nie dokazuj”
Marka Grechuty. Opowiadam wtedy
krótko publiczności, że swoją muzyczną
przygodę zaczynałem w liceum od poezji
śpiewanej, teraz więc na pamiątkę tej fascynacji śpiewam pewien utwór. Gdy tylko zaczynam „Nie dokazuj”, ludzie są bardzo poruszeni.
Nieraz, poza koncertami, np. na imprezie firmowej, śpiewam nawet w kilku
wejściach, przyjeżdżając z własnym realizatorem dźwięku oraz nagłośnieniem i zapewniam organizatorowi całą imprezę.
Śpiewam wtedy utwory takich wykonawców, jak Louis Armstrong, Drupi, Al
Bano & Romina Power, Julio Iglesias, Eric
Clapton, George Baker Selection, Czesław
Niemen, Krzysztof Krawczyk, Perfect czy
Lady Pank. Ale to tylko na imprezach zamkniętych, np. w hotelach, dla firm,
prywatnie. Na koncertach tego nie śpiewam, ponieważ mam swój styl i tego się
trzymam. Koncerty mają swoje prawa i powinny mieć własny, niepowtarzalny styl,
zarówno muzyczny, jak i osobowy. Nie
chcę tracić oryginalności moich występów
i na koncertach nie włączam do repertuaru zbyt wielu innych stylów muzycznych.
Natomiast na imprezie firmowej czy prywatnej proszę bardzo: ma być Czesław
Niemen – będzie Niemen, ma być „What
a wonderful world” Louisa Armstronga
– będzie, mają być przeboje włoskie:
„Tornero”, „Sharazan”, „Picolla e fragile”
– jak najbardziej. Natomiast na koncertach
tego nie śpiewam.
Czy w swojej karierze miałeś momenty
kryzysowe?
– Oczywiście. Jak sobie z nimi poradziłem? Stosowałem dwa rozwiązania jednocześnie: modliłem się do Boga i dalej
wytrwale wykonywałem swoją pracę.
Dużym wsparciem jest dla mnie żona
Magda i sześcioro naszych dzieci. Śpiew
to moja praca i wielka pasja. Jeżeli mogę
dotrzeć do serca choć jednej osoby na wi-

Fot. Stanisław R. Ulatowski

Śpiew to moja praca i wielka pasja. Jeżeli mogę
dotrzeć do serca choć jednej osoby na widowni,
to już jest pięknie. Bo przecież każdy człowiek
ma swoją historię, swoje zmagania, problemy,
radości
downi, to już jest pięknie. Bo przecież
każdy człowiek ma swoją historię, swoje zmagania, problemy, radości. Uważam,
że człowiek został stworzony fenomenalnie. Staram się kochać ludzi. Życie to
taka ciągła walka i fantastyczne przechodzenie ze smutku do radości. Tak jest
już w życiu, że wszelkie trudne doświadczenia mają sens, bo kiedy zmieniają
się w radość, człowiek odczuwa ogromne szczęście.

Czy śpiewanie to twoja jedyna pasja?
– Uprawiałem kiedyś piłkę nożną i to
jest moja druga pasja po śpiewaniu. Zapraszam wszystkich na moje koncerty. Tylko tu można posłuchać i zobaczyć mój program Elvis na bis. Minęło 41 lat od śmierci Presleya, a te piosenki wciąż żyją. Cieszę się, że przemierzam całą Polskę i wszędzie odbiór tych występów jest tak znakomity. Zachęcam do wejścia na mój fanpage na fb: Elvis – Mirek Deredas.
I
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Fot . Sebastian Stasiuk (2)

Chcę wydobyć z ludzi to,
co najpiękniejsze

Sama wiem, ile zdjęcia
mogą zdziałać w życiu. To
jak psychoterapia, czas spędzony ze swoimi myślami,
z samym sobą, uwiecznienie
chwili. Chcę pomóc innym
ludziom uwierzyć w siebie,
wydobyć z nich to, co najpiękniejsze – mówi Paula
Marciniak o swoim Projekcie Modelka.
Rozmawia ANETA SIENICKA
Od kiedy muzyka gości w twoim życiu?
– Muzyka była blisko mnie właściwie odkąd pamiętam. Mój ukochany
dziadek codziennie przed snem śpiewał
mi kołysanki. To z nim i z babcią nagrałam swoją pierwszą domową kasetę
z dziecięcymi przebojami. Babcia robiła za chórki i grała na mandolinie, natomiast dziadek był reżyserem i grał na
gitarze. Do dziś mam kasetę z tym nagraniem i jest to największa pamiątka po
moim wspaniałym dziadku Rysiu. To
właśnie on kupił mi keyboard i wysłał
mnie do szkoły muzycznej. Nagranie
mojej debiutanckiej płyty było hołdem
dla dziadka. To jemu zadedykowałam
cały album i najważniejszą piosenkę:
„Dziś jesteś niebem”. Wierze, że dziadek
patrzy na mnie z góry i mam nadzieję,
że jest ze mnie dumny.
Oprócz muzyki zajęłaś się także aktorstwem. Skąd taka pasja?
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Każda z nas jest
piękna. W dzisiejszych czasach
można być modelką
w każdym rozmiarze
i w każdym wieku

Fot. Sebastian Stasiuk (2)

– Znów muszę wrócić do dzieciństwa.
Kiedy miałam kilka lat, moim największym
marzeniem było przedostanie się na drugą stronę telewizora. Męczyłam dziadka
pytaniami, kiedy pojedziemy do Warszawy… Zakodowałam sobie, że wszystkie
nagrania odbywają się w stolicy i naturalne
dla mnie było to, że pewnego dnia tu zamieszkam. Po liceum zaczęłam naukę
w Warszawskiej Szkole Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego, a jednocześnie studiowałam dziennikarstwo, bo
to było moje kolejne marzenie. Ciężko mi
było wszystko pogodzić, bo właściwie
studiowałam siedem dni w tygodniu,
a oprócz tego pracowałam i chodziłam na
castingi. Z perspektywy czasu wiem, że
praktyka na planie filmowym nauczyła
mnie więcej niż szkoła. Zagrałam w kilkunastu polskich serialach i zobaczyłam
siebie na ekranie kinowym, co było moim
największym marzeniem. Jeśli chodzi
o dziennikarstwo, to miałam swój autorski program w jednej z telewizji.
Muzyka, aktorstwo, a także modeling. Jak
rozpoczęła się twoja przygoda z konkursami piękności?
– W wieku czternastu lat wygrałam
konkurs jednej z gazet i pojawiłam się na
okładce, a właściwie to cała gazeta była
o mnie. Byłam przeszczęśliwa, połknęłam

bakcyla. Zaczęłam sesje, pokazy, konkursy.
Chciałam być wszędzie. Moim największym osiągnięciem było zdobycie tytułu
Miss Polski Foto i reprezentowanie naszego kraju na międzynarodowych wyborach Model of the World w Tanzanii.
Co możesz poradzić dziewczynom, które
marzą o karierze modelki?
– Żeby wierzyły we własne możliwości. Każda z nas jest piękna. W dzisiejszych
czasach można być modelką w każdym
rozmiarze i w każdym wieku. To najlepszy czas, by realizować się w tym zawodzie.
Media społecznościowe, w szczególności
Facebook i Instagram, sprzyjają temu, by
ktoś nas zauważył. Dlatego bądź sobą i pokaż się światu.
Konkursy porzuciłaś na rzecz Projektu Modelka. Co to za projekt i kto może wziąć
w nim udział?
– Projekt Modelka jest moim autorskim pomysłem dla każdego człowieka.
Organizuję sesje zdjęciowe dla każdego!
Sama wiem, ile zdjęcia mogą zdziałać w życiu. To jak psychoterapia, czas spędzony
ze swoimi myślami, z samym sobą, uwiecznienie chwili. Chcę pomóc innym ludziom
uwierzyć w siebie, wydobyć z nich to, co
najpiękniejsze. Jestem szczęśliwa, kiedy po
sesji zdjęciowej widzę roześmianą twarz
modelki lub modela. Fajnie jest siebie lu-

bić, a taka sesja jest pierwszym krokiem,
by spojrzeć na siebie z boku i powiedzieć:
„wow, jaka jestem fajna!”. Dlatego, Drodzy Czytelnicy, zapraszam na sesję Projektu
Modelka!
Od kilku lat trenujesz boks. Skąd zamiłowanie do takiego sportu?
– Oglądałam „Za wszelką cenę” Clinta Eastwooda – i przepadłam. Wiedziałam,
że wzorem Hilary Swank, która grała
główną bohaterkę, muszę spróbować
swoich sił na ringu. Adrenalina, pot i łzy
to coś, co mnie kręci. Uwielbiam treningowy hardcore i to, że po zajęciach boli
mnie każda część ciała. Czuję, że żyję! Endorfiny fruwają, a ja jestem najszczęśliwsza na świecie. Nie zobaczycie mnie na ringu, ale polecam tę dyscyplinę każdemu.
Spala najwięcej kalorii ze wszystkich
sportów i naprawdę pozwala się wyluzować.
Gdzie widzisz siebie za kilka lat?
– Chciałabym stworzyć prawdziwe
imperium Projektu Modelka. Pomagać
kobietom i mężczyznom w całej Polsce, zebrać sprawdzony team wizażystek, fryzjerek, fotografów i działać cuda. Jeśli chodzi
o moje życie prywatne, to chciałabym nauczyć się cieszyć każdą chwilą, podróżować
i spędzać więcej czasu z rodziną, a kto wie,
może kiedyś założyć własną...
I
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Iluzja to doskonały sposób na życie
Osobiście uważam, że jedyne, czego potrzebuje początkujący magik, to cierpliwość i determinacja w dążeniu do celu. Moim zdaniem, coś takiego jak talent nie istnieje – wszystkiego
możemy się nauczyć, jeżeli naprawdę będziemy tego chcieli – mówi Kacper Mysiorek,
zawodowy iluzjonista.
Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Skąd wziął się pomysł na karierę iluzjonisty?
– Cztery lata temu widziałem na
YouTube film, w którym iluzjonista zaczepia przechodniów na ulicy i prezentuje
im magiczne sztuczki. W tamtym momencie zrozumiałem, że przecież nie ma
rzeczy niemożliwych i postanowiłem, że
spróbuję nauczyć się pierwszego efektu
– tak się to wszystko zaczęło.
Który ze znanych iluzjonistów jest dla ciebie największą inspiracją?
– Trudno mi wymienić jednego. Jestem
wielkim fanem Davida Copperfielda, czyli najbardziej znanego iluzjonisty na świecie. Bardzo lubię Charliego Capera, zwycięzcę szwedzkiego „Mam Talent” i Davida Williamsona, bardzo utalentowanego komika i iluzjonistę. Lubię inspiracje,
jednak staram się prezentować sztuczki na
swój unikalny sposób.
A jaka była twoja pierwsza sztuczka?
– Polegała na wyborze karty przez wiedza i odnalezieniu jej przeze mnie. Wyszła
dopiero za dziesiątym razem, jednak
uczucie, które towarzyszyło mi w momencie poprawnego wykonania triku
i osiągnięcia oczekiwanego efektu, było nie
do opisania.
Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do tego, żeby zostać magikiem?
– Osobiście uważam, że jedyne, czego potrzebuje początkujący magik, to
cierpliwość i determinacja w dążeniu do
celu. Moim zdaniem, coś takiego jak talent nie istnieje – wszystkiego możemy się
nauczyć, jeżeli naprawdę będziemy tego
chcieli.
Ile godzin dziennie ćwiczysz swoje magiczne umiejętności, żeby nie wyjść
z wprawy?
– Kiedyś ćwiczyłem po kilka godzin
dziennie. Wstając rano z łóżka, w drodze
do szkoły, w szkole, po lekcjach, wieczorem – dosłownie cały dzień. Teraz staram
się to trochę ograniczyć i oprócz dopracowywania aspektów technicznych pisać
skrypty, pomysły i prezentacje nowych
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Fot. Wiktor Olender

Bardzo lubię wykonywać ﬁnał mojego pokazu
ulicznego, czyli ucieczkę z kaftanu bezpieczeństwa i dwunastu metrów stalowego łańcucha
efektów. Fizycznie ćwiczę sztuczki około
dwóch godzin dziennie.
A czy zdarzyła ci się podczas pokazu jakaś niebezpieczna sytuacja?
– Nigdy nie zdarzyła mi się sytuacja,
w której zdrowie ochotnika lub widza byłoby zagrożone. Zdarzyły mi się natomiast
sytuacje, w których sztuczka mogłaby się
nie udać. Dużą przewagą iluzjonistów jest
jednak to, że publiczność nie spodziewa
się, co się za chwilę wydarzy. W momencie, w którym wiem, że coś się nie uda,
mogę spokojnie przejść do innego numeru lub improwizować, tym samym udając,
że wszystko idzie zgodnie z planem.
Czy łatwiej występuje się dla dorosłej publiczności, czy dla dzieci?
– Myślę, że dzieci są mniej wymagającą publicznością niż dorośli. Dzieci,
kiedy tylko usłyszą słowo „magik”, są zazwyczaj uśmiechnięte i pełne pozytywnej
energii, dorosłych natomiast często trzeba przekonać do siebie i są bardziej wymagający. Dzieci natomiast widzą więcej
i czasem trudniej jest odwrócić ich uwagę. Najmłodsi mają swoje zdanie i mo-

mentami niełatwo wyprowadzić je z błędu. Mimo wszystko lubię występować zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Którą ze swoich sztuczek najbardziej lubisz wykonywać i uważasz za najefektowniejszą?
– Bardzo lubię wykonywać finał mojego pokazu ulicznego, czyli ucieczkę
z kaftanu bezpieczeństwa i dwunastu metrów stalowego łańcucha. Bardzo podoba mi się też efekt polegający na ułożeniu kostki Rubika w mgnieniu oka oraz
zamiana banknotu o nominale 10 zł na
100 zł.
A jaki jest twój wymarzony numer życia,
który chciałbyś w przyszłości wykonać?
– Chciałbym kiedyś wykonać ucieczkę z wodnej komory chińskich tortur Houdiniego oraz numer związany z pozornym przepowiadaniem przyszłości.
Czy lubisz rodzaj iluzji „close up”, która
zakłada wykonanie pokazu tuż przed
oczami publiczności?
– Tak, mimo że moją ulubioną formą
występu jest pokaz sceniczny, to iluzja z bliska od zawsze była dla mnie czymś wy-

jątkowym. Wyróżnia ją przede wszystkim
bezpośredniość, ponieważ wszystko dzieje się kilkanaście centymetrów od oczu widza. To zdecydowanie najmocniejsza i najbardziej efektowna forma pokazu.
Wiem, że wykonujesz swoje pokazy na
różnych firmowych i prywatnych eventach – czego mogą się spodziewać twoi
klienci?
– Myślę, że przede wszystkim profesjonalizmu. Kompletnej usługę w postaci występu, dostosowania pokazu do potrzeb klienta, punktualności i dobrej zabawy. To ostatnie jest, moim zdaniem, najważniejsze – dać ludziom jak najlepszą
rozrywkę!
Uważa się, że iluzjonista to drugi najstarszy zawód świata. Czy da się z tego
utrzymać?
– Moim zdaniem, można utrzymać się
ze wszystkiego, jeżeli robi się to dobrze.
Iluzja to bez dwóch zdań idealny sposób
na życie. W tej branży istnieje bardzo wiele dziedzin, dzięki czemu każdy może znaleźć swój sposób przekazu i odpowiednią
grupę docelową.
Gdzie w takim razie można oglądać twoje występy?
– Najbliższa okazja będzie prawdopodobnie w najbliższy słoneczny weekend
na Placu Zamkowym Starego Miasta.
W wolnych chwilach doskonalę swoje
umiejętności i występuję na ulicy z trzydziestominutowym familijnym pokazem.
Do zobaczenia!
I
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Kamienica świętuje 10 lat!
Jubileuszowy sezon teatru Emiliana Kamińskiego
Gdy ponad dekadę temu, przy Alei Solidarności powstawał Teatr Kamienica, niewiele osób
wierzyło w sukces tej instytucji. Obecnie to jedno z najważniejszych miejsc na mapie kulturalnej Warszawy, które swoim bogatym repertuarem i niepowtarzalną atmosferą przyciąga
widzów z całej Polski. Jubileuszowy sezon zapowiada się tutaj wyjątkowo, a rozpoczęła go
premiera spektaklu „Czarna Komedia” w reżyserii Tomasza Sapryka.
Izabella Jarska
ierwszą premierą w sezonie
2018/2019 jest „Czarna Komedia”
pióra Petera Schaffera. Sztuka została przełożona na kilkadziesiąt języków i jest jedną z najpopularniejszych
na świecie. Fenomen przedstawienia polega m.in. na odwróconej logice: kiedy na
scenie gaśnie światło, aktorzy poruszają się
swobodnie jakby w ich świecie panowała jasność; kiedy jednak na scenie zapalają się reflektory, wszyscy bohaterowie

P
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„wpadają w ciemność” i poruszają się po
omacku. Premiera w Teatrze Kamienica zaplanowana została dokładnie 50 lat od
pierwszej, polskiej prapremiery. Niegdyś
w sztuce występowali m.in. Anna Seniuk,
Jan Nowicki, czy Zdzisław Maklakiewicz. Obecnie na deskach Kamienicy zobaczyć można:: Mateusza Damięckiego,
Jana Wieczorkowskiego, Annę Marię Jarosik/Andżelikę Piechowiak, Elżbietę Jarosik, Marietę Żukowską/Martę Wierz-

bicką, Jacka Lenartowicza/Piotra Zelta,
Jacka Kopczyńskiego/Alberta Osika, Sebastiana Konrada/Tomasza Sapryka.
– To klasyka komedii, którą reżyserowało wielu wspaniałych twórców, jak
np. Zygmunt Huebner. Sam pamiętam
premierę z 1969 r. w warszawskim Teatrze
Dramatycznym. To było świetne przedstawienie Piotra Piaskowskiego z Danutą
Szaflarską, Wiesławem Gołasem, Ryszardą Hanin i Wojciechem Pokorą. Potem po-
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Akcja sztuki toczy się wokół sprytnie
skrojonej intrygi. Oto do mieszkania
młodego rzeźbiarza ma przyjść z wizytą
bogaty kolekcjoner dzieł sztuki. Artysta,
wspólnie z narzeczoną „pożycza” pod nieobecność sąsiada jego ekskluzywne meble,
aby zrobić na milionerze dobre wrażenie
i odpowiednio podbić cenę prac. Gdy
przygotowania dobiegają końca, nie-

wstał też bardzo ciekawy spektakl Marka
Sikory w Teatrze Powszechnym – wspomina Emilian Kamiński, dyrektor Teatru
Kamienica.

oczekiwanie gaśnie światło. Akurat w tym
momencie do zagraconego pokoju zaczynają napływać wciąż nowi goście. Jak
z sytuacją poradzi sobie główny bohater

Brindsley (Mateusz Damięcki)? O tym będzie można przekonać się w warszawskiej
Kamienicy.

Jubileusz z rozmachem
Urodziny Teatru Kamienica wypadają w marcu. Wówczas zaplanowano premierę sztuki pt. ”Niespodzianka”. Reżyserem spektaklu będzie Emilian Kamiński,
a wśród obsady znajdą się między innymi:
Elżbieta Jarosik, Sambor Czarnota, Krzysztof Kiersznowski i Krystian Kukułka.
W czerwcu, repertuar teatru wzbogaci
sztuka „Blef ”. W słodko – kwaśnym dramacie o życiu w korporacji wystąpią między innymi: Ilona Wrońska, Michał Malinowski i Piotr Polk.
- „Blef ” to jest opowieść o nowoczesnej korporacji. To dynamiczny, drapieżny tekst o kłamstwie, zanurzony w klimacie tragikomedii. Będzie w nim sporo
momentów do śmiechu, ale i chwil, gdy
widzowie będą mieli czas na refleksje nad
współczesną rzeczywistością – mówi dyrektor Kamienicy.
Nadchodzący sezon przyniesie również kolejny z serii spektakli misyjnych, dedykowanych młodzieży. Po alkoholizmie
i narkotykach („Dzieci z Dworca ZOO”)
i dopalaczach („Dopalacze. Siedem stopni donikąd”), Kamienica znów dotknie tematu uzależnień. Reżyserem spektaklu,
którego premiera zaplanowana jest na
wiosnę przyszłego roku będzie Wawrzyniec Kostrzewski.
- Spektakle tej kategorii kierujemy do
młodzieży licealnej i gimnazjalnej, ale
przychodzą na nie także rodzice z dziećmi. Uważam, iż scena powinna również
być miejscem misyjnym, które wypełnia
luki w procesie wychowawczym i edukacyjnym. Teatr musi uczyć młodych ludzi,
często żyjących w zawieszeniu, jak dokonywać dobrych wyborów; musi pokazywać, co jest wartością w życiu – zapowiada
Emilian Kamiński. Emilian Kamiński. I
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Debiutantki w strojach studentek WSA: O. Naliwajko, M. Węglińskiej, W. Koleckiej-Majewicz

Fot. Anna E. Przybysz Studio F4 (5)

Powróćmy, jak za dawnych lat…
czyli niezwykła Noc Muzeów 2018 w Wilanowie
W 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy pojawiła się wolna
Polska. 2018 jest rokiem jubileuszowym, na który przypada stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Z tego powodu uczestniczki programu edukacyjno-charytatywnego
„Debiutantki”, tancerze z ZPiT UW „Warszawianka” i artyści Wyższej Szkoły Artystycznej
w Warszawie przedstawili wyjątkowe widowisko, inspirowane modą okresu międzywojennego.
Aneta Sienicka
o już tradycja, że goście, którzy
przyjeżdżają na Noc Muzeów do
Pałacu w Wilanowie, mają szansę podziwiać pokazy mody z różnych epok w wykonaniu Debiutantek
i studentek WSA. Klub Integracji Europejskiej obejmuje patronatem te widowiska,
a jego członkowie wspierają ich realizację.
W tym roku, 19 maja o 21.00 na dziedzińcu Muzeum Pałacu w Wilanowie pojawiły się frywolne, krótkie sukienki,
które kusiły widzów swoim wdziękiem,
a także długie, pełne przepychu suknie glamour – tajemnicze i uwodzicielskie. Cho-

T

Debiutantka w stroju studentki WSA: O. Naliwajko

82 przedsiebiorcy@eu

Kultura na widelcu
reografię do widowiska stworzyła studentka Wyższej Szkoły Artystycznej – Monika Moskwa, zaś całość wyprodukowała Agnieszka D. Michalczyk (twórczyni
programu „Debiutantki” oraz mecenas
Akademii Dobrego Stylu KIE).
To nie był zwyczajny pokaz mody. Debiutantki zatańczyły fragment tanga do
utworu „Ostatnia niedziela”, wcieliły się
w rolę seksownych, młodych kobiet przy
przedwojennej piosence „Seksapil” oraz
odtworzyły klimat z epoki w takt utworu „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”.
Kwiaciarka, przekupka, gazeciarz, wojskowy, kelner oraz tancerze stanowili
doskonałe uzupełnienie przedwojennego
obrazu. Widzowie zostali przeniesieni do
Warszawy lat dwudziestych i trzydziestych,
w której panowała niezwykła elegancja
i wszędzie rządziła atmosfera radości z odzyskanej wolności. Partnerami widowiska
byli: Urząd Dzielnicy Wilanów, Centrum
Kultury Wilanów, Warszawski Dom Technika NOT, Zespół Szkół Fototechnicznych, Studio F4, Szkoła Florystyczna
Małgorzaty Niskiej, Carla Pepe, Gospodarstwo Sadownicze MB Magia Brylantów
oraz Dyplomata – garnitury, fraki, smokingi.
I
Debiutantka w stroju studentki WSA: M. Moskwy

W tym roku, 19 maja o 21.00 na
dziedzińcu Muzeum Pałacu w Wilanowie pojawiły się frywolne,
krótkie sukienki, które kusiły widzów swoim wdziękiem, a także
długie, pełne przepychu suknie
glamour – tajemnicze i uwodzicielskie

Debiutantka w stroju studentki WSA: S. Burak

Debiutantka w stroju studentki WSA: M. Moskwy
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Tajniki makijażu permanentnego
Dzięki makijażowi permanentnemu
podkreślamy urodę i po prostu
jesteśmy piękniejsze. Drugi aspekt
to wygoda. Ile kobiet chciałoby rano
obudzić się już z gotowym makijażem
oczu? Zapewne wiele! Z makijażem
permanentnym jest to możliwe: budzisz się rano i perfekcyjne kreski są
na swoim miejscu – mówi Magdalena
Bogulak, Elite Linergist, Medical
Linergist, Licencjonowany trener
Long-Time-Liner i twórczyni obecnie
największego w Polsce Centrum
Makijażu Permanentnego.
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Rozmawia ANETA SIENICKA
Dlaczego warto zrobić makijaż permanentny oczu?
– Co najmniej z dwóch powodów: estetycznego i praktycznego. Makijaż permanentny pięknie podkreśla spojrzenie
i nadaje twarzy wyrazistość. Umiejętnie
wykonane kreski mogą optycznie powiększyć i otworzyć oczy. Dzięki makijażowi permanentnemu podkreślamy urodę i po prostu jesteśmy piękniejsze. Drugi aspekt to wygoda. Ile kobiet chciałoby
rano obudzić się już z gotowym makijażem oczu? Zapewne wiele! Z makijażem
permanentnym jest to możliwe: budzisz się
rano i perfekcyjne kreski są na swoim miejscu. Zawsze! Na basenie, w pracy, w łóżku, w podróży – makijaż oczu jest na stałe i nigdy się nie rozmaże! Czy to nie piękna perspektywa?
Jakie efekty można uzyskać, decydując się
na taki zabieg?
– W zależności od upodobań i urody
kreski na powiekach mogą być grubsze lub
cieńsze. Cienka kreska w linii rzęs jest prawie niewidoczna, ale doskonale zagęszcza
je optycznie. Cieniutka kreska na górnej
powiece może być lekko uniesiona do
góry. Wtedy optycznie otwiera i powiększa oko. Grubsza kreska, tzw. kreska dekoracyjna oka, polecana jest kobietom,
które lubią mocniejszy makijaż. Oprócz
kresek na górnych powiekach można
wykonać także kreski dolne, które pięknie dopełniają makijaż i podkreślają oczy.
Jak wygląda wykonanie takiego makijażu?
– Podczas zabiegu linergistka w pierwszej kolejności znieczula powieki specjalnym kremem. Potem wykonuje rysunek
wstępny. Po zaakceptowaniu przez klientkę kształtu i wyglądu kresek przystępuje
do pigmentacji. Wykonanie makijażu permanentnego oczu składa się z dwóch wizyt, z których druga odbywa się po około miesiącu w celu uzupełnienia makijażu po wyłuszczeniu się naskórka.
Czy do zabiegu należy się jakoś przygotować?
– Przed zabiegiem dobrze jest się wyspać, aby oczy były wypoczęte i niepodpuchnięte. Dobrze też zadbać o odpowiednie nawilżenie skóry.
Czy istnieją jakieś przeciwwskazania dla
wykonania makijażu permanentnego?
– W przypadku makijażu permanentnego, tak jak i wielu innych zabiegów,
istnieją pewne przeciwwskazania. Są to infekcje wirusowe i bakteryjne, ciąża, cukrzyca (ze względu na większą skłonność
do infekcji i utrudnione gojenie ran u chorych na cukrzycę wykonujemy zabieg
tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem), nowotwór (pacjent musi mieć po-

Cieniutka kreska na górnej powiece może być
lekko uniesiona do góry. Wtedy optycznie
otwiera i powiększa oko. Grubsza kreska,
tzw. kreska dekoracyjna oka, polecana jest
kobietom, które lubią mocniejszy makijaż
zytywną opinię lekarza i dobre wyniki badań krwi), zażywanie leków rozrzedzających krew i leków sterydowych, występowanie łuszczycy czy rybiej łuski. Należy także odstawić odżywki na porost
rzęs i brwi na jeden do trzech miesięcy
przed zabiegiem. Także po wykonaniu
ostrzykiwania Botoxem należy odczekać
cztery tygodnie, a w przypadku plastyki
powiek lub liftingu twarzy jest to nawet
od pół roku do roku, w zależności od opinii lekarza prowadzącego. Przeciwwskazaniem jest też opalenizna, a po zabiegu
nie wolo opalać skóry przez dwa tygodnie.
Wykonanie makijażu permanentnego
uniemożliwiają także sztuczne rzęsy.
Jakiego rodzaju barwniki są wykorzystywane do wykonania makijażu? Czy
klientka możne wybrać kolor?
– Wszystko zależy od metody. Posiadamy doskonałe barwniki z certyfikatem
wyrobów medycznych wykorzystywane
w metodzie Long-Time-Liner. Antyalergiczne i trwałe, gwarantują piękny efekt.
Używamy czterech odcieni czerni, które
są dobierane ze względu na typ kolorystyczny i rodzaj makijażu.
Jak dbać o taki makijaż? Czy można
przedłużyć jego trwałość?

– Do pielęgnacji skóry pigmentowanej powinno się używać tylko kosmetyków
polecanych przez linergistkę, żadnych
innych! W pielęgnacji oczu po zabiegu makijażu permanentnego ważne jest, żeby nawilżać skórę, ale jej nie natłuszczać. Nie
można dopuszczać do przesuszania skóry, a polecony przez linergistkę krem należy wklepywać w odległości 0,5–1 cm od
kresek.
Czy taki makijaż można usunąć?
Makijaż permanentny utrzymuje się na
skórze od roku do pięciu lat. W zależności od rodzaju użytej techniki pigmentacji i barwników oraz indywidualnych
właściwości organizmu wyłuszcza się
w różnym tempie. Makijaż permanentny
zanika powoli i nieuzupełniany, po latach
może zniknąć całkowicie. Jest to jednak
proces długotrwały. Najbardziej trwały jest
czarny pigment, dlatego makijaż oczu
może być widoczny nawet przez kilka lat.
Usunięcie makijażu permanentnego na
powiekach ze względu na bliskość i wrażliwość okolicy oka jest bardzo trudne,
a czasami niemożliwe.
www.sharley.pl
www.permanentnywarszawa.pl
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W boksie
trzeba mieć
charakter
wojownika
Tutaj trzeba mieć charakter
wojownika. Musisz być
twardy, waleczny, musisz
mieć głowę. Psychika
w sporcie odgrywa bardzo
ważną, jak nie najważniejszą rolę – o trenowaniu
boksu rozmawiamy
z Karolem Landowskim.
Rozmawia PAULA MARCINIAK
Jak wyglądały twoje początki w boksie?
– Swoją przygodę z boksem zacząłem
w wieku dziesięciu lat w mojej rodzinnej
miejscowości. Przyszedłem na zajęcia,
spodobało mi się i zostałem na sali aż do
dzisiaj.
Dlaczego porzuciłeś bycie zawodnikiem
na rzecz trenowania adeptów sztuki
szermierki na pięści?
– Niestety, miałem kontuzję – zwyrodnienie oka. Musiałem zrobić rok przerwy, ponieważ lekarz nie dał mi pozwolenia
na walkę. Później wróciłem na ring, jednak byłem wybity z rytmu treningowego,
nie czułem tej samej werwy i stwierdziłem,
że zajmę się trenerką. Niedługo minie dwanaście lat odkąd uczę boksu.
Poza uczeniem innych boksu, także aktywnie promujesz tę dyscyplinę. Czy
w najbliższym czasie organizujesz jakieś wydarzenie specjalne?
– Pod szyldem Landowski Akademia
Boksu organizuję galę „LANDOWSKI FIGHT NIGHT – Droga do Igrzysk”, która odbędzie się 6 października. Impreza ma
na celu popularyzację boksu wśród najmłodszych. Jest to mój autorski pomysł
i cieszę się, że mam szansę go zrealizować.
Czy do trenowania boksu potrzebne są jakieś specjalne predyspozycje?
– Tutaj trzeba mieć charakter wojownika. Musisz być twardy, waleczny, musisz
mieć głowę. Psychika w sporcie odgrywa
bardzo ważną, jak nie najważniejszą rolę.
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Fot. Kuba Pulchny

Na sali bokserskiej można spotkać coraz więcej
kobiet. Boks stał się niezwykle popularny wśród
Pań, które wolą takie zajęcia zamiast zwykłego
ﬁtnessu
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Jakie korzyści dla ciała i ducha daje
uprawianie tego sportu?
– Człowiek na zajęciach boksu może
się przede wszystkim zrelaksować. Zapomnieć o wszelkich stresach i troskach
po ciężkim dniu pracy. Jeśli chodzi o ciało, trening ma zbawienne skutki. Kilogramy lecą w dół w zawrotnym tempie.
Czy boks to sport dla kobiet?
– Jak najbardziej. Na sali bokserskiej
można spotkać coraz więcej kobiet. Boks

Karol Landowski
założyciel Akademii Boksu Landowski. Instruktor kulturystyki oraz trener II klasy
w boksie. Nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Poza szybkimi pięściami posiada poczucie
humoru oraz zdolność do nawiązywania
świetnego kontaktu z zawodnikami.

stał się niezwykle popularny wśród Pań,
które wolą takie zajęcia zamiast zwykłego fitnessu. Sama jesteś jedną z nich.
Gdzie można z tobą trenować?
– Prowadzę zajęcia w dwóch miejscach: Nastula Club Bielany i Klub Impuls.
Zapraszam na zajęcia dzieci, młodzież i dorosłych. W sprawie poszczególnych zajęć
najlepiej skontaktować się ze mną poprzez
moją stronę na Facebooku: LANDOWSKI
AKADEMIA BOKSU.
I
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Kobieca strona triathlonu
Jeszcze do niedawna triathlon uznawany był za typowo męską dyscyplinę. Nie bez powodu.
Połączenie jazdy na rowerze, pływania i biegania wytrzymają tylko najwytrwalsi. Kobieta
zaś, od zawsze postrzegana jako słabsza, miała nie podołać temu wyzwaniu. Dziś to tylko
dawny mit. Dziewczyny startują w triathlonie równie często i efektywnie co mężczyźni.
Jedną z takich triathlonistek jest Aleksandra Krawczyk, szerzej znana jako „TRI w kolorze
blond”. Druga wicemistrzyni Polski na pełnym dystansie Ironman opowiada o tym, że
w życiu nigdy nie jest za późno, by odkryć swoją pasję.
Rozmawia KAROLINA RACZYŃSKA
Od czego zaczęła się twoja fascynacja triathlonem?
– Skłamałabym stwierdzając, że zawsze
byłam typem sportowym. Mówiąc szczerze, przez większość życia nie uprawiałam
żadnego sportu lub pojawiał się on od czasu do czasu i raczej w postaci wspólnych
lekcji pływania z Tatą, który notabene był
koszykarzem. O moim sportowym rozwoju zdecydował przypadek, a właściwie
ludzie mnie otaczający – biegacze. To oni
zachęcali do pierwszych joggingów oraz
zaszczepili mi miłość do biegów. Wraz
z bieganiem w 2012 roku narodziła się
idea udziału w zawodach biegowych,
w których regularnie uczestniczę do dnia
dzisiejszego. Następnym etapem był maraton w 2013 roku. To wtedy poczułam,
że samo bieganie mnie nie satysfakcjonuje, a przynajmniej na tak amatorskim poziomie. Zatrudniłam więc trenera biegania, który jednocześnie okazał się triathlonistą. Dzięki jego namowom zainteresowałam się triathlonem.
Jak wyglądały twoje treningi na początkowym etapie?
– Regularne bieganie stopniowo łączyłam z pływaniem oraz jazdą na rowerze. Łatwo nie było. O ile pływanie jest
moim żywiołem, o tyle jazda na rowerze
na poziomie profesjonalnym była dla
mnie „czarną magią”. Systematycznie
wdrażałam się więc w techniki treningów
zakładkowych, płynnie przechodzących
z jednej dyscypliny w drugą, które przystosowują mięśnie do tego typu wysiłku.
Po roku przygotowań w 2014 roku wystartowałam w moim pierwszym triathlonie, a po pierwszym sezonie stanęłam już
na podium.
Co uczestnictwo w zawodach zmieniło
w twoim życiu?
– Zmieniły się moje priorytety i nagle
musiałam wygospodarować dodatkowy

90 przedsiebiorcy@eu

Styl życia
czas oraz budżet. Trzeba przyznać, że triathlon, zwłaszcza na etapie początkowym
bywa kosztownym przedsięwzięciem.
Dlatego warto się starać, bo lepsze wyniki
wiążą się z korzystniejszymi propozycjami od partnerów i sponsorów. Chciałam
tu szczególnie podziękować firmom AIRBIKE, Buff, C+Ceramics, Ron Wheels,
Torq, Dare2Tri oraz fizjoterapeucie Markowi Flisowi. To dzięki nim mogę kontynuować swój rozwój sportowy. Triathlon jest też niezwykle czasochłonny. Miesięcznie spędzam na treningach nawet kilkadziesiąt godzin. Zmiany związane z trenowaniem dotyczą również wystroju
mieszkania, w którym oprócz podstawowych urządzeń AGD znajduje się teraz trenażer, mata i mnóstwo innych urządzeń
z siłowni. Nawet mój samochód przypomina jeżdżący magazyn pełen rzeczy potrzebnych podczas zawodów. Jeśli raz zakochasz
się w triathlonie, twoje życie już nigdy nie będzie takie samo.
Czy twoja płeć ma znaczenie w dyscyplinie, którą
uprawiasz?
– W triathlonie bardziej niż w jakimkolwiek innym sporcie kładzie się nacisk na równouprawnienie. Nie ma taryfy ulgowej.
Zresztą same zawodniczki,
czując ducha rywalizacji,
motywują się do jeszcze
większego wysiłku. Trzeba
pamiętać, że kobieta z natury jest bardziej odporna
na ból, co procentuje przy
tej dyscyplinie sportowej.
Myślę, że w nas, dziewczynach drzemie mnóstwo siły,
tylko nie zawsze mamy
okazję jej zaprezentować.
Czy miewasz momenty zwątpienia i chęć
porzucenia triathlonu?
– Jak każdy. Szczególnie podczas zawodów na pełnym dystansie Ironman, gdy
brakuje siły, pojawia się zwątpienie. Czasem jest tak źle, że po prostu chcesz zejść
z trasy i już nigdy nie wystartować ponownie. Wtedy przydaje się wsparcie kibiców oraz bliskich, a zaraz po przekroczeniu mety ból i rezygnacja zostają zastąpione przez satysfakcję i radość. Myśl,
że kolejny raz dałam radę inspiruje do planowania następnego startu.
Oprócz trenowania triathlonu, prowadzisz
też bloga „TRI w kolorze blond” oraz konto na Instagramie. Jak wiążą się one
z twoją działalnością sportową?
– Fanpage na Facebooku „TRI w kolorze blond” powstał z myślą o osobach,
które tak jak ja zaczęły trenować od poziomu amatorskiego. Na początku po-

pełnia się wiele błędów- koniecznych do
doskonalenia techniki. Przez to, że dzielę się wiedzą oraz doświadczeniem można uczyć się na moich pomyłkach, unikając
swoich. Z czasem blog zyskał sporą rzeszę fanów. Momentami prowadzony
z przymrużeniem oka udowadnia, iż triathlon to nie tylko wysiłek, ale i zabawa.
Cieszę się, że tak wiele osób obserwuje
moje sportowe poczynania i je komentuje. Dzięki temu rozwijam swój światopogląd oraz nabieram pokory.
Co poradziłabyś osobom, które dopiero
rozpoczynają przygodę z triathlonem?
– Radzę, żeby dobrze ocenić swoje
możliwości, zwłaszcza zdrowotne. Triathlon jest wysiłkiem skrajnie obciążającym
organizm, dlatego trzeba regularnie wykonywać badania i dbać o odpowiednią
dietę. Istotne jest również skalkulowanie
budżetu oraz czasu, jaki jesteśmy w stanie
poświęcić, bowiem czeka nas sporo wy-

datków, nie tylko na sprzęt, ale
też na suplementację, odzież
sportową czy profesjonalnego
trenera. Jednak przede wszystkim trzeba pamiętać, że wszystko zaczyna się w głowie i odpowiednia teoria, którą zdobędziemy poprzez czytanie
książek o triathlonie czy chociażby przez aktywne kibicowanie, przełoży się na treningi oraz wyniki podczas udziału w zawodach. Polecam po
prostu zacząć, przecież każdy
mistrz kiedyś zaczynał. Życzę
determinacji tym, którzy się
zdecydują na triathlon. Czeka
Was wspaniała przygoda i wiele wygranych w najtrudniejszej
walce– ze swoimi słabościami.
Czego można życzyć drugiej
wicemistrzyni Polski na pełnym dystansie Ironman?
– Wiele jest tych życzeń. Na pewno
będę dążyła do zdobycia pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski, jak również
na innych zawodach. W planach mam też
zakwalifikowanie się do Mistrzostw Świata Ironman na Kona na Hawajach. Jest to
moje największe marzenie. Wierzę, że przy
mojej ciężkiej pracy uda mi się je zrealizować. Z każdym treningiem przybliżam się do celu. Jestem świadoma, iż życie potrafi pogmatwać nawet najdokładniejsze plany, jednak pozostaję optymistką. Dzięki mojej wielkiej determinacji pewnego dnia zostanę Ironwoman. Kobietą,
która stanie się inspiracją dla każdej osoby decydującej się zmienić swoje życie.
Mam nadzieję, że zdrowie dopomoże mi
w realizacji tych zamierzeń i będę triathlonistką dopóki starczy mi wytrwałości
oraz woli walki.
I
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Jak wyłowić gwiazdę
Większość młodych dziewcząt marzy o tym, aby zostać odkrytą i zrobić karierę w modelingu na światowym szczeblu. Podziwiają znane modelki, inspirują się nimi, próbują je naśladować. Czasami są to też marzenia rodziców lub dziadków, aby ujrzeć swoje piękności
w magazynie modowym, okładkach lub na wybiegu znanych projektantów. Taką właśnie
możliwość stwarza międzynarodowy konkurs Fresh Faces World – mówi Maggie Haese,
twórczyni konkursu i właścicielka agencji Magteam Model Management.
Rozmawia ANETA SIENICKA
Na czym polega konkurs Fresh Faces
World? Jak wygląda wyłanianie nowych
twarzy?
– Autorski konkurs Fresh Faces World
ma na celu wyłowienie nieodkrytych
jeszcze talentów, które mają szansę na zrobienie światowej kariery. Konkurs umożliwia im zostanie gwiazdami światowego
modelingu. Najlepsze modelki i modele
dostają szansę zaprezentowania się przedstawicielom branży mody z całego świata.
Zwyciężczyni lub zwycięzca konkursu zdobywa główną nagrodę o wartości 50
tys. zł – wyjazd do Nowego Jorku na największy na świecie konkurs talentów/modeli IMTA (The International
Modeling and Talent Association). Tam zostaje osobiście przedstawiony prestiżowym
agencjom z całego świata i ma szansę na
zdobycie licznych międzynarodowych
kontraktów w branży modelingu. Weźmie
także udział w sesji zdjęciowej w prestiżowym magazynie modowym oraz
w słynnych Pier 59 Studios w Nowym Jorku.
Co jeszcze zyskują zwycięzcy Fresh Faces
World?
– Laureaci wyłonieni podczas Gali Finałowej w Warszawie zyskują przepustkę
do świata mody i możliwość współpracy
z cenionymi agencjami, projektantami i fotografami. Zwycięzców minionych edycji
można zobaczyć w renomowanych magazynach, takich jak: „Vogue”, „Harper’s
Bazaar”, „Cosmopolitan”, „Elle”, „L’Officiel”, „LNE” czy „Glamour”.
Oczywiście każdy uczestnik, który
ma potencjał, ma szansę na zrobienie kariery jako model agencji Magteam Model
Management, głównego organizatora
konkursu Fresh Faces World.
Sama agencja wypromowała już kilka
gwiazd…
– Zgadza się, od lat współpracowaliśmy z na przykład z Julią Pietruchą i Rozalią Mancewicz. Magteam reprezentuje
też samodzielnie wypromowane modelki,
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jak znane na całym świecie Alexa Łuczak,
Amanda Streich czy Sonia Niekrasz, które zrobiły oszałamiającą światową karierę. Spodziewam się, że podobny sukces
osiągną laureatki Fresh Faces World.
Co może zrobić osoba, która chce wziąć
udział w konkursie?
– Istnieją dwie możliwości zgłoszenia
się do konkursu. Do konkursu można się
zgłaszać przez stronę: www.freshfacesworld.com lub brać udział w castingach
na żywo, o których na bieżąco informujemy na fanpage’u Fresh Faces World.
Zgłoszenia on-line w połączeniu z castingami na żywo dają dużą swobodę
uczestnikom pragnącym wziąć udział w
konkursie.
Skąd pomysł na taką formułę konkursu?
– Pierwsza polska edycja konkursu
Fresh Faces World odbyła się w 2015 roku.
Począwszy od pierwszej edycji Fresh
Faces, która odbyła się w 2010 roku w
Hiszpanii, konkurs cieszył się coraz większym zainteresowaniem. Ze wzgledu na
wielki, globalny sukces agencja Magteam
Model Management wprowadziła autorską odsłonę konkursu w Polsce o nazwie
FRESH FACES WORLD. W tym roku

odbędzie się już czwarta edycja tego
przedsięwzięcia.
A co może zrobić biznesmen, który chciałby wesprzeć młode talenty?
– Oferujemy pakiety partnerskie i sponsorskie. To doskonałe połączenie prestiżu,
możliwości reklamowania firmy oraz
przyczynienia się do promowania polskich
talentów i polskiej urody na świecie. Przywileje danego Partnera lub Sponsora są
ustalane indywidualnie. Reklama swojej firmy, satysfakcja z obserwowania rozkwitającej kariery świeżo upieczonych modelek
jest oczywiście bezcenna (śmiech). Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu: magteammodels@cs.com, tel.: 48 506755415.
Właśnie, często pani podkreśla wyjątkowość słowiańskiej urody. Co takiego jest
w Polkach? Dlaczego zdecydowała się
pani promować właśnie je?
– Ponieważ sama jestem Polką i chcę
promować rodzime talenty. Ten pomysł
zrodził się bardzo dawno temu, kiedy zaczęłam mieszkać w Stanach Zjednoczonych, jeszcze w latach 90. Miałam też przyjemność pracować z pierwszą i jedyną Polką, która została Miss Świata – Anetą Krę-
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glicką. Słowiański typ jest niepowtarzalny – kompleksja skóry, jasne włosy, niesamowita, wyróżniająca się uroda. Ten zestaw ma ogromny potencjał, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
Jednak uroda to nie wszystko. Co jeszcze liczy się w pracy modelki? Co
łączy modelki i modeli, którzy osiągnęli sukces?
– Zgadza się, choć uroda jest bardzo ważna, podstawą jest charakter. Nawet najpiękniejsza dziewczyna, która nie ma odpowiednich cech
charakteru, nie zrobi kariery w tej branży. Tu liczy się wytrwałość, pokora, a także otwartość. Tego właśnie – poza wyjątkową urodą – szukam w aspirujących modelkach.
Kim są dotychczasowi uczestnicy Fresh Faces World?
– Zazwyczaj są to uczennice lub uczniowie, czasami nawet młodzi
studenci. Zwykle trafiają do nas ze zgłoszeń castingowych na żywo lub
on-line. Pochodzą z całej Polski, ale łączy ich zainteresowanie modą i chęć
zrobienia kariery w modelingu. Mają wielkie marzenia do zrealizowania i są ciekawi tego biznesu. Czasami udaje im się to, czego przykładem
są top modele, czasami rezygnują już po pierwszym zleceniu lub kontrakcie zagranicznym. Nie zdają sobie sprawy, jak ciężka jest ta branża, dopóki jej nie spróbują. Łączy ich chęć poznania świata poprzez podróże
na kontrakty zagraniczne, czego ten biznes wymaga oraz pragnienie osiągniecia sukcesu, o którym każdy marzy.
I

Maggie Haese
właścicielka Agencji Magteam Model Management, która specjalizuje się
w promowaniu nowych twarzy oraz talentów, menadżerka i jurorka konkursów piękności. Organizatorka polskiej edycji konkursu Fresh Faces
World. Pracowała z takimi gwiazdami, jak Julia Pietrucha czy Rozalia Mancewicz oraz odkryła Alexę Łuczak, Amandę Streich oraz Sonię Niekrasz.
Pełna energii i mocno stąpająca po ziemi bizneswoman, która ceni słowiańską urodę i chętnie ją promuje już od ponad 20 lat poza granicami
Polski, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka na stałe.

Maggie Haese, twórczyni konkursu Fresh Faces World

Kim są laureatki Fresh Faces World?

Pierwsza laureatka, Aleksandra Przybyła zaraz po
konkursie poświęciła się całkowicie modelingowi, wyjeżdżając na liczne kontrakty. Zaczęła od
Fashion Week w Hiszpanii, a później realizowała
kolejne kontrakty zagraniczne. Współpracowała
z takimi projektantkami, jak m.in. Eva Minge, Teresa Rosati, Kate Spade, pracowala dla takich
marek, jak Empiro Armanii, Amazone, Sony, Panasonic, „Elle”, L'Ofﬁciel.

Druga laureatka, Ula Gumieniak, na konwencji
IMTA otrzymała osiem kontraktów, z czego wykorzystała cztery. Pracowała w Europie, Japonii,
oraz na rynku chińskim. Brała udział zarówno
w pokazach mody, jak i sesjach zdjęciowych.

Za trzecią laureatkę, Polę Stefaniak, trzymamy
mocno kciuki, bo właśnie przyjechała z Nowego
Jorku i otrzymała liczne propozycje kontraktów,
które obecnie rozważamy. Na swoim koncie ma
już niezwykłe sesje zdjęciowe w takich magazynach, jak „Cosmopolitan”, „Hot Moda” oraz
„Moda w Polsce”. Brała udział w pokazach m.in.
Macieja Zienia, Max Mara, Michała Starosta. Co
ciekawe, Pola jest uderzająco podobna do Kai
Gerber, córki Cindy Crawford, a dodatkowo cechuje ją ambicja, co wróży polskiej modelce duży
sukces.
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Tegoroczna zwyciężczyni konkursu Fresh Faces World 2017 – Pola Stefaniak – właśnie wróciła z Nowego Jorku i może pochwalić
się dużymi sukcesami. Zdobyła tam pięć medali grupowych w przygotowaniach i seminariach dotyczących tego, jak przedstawić się
agentom oraz jeden medal główny wraz z tytułem Model of the Year w swojej kategorii wiekowej.

Pola Stefaniak osiągnęła duży sukces na IMTA (International Models &Talent) oraz liczne kontrakty zagraniczne

Ula Gumieniak tez może pochwalić się dużymi sukcesami. Podczas IMTA zdobyła cztery medale oraz propozycje kontraktów, które realizuje

Aleksandra Przybyla juz od trzech lat intensywnie realizuje kontrakty, a to owoce jej pracy
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Piwniczka w Twoim domu,
czyli jak przechowywać wino

Regały EuroCave z linii Modulotheque

Prawdopodobnie każdy słyszał, że wino lubi czas. Pewnie wielu z Was myślało, że doskonale
byłoby stworzyć swoją własną piwniczkę z winami, w której przechowywane byłyby Wasze
ulubione butelki czekające na idealną okazję do degustacji. W której wszystkie butelki byłyby
dla Was łatwo dostępne, a całość stanowiłaby prawdziwą ozdobę Waszego domu. Nierealne
marzenie? Wręcz przeciwnie – to prostsze i bardziej osiągalne, niż Wam się wydaje.
Krzysztof Pempera
biegowa mądrość głosi, że im
wino starsze, tym lepsze. Czy
to prawda? Najprostsza odpowiedź na takie pytanie
brzmi: to zależy. Starzenie to proces przemiany właściwości wina umocowany
w czasie. Niektóre wina nadają się do starzenia doskonale, a inne wcale. Jedne powinny otrzymywać idealne warunki do natychmiastowego serwowania, a inne ciszę
i spokój. Kupując kilka win z tego samego rocznika, część wypijamy od razu,
a resztę przez lata. Niezwykle pasjonujące jest odkrywanie, że nasz zakup sprzed
lat właśnie teraz, po upływie czasu, odkrył
swoje prawdziwe piękno. Pamiętajmy
jednak, że jeśli nie zapewnimy winu od-

O
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powiednich warunków, może stać się dokładnie odwrotnie i z niesmakiem będziemy musieli pożegnać się z perełką naszej kolekcji.
Co do zasady nie przechowujemy
długo win białych (poza naturalnie słodkimi), a jedynie złożone wina czerwone
i rocznikowe szampany. Młode, białe
wino z upływem lat traci swoją świeżość,
a walorów smakowych niestety nie nabiera.
Co innego wino czerwone czy rocznikowy szampan. Te wina pięknie dojrzewają
w odpowiednich warunkach. Na ich potencjał starzenia wpływa wiele czynników.
Kwasy, garbniki, cukry resztkowe, taniny
z beczek dębowych i alkohol są sprzymierzeńcami długowieczności wina. Do

długiego leżakowania najlepiej nadają się
wina muskularne, bogate, tęgie i taniczne.
Trzeba pamiętać, że wino nie ma być stare, a dojrzałe i kompletne. Trzeba dysponować odpowiednią wiedzą i warunkami,
aby gronowy trunek mógł nam towarzyszyć latami i byśmy mogli uświetnić najważniejsze momenty w naszym życiu,
serwując coś absolutnie wyjątkowego.
Największe wina potrzebują kilkudziesięciu lat, żeby dojrzeć i odkryć swój
ukryty potencjał. Ale żeby tak się stało, potrzebne są odpowiednie ku temu warunki. W domach winiarskich, zamkach czy
pałacach wina leżakują pod ziemią. Wiemy bowiem, że wino dojrzewa najlepiej
w warunkach, które znajdujemy w takich

Styl życia
właśnie naturalnych, podziemnych piwnicach. Przybliżymy teraz po kolei te
optymalne warunki.

Odpowiednia temperatura
Niezmienna przez okrągły rok temperatura na poziomie 10–14°C. W wyższej będzie dojrzewało zbyt szybko, niższa
jest akceptowalna, spowolni jednak proces dojrzewania wina, co może stanowić
problem, jeśli chcemy napić się wyczekiwanych roczników za naszego życia.

Odpowiednia wilgotność i wentylacja
W piwnicy na wino optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić
65–80 proc. Zbyt suche powietrze powoduje kurczenie się korka w butelce
i w konsekwencji przedostaje się do jej
wnętrza. To zaś skutkuje zmianą smaku
wina, a nawet jego zepsuciem. Za duża
wilgotność powoduje z kolei pojawienie
się pleśni i pogorszenie jakości powietrza
w piwnicy. Na dodatek spleśniałe lub odklejone etykiety uniemożliwią rozpoznanie gatunków wina.

Brak obcych zapachów
Butelki powinny znajdować się w pomieszczeniu, w którym nie są przechowywane żadne inne produkty. Wszystko,
co może wydzielać jakikolwiek zapach, stanowi zagrożenie dla naszego wina. Szczególnie „niebezpieczne” są wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki, środki czyszczące,
detergenty czy farby. Korek, choć chroni
przed wylaniem, umożliwia wymianę
niewielkiej ilości powietrza. Z tego też powodu silne zapachy mogą dostać się do
środka butelki, zmieniając niekorzystnie
smak oraz zapach wina.

Brak ekspozycji na światło
Piwniczka idealna powinna być całkowicie zaciemniona. Należy chronić butelki przed bezpośrednim działaniem
światła dziennego, jak również ograniczyć
do minimum kontakt ze światłem sztucznym (szczególnie z jarzeniówkami). Większość butelek produkowana jest z kolorowego, ciemnego szkła, które w pewnym
stopniu hamuje przenikanie światła do
środka. Jednakże ochrona ta nigdy nie jest
doskonała. W wyniku działania promieni ultrafioletowych, które wspomagają pochłanianie tlenu, smak i zapach wina
mogą ulec pogorszeniu.

Brak drgań i wibracji
Dojrzewające wino nie lubi gwałtownych ruchów, drgań i wibracji. Z dojrzałym czerwonym winem należy obchodzić
się delikatnie, aby powstałym w procesie
dojrzewania osadem nie zmętnić trunku.
Wstrząsanie butelką może poważnie zaburzyć biochemiczną strukturę dojrze-

Szafa EuroCave z linii Royale

wającego wina i w rezultacie zepsuć pożądane aromaty.
Wiedząc już, jakie warunki przechowywania wina powinniśmy stworzyć,
mamy dwa rozwiązania. Możemy zdecydować się na zbudowanie takiej tradycyjnej piwnicy lub na rozwiązanie nowoczesne, czyli zamknięcie warunków tradycyjnej piwnicy w nowoczesnej szafie na
wina. Decydując się na stworzenie piwnicy, niezależnie od jej rodzaju, warto mieć
u boku solidnego partnera – i takim właśnie partnerem jest francuska firma EuroCave. Przed czterdziestoma laty EuroCave była pionierem i liderem na rynku.
Firma ta od 1976 roku specjalizuje się
w produkcji urządzeń do przechowywania i serwowania win. Głównym celem założycieli firmy było stworzenie specjalistycznego produktu, który zabezpieczy
i podniesie jakość wina tak, aby jego miłośnicy mogli w pełni rozkoszować się
swoja pasją.
W dynamicznie zmieniającym się
świecie firma dbała o to, aby rozwijać markę oraz harmonizować jej tożsamość i takie wartości, jak:
• radość z degustacji wina,
• dbałość o jakość przechowywanych
win,
• uniwersalność i niezawodność,
• połączenie nowoczesnej technologii
z tradycją i kulturą.
Współcześnie marka EuroCave obecna jest na całym świecie, wspierana przez
sieć profesjonalnych dystrybutorów oraz
wyszkolonych doradców sprzedażowych.
W Polsce dystrybutorem tej światowej
marki jest firma Wielkie Wina.
Po niemal 40 latach EuroCave wciąż
jest światowym liderem łączącym prestiż,

tradycję i nowoczesność. Urządzenia
EuroCave rekomenduje Robert Parker
– to nazwisko właściwie zwalnia z konieczności opisywania zalet tych urządzeń
miłośnikom win.
Osoby chcące stworzyć tradycyjną
piwnicę, znajdą w ofercie EuroCave różnego rodzaju regały modułowe oraz klimatyzatory tworzące idealne warunki do
przechowywania win. Zestaw taki pozwala
zamienić dowolne pomieszczenie w profesjonalną piwnicę o idealnych warunkach.
Natomiast miłośnicy bardziej nowoczesnych rozwiązań znajdują w ofercie szafy na wina – technologiczne cuda w postaci mebli zaprojektowanych od podstaw
z myślą o przechowywaniu i serwowaniu
wina. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby każdy – nawet najbardziej wymagający klient – mógł zrealizować swoje marzenia o posiadaniu kolekcji win, bez
konieczności przeznaczania na to osobnego pomieszczenia. Producent oferuje
różne linie tych urządzeń, strefy temperatur, obudowy (drewno, skóra, stal nierdzewna etc.), drzwi, rodzaje półek czy wysokości. Pomyślano również o rozwiązaniach umożliwiających zabudowę szaf
w ekskluzywnych meblach z drewna dębowego lub bukowego. Jeżeli macie ochotę bliżej zapoznać się z tymi urządzeniami, wejdźcie już teraz na stronę http://piwniczkanawina.pl albo odwiedźcie nasz
Showroom w Warszawie, w budynku
DeFabryka przy ulicy Duchnickiej 3.
P.S: Jeśli macie jakiekolwiek pytania – oto
kontakt do autora:
Krzysztof Pempera
tel.: 515 181 217
e-mail: sklep@wielkiewina.pl
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Woda – sekretny eliksir
wspaniałego zdrowia i urody
Życie jest tylko tam, gdzie jest woda. Ponad 70 proc.
powierzchni naszej planety oraz około 75 proc. ciała dorosłego człowieka składa się z wody. Ciało noworodka zawiera
ponad 80 proc. wody. Z wiekiem wysychamy, mamy jej
w organizmie coraz mniej. Ciało osoby po 70 roku życia
ma jej już około 60 proc.
oda jest fundamentem naszego życia, jest podstawowym składnikiem wszystkich płynów w organizmie:
krwi, limfy czy soków trawiennych. Odpowiada za wszystkie procesy biochemiczne w naszym ciele.
Jest niezbędna zarówno w transporcie i wchłanianiu pokarmu, jak i przy
oczyszczaniu czy eliminowaniu produktów
przemiany materii.

W

mgr ﬁzjoterapii Paweł Horochowski
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Reguluje temperaturę naszego ciała,
nawilża tkanki, odpowiada za funkcjonowanie stawów. Dzięki odpowiedniemu
nawodnieniu krążków międzykręgowych
kręgosłup jest zdrowy i sprawny do później starości. Każdy system w naszym ciele, każda komórka potrzebuje odpowiedniej ilości wody. Mózg składa się z niej
w ok. 80 proc., nerki i mięśnie w ponad
70 proc., a nawet kości to w 13 proc.
woda.

Podstawa zdrowia
Brak wystarczającej ilości dobrej jakości wody w organizmie może mieć wpływ również na nasz system odpornościowy.
Może powodować problemy trawienne, zgagę, wzdęcia, zaparcia, nadmiar tkanki tłuszczowej, zespół przewlekłego zmęczenia, bóle głowy, starczy wygląd, skłonność do depresji, zaburzenia pamięci i wiele innych problemów zdrowotnych.
Ból głowy jest często pierwszym sygnałem, że w organizmie
brakuje wody, a pragnienie oznacza początek odwodnienia.

Żeby zachować zdrowie i urodę,
warto zwrócić uwagę na jakość
wody, jaką dostarczamy do
naszego organizmu. Idealna ma
cechy wody, która była na Ziemi,
zanim nasza planeta uległa
zanieczyszczeniu
Czynniki takie jak niewłaściwy sposób odżywiania, zbyt
duże ilości kawy, używki, stres, zanieczyszczenie środowiska,
brak ruchu lub jego nadmiar (sport wyczynowy), smog elektromagnetyczny powodują zakwaszenie organizmu oraz powstawanie nadmiaru wolnych rodników.
Zdrowe komórki mają odczyn alkaliczny. Istnieją dowody naukowe na to, że w przypadku prawie wszystkich chorób
przewlekłych w organizmie stwierdza się nadmiar kwasów. Dzięki odpowiedniemu nawodnieniu możemy na bieżąco oczyszczać organizm.
Każda choroba, zaczynając od przeziębienia, a kończąc na
nowotworze, rozpoczyna się po przekroczeniu limitu zatrucia,
powyżej którego organizm nie może sobie poradzić z usuwaniem zanieczyszczenia, zakwaszenia, toksyn i nie posiada możliwości przeciwdziałania wolnym rodnikom.
Nadmiar wolnych rodników przyczynia się do powstania
większości chorób przewlekłych, takich jak: nowotwory,
choroby układu krążenia, cukrzyca, choroba Alzheimera,
Parkinsona, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, choroby oczu i wielu innych.

Czysty eliksir życia
Żeby zachować zdrowie i urodę, warto zwrócić uwagę na
jakość wody, jaką dostarczamy do naszego organizmu. Idealna ma cechy wody, która była na Ziemi, zanim nasza planeta
uległa zanieczyszczeniu. Warto więc zainwestować w najlepsze urządzenie do oczyszczania wody, na jakie nas stać, żeby
każdego dnia pić to, co nas wzmacnia i oczyszcza.
W swojej praktyce zawodowej zalecam wypicie rano na
czczo 1-2 szklanek czystej, ciepłej wody, która umyje i oczyści układ pokarmowy.
Z mojego doświadczenia wynika, że powinniśmy pić dziennie ok. 30 ml ciepłej wody na kilogram wagi ciała.
Najlepszą profilaktyką wszelkich chorób jest picie odpowiedniej ilości dobrej jakości wody, która zapewnia prawidłowe
funkcjonowanie organizmu oraz odmłodzenie na poziomie komórkowym.
Zapraszam na indywidualne konsultacje.
I

Marie Perfect Hair Fashion
Marie Perfect Hair Fashion to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Profesjonalny zespół
fryzjerów i kosmetologów dba o najwyższy poziom świadczonych usług. Bezustanne podnoszenie
kwaliﬁkacji, indywidualne podejście oraz praca na produktach spełniających najwyższe światowe
standardy gwarantuje, iż nasz klient poczuje się komfortowo ekskluzywnie a przede wszystkim stu
procentową satysfakcję z wizyty w naszym salonie. Nasza praca to pasja, w która wkładamy całe
nasze serca, dzięki czemu jesteśmy tak wyjątkowym miejscem stworzonym przez stylistkę fryzur Marylkę Kowalską, u której pasja, determinacja rozwoju oraz wieloletnie doświadczenie zaowocowało
umiejętnością wydobycia osobowości, charaktery i naturalnego piękna klienta poprzez fryzurę. Nasz
zespół z Panią Marylką na czele zadba o Twój wyjątkowy wizerunek, a także o wspaniałą kondycję
Twego samopoczucia!

Godziny otwarcia: pon–sob 10–21, niedz 10–20
ul. Łopuszańska 22, Centrum Modo lokal J.01, tel.: 502 106 192 , www.marieperfecthair.pl
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VII Międzynarodowe Igrzyska Sportowe
Onko-Olimpiada 2018
Od 23 do 26 sierpnia 2018, na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się VII już edycja Onko-Olimpiady. To wyjątkowe, międzynarodowe igrzyska sportowe,
jedyna taka impreza na świecie! Fundacja Spełnionych Marzeń organizuje ją już od 11 lat,
a plany na kolejne zawody sportowe są coraz ciekawsze. W igrzyskach sportowych biorą
udział dzieci oraz młodzież, którzy wygrali z chorobą nowotworową lub są w trakcie leczenia. Wydarzenie patronatem honorowym objęła Agata Kornhauser-Duda - Małżonka Prezydenta RP.

Fot. Fundacja Spełnionych Marzeń (6)

Rafał Korzeniewski
egoroczna Onko-Olimpiada pełna była uśmiechów, radości,
a także pasji i zaciętości. Zawodnicy nie odpuszczali, a ich
wyniki mówią same za siebie. W zawodach
wystartowało 18 drużyn, w tym aż 6 drużyn zagranicznych z Litwy, Słowacji, Rumunii, Ukrainy oraz Turcji. W tegorocznych
igrzyskach dzieci zdobyły aż 294 medale!
W uroczystej ceremonii otwarcia
Igrzysk udział wzięli:
• organizator – Tomasz Osuch, Fundacja
Spełnionych Marzeń;

T
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• profesor Anna Raciborska – kierownik
Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie;
• marszałek Elżbieta Land – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
• prezes Barbara Jończyk – Klub Integracji
Europejskiej;
• kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup
Metropolita Warszawski;
• Radovan Kollar III Sekretarz Ambasady Republiki Słowackiej;
• Arturas Valionis Radca Ambasady Republiki Litewskiej;
• Mahmed Madid I Sekretarz Ambasady
Turcji;
• minister Sławomir Gadomski – Ministerstwo Zdrowia;
• Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej
Chmielowiec;
• Janusz Samel, Dyrektor Biura Sportu
i Rekreacji;
• Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie;
• Tomasz Mencina, Burmistrz Dzielnicy
Bielany.
List do uczestników przekazał Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.
Uroczystość otwarcia Onko-Olimpiady poprowadzili Beata Tadla i Conrado Moreno. Tradycyjnie igrzyska zainaugurowała wyjątkowa defilada, w której
wzięły udział wszystkie przybyłe na OnkoOlimpiadę drużyny. Dzieci z dumą niosły
swoje flagi i przywitały się z zagrzewającą ich do sportowych zmagań widownią.
Przemarsz drużyn zakończył bieg ambasadora wydarzenia, Tomasza Ciachorowskiego i dwóch małych zawodników
z Lublina z olimpijską pochodnią. Znicz

olimpijski został zapalony i towarzyszył
zmaganiom dzieci przez całe dwa dni. Następnie mali zawodnicy zawiesili na maszcie flagę Onko-Olimpiady.
W Onko-Olimpiadzie 2018 udział
wzięło 214 zawodników. W każdym przypadku wiążąca była opinia lekarska o możliwości przystąpienia danego zawodnika
do igrzysk i udziału w zmaganiach w danej dyscyplinie. Konkurencje, w których
brali udział mali zawodnicy, dobrane zostały do ich możliwości i kondycji psychofizycznej.
Pierwszego dnia dzieci wzięły udział
w zawodach lekkoatletycznych: bieg na 60
oraz 100 metrów, skok w dal z miejsca
i z rozbiegu, pchnięcie kulą, rzut piłeczką palantową oraz w zawodach tenisa stołowego. Drugiego dnia uczestniczyły w takich konkurencjach, jak: badminton, pływanie, łucznictwo oraz piłka nożna. Odbyła się także konkurencja specjalna:
chód z asystą. Rozdane zostały również
medale honorowe za wyjątkową waleczność.
Niezawodnym komentatorem zmagań
naszych zawodników podczas Igrzysk
Sportowych Onko-Olimpiada 2018 był
Mariusz Korpoliński. Małych zawodników
podczas ich zmagań dopingowały także
gwiazdy, takie jak Beata Tadla, Anna
Korcz, Marta Manowska, Szymon Majewski, Tomasz Ciachorowski, Conrado
Moreno, Kuba Wesołowski i Mateusz Damięcki.
W tegorocznych igrzyskach dzieci
zdobyły aż 294 medale!
Mali uczestnicy przyznają, że medale
liczą się dla nich mniej niż atmosfera spotkania i uczestnictwo w tym wyjątkowym
wydarzeniu. Jak podkreślają, w tych
Igrzyskach wygrali wszyscy.
Kolejna edycja Onko-Olimpiady odbędzie się już za dwa lata, tym razem pod
nazwą Igrzyska Spełnionych Marzeń. I
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Czy warto angażować przedsiębiorstwo
w działalność społeczną?
Postępująca globalizacja i wiążąca się z tym zmienność warunków i czynników spowodowały, iż współczesne przedsiębiorstwa działają w warunkach silnej konkurencji oraz rosnącej presji ze strony konsumentów. Obecnie konsumenci są świadomi swoich wyborów
i w sposób racjonalny decydują się na konkretny produkt lub usługę. Kierują się zaufaniem
do ﬁrmy, jej wizerunkiem i postrzeganiem przez otoczenie.
Fot. Sebastian Stasiuk

Aleksandra Kieres
spółcześni kontrahenci,
poza ceną i jakością, zwracają także uwagę na reputację ewentualnego partnera i to, jakie asocjacje się z nim wiążą. Ten
kazus jest również obiektem badań wielu naukowców. Frapujący jest problem
określenia odpowiedniego algorytmu postępowania, który umożliwiałby znalezienie odpowiedzi na pojawiające się pytania. Te z kolei najczęściej analizowane
są w dwóch różnych aspektach, tj. ekonomicznym i organizacyjno-społecznym.
Efekty dociekań potwierdzają hipotezę, że
cele ekonomiczne i społeczne nie są wewnętrznie sprzeczne, ale wręcz integralnie
ze sobą powiązane.

W

Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw
Operatywność społeczna decyduje
więc o efektywności ekonomicznej.
A o pozycji przedsiębiorstwa na rynku de-
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cyduje to, jak jest ono postrzegane przez
swoich pracowników, klientów, kontrahentów, lokalną władzę i społeczność. Natomiast ich potrzeby i oczekiwania często
znajdują odzwierciedlenie w długofalowych strategiach rozwoju firmy.
Wiodące przedsiębiorstwa na całym
świecie w coraz większym stopniu dostrzegają wymierne korzyści płynące ze ścisłej korelacji ich społecznego zaangażowania z celami strategicznymi. Dzięki
temu zyskują wizerunek odpowiedzialnych
partnerów we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.
Istotą Corporate Social Responsibility (CSR), czyli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jest chęć połączenia uczestnictwa w życiu społecznym
z prowadzeniem biznesu w sposób, który wychodzi naprzeciw lub przewyższa
etyczne, prawne, komercyjne i społeczne
oczekiwania. CSR nie dotyczy jedynie firm
dużych, ale również małych i średnich
przedsiębiorstw. To poczucie odpowiedzialności społecznej, dla której zrównoważony rozwój jest priorytetem i która dotyczy podmiotów wszystkich sektorów gospodarki, w tym biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.
Budowanie wzajemnego zaufania
i przejrzystości w relacjach z otoczeniem
zewnętrznym i wewnątrzzakładowym staje się dziś sposobem na prowadzenie biznesu i osiąganie przewagi konkurencyjnej.
Dodatnia ocena i pozytywna opinia ze
strony kontrahentów, urzędów, pracowników czy społeczności lokalnej przyczynia się do długofalowej współpracy z partnerami biznesowymi, zwiększa zaangażowanie pracowników i stwarza w kręgach
administracyjnych oraz w społeczeństwie
pozytywny klimat dla prowadzenia biznesu.
Każde przedsiębiorstwo, jeśli chce
się rozwijać, powinno dążyć do uzyskania
wskazanych wartości. Sposobem na osiągnięcie ich najwyższego poziomu jest
opracowanie i wdrożenie długofalowej

strategii społecznej odpowiedzialności
biznesu, zintegrowanej ze specyfiką i skalą działania firmy.

Strategia biznesowa i filantropia
Wielu przedsiębiorców nie zauważa
roli i znaczenia ukierunkowanego społecznego zaangażowania i trudno im dostrzec biznesowe korzyści z CSR. Najczęściej dlatego, że większość realizowanych wcześniej inicjatyw związanych z tą
sferą funkcjonowania podejmowano
w sposób nieskoordynowany i w izolacji
od strategii biznesowej firmy. Tylko całościowa ocena wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, sformułowanie
celów w perspektywie długoterminowej,
a także zastosowanie aktywnych narzędzi,
które pozwalają na wyjście poza obowiązki
wynikające z przepisów prawa, pozwala
przekształcić CSR z aktywności typowo
filantropijnej i promocyjnej w jeden z czynników kształtujących strategię biznesową
firmy. Poprawnie określona i wdrożona
strategia umożliwia wystąpienie idei społecznej odpowiedzialności we wszystkich
sferach działalności przedsiębiorstwa, a jej
adwokatowanie przez kadrę zarządzającą
i urzeczywistnienie w oparciu o dewizę
partnerstwa i najwyższe praktyki etyczne
podnosi konkurencyjność i rynkową pozycję firmy.
Mając na uwadze czynnik konkurencyjny, poza przekazywaniem środków finansowych na cele społeczne, przedsiębiorstwa mobilizują także posiadane zasoby wiedzy i umiejętności oraz relacje
z innymi podmiotami. Korzyści mają wynikać z przekształcenia problemu społecznego w nowe możliwości biznesowe.
Często sukcesy przedsiębiorstw wynikają z rozwiązania przez nie problemów społecznych, czyli ze społecznych innowacji.
Oddziaływają one w sposób bezpośredni
i pośredni na pozycję rynkową zarówno
poszczególnych firm, jak też całego sektora. Kompletacja działań w celu osiągnięcia założonych celów ekonomicz-

Z potrzeby serca
nych, środowiskowych i społecznych powinna być skierowana na budowanie
zrównoważonej wartości i w długofalowej
perspektywie prowadzić do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Korzyści ze zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój i budowanie
zrównoważonej wartości przez uwzględnianie w swoich działaniach perspektywy
różnych grup interesariuszy przynosi firmom wielorakie korzyści. Warto tu przytoczyć potencjalne źródła korzyści dla
przedsiębiorstw, które Chris Laszlo wymienia w swojej pracy pt. „Firma zrównoważonego rozwoju”:
- lojalność i dobry wizerunek firmy wśród
aktualnych i potencjalnych klientów;
- wzrost reputacji, znajdujący swój wyraz
w powstawaniu tzw. dodatniej wartości firmy;
- współpraca przy ocenie i modyfikacji
oferty oraz projektowaniu nowych produktów;
- możliwość zatrudnienia i zatrzymania
w firmie wartościowej, utalentowanej kadry;
- podwyższone morale i wydajność pracowników;
- korzystna polityka w zakresie podatków
i kwestii branżowych;
- wprowadzanie określonych standardów jakości produktów/usług;
- możliwość lobbowania z korzystnymi dla
firmy regulacjami;
- większa łatwość dostosowania się;
- wzajemne wsparcie i zrozumienie w społeczności lokalnej;
- poparcie działalności – brak bojkotowania działań firmy;
- lepsze relacje z pracownikami i łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów;
- konstruktywna współpraca z organizacjami, grupami i liderami;
- przychylność opinii publicznej – „licencja na działalność”;
- wsparcie w sytuacjach problemowych;
- dostęp do strategicznych zasobów
i umiejętności;
- dostęp do kapitału inwestorów odpowiedzialnych społecznie;
- zmniejszające się koszty / podnosząca się
wartość współpracy wzdłuż łańcucha
wartości.
Reasumując, działalność społeczna
firmy to generator pozytywnych reakcji
otaczającego ją środowiska. Podnosi motywację i lojalność pracowników, co pociąga za sobą ich zwiększoną aktywność,
kreatywność i innowacyjność, a także
zwiększa ich uznanie dla szefostwa i kadry zarządzającej. Ten aspekt przekłada się
na wzrost atrakcyjności firmy na rynku
pracy, co daje możliwość zatrudnienia dobrych i kompetentnych pracowników.
Przedsiębiorstwa realizujące idee w duchu społecznej odpowiedzialności zysku-

ją uznanie w oczach inwestorów, co przekłada się np. na łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania. Instytucje kredytowe
szybciej udzielą pożyczki firmie, która nie
tylko wykazuje dodatni dochód finansowy, ale też posiada pozytywny wizerunek
społeczny. Realizując dobrowolnie podjęte
zadania społeczne firma zyskuje popularność, jest nagradzana, staje się więc znana w lokalnym lub centralnym wymiarze.
Ma ułatwioną współpracę z partnerami
biznesowymi i administracją państwową, a to przekłada się na dobre relacje ze
społeczeństwem i organami władzy. Stosując zasady CSR, firma pozytywnie zapisuje się w świadomości okolicznych
mieszkańców, zdobywa zaufanie i uznanie
lokalnej administracji. To z kolei może ułatwić dostęp do środków publicznych, co
przekłada się na oszczędność kosztów
i większe zyski, czyli konkretne, wymierne korzyści, które wpływają na wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Owocne partnerstwo
Dążenie do zrównoważonego rozwoju otwiera więc obiecujące perspektywy przed przedsiębiorstwami, które łączą
odpowiedzialność społeczną i ekologiczną z dążeniem do satysfakcjonujących wyników biznesowych. Należy jednak zauważyć, że celem zrównoważonego rozwoju nie są oderwane od kwestii ekonomicznych działania przedsiębiorców na
rzecz społeczeństwa i środowiska. Według
jednego z najwybitniejszych teoretyków zarządzania XX wieku, Petera Ferdinanda
Druckera, funkcją biznesu jest zaspokojenie społecznego zapotrzebowania z równoczesnym osiąganiem pożytku dla siebie:
„Korzyści dla przedsiębiorstw mają wynikać z przekształcenia problemu społecznego w nowe możliwości biznesowe”.
U podstaw idei partnerstwa społecznoprywatnego, zgodnie z dewizą „razem
można więcej”, leży założenie, że skuteczne rozwiązywanie społecznych problemów możliwe jest tylko w toku współpracy różnych instytucji. Strony takich
partnerstw to: biznes, który wykorzystuje swoją wiedzę, potencjał, praktyczne narzędzia biznesowe i zasoby oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej.
Należy zauważyć, że partnerstwo społeczno-prywatne zapewnia wszystkim szereg sprzyjających przepisów prawnych
umożliwiających skuteczność podejmowanych działań i pracy na rzecz wzajemnych korzyści i obopólnego sukcesu. Jest
ono także szansą na otwieranie się nowych
dróg finansowania wspólnych działań
z programów operacyjnych i funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Współpraca tych sektorów jest nie tylko zauważana, ale przede wszystkim mile wi-

dziana i popierana. Stąd od 2011 roku
mamy coroczną edycję Konkursu na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne organizowanego przez Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
oraz Krajowy Ośrodek EFS – Centrum
Projektów Europejskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
Współczesne społeczeństwo przywiązuje coraz większą wagę do jakości życia, a równocześnie jest świadome zagrożeń, jakie niesie postęp cywilizacyjny.
W XXI wieku, gdy o konkurencyjności danego przedsiębiorstwa świadczy nie tylko
cena i jakość oferowanych towarów czy
usług, ale również okoliczności, w jakich
powstają, koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w szybkim tempie
zyskuje na wartości i powinna być obecna we wszystkich obszarach prowadzonej
działalności gospodarczej. Co przekłada się
na przewagę konkurencyjną i kreowanie
zysków.
Wzrost oczekiwań wobec aktywności
przedsiębiorstw w zakresie podejmowania
działań prospołecznych powoduje, że
w coraz szerszym zakresie podejmują
one wysiłki realizacji programów zaangażowania społecznego. Społeczna odpowiedzialność wpływa na zmianę modelu
biznesowego i stawia przedsiębiorstwa
w nowej roli, wymagającej wykształcenia
świadomości związku biznesu i środowiska oraz zrozumienia problemów społecznych. Do czego poza logiką niezbędna jest także empatia i intuicja. Działania
prospołeczne biznesu obejmują różne obszary i formy zaangażowania, których wybór powinien być zgodny z kompetencjami i możliwościami ekonomicznymi
przedsiębiorstw.
Źródła:
Charucka O., Znaczenie społecznej
odpowiedzialności biznesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Warszawa 2015.
Daszkiewicz M., Społeczne zaangażowanie biznesu w kształtowaniu partnerskich relacji z otoczeniem, Szczecin
2009.
Kieres A., Tendencje metod rozwoju zarządzania w dobie XXI wieku, Szczecin
2010.
Laszlo Ch., Firma zrównoważonego
rozwoju, Warszawa 2008.

Aleksandra Kieres
matematyczka i ekonomistka, autorka
szeregu artykułów naukowych z zakresu
ekonomii, businesswoman i prezes Fundacji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych
w Wypadkach Drogowych OPP, laureatka
wielu nagród gospodarczych.
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Być otwartym
na świat

Fot. Marek Pindral (6)

Widok z fortu Nakhal na gaje daktylowe

W świecie arabskim, czy szerzej – muzułmańskim, ciągle słyszy się powiedzenie
„insha'Allah”, co dosłownie można przetłumaczyć na „jak Bóg da”. A ponieważ Boga czy też
siłę sprawczą całego tego zamieszania, zwanego światem, rozumie się na ziemi na tysiące
sposobów, mnie urzekło, jak na angielski przetłumaczył to jeden z moich omańskich przyjaciół – ﬁrst do your best and God will do the rest! – o mądrym podróżowaniu rozmawiamy
z Markiem Pindralem.
Rozmawia BARBARA JOŃCZYK
Przez wiele lat był pan wykładowcą na
uczelni. Co sprawiło, że zrezygnował
pan z tego i ruszył w świat?
– Rzeczywiście tak było. Postanowiłem
coś w życiu zmienić, bo stawało się coraz
bardziej przewidywalne. I to mimo że lubiłem swoją pracę, a taka decyzja wiązała się ze sporym ryzykiem, bo przecież stała posada zapewnia choćby bezpieczeń-
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stwo socjalne. Na szczęście od trzydziestu
lat mieszkam w gospodarnej Wielkopolsce i pewnie między innymi dzięki temu
pamiętam, żeby w każdym szaleństwie była
też i rozsądna metoda.
Odwiedził pan kilkadziesiąt krajów, w tym
m.in. Chiny, Indie i Oman. Plonem pobytu w tych krajach są książki, „Chiny od
góry do dołu”, „Indie czyli świat” oraz

„W cieniu minaretów. Oman”. Proszę
powiedzieć, czym urzekł pana właśnie
Oman, kraj coraz częściej odwiedzany
również przez polskich turystów?
– Paradoksalnie tym, że, jak większość
ludzi, niewiele o tym kraju wiedziałem. Ale
tego właśnie szukałem – po dwóch latach
spędzonych w olbrzymich i bardzo ludnych Chinach chciałem znaleźć się w ja-
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Opiekun wielbłądów, pustynia w okolicach Sueyq

kimś pustym miejscu, a gdzie go można
znaleźć pod dostatkiem, jak nie na pustyni?
Choć, przyznam też szczerze, że nieco się
tego obawiałem, bo przecież Chiny to niezwykłe bogactwo krajobrazu, od ośnieżonych szczytów gór po soczyste, zielone
dżungle. A Półwysep Arabski to w większości miliardy ton piachu i kamienia. Ale,
jak się szybko okazało, w bezkresnym piachu też można się zakochać, a nawet rozprawiać o nim godzinami. Tak samo, jak

Biesiada po wyścigach wielbłądów

o wielbłądach czy sokołach. I, co mnie zaskoczyło, zostałem tam dłużej niż w Chinach!
Co jest obowiązkowym punktem dla turysty podróżującego po Omanie?
– Ja starałem się przede wszystkim poznać ten kraj od podszewki, jego życie codzienne i odświętne, ale gdybym miał coś
polecić osobie, która leci tam jedynie na
tydzień czy dwa, to najpierw doradzałbym
wynajęcie samochodu z napędem na cztery koła. Bo inaczej nie dotrze się do najpiękniejszych zakątków Omanu, schowanych w górach czy na pustyni. No i potem polegać na własnych nogach, jak choćby chodząc po krawędzi balkonu, jak często określa się trekking z Jebel Shams, czyli Góry Słońca, do kanionu, którego uroda nie ustępuje moim zdaniem temu
w Arizonie. Polecam też czerwoną pustynię Sharqiya, zamieszkaną przez plemię
Wahiba – tamtejsze kobiety do dziś noszą
na twarzach malownicze maski. Warto też
dyskretnie podglądać olbrzymie, zielone
żółwice, które od tysięcy lat składają
nocą jaja na plaży Ras Al Jins. No i wynająć motorówkę, wypłynąć nieco dalej od
brzegu i chwilę poczekać, bo za moment
rozpocznie się jedyne w swoim rodzaju widowisko – delfiny będą wyskakiwać z morza pojedynczo, parami, a nawet w całych
grupach, kręcąc przy tym piruety i stale się
do nas uśmiechając. Bardzo gorąco polecam też wizytę na omańskim suku, czyli
bazarze. Ale nie takim, który jest nastawiony na turystów, ale gdzieś w interiorze, w jakiejś małej mieścinie. Zresztą i te
w większych miejscowościach, jak choćby w Nizwie, zwanej kiedyś Perłą Orien- ¯
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Suk w Nizwie

Bardzo gorąco polecam też wizytę na omańskim
suku, czyli bazarze. Ale nie takim, który jest nastawiony na turystów, ale gdzieś w interiorze,
w jakiejś małej mieścinie
tu, też są warte odwiedzenia, tylko tam
najlepiej wybrać się w piątek o piątej rano
i dać się ponieść temu niezwykłemu teatrowi, jaki towarzyszy sprzedaży beczących kóz, dumnych wielbłądów, pachnącego kadzidła czy soczystych granatów.
A dlaczego trzeba w Nizwie stawić się tak
wcześnie? Ponieważ około godziny ósmej
targ się kończy, bo słońce praży już niemiłosiernie. Tak przy okazji – najlepszą
porą na wędrówki po Omanie jest zima,
która przypomina nasze lato.
Czy jest to miejsce, w którym można narazić się na jakieś nieprzyjemne sytuacje?
– Wiele osób się dziwi, kiedy mówię,
że było to najbezpieczniejsze miejsce, w jakim do tej pory przebywałem. Ale od razu
pewne zastrzeżenie – mówię to z perspektywy mężczyzny, bo paniom doradzam podróżowanie w jakimś towarzystwie, najlepiej właśnie męskim. I jeśli będziemy okazywać szacunek dla ich tradycji
i wierzeń, szybko okaże się, że są to ludzie
bardzo gościnni i również coraz bardziej
ciekawi świata.
Jakie najciekawsze przygody spotkały
pana podczas wędrówki po Omanie?
– Było tego tak wiele, że trudno byłoby
wybrać jakąś jedną. Może w takim razie
opowiem o zdarzeniu, które nie zmieści-
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ło się w książce – pędziłem
któregoś popołudnia wijącą
się wśród gór drogą do stolicy na spektakl operowy i niestety złapałem gumę. Na domiar złego nie miałem zapasowego koła, więc rozkraczony tkwiłem na omańskim poboczu. Ale nie trwało to długo, bo po chwili zatrzymała się
przy mnie śnieżnobiała limuzyna, wysiadł z niej Omańczyk
w śnieżnobiałej diszdaszy (czyli długiej szacie) i pokazując
swoje śnieżnobiałe zęby spytał,
co się stało. A że czasu było już Kobieta z plemienia Wahiba
coraz mniej, ów obcy człowiek
poprosił, żebym wziął jego samochód i po
mam wiele zainteresowań, więc chyba mi
spektaklu po prostu go zwrócił, a on
to nie grozi. A jeśli chodzi o wiek, to w czaw tym czasie zajmie się naprawą mojego.
sie swoich wędrówek spotykałem i poNiezwykłe, prawda?
dróżujące niemowlaki, ma się rozumieć
Czy podróże mogą okazać się sposobem
z rodzicami, i staruszków o lasce. To zana życie i czy wiek nie jest tu ograniczetem kwestia nastawienia i odpowiednich
niem?
przygotowań, w czasie których nie po– Myślę, że jak ze wszystkim, warto
winniśmy, rzecz jasna, zapominać o zdrostosować płodozmian, bo ograniczenie się
wym rozsądku.
tylko do jednej aktywności nie tylko zuJakie cechy, według pana, powinien mieć
baża nasze życie, ale i trochę wypacza,
dobry podróżnik?
a z całą pewnością ogranicza horyzont ota– Poza wspomnianym przed chwilą
czającej nas rzeczywistości. Ja, na szczęście,
zdrowym rozsądkiem, polecam wszystkim
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Jebel Shams, Góra Słońca

mantrę, jaką powtarzałem sobie przed wylotem do Chin – „bądź otwarty, bądź
otwarty, bądź otwarty”...
Które z odwiedzonych miejsc zrobiło na
panu największe wrażenie i do którego
wraca pan najczęściej – choćby myślami?
– Najchętniej moje myśli i podniebienie wracają do pewnej knajpki w Kambodży, gdzie jadłem najpyszniejszą zupę na
świecie – w świeżo wydrążonym kokosie
uśmiechały się do mnie warzywa i tofu,
przyprawione tak idealnie, że czułem się
jak w kulinarnym raju.
Czy jest jeszcze jakieś miejsce, które
chciałby pan odwiedzić, a jeszcze tego nie
zrobił? Jakie są pańskie dalsze plany
podróżnicze?
– Jest bardzo wiele takich miejsc, ale
na szczęście nie mam w planach odwiedzenia wszystkich państw świata czy
choćby wszystkich kontynentów, bo przeradza się to wtedy w zwykłe ich zalicza-

nie i pobieżne poznawanie. Dlatego już
dawno temu powiedziałem sobie, że niczego nie muszę. Ale chciałbym kiedyś
wreszcie spokojnie zwiedzić muzea Florencji, Rzymu, Wenecji, bo choć we Włoszech byłem wielokrotnie, to w spokojnej
kontemplacji ciągle przeszkadzały mi hałaśliwe tłumy turystów i ich wiecznie
błyskające flesze.
Czy jest coś, co chciałby pan przekazać naszym Czytelnikom? Jakie jest pana życiowe motto?
– Zaczęliśmy od Omanu, zatem i na
nim zakończmy – w świecie arabskim, czy
szerzej – muzułmańskim, ciągle słyszy
się powiedzenie „insha'Allah”, co dosłownie można przetłumaczyć na „jak Bóg
da”. A ponieważ Boga czy też siłę sprawczą całego tego zamieszania, zwanego
światem, rozumie się na ziemi na tysiące
sposobów, mnie urzekło, jak na angielski
przetłumaczył to jeden z moich omańskich
przyjaciół – first do your best and God will

do the rest! Czyli najpierw ty zrób, co
w twojej mocy, a dopiero potem resztę zostaw Bogu...
I

Marek Pindral
odwiedził kilkadziesiąt krajów, poza Polską zamieszkując na dłużej także w Wielkiej Brytanii, Chinach i Omanie. Swoimi
wrażeniami dzieli się pisząc artykuły prasowe i książki, przygotowując wystawy
fotograﬁczne i pokazy multimedialne.
Przetłumaczył na język polski myśli jednego z hinduskich awatarów („Sai Baba,
rozważania na każdy dzień roku”),
w 2013 ukazała się jego książka poświęcona Państwu Środka – „Chiny od góry do
dołu”, w 2015 „W cieniu minaretów.
Oman” (pierwsza polska książka o tym
kraju), a w styczniu 2018 – „Indie czyli
świat”.
www.facebook.com/marekpindral
www.marekpindral.com
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Wrota piekieł
Osada Derweze, środek pustyni Kara-kum, jednej z największych pustyń Azji. Znajduje się
tutaj ogromny krater, którego dno wiecznie rozświetlają płomienie, a tereny na wiele kilometrów dookoła są kompletnym pustkowiem. Nic dziwnego, że tak osobliwe miejsce zyskało
wśród miejscowych (nie ma ich tu zbyt wielu) przydomek „Wrota Piekieł”.
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Poszukiwania gazu
W 1971 roku prowadzono na tych terenach odwierty w poszukiwaniu ropy naftowej. W trakcie prac natknięto się jednak
na podziemne złoże gazu, które po nawierceniu spowodowało zawalenie się
warstw znajdujących się powyżej. W ten
sposób powstała dziura o średnicy 70 m
i głębokości 25 m. Chcąc zapobiec wydzielaniu się metanu, radzieccy geolodzy
postanowili go podpalić, szacując, że wypali się po kilku dniach lub tygodniach.
Skalę niedoszacowania poznamy dopiero,
gdy pewnego dnia gaz przestanie się palić. Jak na razie pomyłka wynosi co najmniej 47 lat…

Niewiadoma przyszłość
Na razie nie wiadomo, co stanie się
z Wrotami Piekieł w przyszłości. Kilka lat
temu władze zapowiadały wygaszenie
pożaru, lecz jak na razie nie zostały po-

Chcąc zapobiec wydzielaniu się metanu,
radzieccy geolodzy postanowili go podpalić,
szacując, że wypali się po kilku dniach lub
tygodniach. Skalę niedoszacowania poznamy
dopiero, gdy pewnego dnia gaz przestanie
się palić
czynione żadne działania w tym kierunku.
Z każdym rokiem krater zyskuje na popularności. Turyści przybywają zobaczyć
to niezwykłe miejsce, będące tworem zarówno natury, jak i człowieka, a przy okazji często biwakują w okolicy. Miejsca na
namiot wystarczy dla każdego.
I

Adam Warszawski
Podróżnik pełną gębą. Właśnie wrócił
z trzymiesięcznej wyprawy, podczas której przez Irak i Syrię dotarł aż na Syberię.
W Travel Architects i „Podróżach Szytych
na Miarę” wykorzystuje swoją pasję i doświadczenie, pomagając spełniać podróżnicze marzenia innych.
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Odkryć miejsce,
w którym słychać, jak rośnie ryż

Nam Pieśniowa rzeka

Monika Jaszczyk
Miejsca, w których czas się zatrzymał
Można się tu poczuć nie jak nad
brzegiem rzeki-matki Mekong, ale jak
w zapomnianym zakątku świata, gdzie niespiesznie dociera cywilizacja. W południowej części państwa, tuż przy granicy
z Wietnamem i Tajlandią, znajduje się kraina zwana Czteroma Tysiącami Wysp. Jest
to okolica, w której na Mekongu może-
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my odnaleźć tysiące malutkich rzecznych
wysepek, które tworzą wspaniały, osobliwy krajobraz. To właśnie pośród nich jesteśmy w stanie odkryć miejsca, w których
czas się zatrzymał i gdzie można, jak
mówi laotańskie powiedzenie, „usłyszeć,
jak rośnie ryż”.

Cztery tysiące wysp
W lokalnym języku miejsce to nazywane jest Si Phan Don, czyli Cztery Tysiące

Wysp. To zespół wysepek, z których jedynie na kilku można znaleźć noclegi, lokalne restauracje czy puby. Najbardziej
znane wyspy to Don Khon, Don Det oraz
Don Khong, z których pierwsza ma najwięcej do zaoferowania. Znajduje się
tam kilka wodospadów, a właściwie kaskad rzecznych, możemy podziwiać tam
także delfiny słodkowodne, które można
przy odrobinie szczęścia podglądać nawet
z brzegu. To tam panuje sielska atmosfe-
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Laos to kraj położony w centralnej części Półwyspu Indochińskiego, który jako jedyny w tej
okolicy nie ma dostępu do morza. Dlatego też najważniejszym jego węzłem komunikacyjnym była i nadal jest rzeka Mekong. Nazywana również matką rzek, wije się przez
większą część kraju, wyznaczając przy tym naturalną granicę z sąsiednimi
państwami. Po dziś dzień spływ Mekongiem należy do najbardziej
widokowych i jednocześnie jest jedną z głównych wizytówek
Laosu.

O ile inne typowo turystyczne miejsca są zazwyczaj dość głośne i zatłoczone, o tyle na Don
Khon każdy dostosowuje się do panujących
warunków i spokojnie odpoczywa, zazwyczaj
bujając się na hamaku

ra spokojnego laotańskiego życia, niezmącona nawet licznymi turystami przypływającymi każdego dnia. O ile inne typowo turystyczne miejsca są zazwyczaj
dość głośne i zatłoczone, o tyle na Don
Khon każdy dostosowuje się do panujących warunków i spokojnie odpoczywa,
zazwyczaj bujając się na hamaku. To czyni Cztery Tysiące Wysp miejscem wyjątkowym, bo każdy przyjeżdża po to, aby
doświadczyć niespiesznej laotańskiej egzystencji. Można kontemplować ciszę, ¯
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¯

Si Phan Don – cztery tysiące wysp

podglądać kąpiące się na drugim brzegu
rzeki bawoły czy przepływające od czasu
do czasu drewniane łódki z kolejnymi turystami pragnącymi odpocząć od codziennego życia.

Laotański styl życia

Pola ryżowe
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Do Czterech Tysięcy Wysp można dotrzeć zarówno od strony Kambodży, jak
i Wietnamu, co jednak wiąże się z przekraczaniem granicy, więc najłatwiej dostać
się tam będąc już na terenie Laosu. Kursują w tym kierunku bezpośrednie autobusy z Pakse do wioski Ban Nakasang,
z której należy wziąć drewnianą łódkę,
która przetransportuje nas bezpośrednio
na jedną z wysp. Sama przeprawa taką łodzią należy do ciekawych przeżyć, bo jest
ona czymś w rodzaju podwójnego czółna
z niewielkim, ale za to bardzo głośnym silniczkiem. Nie należy się też dziwić, kiedy tankowanie odbywa się z plastikowej
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Zachód słońca nad Mekongiem

Jednak najbardziej intrygujący w Si Phan
Don jest sposób, w jaki
wyspa skrada twoje
serce i każe ci tam zostać nieco dłużej

butelki, nawet w trakcie trasy. Po dotarciu na miejsce należy znaleźć odpowiedni nocleg w zależności od oczekiwanych
standardów. Dostępnych jest wiele miejsc
noclegowych, które zdecydowanie wkomponowują się w lokalny krajobraz. Za niewielką cenę można wynająć nad brzegiem
Mekongu drewniane domki zwane bungalowami. Przed domkiem zazwyczaj wywieszony jest hamak, w którym można
beztrosko wylegiwać się cały dzień. Często przestrzenie te dzielone są z lokalnymi mieszkańcami, którzy obok odpoczywają albo wykonują codzienne obowiązki. To dzięki temu można doskonale
wczuć się w panującą tam atmosferę i lepiej poznać laotański styl życia.

Leniwy wypoczynek
Jednak najbardziej intrygujący w Si
Phan Don jest sposób, w jaki wyspa skrada twoje serce i każe ci tam zostać nieco

¯

Kobieta w tradycyjnym stroju

przedsiebiorcy@eu 115

Akademia podróżnika
dłużej. Odpoczynek, taki leniwy, beztroski, zazwyczaj kojarzony jest z wylegiwaniem się na plaży pod palmami, tak więc
tam i palm, i kokosów jest pod dostatkiem,
a nawet gdzieniegdzie można znaleźć
plaże. Woda oczywiście nie jest przejrzysta i lazurowa, bo to jednak rzeka z zazwyczaj mulistym dnem, ale co odważniejsi wchodzą i pluskają się w poszukiwaniu orzeźwienia. Ciekawym doświadczeniem dla tych śmiałków może być przepłynięcie na pobliskie bezludne wysepki
czy też wskoczenie do wody o poranku
wprost ze swojego domku. Jest to miejsce,
w którym człowiek naprawdę może robić
radosne „nic”, jednocześnie współgrając
z tutejszymi warunkami życia.

Z perspektywy hamaka
Przerywane dostawy prądu czy oczekiwanie na zamówione dania to nie są niewygody, które powodują dyskomfort, bo
nagle zaczynasz czuć, że czasu masz zawsze
pod dostatkiem i nie wszystkie zdobycze
cywilizacyjne są ci potrzebne. Po prostu
można leniwie poleżeć na hamaku, poczytać książkę, posłuchać muzyki i popływać łódką, wypatrując rzecznych delfinów, czy bardziej aktywnie spędzić czas,
okrążając wyspę na rowerze i podglądając życie miejscowych. Można również zajrzeć do szkoły, w której dzieci radośnie
przywitają cię okrzykiem „Sabaidiii”,
a w czasie wolnym wybiegną grać
w piłkę na bosaka. Wieczorem natomiast można oczekiwać na zdumiewający zachód słońca, popijając narodowe
piwo Beerlao, dalej bujając się na hamaku pod palmami. W krainie Czterech Tysięcy Wysp naprawdę można poczuć się
wyjątkowo i skupić się na przeżywaniu
beztroskiej teraźniejszości, dlatego miejsce to polecam każdemu, kto chciałby po
prostu odpocząć i posłuchać, jak rośnie
ryż, nawet jeśli w porze suchej go tam raczej nie odnajdziemy.
I

Monika Jaszczyk i jej mąż Marcin
(M&M-sy w podróży) ponad dwa i pół
roku temu wyruszyli z Polski w autostopową podróż po świecie. Sympatycznej
parze udało się dotychczas odwiedzić kilkanaście państw, m.in.: Chiny, Japonię,
Laos, Filipiny, Nową Zelandię oraz Australię. Od 2017 współpracują z magazynem „Podróże Szyte na Miarę” oraz
biurem Travel Architects, spełniającym zarówno duże, jak i małe marzenia podróżnicze.
Tat Kuang Si
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Jak dolecieć?
Niestety, nie ma bezpośrednich lotów pomiędzy Polską a Laosem, więc najłatwiejszą
opcją dostania się tam będzie podróż z sąsiednich krajów. W zależności od sezonu, bilety można kupić już od 1800 zł z przesiadką w Wietnamie lub Tajlandii. Zamiast przesiadki można też skorzystać z autobusu do stolicy – Wientianu. Wtedy całkowity koszt
może się zamknąć już w 1500 zł. Należy również pamiętać o posiadaniu wizy, którą
można wcześniej wyrobić w ambasadzie Laosu, np. w Berlinie (w Polsce Laos nie ma
swojej placówki), bądź na miejscu, na przejściu granicznym lub lotnisku. Kiedy już będziemy w Wientianie, można udać się do jednego z wielu biur podróży i kupić bilet do
krainy Czterech Tysięcy Wysp na bezpośredni autobus i transfery łodzią.

Kiedy jechać?
Najlepszym okresem na odwiedzenie Laosu jest tamtejsza pora sucha, czyli okres od
października do maja. Najpopularniejszymi miesiącami są styczeń i luty, za to ceny
mogą być wyższe w szczycie sezonu. W regionie Si Phan Don w tym okresie jest bardzo ciepło i nie pada, więc jest to idealny czas na wyrwanie się z polskiej zimy i poopalanie w pełnym słońcu.

Ceny
Choć kraj wciąż jest stosunkowo tani, to porównując do innych państw Azji PołudniowoWschodniej jest nieco droższy. Za standardowy pokój dwuosobowy z łazienką i wiatrakiem zazwyczaj zapłacimy 7–10$. Za pełne danie z ryżem czy makaronem zapłacimy
2–5$. Przykładowa cena transportu: Wientian–Si Phan Don to koszt ok. 15–20$ za 800
km i ok. 16 godzin podróży. Na pewno podróżowanie po Laosie może być przyjemne
i komfortowe oraz nie wyczyści naszego portfela.

Czego warto spróbować z lokalnej kuchni?
Kuchnia laotańska nie jest zbyt znana, a tym bardziej trudno jej konkurować z sąsiadami,
takimi jak Wietnam czy Tajlandia, które słyną ze swojego ulicznego jedzenia. Jednak
jest kilka dań, które mogą przypaść każdemu do gustu. Jednym ze smaczniejszych jest
larb – czyli siekane mięso ze smażonym ryżem i aromatycznymi ziołami: miętą, bazylią i kaﬁrem (liśćmi dzikiej limonki). Warto też spróbować sticky rice, czyli klejącego
się ryżu, który podany jest zazwyczaj na liściu bananowca lub w bambusowej tubie
i należy go jeść rękoma. Oczywiście oprócz ryżu podstawą lokalnej kuchni są zupy, serwowane z makaronem i różnymi rodzajami mięsa oraz aromatycznymi ziołami i przyprawami.
Dla tęskniących za europejskimi smakami atrakcją będą słynne bagietki – pozostałość
po francuskiej kolonii. Świeże bagietki są serwowane z różnymi rodzajami mięsa, warzyw
w wersji łagodnej i pikantnej, nieco jak lokalna i tania wersja Subwaya. Oczywiście, żeby
całkowicie doświadczyć tego kraju, należy również spróbować lokalnego piwa Beerlao.

Co warto zobaczyć w innych częściach Laosu?
Najpopularniejszymi miejscami
Laosu są miasta Vang Vieng
i Luang Prabang. W pierwszym,
znanym ze swojej rozrywkowej atmosfery, kluby są otwarte do wczesnych godzin porannych, a piwo
Beerlao leje się strumieniami. Dla
poszukujących nieco więcej spokoju
idealne będzie antyczne miasto
Luang Prabang, które jest duchową
mekką laotańskich buddystów.
To, co przyciąga wielu do tego mniej znanego kawałka świata, to też dziewicza natura,
czyli dżungla oraz góry w północnej części kraju czy wspomniane spokojne dorzecze
Mekongu na południu. Pragnącym nieco niższych temperatur w porze suchej poleca się
wycieczkę na płaskowyż Bolevan, który słynie ze swojego specyﬁcznego chłodniejszego mikroklimatu. To tam można cieszyć się ﬁliżanką kawy czy herbaty prosto z krzaka,
a w bardziej upalne dni wskoczyć do jednego z wielu wodospadów i ochłodzić się
w orzeźwiającej wodzie. W Laosie każdy znajdzie coś dla siebie, poczynając od zabawy
do białego rana, a kończąc na relaksie w hamaku czy spotkaniu z dziką naturą.
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Paweł Śliwa
szef kuchni Restauracji Florian Ogień
czy Woda poleca:

Torcik z łososiem
Składniki:
60 g łososia wędzonego w plastrach
pół awokado
100 g serka śmietankowego
100 g imbiru marynowanego różowego
koperek
Wykonanie:
Marynowany imbir blendujemy aż do uzyskania gładkiego, różowego musu. Obrane
awokado kroimy w drobną kostkę.
Następnie umieszczamy na talerzu foremkę,
w której układamy awokado, delikatnie je
dociskając. Na awokado wykładamy serek
śmietankowy, a na samym wierzchu układamy plasterki wędzonego łososia. Po ułożeniu wszystkich warstw ściągamy obręcz
foremki i otaczamy torcik musem imbiro-

wym. Całość dekorujemy koperkiem. Podajemy schłodzone, ze świeżym pieczywem.
Jest to proste w wykonaniu, bardzo lekkie
i jednocześnie efektownie wyglądające
danie.

Łukasz Ceroński
szef kuchni restauracji U Rysia poleca:

Homar z koprem włoskim
i sałatką ziemniaczaną

majonez – 1 łyżka
świeży estragon – 1 łyżeczka

Składniki na homara:
żywy homar 350 g
wino białe wytrawne 0,5 l
cebula
masło 25 g
natka pietruszki – wg uznania
sól morska
duży koper włoski
sok z pomarańczy (wyciśnięty) 250 ml
gwiazdka anyżu
masło 75 g
sałata karbowana czerwona i zielona
cytryna
Składniki na sałatkę ziemniaczaną:
2 duże ziemniaki ugotowane w mundurkach
mała czerwona cebula
szczypiorek – wg uznania
ogórek kiszony
musztarda francuska ziarnista – 1 łyżka

Wykonanie:
Zaczynamy od przygotowania sałatki ziemniaczanej, ponieważ najlepsza jest po około
dwóch godzinach odpoczynku, kiedy smaki
poszczególnych składników się połączą.
Ugotowane wcześniej i obrane ziemniaki
kroimy w kostkę. Szczypiorek i estragon
drobno siekamy, cebulę i ogórka kroimy
w półplasterki. Wszystkie składniki umieszczamy w misce, dodajemy musztardę i majonez. Dokładnie mieszamy aż składniki się
połączą. Można doprawić solą i pieprzem,
lecz należy pamiętać, że ogórek kiszony oraz
majonez są dosyć słone. Sałatka gotowa.
Przechodzimy do kopru włoskiego. Kroimy
bulwę (bez naci) na osiem części, usuwając
wcześniej twardy i niesmaczny głąb. Obsmażamy na rozgrzanej oliwie na złoty kolor
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Połączenie delikatnego serka z wędzonym
łososiem, kremowym awokado i pikantnym
musem imbirowym z pewnością Was zachwyci.
Spróbujcie, smacznego!
i przekładamy do rondla o grubym i szerokim dnie. Całość zalewamy sokiem z pomarańczy, dodajemy gwiazdę anyżu i masło.
Dusimy pod przykryciem do miękkości.
Czas na homara. Do wysokiego garnka wlewamy tyle wody, aby jej poziom był co najmniej 10 cm nad homarem. Dodajemy
pokrojoną na ćwiartki cebulę, białe wino
i łyżkę soli. Doprowadzamy do wrzenia.
Gdy płyny się zagotują, umieszczamy
w garnku homara i przykrywamy pokrywką
na 4 minuty. Po tym czasie wyławiamy homara i umieszczamy go w misce z lodem
i wodą, aby zakończyć proces gotowania.
Ochłodzonego homara przecinamy ostrym,
gładkim (nieząbkowanym) nożem na pół
wzdłuż podłużnej osi. Każdą połówkę obkładamy masłem i delikatnie solimy, obsypujemy natką pietruszki. Tak przygotowanego homara układamy na blaszce
do pieczenia mięsem do góry i wkładamy
do rozgrzanego piekarnika (220 stopni) na
5 minut. W tym czasie podgrzewamy koper
włoski w powstałym z duszenia sosie pomarańczowym. Gorący układamy na półmisku w towarzystwie świeżej sałaty
i cytryny. Pozostały sos redukujemy
i zagęszczamy zimnym masłem. Gotowego
zapieczonego homara układamy obok
kopru włoskiego. Polewamy gorącym
sosem. Sałatkę ziemniaczaną serwujemy
na osobnym talerzyku. Smacznego!
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Mariusz Pietrzak
szef kuchni Mazurkas Catering 360 ̊
poleca:

Okoń morski marynowany
w trawie cytrynowej
podany w sosie słodko-kwaśnym
z młodymi warzywami
i ryżem jaśminowym
Składniki:
okoń morski świeży 1 szt. (cały patroszony
ok. 300 g)
trawa cytrynowa 1 szt.
imbir świeży 10 g
koper ogrodowy 1 gałązka
warzywa pokrojone w cienkie słupki:
- marchew 20 g
- korzeń selera 20 g
- pietruszka 20 g
- por 20 g
szalotka 3 szt. pokrojona w piórka
dymka 20 g pokrojona w paski dł. 3 cm
koper 2 łyżki bardzo drobno posiekany
czosnek świeży 1 ząbek pokrojony w plastry
chili świeże 5 g pokrojone w paseczki
Marcin Soból
szef kuchni restauracji Krasnodwór poleca:

Filet z sandacza
na purée
z buraka i dyni,
z ośmiorniczkami
i komosą ryżową
Składniki na 4 porcje:
ﬁlet z sandacza 600 g
ośmiorniczki 200 g
czosnek 2 ząbki
papryczka pepperoni
wino białe 100 ml
quinoa (komosa ryżowa)
1 szklanka
sól, imbir, pieprz, cukier
fasolki adamame 200 g
dynia 0,5 kg
pomarańcza 1 szt.
burak 0,5 kg

sos sojowy 1 łyżka
sos słodko-kwaśny chili 100 ml
ryż jaśminowy 100 g
sól i pieprz do smaku
mąka ziemniaczana 1 łyżka rozrobiona
z łyżką wody
olej sezamowy
ocet ryżowy 1 łyżka stołowa
Wykonanie:
Okonia ﬁletujemy, nacinając go od strony
brzucha, doprawiamy solą i pieprzem,
do środka wkładamy pokrojony w plasterki
imbir i gałązki koperku ogrodowego.
Skórę z wierzchu nacinamy w szachownicę.
Przygotowaną rybę odstawiamy
do lodówki, aby się zamarynowała.
Ryż płuczemy zimną wodą, odcedzamy,
skorzonera 120 g
masło 200 g
Wykonanie:
Szklankę komosy ryżowej należy kilkakrotnie
przepłukać w zimnej wodzie, następnie gotować na małym ogniu w 2 szklankach osolonej
wody przez około 12–15 minut.
Fasolki adamame gotujemy w osolonej wodzie przez około 10 minut.
Dynię podsmażamy na maśle, podlewamy
odrobiną wody, dodajemy sok wyciśnięty
z jednej pomarańczy i gotujemy do miękkości.

przekładamy do małego
rondla, zalewamy wodą
do pół centymetra
nad poziomem ryżu,
doprawiamy solą
i gotujemy na małym
ogniu pod przykryciem
do momentu zagotowania
i wchłonięcia wody.
Ściągamy ryż z ognia
i odstawiamy w ciepłe
miejsce na ok. 10 minut.
Na mocno rozgrzaną
patelnię z odrobiną oleju
wrzucamy warzywa
(marchew, seler, pietruszkę, por, szalotkę),
chwilę smażymy, doprawiamy solą
i pieprzem, po czym dodajemy pozostałe
składniki: czosnek, papryczkę chili, ocet,
sos sojowy i sos słodko-kwaśny. Mieszamy,
żeby wszystkie składniki się połączyły,
następnie dodajemy mąkę ziemniaczaną,
aby zagęścić całość, a na sam koniec
wrzucamy dymkę i koperek. W międzyczasie
rybę wstawiamy do pieca na parowanie
nacięciem do góry na ok. 10 min. Gotowe
warzywa i rybę układamy na talerzu.
Na środek wykładamy ryż, starając się, aby
miał kształt koła, dookoła ryżu nakładamy
warzywa, a na wierzchu układamy rybę.
Przed podaniem usuwamy z ryby gałązki
kopru i plastry imbiru.
Następnie blendujemy, przecieramy przez
drobne sito i doprawiamy solą, imbirem oraz
odrobiną cukru.
Buraki zawijamy w folię aluminiową i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180
stopni przez około 60 minut, następnie rozdrabniamy, dodajemy trochę wody, octu jabłkowego do zakwaszenia, soli i cukru.
Przecieramy buraki przez drobne sito i dodajemy 50 g masła.
Skorzonerę myjemy, obieramy i kroimy
w słupki o długości 2 cm. Gotujemy w osolonym mleku. Jak zmięknie, smażymy na maśle
na złocisty kolor.
Ośmiorniczki obsmażamy
na maśle, dodajemy czosnek i drobno skrojoną
papryczkę pepperoni, podlewamy białym winem, dodajemy sól i dusimy pod
przykryciem przez około
20 min.
Komosę mieszamy z obranymi fasolkami i dodajemy
odrobinę masła.
Purée wkładamy do rękawa
i wyciskamy na talerz.
Sandacza porcjujemy na
4 porcje około 150 g i doprawiamy solą i pieprzem. Następnie obsmażamy z obu
stron po około 3 minuty.
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Akademia dobrego smaku
Paweł Kubiak
szef kuchni restauracji Trattoria Boccone
poleca:

Gamberi pomodoro
Składniki na 2 porcje:
krewetki black tiger – 20 szt.
Spianata Piccante (pikantne salami) pokrojonej w grubsze paski 60 g
2 ząbki czosnku
Chili – 12 plasterków
zblendowane pomidory pelati – 150 ml
natka pietruszki – 10 g
pomidorki cherry, przekrojone na pół – 10 szt.
sól, pieprz
bagietka
Wykonanie:
Na rozgrzaną patelnię wrzucamy kiełbasę
i podsmażamy. Dodajemy krewetki, czosnek
i chili.
Podlewamy sosem pomidorowym i doprawiamy solą i pieprzem. Na sam koniec dodajemy pomidorki cherry i natkę. Podajemy
z chrupiącą bagietką.
Anna Sowa
właścicielka Pracowni Tortów Artystycznych
Sowy Słodki Świat poleca:

Ciasto Marchewkowe
– błyskawiczne!
Składniki:
2 łyżeczki cynamonu
szczypta soli
2 łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
300 g cukru (można użyć brązowego)
340 g mąki
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210 g oleju
4 jajka
270 g marchewki obranej, drobno startej
na tarce
Wykonanie
Cukier zmiksuj krótko z jajkami i olejem
– możesz też po prostu wymieszać łyżką.
Mąkę przesiej przez sito razem z proszkiem
do pieczenia i sodą. Do jajek dodaj startą
marchewkę oraz porcjami mąkę. Wymieszaj
lub krótko zmiksuj. Przełóż ciasto do foremki
o wielkości około 22x22 cm. Piecz w 180
stopniach przez około 40–45 minut – do suchego patyczka. Po upieczeniu ostudź,
a wierzch posyp cukrem pudrem lub polej
rozpuszczoną czekoladą i udekoruj orzechami. Przechowywać w lodówce.

Akademia dobrego smaku
Marcin Molik
szef kuchni restauracji Drukarnia poleca:

Ośmiornica duszona
w ziołach z majonezem
chorizo, sosem cytrynowym
i ziemniakami conﬁt
Ośmiornica duszona w ziołach
Składniki
ośmiornica 3-4 kg
oliwa pomace 200 ml
czosnek 1 główka
tymianek 2 gałązki
liść laurowy 4 szt.
wino białe wytrawne 250 ml
Wykonanie
Ośmiornicę oczyszczamy, wycinając ze
środka resztki oraz ząb.
W garnku rozgrzewamy oliwę pomace do
wysokiej temperatury. Na tak rozgrzaną
oliwę wrzucamy ośmiornicę, a następnie
czosnek, tymianek i liście laurowe. Zmniejszamy ogień, dodajemy białe wino, przykrywamy garnek i dusimy całość przez
ok. 2 godziny. Co pół godziny sprawdzamy
miękkość ośmiornicy za pomocą wykałaczki. Ośmiornica jest gotowa, gdy wykałaczka wchodzi bez przeszkód, a mięso nie
jest zbyt sprężyste.
Ośmiornice wyławiamy, wykładamy na
blaszkę i przykrywamy folią, żeby nie obeschła. Gdy wystygnie obieramy ją ze skóry.
Za pomocą nożyka zeskrobujemy delikatnie
wszystko oprócz macek, uważając, żeby ich
nie uszkodzić. Obrane macki przechowujemy zafoliowane w lodówce.
Gotową ośmiornicę możemy obsmażyć na
patelni lub wrzucić na grilla. Musi być podawana na ciepło.
Majonez chorizo
Składniki
jajko 1 szt.
olej 350 ml
chorizo 3 kiełbaski
czosnek 1 główka
tymianek 3 gałązki
musztarda sarepska 1 łyżeczka
sól 2 szczypty
cukier 1 łyżeczka
cytryna 2 szt.
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Wykonanie
Drobno pokrojone chorizo i czosnek wrzucamy do garnka. Zalewamy olejem i gotujemy na wolnym ogniu. Wytapiamy powoli
chorizo w oleju, żeby oddało ostrość, smak
i aromat. Olej odcedzamy i czekamy, aż
ostygnie. Na takim wystudzonym oleju kręcimy majonez.
Wbijamy jajko do wysokiego naczynia, dodajemy 1 szklankę oleju oraz łyżeczkę musztardy, szczyptę soli, łyżeczkę cukru i łyżkę
soku z cytryny. Całość blendujemy, trzymając noże przy dnie naczynia. Miksujemy na
najwyższych obrotach przez ok. pół minuty.
Ziemniaki conﬁt
czyli ziemniaki gotowane w głębokim tłuszczu, dzięki czemu są bardziej soczyste.
Składniki
ziemniak w miarę mały 4 szt.
czosnek 4 ząbki
rozmaryn 1 gałązka
sól 3 szczypty
olej, który przykryje ziemniaki w garnku

Wykonanie
Umyte i osuszone ziemniaki wraz z ziołami
umieszczamy w garnku, zalewamy olejem
i solimy, następnie gotujemy. Po zagotowaniu zestawiamy garnek na bok na co najmniej godzinę, w tym czasie ziemniaki
dogotowują się w gorącym oleju. Przed podaniem całego dania obsmażamy skórkę na
patelni razem z ośmiornicą.
Sos cytrynowy
Składniki
sok z 10 cytryn
oliwa pomace 200 ml
cukier puder 1 łyżka stołowa
Wykonanie
Sok z cytryn miksujemy z cukrem pudrem,
a następnie w trakcie miksowania powoli
dolewamy oliwę. Czekamy aż wszystko połączy się w gładki, gęsty sos.
Gotowe składniki możemy ułożyć w kompozycję jak na zdjęciu albo użyć wyobraźni
i udekorować talerz jak tylko chcemy.

Wydarzenia

Laureatki Gracji w towarzystwie zarządu Klubu Integracji Europejskiej

patronat magazynu
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Gracje 9.edycji wręczone!
9. Gala Akademii Dobrego Stylu odbyła się 23 kwietnia w historycznym, ponad stuletnim gmachu Warszawskiego Domu Technika przy ulicy Czackiego. W jego reprezentacyjnej Sali Balowej kolejny raz wręczono Gracje. Tym razem uhonorowano nimi: Dorotę Gardias, Magdalenę
Różczkę, Dorotę Williams i Danutę Stenkę. Imprezę poprowadziła aktorka Laura Łącz.
Aneta Sienicka
Wyjątkowe kobiety
Statuetkami Gracja wyróżniane są te
wybitne postacie życia publicznego, których ponadczasowa elegancja, styl i wdzięk
powodują, że mogą być one wzorem dla
wszystkich.
Wyróżnione podczas 9. Gali panie dołączyły do grona laureatek poprzednich
edycji, których nazwiska warto przy tej
okazji przypomnieć. Były to: Ewa Błaszczyk, Bożena Dykiel, Anna Jurksztowicz,
Beata Tyszkiewicz, Otylia Jędrzejczak,
Izabela Trojanowska, Laura Łącz, Halina
Frąckowiak, Urszula Dudziak, Grażyna
Szapołowska, Katarzyna Dowbor, Jolanta Kwaśniewska, Lidia Popiel, Grażyna
Wolszczak, Anna Popek, Katarzyna FrankNiemczycka, Teresa Rosati, Jolanta Borowiec, Agnieszka Dygant, Roma Gąsiorowska, Joanna Racewicz, Beata Ściba-
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Dorota Williams również odebrała Grację

Wydarzenia

Ambasadorowie Akademii Dobrego Stylu

Podczas uroczystego
wieczoru prezes
Krzysztof Jończyk
wręczył statuetki
członkowskie nowym
Członkom Klubu Integracji Europejskiej.
Statuetkę Diamentowego Partnera odebrał PKO Bank Polski

Wspólne zdjęcie laureatek Gracji i Ambasadorów Dobrego Stylu

kówna, Tamara Gonzalez Perea – Macademian Girl, Alicja Majewska, Bogna
Sworowska, Magdalena Zawadzka i Grażyna Torbicka.

Święto mody i muzyki
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 Gwiazdę, Karolinę Nowakowską, Agnieszką
Mrozińską, Katarzynę Butowtt, Katarzynę

¯

Po pokazie mody Patrizii Aryton
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Walter, Dorotę Głowacką-Lesień, Magdalenę Górską, Jolantę Mrotek-Grudzińską, Natalię Rewieńską i Wigannę Papinę.
Znane panie zaprezentowały kreacje marek Adika Collection, Patrizia Aryton i Kreacja Żanett. Kolekcje ubrań uświetniały
buty marki Nina Basco, szale i apaszki Fraas oraz biżuteria Seyes. Kolejny raz można było też zobaczyć pokaz mody dziecięcej marki Endo, której stroje zaprezentowały dzieci znanych osób. Nowością
była prezentacja naturopatki i projektantki Pauliny Jodestol, która osobiście zaprezentowała swoje tętniące kolorem
stroje.
Nie tylko pokazy mody stanowiły
atrakcję galowego wieczoru, ubarwiły go
również występy artystyczne. Przed licznie zgromadzoną publicznością Gali wystąpili: Paula Marciniak – młoda, utalentowana wokalistka oraz Marcin Czerwiński – kreatywny artysta, który komponuje własne utwory.

Wieczór biznesu
i przedsiębiorczości
W pokazach mody również występowały aktorki

Gala Akademii Dobrego Stylu – miała również wymiar biznesowy. Podczas
uroczystego wieczoru prezes Krzysztof
Jończyk wręczył statuetki członkowskie
nowym Członkom Klubu Integracji Europejskiej. Statuetkę Diamentowego Partnera odebrał PKO Bank Polski.
Przyznano również tytuły Lidera
Przedsiębiorczości. Statuetki w uznaniu
za dorobek i osiągnięcia w zarządzaniu
firmami otrzymali: Marcin Marcok
z Mart Diamonds, Andrzej Stępięń z Prevalue Cooperative Owners oraz Jerzy Rożek z Warszawskiego Domu Technika
NOT.
Tytułami Ambasadora Akademii Dobrego Stylu wyróżniono pięć osób. Statuetki otrzymali: Justyna Sypka Abdulloh, firma Amrit Oriental Food – Podwójny Diamentowy Ambasador, Marcin Marcok, firma Mart Diamonds – Podwójny Diamentowy Ambasador, Paulina Jodestol,
Sun&Rainbow Wellnes Education Center
– Złoty Ambasador, Aneta Kołaszewska
– Endo – Ambasador, Paweł i Beata Pawlak – Adika Collection – Ambasador i Andrzej Czyż – Fraas – Ambasador.

W szczytnym celu
Odbyły się ponadto loterie z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez
partnerów i sponsorów, a bogaty w wydarzenia wieczór zwieńczył uroczysty
bankiet. Każdorazowo ważną częścią Gali
są akcje charytatywne. Dochód z organizowanej w trakcie wydarzenia loterii fantowej przekazywany jest na wybraną fundację. Tym razem była to Fundacja Spełnionych Marzeń, która wspiera dzieci
z chorobami onkologicznymi.
I
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Najpiękniejszy bal
w Polsce!

Fot. Anna Przybysz (2)

Walc w wykonaniu Debiutantek VI edycji i tancerzy ZPiT UW „Warszawianka”

patronat magazynu
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„Najpiękniejszy bal w Polsce. Godny miana balu na 100 lecie odzyskania niepodległości”
– tak określono jubileuszowy Bal Debiutantek V edycji, który odbył się 21 kwietnia 2018 roku
w Auli Dużej Politechniki Warszawskiej pod patronatem Klubu Integracji Europejskiej.
Izabella Jarska
uż po raz piąty kilkanaście Debiutantek z całej Polski wkroczyło w dorosłe życie podczas Balu Debiutantek, który prowadził Ryszard Rembiszewski ze Związku Artystów
Scen Polskich. Jest to wydarzenie kulturalne o wymiarze charytatywnym, będące zwieńczeniem półtorarocznego programu „Debiutantki” autorstwa Agnieszki D. Michalczyk, które realizowane jest
w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Celem
programu „Debiutantki” jest wychowanie młodego pokolenia wrażliwego na
drugiego człowieka, o otwartym sercu
i umyśle, ceniącego piękno i polską historię.
W tym roku tradycyjnie Bal Debiutantek otworzył polonez w wykonaniu
dziewcząt oraz tancerzy ZPiT UW „Warszawianka”. To wyjątkowa edycja ze
względu na 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości, w związku z czym
w programie Balu nie zabrakło akcentów
patriotycznych: zanim rozpoczął się polonez, został odśpiewany Hymn Polski,
a tiary, które zawsze towarzyszą dziew-

J
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czętom, w tym roku miały biało-czerwoną kolorystykę.
Bal Debiutantek jest wydarzeniem
kulturalnym promującym najwyższe światowe standardy. Uczestnicy usłyszeli duet
Aleksandry Chacińskiej i Remigiusza Łu-

Debiutantka VI edycji i tancerz ZPiT UW „Warszawianka”

komskiego wykonujący „Słońce wschodzi i zachodzi” z opery „Skrzypek na dachu”, „Co się dzieje, oszaleję” z „Księżniczki czardasza” oraz „Przetańczyć całą
noc” w wykonaniu samej solistki. Nie zabrakło również wrażeń wizualnych, któ-

Fot. Aleksandra Michalik (2)

Wydarzenia

Debiutantki VI edycji, od lewej: M. Kaczmarek, J. Michalczyk, M. Cepiel, M. Bawolska, A. Kukharuk, W. Tomaszewska, A. Waliszewska i M. Kądzielska

Celem programu „Debiutantki” jest wychowanie
młodego pokolenia wrażliwego na drugiego
człowieka, o otwartym sercu i umyśle, ceniącego piękno i polską historię
rych dostarczyło widowisko kostiumowe
artystów Wyższej Szkoły Artystycznej
„Sacrum i Profanum – Królowe, anioły,
demony”. Tancerki wystąpiły do muzyki granej na żywo przez Agnes Violin.
Choreografię do widowiska ułożyła Klara Wojciechowska z Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Znamienita rosyjska śpiewaczka operowa Anna Suvorova z Wiednia wykonała arię „Je
Veux Vivre” z opery „Romeo i Julia”
Charlesa Gounoda.
Zwieńczeniem uroczystości był walc
Wojciecha Kilara z filmu ,,Ziemia obie-

Anna Suvorova – sopran

cana’’ w wykonaniu Debiutantek i tancerzy ZPiT UW „Warszawianka”, do którego choreografię ułożył znakomity Jan
Łosakiewicz. Dziewczęta wystąpiły
w śnieżnobiałych sukniach firmy Kreacja
Żannet, tiarach firmy Golden Art Show,
makijażach wykonanych przez artystów ze
Studia Urody Koszykowa 70 oraz upięciach stylistów fryzur z Anlaya Day Spa.
Tancerzy ubrała w eleganckie fraki i wystylizowała firma Dyplomata. Bal Debiutantek otrzymał niezwykłą oprawę kwiatową, którą stworzyła Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej. Pod koniec uro-

Agnieszka Dagmara Michalczyk – autorka programu
Debiutantki

czystości opuszczający wydarzenie goście zostali obdarowani kwiatami. To
nowy zwyczaj, zaczerpnięty z Opernballu w Operze Wiedeńskiej.
Główne cele Balu Debiutantek to powrót do tradycji, promowanie dobroczynności (w czasie uroczystości odbyła się
aukcja charytatywna na rzecz Alma Spei
– hospicjum domowego dla dzieci nieuleczalnie chorych), a także krzewienie
dumy z polskiego dziedzictwa narodowego. Poprzez odpowiednio dobrany
program artystyczny upowszechnia również muzykę klasyczną, elegancję i piękno. Wydarzenie gromadzi środowiska artystyczne, naukowe, polityczne i biznesowe – nie tylko polskie, ale również zagraniczne.
Współorganizatorami jubileuszowego
Balu Debiutantek byli: Muzeum Pałacu
Króla Jana w Wilanowie, Uniwersytet
Warszawski, Zespół Pieśni i Tańca UW
„Warszawianka” oraz Wyższa Szkoła Artystyczna. Partnerzy: Zespół Pieśni i Tańca PW, Centrum Kultury Wilanów, Zespół
Szkół Fototechnicznych, Studio F4 – Anna
E. Przybysz, Warszawski Dom Technika
NOT, Kreacja Żannet – Producent sukien
ślubnych, Salon Dyplomata – Garnitury,
Fraki, Smokingi, Golden Art Show – Biżuteria, Anlaya Day Spa, Salon Urody Koszykowa 70, Hotel Afrodyta Business
& Spa, Carla Pepe, Craftman Professional Sound & Light & Backline, Restauracja Wilanów, Rancho Pod Bocianem,
Wypożyczalnia Gastronomiczna – Gastro
Magic Service, AREN Jubiler, ALLES,
Szkoła florystyczna Małgorzaty Niskiej,
Magnus Flowers, Blanka Direct, Victoria
Floral Products, Italian Flowers, GO Ryszard Cybula, GO Witold Cybula, Badet
Clément, Wielkie Wina, KRYSZTAŁ Jacek Stenzel, Agnieszka Murawska – Creatur de Mode, Ambasada Dobroczynności, Centermed, Kierunkowy22 oraz Drukarnia PAW DRUK.
I
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VIII Letnia Gala Przedsiębiorców
Rodzinny piknik ludzi biznesu

patronat magazynu
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Już po raz ósmy zaproszeni przedsiębiorcy spotkali na Rancho pod Bocianem, by aktywnie,
w szerokim gronie i ze swoimi rodzinami spędzić letnią niedzielę. Organizowana przez Klub
Integracji Europejskiej Letnia Gala Przedsiębiorców miała tradycyjnie charakter rodzinnego
pikniku, podczas którego nikt z przybyłych gości nie miał prawa się nudzić ze względu na
ogrom przygotowanych atrakcji.

132 przedsiebiorcy@eu

Wydarzenia

Rafał Korzeniewski
alę prowadziła aktorka Laura Łącz, witając przybyłych gości, organizatorów i sponsorów, dzięki którym to spotkanie mogło się
odbyć. Część oficjalna rozpoczęła się pokazem tańca sportowego
w wykonaniu wicemistrzyń świata – Juli Ziółek i Kamili Skwary,
podopiecznych klubu Shock Dance Roberta Jakubowskiego.

G

Perły turystyki nagrodzone
Pierwszym ważnym wydarzeniem tego dnia było wręczenie nagrody Perły EuroTurystyki przez zarząd Klubu Integracji Europejskiej – Barbarę Jończyk i Krzysztofa Jończyka. Nagroda przyznawana jest wyjątkowym obiektom turystycznym, funkcjonującym na terenie Polski. W tym roku nagrodą
uhonorowano:
1. Herbarium Hotel & Spa**** za harmonijne połączenie historii zabytkowego dworu z nowoczesnym designem oraz wykorzystanie w swojej działalności wszelkich walorów otaczającej natury.
2. Hotel Crocus za idealne połączenie nowoczesności z tradycją i luksusem oraz za stworzenie
klimatycznej strefy SPA, oferującej wszechstronne zabiegi pielęgnacyjne.
3. Talaria Resort & Spa za przywrócenie świetności XIX-wiecznemu pałacowi w Trojanowie
i otaczającemu go parkowi, który w swej nowej
roli stał się miejscem wypoczynku, oraz za wyjątkową ofertę skierowaną w szczególności do kobiet.
4. Akcję Bezpiecznie na Nartach za zorganizowanie społecznej akcji profilaktycznej skierowanej
do całych rodzin z naciskiem na uświadamianie
najmłodszych narciarzy i snowboardzistów, jak
ważne są zasady bezpieczeństwa na stoku.

¯
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Piknik pełen atrakcji
Na Rancho pod Bocianem każdy znalazł coś dla siebie. Furorę robiły loty widokowe śmigłowcem i przejazdy stylową karocą. Dla miłośników ruchu i adrenaliny
przygotowano spory park linowy i ściankę wspinaczkową. Wielbicielom gier spodobał się turniej minigolfa,
w którym nagrodami były m.in.: sztabki złota ufundowane
przez Mennicę Polską, vouchery na noclegi w ekskluzywnych hotelach: Biały Kamień w Świeradowie Zdroju i Afrodyta
Business & SPA w Radziejowicach, a także zaproszenia na lekcje gry
w golfa w Sobieniach Królewskich. Dzieci mogły poskakać na „dmuchańcu”, poznać świat pszczół i pojeździć na torze samochodowym.
Warto było też zwiedzić usytuowane w estetycznych, białych namiotach stoiska i skorzystać z atrakcyjnych ofert partnerów i sponsorów
Gali. Fani motoryzacji mieli okazję zasiąść za kierownicą kultowego
Forda Mustanga z 1965 roku, ale też poznać najnowsze modele BMW,
Volkswagena czy Seata, prezentowane przez wiodących dealerów. Duże
zainteresowanie wzbudziły też elektryczne mini auta. Kolejną atrakcją był występ iluzjonisty Kacpra Mysiorka, który swoim pokazem
urzekł zarówno dorosłych, jak i dzieci. Organizatorzy zadbali również
o stronę kulinarną wydarzenia, by nikt głodny z Rancho nie wyjechał.
Podczas finału wydarzenia na gości czekała loteria z atrakcyjnymi prezentami od sponsorów oraz pełen pozytywnej energii występ polskiego
Elvisa – Marka Deredasa.
Tego dnia dopisało niemal wszystko, czego organizatorzy mogli sobie życzyć – goście, atrakcje, kuchnia. Można było oczekiwać trochę
lepszej pogody, bo od czasu do czasu pojawiał się deszcz, jednak nie
przeszkodził on w utrzymaniu przyjemnej atmosfery, jaka panowała podczas całego wydarzenia.
I
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Godni Godła „Teraz Polska”

For. Kamil Broszko – broszko_com

Laureaci i organizatorzy konkursu

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. odbyła się uroczysta Gala „Teraz Polska”, podczas której ogłoszone zostały wyniki XXVIII edycji konkursu oraz IX edycji konkursu „Wybitny Polak”.
patronat magazynu

Izabella Jarska
tym roku Kapituła Konkursu „Teraz Polska” nagrodziła Godłem 12 produktów, 10 usług, 2 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 2 gminy.
– Największym zaskoczeniem XXVIII
edycji konkursu „Teraz Polska” jest
ogromne zróżnicowanie firm pod względem wielkości – mówi Michał Lipiński,
dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.
– Wśród tegorocznych laureatów znalazły się największe polskie marki, jak POLPHARMA, MLEKOVITA, ITAKA czy
PKN ORLEN, a z drugiej strony niewielkie, często rodzinne przedsiębiorstwa, jak Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley, czy Podlaska Chata. Z satysfakcją obserwujemy także, jak z roku na
rok wśród laureatów przybywa firm oferujących najnowocześniejsze rozwiązania
w swoich branżach. W tym roku po raz
pierwszy nagrodziliśmy bezzałogowy statek latający Tiguar S-410 i akcesoria
związane z ideą inteligentnego domu – dodaje.
– Minęło prawie 30 lat, od kiedy polscy przedsiębiorcy po raz pierwszy sięgnęli
po najwyższe laury w konkursie „Teraz
Polska”. Konkurs, który od początku
swojego powstania miał promować silne,
dobre, polskie marki, sam jest dziś marką z tradycjami, a Polaków nie trzeba już

W
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przekonywać, że polskim markom warto
zaufać. Dołączenie do wąskiego grona laureatów konkursu „Teraz Polska” oznacza
przyjęcie funkcji ambasadora polskiej
marki i polskiej jakości – tłumaczy Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Godło „Teraz Polska” cieszy się dziś zaufaniem, uznaniem społecznym i dobrą
opinią publiczną. Jest gwarancją najwyższej jakości, jaką otrzymują konsumenci,
nabywający produkt czy usługę.
– Polacy ufają Godłu „Teraz Polska”.
Dla laureatów konkursu korzystanie z tego
biało-czerwonego znaku jest więc ogromnym wyróżnieniem, ale i wielkim obowiązkiem. Tego zaufania nie można bowiem zawieść – wyjaśnia Krzysztof Przybył.
Rozpoznawalność Godła „Teraz Polska” przekłada się także na możliwości
promocyjne, jakie pojawiają się przed
Laureatami.
– Godło „Teraz Polska” jest prestiżowym wyróżnieniem, znakiem rozpoznawalnym zarówno w Polsce jak i za granicą. Jesteśmy zaszczyceni, że ITAKA znalazła się w gronie jego laureatów. Jest to
dla nas wyjątkowa rekomendacja, wzmacniająca zaufanie klientów i wiarygodność firmy w relacjach biznesowych, co dla

touroperatora ma znaczenie fundamentalne. Godło „Teraz Polska” potwierdza
wartość naszego produktu, jakim są zagraniczne imprezy turystyczne, i wkład
w rozwój polskiej turystyki – mówi Piotr
Henicz, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu biura podróży ITAKA.
– To dla nas zaszczyt! Sukces Cydru
Lubelskiego tkwi w naturalnym procesie
produkcji, zachowaniu charakterystycznych cech polskich jabłek, klimatu i receptury oraz bardzo silnym związku marki z regionem – podkreśla Robert Walewski, Brand Manager marki Cydr Lubelski. – Dzięki Godłu „Teraz Polska” będziemy mogli jeszcze silniej wspierać rozwój Lubelszczyzny i promować to, co lokalne, naturalne i po prostu najlepsze. Wierzymy, że polski cydr może stać się naszą
narodową specjalnością i towarem eksportowym. Żaden inny kraj nie ma takiego
zaplecza do produkcji cydru, jak Polska.
Naturalny polski cydr jest dla gospodarki istotnym elementem programu rozwoju
regionów – dodaje.
Podczas Gali wręczono też statuetki
„Wybitny Polak”, osobom które swoją
działalnością oraz licznymi sukcesami
promują wizerunek Polski i Polaków na
świecie. W tym roku tytuły „Wybitnego Polaka” otrzymali Kamil Stoch, ks. prof. Michał Heller i Jerzy Skolimowski.
I
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Gala Finałowa Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego 2018 w Hotelu Radisson Blu Resort Świnoujście

patronat magazynu

przedsiębiorcy@eu
Fot. Karolina Klink (3)

Znamy najpiękniejszą
zachodniopomorzankę
Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego
została wybrana podczas gali ﬁnałowej 25 maja b.r.
w hotelu Radisson Blu Resort w Świnoujściu. Najpiękniejszą mieszkanką tego regionu okazała się Katarzyna Bukowiec, która wraz z drugą Wicemiss, Olgą
Buławą, dotarła do ogólnopolskiego ﬁnału. Pierwszą
Wicemiss została szczecinianka, Agata Grzesiak,
natomiast pochodząca z Mazur, lecz mieszkająca
w Szczecinie Oliwia Szulińska została Miss Foto.
Rafał Korzeniewski
inalistki podczas pokazów zaprezentowały m.in. suknie wieczorowe, stroje kąpielowe oraz
biżuterię. W przerwach między
pokazami, na scenie można było podziwiać występy Mony Violin, Klubu Tań-

F
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Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego 2018 Katarzyna
Bukowiec oraz 2 Wicemiss Olga Buława. Obecnie Finalistki Miss Polski.

ca Szyk oraz Sabiny Sago. Gościem specjalnym była Miss Polski 2017, Kamila
Świerć, której przypadł zaszczyt koronacji Katarzyny Bukowiec. Najpiękniejsza mieszkanka regionu otrzymała koronę oraz nagrodę główną w postaci To-

yoty C-HR na okres jednego roku,
ufundowaną przez firmę Toyota Kozłowski. Finałową galę Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego zakończył spektakularny pokaz sztucznych ogni na plaży.

Wydarzenia
Organizatorem Ogólnopolskiej Gali
Miss Polski jest Nowa Scena, która od lat
organizuje największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w Polsce.
Nowa Scena jest też producentem Festiwalu Piękna w Krynicy-Zdrój m.in.: Miss
Polski, Mister Supranational, Miss Supranational. Festiwal im Jana Kiepury.

Świnoujście
– miasto na 44 wyspach
Nie sposób nie wspomnieć o wyjątkowym mieście, w którym miała miejsce
gala finałowa. Świnoujście zaskakuje nie
tylko wyjątkowym położeniem na 44
wyspach, ale też najszerszą plażą na polskim wybrzeżu i tym, że słońce świeci tutaj najdłużej. Z tego powodu miasto
uchodzi za najbardziej słoneczne na wybrzeżu Bałtyku. Znajdują się tu dwa niezwykłe rezerwaty przyrody: Karsiborskie
Paprocie oraz ptasi rezerwat Karsiborska
Kępa. Ma tu swój początek Szlak Latarń
Morskich, z największą nad Bałtykiem,
68-metrową latarnią. Miłośników militariów i historii zapewne zainteresuje
unikatowy w skali światowej zespół fortyfikacji z początków XIX wieku, w skład
którego wchodzą trzy forty: Gerharda, Zachodni i Anioła oraz obiekty z okresu I
i II wojny światowej. Duże emocje budzi
Podziemne Miasto, z pilnie strzeżoną tajemnicą z czasów zimnej wojny.
Świnoujście to raj dla żeglarzy oraz
miłośników kitesurfingu, winsurfingu

Casting w Toyota Kozłowski, na zdięciu Violetta Geyer (Organizator Konkursu Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego), Jarosław Turtoń (Dyrektor Salonu Toyota Kozłowski) oraz Katarzyna Bukowiec.

i skimboardu, bo miasto otoczone jest wodami Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego, z przepięknym portem jachtowym. Aktywni mają do dyspozycji
około osiemdziesiąt kilometrów szlaków
rowerowych, w tym łączących Świnoujście z niemiecką częścią wyspy Uznam
oraz doskonałe warunki do uprawiania
nordic walking. Wyjątkowy mikroklimat z dużą zawartością jodu, a także wykorzystanie naturalnych złóż borowin i solanek w leczeniu i odnowie biologicznej
w znakomicie przygotowanych ośrodkach
sprawia, że wiele osób chętnie wybiera

Świnoujście na miejsce wypoczynku i regeneracji.
Kolejnym magnesem przyciągającym
do miasta jest bogata oferta kulturalna,
w tym takie wydarzenia, jak Wakacyjne
Miasto Kobiet, Grechuta Festival, Sail Świnoujście i Pływający Festiwal Piosenki
Morskiej „Wiatrak”. Prawdziwą ucztą dla
melomanów jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – Świnoujskie Wieczory Organowe.
Organizatorem konkursu Miss Polski
Województwa Zachodniopomorskiego
jest firma Art Model Violetta Geyer. I

Świnoujście
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Unikatowy album zdjęć
z Kaplicy Sykstyńskiej
Bohaterem niezwykłego wydarzenia, jakim była
prezentacja albumu „Kaplica Sykstyńska”, były
niecodziennie zdjęcia fresków z najbardziej znanej
kaplicy świata.
patronat magazynu

Rafał Korzeniewski
a fotograficzna dokumentacja
to efekt pięciu lat benedyktyńskiej pracy. Aby uniknąć zniekształceń, każde zdjęcie wykonano w wymiarze 3 x 3 cm, a było ich
w sumie aż 270 tysięcy. Ostateczny rezultat
zebrano w trzech tomach i raczej nie nadaje się on do postawienia na półce – największe zdjęcia mają 130 cm, a wiele detali odwzorowano w skali 1:1.

T

W najmniejszym szczególe
Najsłynniejsze z nich to oczywiście freski Michała Anioła wykonane na stropie
kaplicy i scena Sądu Ostatecznego nad ołtarzem. Wśród pozostałych autorów fresków nie brak wielkich nazwisk, jak Sandro Botticelli czy Luca Signorelli. Dzięki albumowi możemy zobaczyć freski z zupełnie innej perspektywy niż turyści,
mający na przyjrzenie się im często tylko
chwilę. Jest to właściwie perspektywa wykonującego je artysty. Normalnie freski ze

Laura Łącz – ambasadorka promocji albumu w Polsce
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Album można oglądać wyłącznie w białych rękawiczkach

stropu oglądamy z odległości ponad
dwudziestu metrów, bo taka jest wysokość
kaplicy, i musimy przy tym zadzierać głowę.
Dzięki albumowi widzimy dosłownie
każde spękanie i ubytek farby, niewidoczne z większej odległości. Przekonujemy się niekiedy, że malarstwo to sztuka iluzji – niektóre fragmenty wyglądają
wręcz nienaturalnie, niechcący zdradzając warsztat malarza. Freski widzimy w takiej formie, jaką nadała im w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
zeszłego wielu budząca wtedy wiele kontrowersji restauracja. Freski nabrały
ostrych i wyrazistych braw, kojarzących
się z rozjaśnieniem malarskiej palety, do
której doszło sto lat wcześniej. Nie zdecydowano się wtedy natomiast na usunięcie dokonanych zgodnie z postanowieniem Soboru Trydenckiego poprawek
przysłaniających nieprzyzwoitą goliznę
dzieła Michała Anioła, co złamało karie-

rę jego ucznia, Daniela da Volterry, który podjął się ich wykonania, zyskując mało
pochlebne przezwisko „Majtkarz”. Stało
się to jeszcze za życia Michała Anioła i stanowiło drastyczne naruszenie praw autorskich (ujmując to według dzisiejszej
terminologii), więc jest raczej przesądzone, że przy kolejnej restauracji znikną, pozostając udokumentowane właśnie w tym albumie.

Wyjątkowa inwestycja
Podczas prezentacji w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej mieliśmy okazję
obejrzeć album, a wcześniej poznaliśmy
także historię fresków. Spotkanie poprowadziła aktorka Laura Łącz, która podjęła
się roli ambasadora tego przedsięwzięcia.
W przeglądaniu albumów pomagali pracownicy Goldenmark – dydtrybutora albumu w Polsce, którzy przewracali karty
w białych rękawiczkach, by nie pozostawić na nich żadnych śladów. O przekąski
dla gości zadbał Wars, którego nie powinniśmy kojarzyć wyłącznie z wagonami restauracyjnymi (choć tamto skojarzenie jest oczywiście też słuszne). Prezentacja albumu w Warszawie otworzyła
cały cykl spotkań, podczas których album
był prezentowany w różnych miastach Polski.
Każdy z trzech tomów składających się
na album waży dziewięć kilogramów.
Całość wydana jest na specjalnym papierze i została wzbogacona o komentarze,
których autorem jest wieloletni dyrektor
Muzeum Watykańskiego Antonio Paolucci.
Album wydano w limitowanym nakładzie zaledwie 1999 egzemplarzy, a 50
z nich przeznaczono do dystrybucji w Polsce i Estonii. Cena albumu nie zależy od
kraju i po przeliczeniu na złotówki wynosi
52 tysiące złotych. Ujęte jest w niej także
zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej na specjalnych zasadach. Album można kupić
w sklepie internetowym Goldenmark. I
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III Koktajl Kobiet Sukcesu już za nami!
W Koktajlu wzięło udział wiele kobiet znanych ze świata show-biznesu i mediów. Gośćmi
specjalnymi, biorącymi udział w panelu dyskusyjnym były powieściopisarka Katarzyna
Bonda, dyrektor Polsat Cafe Jolanta Borowiec i himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników – Kinga Baranowska.
Fot. Wojciech Glinka (4)

Aneta Sienicka
woją obecnością zaszczycił gości Ambasador Mołdawii Iurie Bodrug, który opowiedział o produkcji rodzimych
win. Wśród prelegentów znaleźli się Ewa Małecka z Alior
Bank S.A., Katarzyna Radecka,
Marcin Sitek, dr Bartosz Pawlikowski, Anna Adamowicz,
Monika Honory, Monika Nowicka-Jasińska, Wojciech Paździor oraz dr Anna Fuchs.
W wydarzeniu wzięły
udział znane osobistości, takie
jak Katarzyna Walter, Aldona
Orman, Agata Steczkowska,
Karolina Nowakowska i Ilona
Felicjańska.

patronat magazynu
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Koktajl podzielony był na trzy główne panele „Gra w biznesie – wszystko co
powinnaś wiedzieć, jak wygrać najskuteczniej?”, „Sprzedaż, motywacja i cel, czyli znacząca rola w osiągnięciu sukcesu”,
„Profesjonalny wizerunek w biznesie – jak

wpływa wygląd i dyplomacja na rozwój firmy i jak buduje jej potencjał”, odbywające się pod wspólnym hasłem przewodnim
– „Sprawcza siła kobiet drogą do sukcesu”.
Redaktor naczelna portalu Obcasy.pl
Monika Rebelak nagrodziła statuetkami
panie, które w znaczący sposób wpłynęły na świat polskiego biznesu w kobiecym
wydaniu. W tym roku nagrody zostały

przyznane w czterech kategoriach. Katarzyna Bonda
została uhonorowana tytułem Kobiety Sukcesu za
„Odważny punkt widzenia
w świecie męskiego kryminału”. Jolanta Borowiec
otrzymała nagrodę za „Kreatywność na rzecz polskiego biznesu”. Kinga Baranowska natomiast została
wyróżniona statuetką za
„Niezwykłą odwagę i upór
w dążeniu do celu”. Wśród
nagrodzonych pań znalazła
się także redaktor naczelna
magazynu „La Mode et la
Diplomatie” Halina Rostkowska-Niemczyk i otrzymała nagrodę za
„Rozwagę połączenia Mody i Dyplomacji”. Wokalistka Margaret została nagrodzona w kategorii „Siła i determinacja młodego pokolenia”. Koktajl zamknęła loteria wizytówkowa z cennymi nagrodami
oraz występ Danuty Stankiewicz. Poprowadzona została przez niezastąpionego
Przemka Kopiejkę.
I

Jolanta Borowiec

Kinga Baranowska

Aldona Orman

S

Danuta Stankiewicz i Przemek Kopiejka

Bogaty program
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HOTEL „U WITASZKA”

Hotel 3* z tradycjami, funkcjonuje od 1986
roku. Położony w spokojnej okolicy na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej przy trasie S7.
Dysponujemy
100 miejscami hotelowymi w pokojach
2 i 1 osobowych,



parkingiem mieszczącym 60 aut,
5 salami konferencyjnymi
z czego największa pomieści do 200 osób,
znajdujemy się 10 km od lotniska w Modlinie,
7 km od najbliższej stacji PKP.

Jesteśmy uczestnikami programu Zielony
i można u nas płacić tą walutą.
HOTEL „U WITASZKA”
ul. W. Lercha 5, 05-152 Czosnów, tel: 22 785 02 02 fax: 22 785 00 53, www.uwitaszka.pl

Wydarzenia

XXI Zawody Wędkarskie Aktorów
im. Mariana Łącza

patronat magazynu
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Już po raz dwudziesty pierwszy spotkali się
aktorzy, których łączy wspólna pasja
– wędkowanie, aby uczcić jednego z nich,
Mariana Łącza. Do sportowej rywalizacji
zaprosili także ludzi znanych z estrady
oraz małego i dużego ekranu.
Rafał Korzeniewski

Laura Łącz

awody mają długą tradycję,
zmieniały się miejsca, gdzie były
organizowane, ale od pięciu już
lat odbywają się na nagrodzonym Perłą EuroTurystyki Rancho pod Bocianem w Przypkach pod Tarczynem.
Organizatorem zawodów jest córka Mariana Łącza, również znakomita aktorka,
Laura Łącz.
Te zawody mają swój specyficzny klimat. Nie jest oczywiście przypadkiem, że
zawsze odbywają się w poniedziałek. To dla
występujących na scenie dzień w zasadzie
wolny, choć już nie dla tych, którzy występują w telewizji czy grają w filmie. Idealnego dnia w tym zawodzie oczywiście nie
ma. Poza szczególnym składem uczestników, przyciągającym uwagę mediów, są to
normalne zawody wędkarskie. Przyciągającym, bo jest ustaloną tradycją, że relacja
z nich, zwykle bogato ilustrowana zdjęciami, ukazuje się w najpoczytniejszym tygodniku w Polsce, czyli „Tele Tygodniu”.

uważane jest za typowo męski sport, to kobiety również wędkują i dwa kolejne
miejsca przypadły właśnie im. Drugie
miejsce zajęła Małgorzata Sadowska z wynikiem 3,7 kg, zdobywając puchar od Fundacji Ludzi Sztuki wręczony przez prezesa Roberta Ziółka, ale też nagrodę za największą rybę, 2,78 kg (był to karp).
Otrzymała też, oczywiście, puchar dla
najlepszej kobiety. Trzecie miejsce, z nieznacznie tylko gorszym wynikiem,
3,62 kg, zajęła Karolina Nolbrzak, której
puchar ufundowany przez Klub Integracji Europejskiej wręczył prezes Krzysztof
Jończyk. Nagrodę dla największego pechowca zdobył wspomniany już Maciej
Pietrzyk, któremu ryba porwała wędkę.
Na 30 zgłoszonych uczestników zawodów
sklasyfikowano ostatecznie tylko 13, ale
dla tych, którzy nic nie złowili, były nagrody pocieszenia. A pozostali zostali
wręcz obsypani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów zawodów.

Z

Na haczyku
Wędkowanie to jedna z wielu atrakcji
Rancho pod Bocianem. Najwięcej jest tu
karpi i w ogóle ryb nie brakuje, co nie znaczy, że łatwo je złowić. Jak w każdych zawodach, wynik jest rezultatem zarówno
umiejętności, jak i szczęścia. Szczęścia przy
losowaniu miejsca, gdzie będzie się łowić
(ponieważ, aby było sprawiedliwie, miejsca się losuje) i umiejętności, bo bez nich
także się nie obejdzie. Zdarzają się też przygody, jak ta, gdy Maciejowi Pietrzykowi
ryba porwała całą wędkę i do tego na koniec urwała się z haczyka.
Ale najbardziej emocjonujący moment jest wtedy, gdy trzeba porównać, ile
kto zdołał złowić. Po danym trąbką sygnale
łowić już nie wolno, a do pracy przystępuje komisja sędziowska. Ryby są wycią-
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Izabela Trojanowska

Prezes Krzysztof Jończyk wręczył puchar Klubu
Integracji Europejskiej zdobywczyni III miejsca
Karolinie Nolbrzak

gane z siatek i ważone, przy czym osobno sprawdzana jest waga tych największych, bo za złowienie największej ryby jest
osobna nagroda. Jest też pozowanie do
zdjęć z najokazalszymi rybami. A potem,
jak to jest przyjęte na zawodach wędkarskich, ryby trafiają z powrotem do wody.

Nagrodzeni
Zwyciężczyni z zeszłego roku, Izabeli Trojanowskiej, nie udało się w tym roku
powtórzyć sukcesu i była dopiero siódma.
Pierwsze miejsce i puchar wydawnictwa
Bauer (wydawcy między innymi „Tele Tygodnia”) zdobył Robert Czebotar, który
zdystansował rywali, a właściwie rywalki,
wynikiem 7,62 kg. Nie jest to przypadek,
to prawie zawodowiec, który w dorobku
ma sporo nagród, w tym Spinningowe
Grand Prix Polski. Choć wędkarstwo

Pamięci Mariana Łącza
Wypada tu jeszcze przypomnieć postać
tego, komu te zawody są dedykowane.
Marian Łącz, aktor, który ponad trzydzieści lat występował na deskach Teatru
Polskiego w Warszawie, szerokiej publiczności znany jest przede wszystkim
z charakterystycznych ról w filmach i serialach. Ta najbardziej znana to bez wątpienia rola w serialu „Janosik”. Mało kto
wie, że był także świetnym piłkarzem, występował w pierwszoligowym ŁKS Łódź
i Polonii Warszawa, grał nawet w reprezentacji Polski. Przez kilka lat łączył swoje pasje, ale ostatecznie wybrał scenę i jest
to chyba jedyny taki przypadek. Z drugiej
pasji, wędkarstwa, nie zrezygnował nigdy,
a nawet zaraził nią swoją córkę, Laurę
Łącz. Tak, jak i pasją do aktorstwa. I

„Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzydeł,
ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć.”

CoCo Chanel

TALARIA RESORT & SPA
Wyjątkowe miejsce
dla was!
TALARIA RESORT & SPA to nowe miejsce gościnne na mapie Polski i pierwszy w Polsce obiekt hotelowy wellness i spa, którego oferta
pobytowa stworzona jest z myślą o kobietach. Zapraszamy do Talaria Resort & SPA, wyjątkowego miejsca dla kobiet. Wyjątkowego, bo
kobiety są wyjątkowe, ze swoimi potrzebami zależnymi od czasu… i miejsca, w którym się znajdują oraz ludzi i emocji, które je otaczają.
Talaria Resort & SPA to coś więcej niż hotel i SPA. To miejsce stworzone z myślą o naszych gościach.
To tu poczujecie się wyjątkowo w każdym calu – niezależnie, czy…
chcecie się ukryć przed światem czy zabłyszczeć,
aktywnie spędzić czas, poradzić się specjalisty, czy też po prostu poleniuchować i dokończyć jedną z tych wyczekiwanych książek,
może potrzebujecie chwili wytchnienia od obowiązków lub szukacie miejsca na organizację spotkania biznesowego czy konferencji?
chcecie zadbać o kondycję i urodę, nauczyć się czegoś nowego lub zwyczajnie poplotkować z przyjaciółkami?
a może tylko porozmyślać, leżąc na trawie, zmęczyć się na siłowni, zrelaksować na masażu, odżywić skórę czy zlikwidować kilka
zmarszczek?
Niezależnie od tego, czy chcecie poczuć znów smak domowego soku z malin, czy delektować się Dom Perignon – w Talaria Resort &
SPA to Wy, KOBIETY, jesteście zawsze dla nas najważniejsze i Wasze lepsze samopoczucie stawiamy na pierwszym miejscu!
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