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Drodzy Czytelnicy

Nowy rok stawia przed nami kolejne wyzwania nie tyl-
ko te osobiste, lecz także związane z naszym bizne-
sem. Mam nadzieję, że artykuły zwłaszcza te z działu 
„Z szuflady eksperta” czy z działu „W  paragrafie” 

będą fachową i przydatną dla Was lekturą. Na wiele pytań otrzy-
macie odpowiedź:
Czy prezes zarządu lub sam zarząd mogą być odpowiedzialni za 
długi spółki z o.o.? 
Czym naprawdę jest sukcesja? I czy jej planowanie to faktycznie 
potrzeba, czy tylko najnowszy trend?
Kiedy i jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe?
Czy można zapobiec awariom IT?
Agent nieruchomości sojusznik czy wróg?
 Inwestycja w nieruchomości – jakie podstawowe elementy 
uwzględnić, by nie popełnić błędów?

Z tematów lżejszych gatunkowo, ale również ważnych w naszym codziennym życiu, znajdziecie wiele 
ciekawych artykułów na temat dobrego stylu i porad w dziale „Zdrowie i uroda”. Mamy gotowe przepisy 
na smaczne dania, które możemy przygotować w karnawale i pochwalić się swoim kunsztem kulinarnym 
przed naszymi gośćmi.

Zabierzemy Was również w podróż razem z Wojciechem Dąbrowskim pierwszym, polskim podróżni-
kiem, który odwiedził wszystkie państwa świata. Natomiast Krystian Herncisz właściciel firmy Herncisz 
Film zabierze nas w podróż z kamerą do Kolumbii i dżungli amazońskiej.

Natomiast w dziale „Twarze biznesu” przedstawimy bohaterkę naszego pierwszego wydania przed-
siębiorcy@eu w 2020 roku, Panią Dorotę Kuźnicką, właścicielkę firmy Salon Obuwniczy DK by Dorota 
Kuźnicka. To nietuzinkowa kobieta, drapieżna z wyglądu, ale o wielkim sercu. Profesjonalistka w każdym 
calu. O jej podbojach w świecie mody, elegancji, ale również w biznesie przeczytamy na stronie 7.

Cały zespół redakcyjny życzy Wam nasi najdrożsi Czytelnicy, szczęścia, bo jeśli je mamy, nie dopadnie 
nas żadna choroba, znajdziemy swoją miłość bądź tę, która jest, będzie tą jedyną na zawsze, możemy 
wygrać w Lotto albo wyjdzie nam ten największy strzał w biznesie…. Czyli życzymy Wam, żeby szczęście 
było wszechobecne w każdej sekundzie 2020 roku, a mamy ich aż 31 556 926.

Redaktor naczelna 
Barbara Jończyk
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Twarze biznesu

Na podbój świata –  
w wygodnych butach...
DK to marka stworzona dla kobiet nowoczesnych, niezależnych i wymagających.  
Każdy sezon obfituje w szyte z ogromną starannością i pasją skórzane czółenka, szpilki, 
sandały i torebki. – „Piętnastoletnie doświadczenie w branży to znajomość produkcji 
i projektowania butów od podszewki. Najważniejsze to połączyć komfort i urodę, dlatego 
wszystkie modele są dopieszczone, aby na podbój świata ruszyć w wygodnych butach” – 
mówi Dorota Kuźnicka, właścicielka i dyrektor kreatywna marki DK. 

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Jesteśm y w niezwykłym miejscu. Odre-
staurowana kamienica w  centrum Byd-
goszczy, w której mieści się salon eksklu-
zywnej kolekcji obuwia i akcesoriów DK. 
To jest Pani wymarzona przestrzeń?

Od zawsze marzyłam o własnym sa-
lonie. O dużej przestrzeni z piękną wi-
tryną, która swoim urokiem przyciąga 
i zatrzymuje przechodniów. Zrealizowa-
łam je. To tutaj odwiedzają mnie moje 
Klientki, które są dla mnie inspiracją. 
Jak to wszystko się zaczęło? Skąd pomysł 
na taki biznes?

Jako młoda kobieta zaczęłam pracę 
w  renomowanym salonie obuwniczym 
w  Bydgoszczy. Szybko jednak okazało 
się, że moją drogą jest budowanie wła-
snej marki. Zaryzykowałam. Postano-
wiłam otworzyć swój pierwszy salon. 
Było to niewielkie pomieszczenie, ale 
tworzone z wielkim sercem.
Dlaczego projektuje Pani właśnie buty? 

Bo sama jestem ciągle w  biegu. 
Wszystkie wiemy, jak wygląda nasz 
dzień – to gonitwa. Ciągle się spieszy-
my, ale nie musimy przy tym rezygno-
wać z  luksusu. Choć wiem, jakie mam 

dziś przed sobą wyzwania, chcę mieć 
pewność, że moje nogi nie będą zmę-
czone. 
Kiedy pojawił się pomysł na stworzenie 
kolekcji sygnowanej własnym nazwi-
skiem? 

Długo przygotowywałam się do tego 
kroku. Zamiłowanie do projektowania 
mam odkąd pamiętam, ale jestem rów-
nież perfekcjonistką. Do tej pory mie-
wam nieprzespane noce. Zdradzę, że 
śpię z notesem pod poduszką. Budzę się 
i  tworzę szkice. W swoich realizacjach 
wykorzystuję te najlepsze. 
Często powtarza Pani, że zawdzięcza 
sukces swoim klientkom. 

Tak! Zawsze będę powtarzać, że 
to wszystko dzięki moim cudownym 
Klientkom. Jestem dzięki nim i dla nich 
– tworzymy wspaniały team. Moje ko-
lekcje powstają w inspiracji potrzebami 
nowoczesnych kobiet biznesu.
Aż korci, aby zapytać, co jest Pani naj-
większą inspiracją?

Kobiety. Słucham, obserwuję i  ro-
zumiem, czego potrzebują. Chętnie 
poświęcam czas na rozmowy z  moimi 

Klientkami. Za każdym razem, gdy po-
wstaje nowy projekt, zastanawiam się, 
w  jakich butach kobiety chcą podbijać 
świat? Dzięki temu powstają wspaniałe 
projekty. 
Nie boi się Pani odważnych rozwiązań, 
niecodziennych połączeń i mocnych kolo-
rów. Dla kogo tworzy Pani kolekcje? 

Buty i torebka to kluczowe elemen-
ty kobiecej stylizacji. Łącząc niekon-
wencjonalne rozwiązania z  kla   syką 
wykonania, wychodzę naprzeciw nie-
zależnym i zabieganym kobietom. Wy-
godne obuwie nie musi być sportowe. 
To mogą być buty, które zakładamy na 
spotkanie biznesowe. Odważne kolory 
i struktury od  zwierciedlają nasz charak-
ter i kobiecość.
Pani projekty wyróżnia niekonwencjonal-
ny design. Co jest esencją stylu marki DK? 

Moje Klientki mówią o mnie Mano-
lo Blahnik w kobiecej skórze (śmiech). 
Szpilki to moja słabość. Jednocześnie 
zawsze mam na uwadze problemy, któ-
re dotykają kobiece stopy. Esencja mo-
ich projektów to połączenie jakości i es-
tetyki. Niczym kobiety, moje kolekcje 
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są nieprzewidywalne. Zaskakują kolo-
rem i fakturą. Jednak wszystkie modele 
łączy jedno – wygoda. 
 A  gdyby mogła Pani być mężczyzną 
przez jeden dzień, to...? 

Pewnie jak najszybciej chciałbym po-
wrócić do swojej skóry. Nie wyobrażam 
sobie życia bez szpilek i  damskich to-
rebek. To one określają styl i charakter 
kobiety. Zdecydowanie wolę pozostać 
po stronie płci pięknej.
Czy nadejdzie taki moment, w  którym 
Dorota Kuźnicka wyprodukuje obuwie 
sportowe? 

Czemu nie. Uwielbiam wyzwania. 
Jak kobiety powinny dobierać buty? 

Tak, aby radowało się serce. Zakupy 
należy traktować jako przyjemność. Po-
winnyśmy kupować buty, w których do-
brze wyglądamy i doskonale się czujemy. 
À propos torebek... 

Torebki to moja druga miłość! Za-
tracam się zupełnie, projektując ich ze-

wnętrzną i wewnętrzną stronę. Wygląd 
to jedno, prawdziwym wyzwaniem jest 
funkcjonalność. 
Co stanowi o  doskonałości torebki? Co 
sprawi, że kobieta jest dzięki niej speł-
niona? 

Diabeł tkwi w szczegółach. Projektu-
jąc torebki, zwracam uwagę na jakość, 
oryginalne wzornictwo i  funkcjonal-
ność. Wszystkie modele marki DK mają 
wiele przegródek na zewnątrz i  we-
wnątrz. Dzięki temu życie kobiety staje 
się łatwiejsze
Czy cały czas powinnyśmy dobierać to-
rebkę do butów?

Tworząc kolekcję, dobieram materiały 
tak, aby można było zarówno tworzyć 
komplety, jak i mieszać je w fantazyjny 
sposób. Wszystko zależy od stylizacji, 
nastroju i  miejsca, w  które się wybie-
ramy. W mojej kolekcji są kopertówki, 
torby biznesowe, na ramię czy torebki 
do ręki. Ważne, by połączenie torebki 
i butów było Twoim stylu! 
Którą kolekcję butów darzy Pani naj-
większym sentymentem? 

Moim marzeniem zawsze było  
dodawanie pewności siebie pannie mło-
dej. Ślub to taki moment, kiedy musisz 
cały dzień i całą noc być w formie. Dla-
tego postanowiłam, że spełnię to marze-
nie. Zaczęłam od minikolekcji ślubnej, 
która jest już dostępna w moim salonie 
oraz na stronie www.dkuznicka.pl 
Zarówno Pani projekty, jak i osobowość 
odróżniają Panią na tle innych projektan-
tów obuwia. Gdzie może Panią zaprowa-
dzić ta wyjątkowość za dziesięć lat? 

To jest bardzo trudne pytanie. 
Chciałabym być tutaj. Uwielbiam Byd-
goszcz i swoje Klientki. Z drugiej stro-
ny, dzięki sprzedaży online jest ich co-
raz więcej. Nie chcę mówić, że będę „tu 
czy tam”, bo wszystko zależy od tego, 
gdzie zaprowadzą mnie moje kolekcje, 
a właściwie gdzie dojdę w  swoich bu-
tach (śmiech). 
Czego Pani życzyć? 

Zdrowia i  siły. Wierzę w  kobiety 
i  w  ich solidarność. To właśnie dzięki 
niej mam przyjemność z  Panią rozma-
wiać. To właśnie Panie doceniły moją 
pracę. Obserwowanie, z jaką gracją ko-

biety noszą buty ode mnie, to niezwy-
kłe przeżycie!  ■

Dorota Kuźnicka 
Projektantka ekskluzywnego obuwia, za- 
łożycielka i kreatorka marki DK by Do-
rota Kuźnicka. Miłośniczka fantazyjnych 
wzorów i luksusowych dodatków. DK 
stworzyła dla kobiet nowoczesnych, nie-
zależnych i wymagających. Projektuje 
w duchu credo marki „Podbijaj świat w 
wygodnych butach”. Jej projekty są doce-
niane i uwielbiane przez kobiety biznesu. 
Tegoroczna laureatka Gali Dobrego Sty-
lu, organizowanej przez Klub Integracji 
Europejskiej, jako Ambasador Akademii 
Dobrego Stylu. Doceniona za jakość, styl 
i klasę tytułem Lidera Ekskluzywnego 
Obuwia i Torebek 2019 organizowane-
go przez magazyn „Businesswoman & 
life”. Laureatka Lidera Przedsiębiorczości 
nagrody przyznawanej za profesjonalizm 
i  kompleksowość w działaniu prowa-
dzącą do pozycji lidera w swojej branży. 
Uhonorowana statuetką VIP jako Marka 
Roku oraz Znakiem Jakości Przedsiębior-
ców Wiktoria w kategorii  Luksusowa 
Marka Roku. Jest członkinią Klubu Inte-
gracji Europejskiej. Dzięki niej eleganc-
kie i ekskluzywne buty osiągają nowy 
wymiar, gdzie liczą się nie tylko piękno, 
ale również kunszt rzemiosła i solidne 
podparcie dla stopy. www.dkuznicka.pl

Niczym kobiety, moje kolekcje są 
nieprzewidywalne. Zaskakują kolorem 
i fakturą. Jednak wszystkie modele łączy 
jedno – wygoda. 
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Bez elektromobilności  
nie będzie rynku dealerskiego
Grupa Krotoski–Cichy od lat zajmowała czołową pozycję wśród dealerów samochodowych 
w Polsce, tylko w 2018 roku sprzedała prawie 25 tys. nowych samochodów.  
Pomimo wysokiej pozycji na rynku, Robert Krotoski i Mirosław Cichy po ponad 30 latach 
współpracy postanowili się rozstać. Jak ta decyzja wpłynie na Grupę? Czy zmiany odczują 
klienci? Pytamy Macieja Foczpańskiego, prezesa zarządu Grupy Krotoski.

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Patrząc na rankingi – Grupa Krotoski–
Cichy zajmuje topowe miejsce, trudno 
uwierzyć, że w  takim momencie wspól-
nicy podjęli decyzję o rozstaniu. Co było 
powodem?

Robert Krotoski i  Mirosław Cichy 
stworzyli swoją firmę w połowie lat 80. 
To były zupełnie inne czasy – dziś dla 
wielu nie do wyobrażenia. Zaczynali od 
sprzedaży części, by po latach zarządzać 
prawie 30 salonami najbardziej zna-
nych i prestiżowych marek, takich jak: 
Volkswagen, Skoda, Seat, Audi i  Por-
sche. Wspólnie osiągnęli spektakularny 
sukces. Chcąc iść do przodu – potrze-
bowali planu rozwoju Grupy na kolejne 
lata i  właśnie w  tym momencie Pano-
wie nie znaleźli porozumienia. Mieli 
inne wizje prowadzenia firmy i rozbież-
ne plany. W  takiej sytuacji rozstanie 
było najlepszą decyzją dla przyszłości  
Grupy.
Na czym konkretnie polegały te rozbież-
ności?

Ujmując najprościej: jedna ze stron 
była silnie nastawiona na ekspansję, dru 
ga zaś preferowała stabilizację i  kon     
centrację na podnoszeniu jakości ser
wisu.
Jakie są konsekwencje tej decyzji?

Proces podziału trwał bardzo dłu-
go. Wspólnikom zależało, by ta decyzja 
jak najlepiej chroniła interesy Grupy, 
a  klienci dostrzegali tylko jej pozy-
tywne konsekwencje. Każdy z  Panów 
idzie swoją drogą, wychodzi przy tym 
z  założenia, że można iść obok siebie 
i  osiągnąć sukces. W  ramach podziału 
Robert Krotoski przejął salony i serwi-
sy w  centralnej i  południowej Polsce, 
a Mirosław Cichy te znajdujące się na 
zachodnim i północnym wschodzie. 
Grupa Krotoski, z Panem na czele zarzą-
du, opracowała i wdraża już nową stra-

tegię rozwoju. Jakie są jej główne zało-
żenia?

Plan dalszego rozwoju opiera się na 
trzech filarach: zasoby ludzkie, elektro-
mobilność i  aututy sportowe. Chcemy 
poważnie rozwijać kadry, tworzyć moż-
liwości awansu wewnętrznego i  budo-
wać ścieżki kariery dla naszych pra-
cowników. Wychodzimy z  założenia, 
że w biznesie najważniejsi są ludzie, to 
dzięki ich pracy i zaangażowaniu Gru-
pa osiągnęła tak wysokie noty. Chcemy 
ich nadal doceniać i dawać możliwość 
rozwoju w ramach naszej firmy. Co zaś 
dotyczy elektromobilności, to dziś wła-
ściwie cały rynek zmierza w tę stronę. 
Jeszcze jakieś dziesięć lat temu samo-
chody elektryczne jeżdżące po naszych 
drogach były rzadkością, dziś powoli 
staje się to już normą. A jakie perspek-
tywy rozwoju w tym zakresie przewidu-
jecie?

Najpóźniej do 2025 roku chcemy 
zwiększyć wolumen sprzedaży samo-
chodów elektrycznych do 35 procent. 
Wiąże się to także z  przygotowaniem 
zarówno strony handlowej, jak i serwi-
sowej. Dlatego stawiamy nie tylko na 
poszerzenie oferty, lecz także na rozwój 
infrastruktury czy szkoleń pracowni-

ków w zakresie obsługi takich techno-
logii. Musimy przygotować  łado warki 
czy miejsca dla samochodów uszko-

dzonych; nie mówiąc już o samych ser 
wisach, w  tym do napraw blacharsko 
lakierniczych. Do końca 2020 roku 
chcemy, by wszystkie salony były w peł-
ni gotowe do obsługi samochodów 
elektrycznych.
Duże wyzwanie.

Tak i czasu niewiele.
Trzeci filar – samochody sportowe. 

W zeszłym roku otworzyliśmy salon 
Porsche w  Łodzi. Tam powstanie też 
jeden z autoryzowanych salonów Audi 
Sport. Drugi – Audi Radzymińska – bę-
dzie się mieścił w Warszawie. Chcemy 
zwiększyć ofertę takich aut, ale także 
jakość ich obsługi. Planujemy zachę-
cać naszych klientów, by pozostawali 
z  nami w  kontakcie nie tylko w  mo-
mencie zakupu samochodu. Chcemy 
towa   rzyszyć im przez cały cykl jego 
eksploatacji.
Jak zamierzacie tego dokonać?

Dobrym przykładem niech będzie 
choćby Audi Sport. Organizujemy jaz-
dy doszkalające dla klientów, którzy są 
zainteresowani dodatkowym doszlifo-
waniem swoich umiejętności.
Czy powstaną nowe salony Audi Sport?

Tak, to zresztą decyzja samego kon-
cernu. Zadecydowano tam, że przy 

placówkach Audi zostaną uruchomio-
ne oddzielne salony Audi Sport. Przy 
na  szym salonie Audi w  Warszawie  

[...] dziesięć lat temu samochody elektryczne 
jeżdżące po naszych drogach były rzadkością, 
dziś powoli staje się to już normą.



przedsiebiorcy@eu    11

Twarze biznesu

powstanie specjalny obiekt, w  którym 
będą sprzedawane modele RS.
Gdzie w  tej strategii jest miejsce dla 
sprzedaży flotowej? Jakiej oferty w tym 
zakresie należy się spodziewać?

Sprzedaż flotowa jest dla nas wciąż 
niezmiernie istotna. Nie rezygnujemy 
z niej, tyle że w 2017 roku nieco zmo-
dyfikowaliśmy jej strategię. Wcześniej 
była realizowana przez nasze salony. 
W każdym z nich była komórka floto-
wa, która działała samodzielnie i budo-
wała swój wynik handlowy. Ale kiedy 
Grupa się rozrosła, a  salony stały się 
ważnymi punktami, otworzyliśmy Cen-
trum Flotowe, które mieści się w War-
szawie. Skupiliśmy w  nim najlepszych 
i  najbardziej doświadczonych fachow-
ców z naszych salonów. Poza tym sprze-
daż flotową realizujemy także w Łodzi 
i  Częstochowie. Ale to nie wszystko, 
ponieważ kolejnym elementem naszej 
strategii jest sprzedaż samochodów 
używanych. Tu jesteśmy bardziej nieza-
leżni od importerów.
Wróćmy jeszcze do kwestii podziału. Na 
początku przytoczyliśmy bardzo impo-
nujące liczby, ale ten wynik był możliwy, 
ponieważ panowie działali wspólnie. Ile 
aut chce w  najbliższym czasie sprzedać 
Grupa Krotoski?

Faktem jest, że rok 2019 należy do 
bardzo trudnych. Sprzedaż jest mocno 
ograniczana. Biorąc poprawkę na nor-
my i procesy homologacyjne, sprzeda-

my po prostu tyle aut, ile damy radę. 
Nie chcę więc mówić o  konkretnych 
liczbach, bo po prostu trudno jest to 
przewidzieć. Aczkolwiek szacujemy, że 
wolumen sprzedażowy powinien się 
wahać między 12 a  13 tysiącami sa-

mochodów. Dodatkowo, staramy się 
o  autoryzację nowej marki w  Łodzi. 
Na razie zdecydowanie za wcześnie, by 
mówić o szczegółach. Wiemy, że rynek 
weryfikuje wszelkie działania i podcho-
dzimy do tego z pełną pokorą.
Spróbujmy też spojrzeć nieco szerzej. Ja-
kie, w Pana opinii, są główne wyzwania 
stojące dziś przed branżą dealerską?

Tu odpowiedź jest prosta i  jedno-
znaczna. Elektromobilność, elektromo-
bilność i po trzykroć elektromobilność. 
To dlatego – jak już mówiłem – my 
w ten segment mocno inwestujemy. To 
przyszłość naszej branży. 
Jakich nowości w elektromobilności mo-
żemy się spodziewać?

Na przykład już w 2021 roku Volks 
wagen wprowadzi trzy pierwsze modele  

pojazdów elektrycznych w cenach, któ-
re będą odpowiednie dla danej klasy 
samochodów. Model z  mniejszą bate-
rią będzie kosztował 120 tys. zł, czyli 
tyle, ile dziś dobrze wyposażony Golf. 
Co więcej, takie auto spełni warunki 

cenowe dopłat ze strony Państwa, co 
zwiększy grupę potencjalnych klientów. 
Tak czy inaczej, będzie to wymagać od 
nas wszystkich sporych zmian – choćby 
takich, jak wspomniane już przeze mnie 
ładowarki o stałym bądź zmiennym na-
pięciu, które trzeba zapewnić klientom. 
My się intensywnie do tego przygoto-
wujemy i  prędzej czy później będzie 
musiał to zrobić każdy, kto będzie chciał 
utrzymać się w biznesie.
Życzymy powodzenia w realizacji przyję-
tej strategii rozwoju Grupy Krotoski!

Dziękuję, to dla nas duże wyzwanie, 
do którego podchodzimy z wielkim en-
tuzjazmem i – co najważniejsze – zna-
komitym zespołem ekspertów. To dzię-
ki nim wprowadzenie w życie strategii 
jest możliwe. ■

[...] w biznesie najważniejsi są ludzie,  
to dzięki ich pracy i zaangażowaniu Grupa 
osiągnęła tak wysokie noty. 
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Solidny Partner 
Partner to firma znana nie tylko w powiecie mińskim, lecz także na całym Mazowszu, 
a nawet kraju. Jej właściciele – Grażyna i Adam Wiącek, zaczęli działalność gospodarczą 
w 1990 roku od sprzedaży piecyków gazowych, stali się z czasem potentatem na lokalnym 
rynku grzewczym. Handlowali także sprzętem RTV i AGD, ale już od 1993 roku zajęli się  
branżą budowlaną i deweloperską. O rozwoju spółki Partner, jej aktualnym stanie 
i przyszłości rozmawiamy z prezes Grażyną Wiącek...

Rozmawia J. ZBIGNIEW PIĄTKOWSKI

Pani Grażyno, trzeba przyznać, że Part-
nerowi oprócz gigantycznej woli i pracy 
sprzyjało też szczęście. Co tak naprawdę 
jest sednem sukcesu waszej firmy?

Sukcesem oraz potencjałem naszej 
firmy jest to, że jesteśmy firmą rodzin-
ną, w  której pracują nasze córki, syn 
i zięciowie. Wdrażaliśmy ich do biznesu 
krok po kroku i  to właśnie dzieci po-
woli przejmują firmowe stery. Mam na-
dzieję, że będą nie tylko kontynuować 
nasze dzieło, lecz także je rozwijać.
Staracie się więc pracować w atmosferze 
rodzinnej... 

Oczywiście, ale nie zapominamy też 
o naszych pracownikach. Gdyby nie oni, 
nie byłoby możliwe uzyskanie takich 
efektów. Staramy się, aby nasza kadra 
była stała, bo dzięki ich doświadczeniu 
i praktyce ułatwia to nam realizację skom-
plikowanych projektów. Każdy z nich  
dodaje swoje cegiełki, które po połącze-
niu tworzą całość.
Rozwinęliście ostatnio sferę budowlaną 
i deweloperską... 

Jeśli chodzi o  działalność dewelo-
perską to co roku powstają nowe bu-
dynki. Staramy się, aby była ciągłość 
w  sprzedaży mieszkań. Dzięki naszym 
inwestycjom w  tylko samym Mińsku 
Maz. zostało oddanych do użytku po-
nad 2000 mieszkań. Budujemy również 
w Warszawie, Legionowie i Pruszkowie. 
Realizacje objęły również osiedla do-
mów jednorodzinnych w  malowniczo 
położonych miejscowościach Stojadła 
i Grzebowilk. W portfolio naszej firmy 
znajdują się także inwestycje komercyj-
ne, jak galerie handlowe, supermarkety, 
hotel, partnerskie stacje paliw...

Pozostajemy nadal w branżach, w któ     
rej funkcjonujemy. Galeria Handlowa 
w  Stojadłach stanowi jeden z  czterech 
kompleksów handlowych na obrzeżu 
Mińska Mazowieckiego, tuż przy skrzy-
żowaniu dróg krajowych 2 i 50. Jej po-
wierzchnia użytkowa liczy 13000 m2, 

a parking naziemny mieści 1500 aut. Za-
rządzamy też magazynami w Stojadłach 
i przy ul. Przemysłowej w Mińsku Ma-
zowieckim, o łącznej powierzchni 15 ty 
  sięcy m2.

No i hotel w centrum miasta... I za-
ledwie 25 km od granic Warszawy, 
przy trasie Warszawa–Siedlce–Terespol. 
Jego nowoczesne i  funkcjonalne wnę-
trza  za     pewniają komfortowe warunki 
do  wypo  czynku i  pracy. Każdy pokój 
jest wyposażony w  łazienkę, telewi-
zję satelitarną, telefon oraz dostęp do 
Internetu. Aktualnie mamy 35 pokoi, 
w  tym 3 apartamenty. Zmotoryzowa-
ni goście mogą korzystać z  parkingu 
podziemnego na 40 miejsc. Połączenie 
komfortu z  lokalizacją w centrum Pol-
ski stwarza doskonałe warunki do orga-
nizacji różnego rodzaju spotkań bizne-
sowych, naukowych i integracyjnych.
Obiektów handlowych też wciąż przy
bywa...

Największą ostatnią inwestycją, któ-
rą zrealizowaliśmy, to park handlowy 
na obrzeżach Mińska Mazowieckiego 
w miejscowości Stojadła. W połączeniu 
ze stacją benzynową, myjnią, halą maga-
zynową oraz salonem samochodowym 
tworzą wizytówkę naszej firmy. Widzą ją 
wszyscy wjeżdżający do Mińska Mazo-
wieckiego od strony Warszawy.
Znana jest również Wasza filantropia. 
Nie ma praktycznie w powiecie mińskim 
wydarzenia bez logo Partnera...

Jak najbardziej angażujemy się w ak-
cje charytatywne, wspieramy drużyny 
sportowe i inne imprezy. Nie ma tygo-
dnia, żeby ktoś nie zwrócił się do nas 
z prośbą o pomoc. W ramach naszych 
możliwości staramy się wspierać każdą 
pożyteczną inicjatywę.
Obserwując życie polskiej gospodarki, 
nietrudno dostrzec Partnera wśród na-
gradzanych firm...

Nasze sukcesy są docenianie przez 
instytucje zarówno miejskie, powiatowe,  

jak i biznesowe. Partner został docenio  ny 
wieloma nagrodami. Jesteśmy Gaze  la  mi 
biznesu, prestiżowym Filarem Polskiej  
Gospodarki, Lodołamaczem za status 
Zakła    du Pracy Chronionej i  Orłem ty-
godnika „Wprost”. Jesteśmy także człon-
kiem Polskiego Związku Firm Dewelo-
perskich. W 2019 roku według miesięcz-
nika „Forbes” nasza firma zajęła drugie 
miejsce w Polsce i pierwsze na Mazowszu 
w rankingu najcenniejszych firm rodzin-
nych z  przychodami poniżej 100 milio-
nów złotych. Ostatnia nagroda, którą 
otrzymaliśmy, to Orzeł Polskiej Przedsię-
biorczości na 30lecie wolności RP.
Macie jakieś szczególne plany na przy-
szłość?

Inwencji nam nie brakuje... Mam więc 
nadzieję, że wieloletnie doświadczenie 
oraz znakomita znajomość mazowiec-
kiego rynku nieruchomości umocnią 
pozycję firmy i pozwolą na konsekwent-
ne wdrażanie kolejnych projektów. A co 
z kompleksami handlowymi?

Cały czas modernizujemy, powięk-
szamy i  podnosimy standardy, aby 
klient jak najczęściej do nas wracał.
Zbliża się 30lecie Waszej działalności...
Co przygotujecie na perłową rocznicę po-
wstania firmy?

Tak, za rok w  listopadzie będziemy 
obchodzić 30lecie firmy. Na pewno 
zorganizujemy bal, na który zaprosimy 
naszych pracowników i kontrahentów.
Dziękuję za rozmowę, życząc dalszego 
rozwoju waszej rodzinnej firmy.  ■
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Kim jesteśmy i o co chodzi  
z ubezpieczeniami?
Odpowiadają Angelika Madejska – lider zespołu  
oraz konsultanci Katarzyna Kopczyńska-Kwiatek, Jolanta Myszkowska i Piotr Myszkowski

Prywatnie jesteśmy rodzicami,   
żo   nami, mężami, partnera-
mi. Mamy rodziny, przyjaciół 
i  swoje pasje. Lubimy ludzi 

i  wartościowe rozmowy, te szczere, 
prawdziwe, dające do myślenia. Łączy 
nas podobny system wartości, a to dla 
nas bardzo ważne, zarówno w  życiu 
prywatnym, jak i zawodowym.

Etyka pracy, uczciwość i  szacunek 
do drugiego człowieka oraz budowa-
nie trwałych relacji opartych na zrozu-
mieniu i  zaufaniu to podstawa naszej 
pracy. Jesteśmy pozytywnie nastawieni 
do świata i  ludzi, uważnie słuchamy 
i chętnie dzielimy się swoją wiedzą i do-
świadczeniem. Nie oceniamy, staramy 
się dobrze zrozumieć sytuację klienta 
i  wspólnie dopasować odpowiednie 
rozwiązanie. Rozumiemy się niemal bez 
słów, tworzymy zgrany zespół.

Dlaczego ubezpieczenia? Dlaczego fir  ma 
Prudential?

Naszym celem jest budowanie sze-
roko pojętej świadomości ubezpiecze-
niowej oraz przedstawienie możliwości, 
które mają sprawić, że nasi klienci będą 
czuć się bezpiecznie. Prudential? To 
proste – z jednej strony 170 lat historii 
i doświadczenia, stabilna marka i warto-
ści, którymi się kierujemy: roztropność, 
uczciwość, umiejętność przewidywania 

i ludzkie podejście. A z drugiej – oferta, 
w  której każdy znajdzie coś dla siebie. 
Gwarancje zwrotu wpłaconych składek, 
wysokie sumy ubezpieczenia oraz szero-
ki zakres ochrony przy minimalnej licz-
bie tzw. wyłączeń odpowiedzialności.

Jakie pytania najczęściej pojawiają się na 
naszych spotkaniach?

Klienci często pytają o  to, dlaczego 
warto oszczędzać z Prudential i co nas 
wyróżnia? Zarówno z punktu widzenia 
konsultanta, jak i klienta (którym rów 
nież jestem) odpowiadam, że dla Pru-
dential ważna jest realizacja celu zało-
żonego przez klienta, nawet w najtrud-
niejszych chwilach, takich jak choroba 
czy śmierć. Nawet po mojej śmierci 
firma będzie oszczędzać za mnie, aby 
moja córka otrzymała w 23. roku życia 
pieniądze na start w  dorosłość. Praw-
dziwa gwarancja realizacji celu. 

Kolejne pytanie, które często pojawia się 
na spotkaniach z przedsiębiorcami: O co 
chodzi z tą sukcesją? 

Na początku roku weszła w  życie 
ustawa sukcesyjna. W  ciągu 4 miesię-
cy na 3000 przedsiębiorstw – które 
przestało istnieć ze względu na śmierć 
właściciela – jedynie 250 zadbało o to, 
by biznes mógł być kontynuowany na 

przykład przez rodzinę właściciela. 
Sytuacja jest trudniejsza, jeżeli firma 
posiada kilku właścicieli, a dodatkowo 
problemem może być fakt, iż majątek 
jest dziedziczony przez nieletnich. Jeże-
li finanse firmy nie będą zabezpieczone 
na wypadek śmierci współwłaściciela, 
majątek należny nieletnim wejdzie pod 
zarząd sądu rodzinnego. To może do-
prowadzić wręcz do upadłości firmy, 
co wielokrotnie następowało. Naszym 
celem jest budowanie świadomości 
ubezpieczeniowej. Tak samo jak w każ-
dym biznesie, ważne jest, aby patrzeć 
w przyszłość, planować i przewidywać. 
Z takim podejściem biznes staje się sta-
bilny i  niewiele rzeczy potrafi zasko-
czyć. Jeżeli mamy poczucie bezpieczeń-
stwa, kreujemy odpowiednie warunki 
do rozwoju firmy.

Zabezpieczenie firmy i  właścicieli 
oraz współwłaścicieli daje gwarancje, 
że biznes przetrwa, nawet w  przypad-
ku śmierci lub choroby. Polisa na życie 
chroni przed takim ryzykiem. Kolejny 
temat, który skłania do przemyśleń, to 
poważna choroba, która utrudnia lub 
wręcz nie pozwala na pracę zawodową. 
Mamy i na to odpowiedź – Prudential 
ma w swojej ofercie bardzo szeroki za-
kres ochrony.  ■

Zapraszamy do spotkania z nami i rozmowy. 
Telefon kontaktowy: 509 848 048
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PRZEDSIĘBIORCO!

Projekt jest dofinansowany 
przez

 Europejskie Forum 
Przedsiębiorczości

Zgłoś się do projektu 
TWARZE BIZNESU

Zaprezentuj SIEBIE 
i swoją FIRMĘ elicie 
polskiego biznesu! 

Dlaczego warto?
Dystrybucja podczas ważnych 
wydarzeń ekonomicznych       
i biznesowych.
Nakład 20 tys. egzemplarzy. 
Dystrybucja w sieciach Empik  
Relay i Inmedio.
Obecność na dedykowanej 
stronie internetowej (premiera: 
wrzesień 2020).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: BJONCZYK@EFP.BIZ.PL, TEL. 501 243 876 
www.twarzebiznesu.eu
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Sadownik od pokoleń
„Na przełomie 88 i 89 roku wyjątkowo ostra zima zmroziła mi sad. Z konieczności  
zacząłem wtedy szukać innych form działalności. Teraz moja Firma jest pięciokrotnym 
Dealerem Roku w rankingu Najlepszych Dealerów Wózków Widłowych Nissan Forklift oraz 
liderem sprzedaży ciągników Kubota” – mówi Jacek Korczak.

Rozmawia Izabella Jarska 

Polsad jest firmą specjalizującą się 
w sprzedaży i serwisie samochodów cię-
żarowych oraz użytkowych, ale cząstka 
„sad” w  nazwie przedsiębiorstwa nie 
jest przypadkowa… 

Nie jest przypadkowa, ponieważ  
naszą działalność zaczynaliśmy od sa-
downictwa, a  ja jestem przedstawicie-
lem trzeciego już pokolenia sadowni-
ków w naszej rodzinie. Co więcej, po-
mimo tego że zmienił się główny profil 
naszej firmy, nadal posiadamy sad.
Czy pełni on jeszcze funkcję produkcyjną, 
czy to już tylko hobby?

Nasz sad jest nadal sadem produk-
cyjnym i to bardzo nowoczesnym, z ca-
łym technicznym zapleczem niezbęd-
nym do uprawy jabłek w obecnych cza-
sach. Mamy nawet własną sortownię 
oraz chłodnie. Jest tam zatem wszystko, 
czego potrzebuje tego typu przedsię-
biorstwo nowej generacji do sprawnego 
funkcjonowania. Bo wbrew popularne-
mu powiedzeniu: „Najlepszy sadek, co 
go sadził dziadek” – sadownictwo także 
idzie z duchem czasu i musi się rozwi-
jać technologicznie, jeżeli ma przynosić 
zyski.

Co wpłynęło na rozszerzenie działalności 
firmy poza sadownictwo?

Na przełomie 1988 i  1989 roku  
wyjątkowo ostra zima zmroziła mi sad. 
Z konieczności zacząłem wtedy szukać 
innych form działalności. Otworzyłem 
firmę transportowospedycyjną i  spro-
wadzałem do Polski cytrusy. Po dziesię-
ciu latach kupiłem w Kutnie dzisiejszą 
siedzibę Polsadu i  rozpocząłem współ-
pracę z Renault Trucks jako dystrybutor 
tej marki, zarzucając tym samym dzia-

łalność transportową. W  międzyczasie 
odbudowałem sad, ale jednocześnie 
druga gałąź naszej działalności cały czas 
się rozrastała, a nasz firmowy „portfel” 

wzbogacał się o  dystrybucję kolejnych 
marek. Teraz mamy w  sprzedaży nie 
tylko samochody ciężarowe i  użytko-
we Renault Trucks, lecz także ciągniki 
rolnicze i  maszyny budowlane Kubota 
oraz wózki terenowe i  ładowarki hisz-
pańskiej firmy Ausa. Polsad jest również 
importerem wózków widłowych Uni-
Carriers. Tu warto dodać, że wszystkie 
marki, które obecnie dystrybuujemy, 
miały swój początek w  moim gospo-
darstwie sadowniczym, ponieważ albo 

używałem w  nim maszyn ich produk-
cji, albo były sprowadzane przez tego 
samego importera co sprzęt innej firmy, 
z którego korzystałem. 

[...] jestem przedstawicielem trzeciego już 
pokolenia sadowników w naszej rodzinie.  
Co więcej, pomimo tego że zmienił się główny 
profil naszej firmy, nadal posiadamy sad.

Twarze biznesu
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Marki flagowe Polsadu to m.in. Renault 
i UniCarriers, dawniej Nissan. Czy korzy-
stacie Państwo również z  samochodów 
osobowych którejś z tych firm?

Prywatnie jeździmy zarówno Nis-
sanami, jak i  samochodami Renault.  
Jeśli chodzi o  auta służbowe, korzysta-
my także z obydwu marek. 
Polsad jest dużą firmą z  placówkami 
w różnych punktach Polski…

Mamy pięć oddziałów: w  Kutnie, 
Rzgowie, Starym Mieście koło Koni-

na, Fabianowie i najnowszy w Grójcu. 
Powstawały sukcesywnie, dla wygody 
klientów oraz szybszej obsługi serwiso-
wej dystrybuowanych przez nas samo-
chodów i maszyn. Gdy rozszerzyliśmy 
sprzedaż również o  ciągniki i  wózki, 
zwiększyliśmy zatrudnienie w  każdym 
z  punktów także o  wyspecjalizowa-
nych serwisantów specjalizujących się 
w sprzęcie rolniczym. 
Ile osób zatrudniacie?

We wszystkich oddziałach firmy  
Polsad pracuje obecnie łącznie około 
200 osób. 
Od niedawna prowadzicie Państwo także 
własne sklepy.

Tak, to nasza najnowsza działalność 
związana z zakupem Agromy w Kutnie 
i Agromy Poznań. 
Jaki asortyment można znaleźć w  wa-
szych sklepach?

Najogólniej mówiąc, jest w  nich 
wszystko, co jest potrzebne do prowa-
dzenie gospodarstwa rolniczego. Od 
sznurka i szpadla po części do ciągników 
i maszyn rolniczych, w tym również ma-
rek marginalnie już produkowanych, ta-
kich jak Ursus czy kombajn Bizon. 

Polsad obchodzi w  tym roku swoje 30 
lecie. To piękny jubileusz. 

Tak, działalność gospodarcza firmy 
została zarejestrowana w  1989 roku. 
Zatem to już trzy dekady naszej dzia-
łalności. 
I  jest to przedsiębiorstwo rodzinne, 
co może rodzić konflikty… Czy wasza 
współpraca zawsze przebiega zgodnie?

Bywa, że rodzinne spółki kończą się 
konfliktami. My, na szczęście, mamy 
podzielone zadania i  zawodowo nie 
wchodzimy sobie w  drogę. Córki zaj-
mują się jedna Renault, druga Kubotą, 
żona sadownictwem, a ja staram się to 
wszystko pospinać. 

Wiele firm powstałych u schyłku lat 80. 
lub na początku 90. już nie istnieje. Pol-
sad nie tylko przetrwał, lecz wciąż się 
rozwija. Czy zawsze było tak różowo, czy 
jednak zdarzyły się po drodze jakieś rafy?

– Zdarzały się i  rafy. Od samego 
początku prowadzę moją firmę przy 
wykorzystaniu kredytów bankowych. 
Zazwyczaj nie miałem kłopotów ze 
spłatą, a  banki widząc, że jestem so-
lidnym i  zawsze wypłacalnym oraz 
terminowym klientem, chętnie mi ich 
udzielały. Jednak raz zdarzyło się, że 
odsetki bardzo podskoczyły i  kwota  
do spłaty gwałtownie urosła, zatem 
zrobił się problem. Pomógł mi wtedy 
kontrakt z Hiszpanami i powstałą lukę 
„zasypałem” hiszpańskimi pieniędzmi, 
dzięki czemu wybrnąłem z  trudnej sy-
tuacji. 
Kredyty mają w ostatnich latach złą sła-
wę…

Ale bywają niezbędne, jeśli chce  
się rozwijać firmę, co zazwyczaj wy-
maga zainwestowania pieniędzy. Tyle, 
że oczywiście należy je brać po prze-
myśleniu, po starannym opracowaniu 
biznesplanu i  pod kątem konkretnej 
zawodowej inwestycji, a nie żeby sobie 
np. kupić jakiś kosztowny samochód 
dla zabawy. Trzymam się tej zasady 
i może dlatego zawsze zaciągnięte kre-
dyty spłacałem. 
Czy uchyli Pan rąbka tajemnicy na temat 
planów dalszego rozwoju swojej firmy?

Udało nam się osiągnąć taki po
ziom potencjału firmy – sprzedaż rośnie 
nam z  roku na rok – że w  naturalny 
sposób ten jej rozwój przebiega teraz 
już trochę wolniej niż przed laty. A i ja 
z racji wieku, nie myślę już tak szybko 
jak dawniej. Dlatego zmiany w firmie, 
które oczywiście ciągle się dzieją, są 
jednak już mniejszego kalibru niż kie-
dyś, np. chociażby takie, jak zakup 
Agromy cztery lata temu. Kolejnych 
tak wielkich inwestycji na razie nie 
planuję. Natomiast zapewne, tak jak 
wybudowałem obiekty pod kątem Re-
nault Trucks, czeka mnie teraz budowa 
obiektów dla Kuboty. 
Nie samą pracą człowiek żyje. Czy ma 
Pan jakąś pasję, która przynosi Panu re-
laks w wolnym czasie?

Po trzydziestu latach wróciłem do 
hodowli gołębi pocztowych i  zajmuję 
się nimi po pracy. Te ptaki fascynują 
mnie od lat, interesowałem się nimi 
już jako dziecko. Gołębie zawsze wra-
cają do swojego domu. Obserwacja ich 
obyczajów i  kontakt z  tymi ptakami  
pozwala mi się oderwać od codzienno-
ści i daje wiele radości. To dla mnie naj-
lepsza forma relaksu. 

Jacek Korczak sadownik i właściciel firmy Polsad

Gołębie zawsze wracają do swojego domu. 
Obserwacja ich obyczajów i kontakt z tymi 
ptakami pozwala mi się oderwać od 
codzienności i daje wiele radości.  
To dla mnie najlepsza forma relaksu.
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Europa jutra – otwierająca sesja plenarna

Podsumowanie XXIX Forum  
Ekonomicznego w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest największą w tej części Europy przestrzenią spotkania, 
w której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, 
współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, lecz także przedstawia konkretne 
rozwiązania i innowacyjne idee, a każdy z jego uczestników na własny sposób kreuje jego 
unikalny obraz. 

Autorka Barbara Jończyk

Międzynarodowy wymiar 
forum oraz fakt, że 
z roku na rok uczestniczy 
w  nim coraz więcej za-

granicznych gości daje szansę na to, aby 
zastępować stereotypy faktami, a  opi-
nie kształtować na podstawie rzeczowej 
wymiany poglądów. 

Frekwencja: trwa tendencja wzrostowa
Krynicę w tym roku (3–5 września) 

odwiedziło 5,5 tysiąca gości i  przed-
stawicieli mediów z ponad 60 krajów. 
Forum tradycyjnie od niemal 30 lat 
tworzy przestrzeń dyskusji o  sposo-
bach radzenia sobie z  zagrożeniami, 
które w  dużej mierze są uniwersalne 
dla świata. W  dyskusji o  problemach 
regionu czy sprawach ważnych w skali 
globalnej potrzeba różnej optyki i woli 
poszukiwania kompromisu. Podczas 
sesji plenarnych i paneli XXIX Forum 
Ekonomicznego podejmowano tematy-
kę bezpieczeństwa, m.in. w kontekście 
nowych zagrożeń związanych z wyko-
rzystaniem w konfliktach najnowszych 

technologii, konkurencji gospodarczej, 
w tym szans polskiego biznesu w mię-
dzynarodowym wyścigu oraz budowa-
nia przyszłości na podstawie wspólnych 
wartości. Pytanie o przyszłość było też 
wpisane w motto tegorocznego forum 
i  brzmiało: Europa jutra. Silna, czyli 
jaka?

Najważniejsi gracze: władza, biznes,  
media

W tegorocznym Forum wzięli udział 
najważniejsi gracze świata polityki, biz-
nesu i  mediów w  Europie Środkowo 
Wschodniej, a także ludzie nauki i kul 
tury. Wśród gości znaleźli się byli i ak-
tualni premierzy, marszałkowie izb 
par   lamentów, ministrowie i  parlamen-
tarzyści oraz przedstawiciele najważ-
niejszych, działających zarówno w  re-
gionie, jak i globalnie korporacji. XXIX 
Forum Ekonomiczne gościło przedsta-
wicieli najważniejszych polskich władz 
państwowych: premiera Mateusza Mo-
rawieckiego, marszałek Sejmu Elżbietę 
Witek, marszałka Senatu Stanisława 

Karczewskiego, wicepremierów Jaro-
sława Gowina i Piotra Glińskiego oraz 
ministrów polskiego rządu. Wśród zna-
mienitych gości zagranicznych trzeba 
wymienić Richarda Rasi, wicepremiera 
Słowacji, Lucę Jahiera, przewodniczące-
go Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
noSpołecznego (Włochy), Alexandru 
Petrescu, ministra komunikacji i  spo-
łeczeństwa informacyjnego z  Rumu-
nii, Jarosława Narkiewicza, ministra 
transportu i komunikacji z Litwy, Talisa 
Linkaitsa, ministra transportu z Łotwy, 
Stjepana Mesica, prezydenta Chorwa-
cji w  latach 2000–2010, Pétera Szij-
jártó – ministra spraw zagranicznych 
i  handlu z  Węgier, Żeljkę Cvijanowić, 
prezydent Republiki Serbskiej, (Bośnia 
i  Hercegowina), gen. Bena Hodgesa, 
honorowego przewodniczącego, Cen-
trum ds. Analizy Polityki Europejskiej 
(CEPA), USA, gen. Roberta Spaldinga 
z  Instytutu Hudsona w  Waszyngtonie, 
USA, Marijanę Nikolovą, wicepremier 
ds. po  lityki gospodarczej i demograficz-
nej z Bułgarii, Virginijusa Sinkieviciusa, 

Biznes i gospodarka
Fot. archiwum Forum Ekonomicznego
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ministra gospodarki z  Litwy i  Chri-
stiana Cardonę, ministra gospodarki, 
inwestycji i  małych przedsiębiorstw 
w  rządzie Malty, Andrieja Iłłarionowa 
z  CATO Institute (Waszyngton) i  Jo-
nathana Knotta, ambasadora Wielkiej 
Brytanii w Polsce. Listę najważniejszych 
gości tegorocznego Forum tworzy kil-
kadziesiąt nazwisk w  randze najwyż-
szych urzędników państwowych.

Tradycyjnie ważnym elementem kry-
nickiego spotkania jest Forum Regio-
nów, w  ramach którego są omawiane 
tematy dotyczące sposobów poprawy 
działania samorządów, m.in. w  aspek-
cie finansowym. Sprowadziło ono do 
Krynicy liczne grono przedstawicieli 
władz samorządowych, którzy debato-
wali o  wyzwaniach, z  którymi mierzą 
się w  swoich „małych ojczyznach”. 
O najważniejszych tematach gospodar-
czych w Krynicy dyskutowali przedsta-
wiciele polskich i  zagranicznych firm 
oraz instytucji o  zasięgu regionalnym 
i  globalnym. Wśród nich Zbigniew  
Jagiełło, prezes zarządu PKO BP, Daniel 
Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN 
SA, Krzysztof Mamiński, prezes zarzą-
du PKP SA, Henryk Baranowski, prezes 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 
Filip Grzegorczyk, prezes firmy Tauron 
Polska Energia SA, Michał Krupiński, 
prezes Banku Pekao SA, Marek Dietl, 
prezes Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A., Paweł Surówka, pre-
zes zarządu PZU SA, Damian Zapłata, 
członek zarządu Allegro, Steven Har-
man, wiceprezes Amazon w  Europie, 
Robert Bednarski, dyrektor na Europę 
ŚrodkowoWschodnią, Facebook, Ash 
Kebriti, general manager CEE, Uber, 
Paweł Borys, prezes Polskiego Fun-
duszu Rozwoju, Dominika Bettman, 
prezes zarządu Siemens Sp. z  o.o.,  
Mirosław Kowalik, prezes zarządu 
ENEA SA, Piotr Woźniak, prezes za-
rządu, Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwa SA, Ewa Wernerowicz, 
prezes zarządu, Vivus Finance, Marcin 
Chludziński, prezes zarządu, KGHM 
Polska Miedź, Mateusz Aleksander 
Bonca, prezes zarządu Grupy LOTOS, 
Tonny Bao, prezes zarządu Huawei, 
Tomasz Czechowicz, prezes MCI, Beata 
DaszyńskaMuzyczka, prezes zarządu, 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Rafał 
Szafraniec, partner w  KPMG, Marta 
Poślad, dyrektor ds. polityki publicz-
nej w  Europie ŚrodkowoWschodniej, 
Google, Tomasz Rogala, prezes PGG, 
Michał Potoczek, prezes zarządu, Ope-
rator Chmury Krajowej i inni.

Po raz pierwszy tematyka bezpie-
czeństwa, w  tym bezpieczeństwa in-

formacji, została wyeksponowana w ra
mach odrębnej usystematyzowanej ścież
ki – Forum Cyberbezpieczeństwa. W tej 
formule dyskutowano m.in. o woj   nie in-
formacyjnej, zagrożeniu fake news oraz 
mechanizmach rządzących współcze-
snymi mediami. Wśród panelistów fo-
rum byli obecni szefowie największych 
wydawnictw i  korporacji obecnych na 
polskim rynku medialnym, a w panelu 
o niezależności mediów wziął udział sto-
jący na czele Österreichischer Rundfunk 
(austriacki publiczny nadawca radiowo-
telewizyjny), Alexander Wrabetz.

Europa: jaka przyszłość
Europa jutra. Silna, czyli jaka? – ha-

sło przewodnie forum dotykało kwe-
stii wspólnej przyszłości i  jej wizji, bo 
trudno polemizować ze stwierdzeniem, 
że na fundamencie koncepcji europej-
skiej wspólnoty zaczęły się pojawiać 
coraz poważniejsze pęknięcia, których 
najbar dziej spektakularnym wyrazem 
jest wciąż Brexit. Podczas sesji plenar-
nych forum, którego dominantą tra-
dycyjnie były Europa i  „europejskość” 
w kompleksowym ujęciu zostały podję-
te tematy:
• Europa jutra. Silna, czyli jaka?
• Polski biznes w zmieniającej się Eu-

ropie. PozycjaStrategiePerspektywy

• Europa w  obliczu globalnej rywali-
zacji.

• Świat wspólnych wartości. Czy jesz-
cze istnieje?

• Historia puka do naszych drzwi. Go-
spodarka i polityka.

• Jaką wartością jest dzisiaj bezpie-
czeństwo?
Współczesna Europa wydaje się być 

podatna na podziały i  jest to trend, 
który – także w  kontekście doraźnych 
korzyści wyborczych czy politycznych 
– wykorzystują ugrupowania budujące 
swoją siłę na populizmie czy podsycaniu 
uprzedzeń. Czy istnieje szansa na znale-
zienie wspólnych wartości dla tak zróż-
nicowanego dziś zarówno pod wzglę-
dem etnicznym, jak i politycznym kon-
tynentu? Jakie wartości powinny stać się 
fundamentem dla Europy przyszłości? 
Odpowiedzi na te pytania poszukiwano 
po trosze (w różnych ujęciach) podczas 
wszystkich sesji plenarnych forum.

Obraz regionu: raport Instytutu Studiów 
Wschodnich i Szkoły Głównej Handlowej 

Raport zatytułowany Europa Środ-
kowoWschodnia wobec globalnych 
tren  dów: gospodarka, społeczeństwo  
i  biznes został przygotowany przez 
grono znakomitych ekspertów Szko-
ły Głównej Handlowej w  Warszawie,  
a  jego prezentacja odbyła się w  samo 
południe pierwszego dnia forum. 
W  ty   tułach jego 12 rozdziałów jak 
w soczew ce odbijają się filary, na któ-
rych od niemal 30 lat Forum Ekono-
miczne w Krynicy buduje swoją mery-
toryczną markę. Prezentację raportu  
zakończyły pytania z  sali i  dysku-
sja, w  toku której naukowcy Szkoły  
Głównej Handlowej na czele z  rekto-
rem uczelni, prof. Markiem Rockim 
wyjaśniali publiczności i dziennikarzom  

Gala XXIX widownia

Tony Bao – prezes zarządu Huawei Polska

Fot. archiwum Forum Ekonomicznego

Fot. archiwum Forum Ekonomicznego
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obecnym na sali wszelkie wymagające 
komentarza aspekty.  – „Myślę, że cze-
ka nas istotne spowolnienie, nie mamy 
tak daleko idących analiz, by stwierdzić, 
czy w  Polsce będzie to recesja” – mó-
wił prof. Rocki. Wśród przyczyn spadku 
zostały wymienione m.in. amerykań-
skochińska wojna handlowa i  spadek 
eksportu, szczególnie do Niemiec.

Projekt: Zdrowie 
W  ramach Forum Ochrony Zdro-

wia, które co roku stanowi jedną 
z  budzących największe zainteresowa-
nie ścieżek tematycznych krynickiego 
forum, odbyło się kilkanaście paneli 
tematycznych dotyczących m.in. po-
prawy jakości usług zdrowotnych, efek-
tywności zarządzania w  służbie zdro-
wia, zapewnienia dostępu do najnowo-
cześniejszych technologii medycznych, 
adaptacji innowacyjnych rozwiązań, 
priorytetów zmian w systemie ochrony 
zdrowia w latach 2019–2023 czy walki 
z niedoborami kadrowymi i  przeciw-
działaniu chorobom cywilizacyjnym. 

Podczas uroczystej gali zostały także 
rozdane nagrody dla zwycięzców Ran-
kingu X Forum Ochrony Zdrowia, a w 
uroczystości wziął udział Łukasz Szu-
mowski, minister zdrowia. Zwieńcze-
niem pierwszego dnia tej części forum 
była uroczysta gala wręczenia nagród 
w Rankingu Zdrowia. Ranking to jedy-
ne tego typu w  Polsce podsumowanie 
wyników firm związanych z  ochroną 
zdrowia. Celem nagrody jest wskazanie 
najbardziej efektywnych i  najbardziej 
dynamicznie rozwijających się firm 
z  sektora. Organizatorami rankingu są 
Instytut Studiów Wschodnich oraz Eu-
ropejskie Centrum Strategii i  Polityk 
w Ochronie Zdrowia. Grono laureatów 
A.D. 2019 tworzą: 
• w  kategorii Inwestror: Grupa LUX 

Med.,
• w kategorii Eksporter: Essity Poland, 
• w kategorii Produkcja sprzętu i wy-

robów medycznych: Synektik SA, 
• w  kategorii Dystrybucja sprzętu: 

Medtronic Poland sp. z.o.o., 
• w  kategorii Szpitale i  przychodnie: 

Beskidzkie Centrum Medyczne oraz 
Centrum Onkologii im. prof. F. Łu-
kaszczyka, 

• w kategorii Badania Kliniczne: Samo-
dzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego 
Uni   wersytetu Medycznego w  Kato-
wicach,

• Lider Społecznej Odpowiedzialno-
ści: Centrum Słuchu i Mowy w Ka-
jetanach. 

W tym roku kapituła po raz pierw-
szy dokonała wyboru Lidera Innowa-
cyjności oraz Lidera Społecznej Odpo-
wiedzialności, decydując o  przyznaniu 
dwóch równorzędnych nagród w  za-
kresie innowacyjności, a  zostali nimi: 
Polpharma oraz Instytut Onkologii 
w Gliwicach. W tym roku została tak-
że przyznana Nagroda Specjalna dla 
MSD. Galę uświetnił występ zespołu 
AUTENTIKOS.

Ranking jest projektem skierowa-
nym do najlepszych firm z  szeroko 
rozumianego sektora zdrowotnego, 
sektora o  kluczowym znaczeniu dla 
polskiej gospodarki, należy on bowiem 
do najnowocześniejszych i  najszybciej 
rozwijających się w  kraju. Jego dalszy 
rozwój może być olbrzymią szansą dla 
całej gospodarki, a szczególnie dla roz-
woju najnowszych technologii.

Człowiek Roku Forum Ekonomicznego
Decyzją Rady Programowej XXIX 

Forum Ekonomicznego – „Człowiekiem  
Roku” został Mateusz Morawiecki. Na-
grodę wręczyła Premierowi RP – mar-
szałek Sejmu, Elżbieta Witek. 

„W 2018 roku Polska pokazała lwi 
pazur, zawdzięczamy to przedsiębior-
com, którzy biorą byka za rogi, którzy 
biorą ryzyko na siebie. To także nagro-
da dla nich” – mówił premier, odbie-
rając nagrodę. Mateusz Morawicki do-
ceniał walory KrynicyZdroju. Podkre-
ślił, że z radością pojawia się na Forum 
Ekonomicznym, najbardziej cieszą go 
jednak ambitne plany polskich przed-
siębiorców, którzy często – właśnie 
w Krynicy – o nich mówią.

 „Czternasty raz jestem na tym Forum 
Ekonomicznym, patrzę na jego ewolu-
cję, ewolucję polskiej gospodarki, pol-
skiego systemu gospodarczego i  myślę, 
że możemy mieć nadzieję, że za te kolej-
ne 14 lat będziemy mogli powiedzieć, że 
jesteśmy mniej więcej na poziomie roz-
woju gospodarczego, jaki reprezentują 
państwa Europy Zachodniej„ – podkre-
ślił Mateusz Morawiecki. Zdaniem pre-
miera dzięki wizjonerskiemu podejściu 
polskich firm czekają nas kolejne lata 
rozwoju, które pozwolą polepszyć status 
materialny polskich rodzin.

„Niech te nasze skrzydła gospodar-
cze i  społeczne zawiodą nas w  piękną 
przyszłość gospodarczą. To nasz obo-
wiązek, powołanie i  cel. Dziękuję za 
docenienie polskiej gospodarki, przed-
siębiorców i polskich pracowników” – 
zakończył swoje przemówienie premier 
Morawiecki.

Nagrody przyznano także w  trzech 
innych kategoriach. Tytułem Firma 
Roku wyróżniono największy polski 
bank – PKO BP, a  statuetkę odebrał 
prezes zarządu, Zbigniew Jagiełło. 
Nagrodę Gospodarczą Szkoły Głów-
nej Handlowej w  Warszawie, będącą 
jednocześnie Nagrodą Specjalną kry-
nickiego forum, otrzymała stojąca na 
czele grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. 
Podczas środowej gali wręczono także 
nagrodę Nowa Kultura Nowej Europy 
im. Stanisława Vincenza przyznawaną 
twórcom i promotorom kultury za wy-
bitne osiągnięcia w popularyzacji kultu-
ry naszego regionu. Jej laureatem został 
węgierski literaturoznawca i  historyk 
kultury, prof. Csaba György Kiss.

To, co nas określa: kultura
Goście, którzy przybyli na Sądec-

czyznę, aby wziąć udział w XXIX Fo-
rum Ekonomicznym, mogli sięgnąć do 
bogatej oferty kulturalnej. Koncerty, 
promocje książek, wystawy, warsztaty 
i  pokazy kulinarne wzbogaciły rzeczy-
wistość trzech dni krynickiego forum 
i były wartościowym dopełnieniem me-
rytorycznej części konferencji. W  fo-
rum uczestniczył też uznany izraelski 
pisarz Jakow Szechter.

Goście forum mieli okazję obejrzeć 
5 wystaw, wysłuchać 10 koncertów, 
w  tym: AUKSO, Orkiestry Kameralnej 
Miasta Tychy i  Kasi Moś z  zespołem, 
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Gra-
nicznej, Orkiestry Sił Zbrojnych Ukra-
iny, Trio Andrzeja Jagodzińskiego, ze-
społu Kerekes Band z Węgier. Mogli też 
wziąć udział w 7 wieczorach autorskich 
i 3 projekcjach filmowych. ■

Mateusz Morawiecki – Człowiek Roku 2019
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III Kongres 
Bezpieczeństwa 
BIznesu
wpisany do oficjalnych Narodowych Obchodów 
Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Stowarzyszenie Wspierania 
Bezpieczeństwa Narodowego
oraz

Komitet Bezpieczeństwa Biznesu 
Krajowej Izby Gospodarczej 

„Sekretem  biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni”
Arystoteles Onassis

25-26.03.2020

zapraszają na

Szanowni Państwo!

„Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje więcej.”

W dniach 25 i 26 marca zapraszamy na wyjątkowy i bardzo 
ważny kolejny już Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, 
który wychodzi naprzeciw współczesnym zagrożeniom  
i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego 
kraju.
Dynamiczny rozwój przemysłu 4.0, nowych technologii, 
sztucznej inteligencji, sieci 5G i Internetu Rzeczy stwarza 
nowe i nieznane jeszcze zagrożenia i wyzwania dla 
gospodarki, rynków krajowych i zagranicznych, nowych 
relacji konkurencyjności, a nawet zwalczania się i ostrych 
rywalizacji kapitału zagranicznego i krajowego.
Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną, polską sprawą, 
a organizatorzy Kongresu – Komitet Bezpieczeństwa 
Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie 
Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wspomagają 
polskich przedsiębiorców.

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat 
zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, 
technologicznego, osobowego i prawnego. 
Szczególną uwagę zwrócimy na cyberzagrożenia, 
szpiegostwo gospodarcze, bezpieczeństwo sieci 
komputerowych, włamania, napady, wymuszenia i wycieki 
informacji. 
Przedstawimy korzyści wdrożenia przemyślanej polityki 
bezpieczeństwa firm i rozwiązania pozwalające zwiększyć 
zyskowność przedsiębiorstw dających gwarancję 
bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji 
oraz wiarygodność i solidność partnerską.

Przedsiębiorco! Twój biznes i Twoje bezpieczeństwo zależy  
od Ciebie.

Dodatkowe informacje o Kongresie znajdą się na stronie 
www.ksoin.pl i www.swbn.pl.
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IX Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, czyli 
dlaczego warto było być w Katowicach
Katowice to nie tylko Europejski Kongres Gospodarczy, lecz także Europejski Kongres 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Powinniśmy o tym pamiętać, bo warto być na obu.

Autor Rafał Korzeniewski 

Europejski Kongres Gospo-
darczy odbywa się w maju, 
Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w 

październiku. Poza tym więcej je łączy 
niż dzieli. Oba odbywają się w tym sa-
mym miejscu, w ultranowoczesnym, 
skrytym po ziemią Europejskim Cen-
trum Kongresowym w Katowicach. 
Oba są trzydniowe. Udział w obu kon-
gresach jest bezpłatny i otwarty dla 
każdego zainteresowanego. W ostatnim 
Europejskim Kongresie Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw wzięło udział 
8 tysięcy osób – jest to liczba robiąca 
wrażenie. W Europejskim Kongresie 
Gospodarczym jeszcze więcej, bo 12,5 
ty  siąca osób. Tematyka obu kongresów 
jest w gruncie rzeczy podobna, dlatego 
większość osób jest uczestnikami obu 
wydarzeń. 

Mimo tych podobieństw nie są to 
wydarzenia konkurencyjne i nie należy 
ich tak traktować. Organizatorzy są, co 
prawda, różni, ale wiele nazwisk ludzi 

zaangażowanych w te wydarzenia się 
powtarza, choćby nazwisko prof. Jerze-
go Buzka, przewodniczącego komitetu 
honorowego Europejskiego Kongresu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
a jednocześnie przewodniczącego Rady 
Europejskiego Kongresu Gospodar
czego. 

Zaproszenie jest skierowane przede 
wszystkim do przedsię  biorców. W przy   
padku Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, jak na to 
sama nazwa wskazuje, chodzi zwłaszcza 
o tę grupę, w każdym kraju stanowią-
cą przygniatającą większość. Jest on też 
trochę mniej oficjalny, a bardziej prak-
tyczny, jeśli idzie o program. Program 
bardzo rozbudowany, dla ułatwienia, 
czy raczej w nadziei, że tak to zadzia-
łała, podzielono go na 12 ścieżek tema-
tycznych. Pomaga to jednak raczej nie 
wprost w  wyborze, a w eliminowaniu 
tematów mniej nas interesujących. Za-
letą jest tu na szczęście to, że wszyst-
ko odbywa się w jednym miejscu, jeśli 

interesujące nas sesje nie odbywają się 
jednocześnie, to bez problemu możemy 
wziąć w nich udział. Czym warto było 
się zainteresować? Jednym z takich te-
matów miał być brexit, jedna z poświę-
conych mu sesji odbyła się nawet przed 
oficjalnym otwarciem kongresu. Ale jak 
wszyscy wiedzą, Wielka Brytania na-
dal z Unii nie wychodzi, a tzw. wyjście 
po angielsku ma teraz prześmiewcze 
znaczenie: wyjdę, ale później. A gdy-
by referendum w sprawie brexitu po-
wtórzyć, to pewnie wcale, bo sondaże 
pokazują dość zgodnie, że tak jak po-
przednio wygrali nieznacznie zwolenni-
cy brexitu, tak teraz wygraliby je jego 
przeciwnicy. Dużo miejsca poświęcono 
współczesnym wyzwaniom gospodar-
czym, w tym związanym z gospodarką 
niskoemisyjną (to szczególne wyzwanie 
dla Śląska), pojawił się też temat elek-
tromobilności, a  także innowacjom 
oraz edukacji, w  tym przede wszyst-
kim szkolnictwu zawodowemu (chodzi 
choćby o zmiany będące konsekwencją 

Fot. materiały organizatoraBiznes i gospodarka
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likwidacji gimnazjów, młodzież pójdzie 
do szkół zawodowych – przemianowa-
nych na branżowe – oraz techników 
o rok wcześniej, a nauka w  nich się 
wydłuży). Wiele uwagi poświęcono 
marketingowi, ten temat nie pojawił 
się jednak po raz pierwszy, bo dla wie-
lu, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, 
to wielkie wyzwanie ale i szansa, jeśli 
wykorzysta się tu możliwości mediów 
społecznościowych. Szczególne zain-
teresowanie wzbudził temat radzenia 
sobie w sytuacjach kryzysowych, by nie 

zniszczyły one w trwały sposób wize-
runku firmy. Chowanie głowy w piasek 
jest w tym przypadku najgorszym roz-
wiązaniem, ale komunikaty w mediach 
muszą być bardzo przemyślane. 

Kongresowi tradycyjnie towarzyszy-
ły odbywające się równocześnie Targi 
Biznes Expo, które również należa-
ło odwiedzić, tu znów nie było z tym 
problemu, bo także odbywały się pod 
tym samym dachem. Zaprezentowało 
się tam w tym roku ponad 100 wystaw-
ców, nie zabrakło prelekcji i  prezen-

tacji. Jak zawsze w przypadku takich 
wydarzeń są one świetną okazją do na-
wiązania nowych kontaktów bizneso-
wych, urządzono nawet specjalne sesje 
networkingowe. 

Dla tych, którzy dawno nie byli 
w Katowicach, szokiem mogło być, jak 
bardzo zmieniło się to miasto, zwłasz-
cza jego centrum. By się o tym przeko-
nać, wystarczyło nawet na chwilę wyjść 
z kongresu i naprawdę warto było to 
zrobić mimo wypełniającego niemal 
szczelnie wszystkie trzy dni programu. 
Warto było też wpaść choć na chwilę do 
znajdującego się tuż obok Muzeum Ślą-
skiego, którego nową siedzibę otwarto 
kilka lat temu i podobnie jak centrum 
kongresowe zagłębiono w ziemi. 

Pozostaje jeszcze złożyć gratulacje 
organizatorowi kongresu, Regional-
nej Izbie Gospodarczej w Katowicach, 
którą jako współorganizatorzy wsparły 
Katowice wraz z całą metropolią gór-
nośląskozagłębiowską oraz wojewódz-
two i wojewoda śląski; a jako patron 
medialny także nasza redakcja i Klub 
Integracji Europejskiej. 

Jeśli nie byliście na kongresach, ko-
niecznie zróbcie to w przyszłym roku, 
bo tych, którzy byli raczej nie trzeba już 
przekonywać! ■

Biznes i gospodarka

Life Science Open Space  
po raz dziewiąty w Krakowie
„Otwarte innowacje” i „współpraca” oraz „zdrowie i jakość życia” to słowa klucze dla Life 
Science Open Space.

Autor Rafał Korzeniewski 

Tutaj nie ma osób przypad-
kowych, można tu spotkać 
partnerów do rozwoju inno-
wacyjnych projektów i usług 

służących zdrowiu i poprawie jakości 
życia. 26 listopada spotkali się oni już 
po raz dziewiąty w Międzynarodo-
wym Centrum TargowoKongresowym 
EXPO Kraków. Impreza, organizowa-
na przez Klaster Life Science Kraków, 
przyciągnęła ponad 400 osób z Polski 
oraz Czech, Belgii, Niemiec, Rumunii, 
Wielkiej Brytanii, Włoch a nawet dale-
kiej Japonii. Łącznie zaprezentowano 

140 prezentacji, z których większość 
było zaproszeniem do współpracy w ra-
mach różnego rodzaju innowacyjnych 
przedsięwzięć, projektów i startupów. 
Life Science Open Space towarzyszyła 
wystawa, na której swoją ofertę prezen-
towały 33 podmioty, w tym Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Miasto 
Kraków, Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego oraz Klastry Zrównowa-
żona Infrastruktura z Krakowa i Nutri-
BioMed z Wrocławia. Przyznano też 
nagrody, jako najlepszy startup otrzy-
mała ją firma GlucoActive, nagrodzono 

również najlepszą prezentację i wystą-
pienie. Life Science Open Space zakoń-
czył się przy dźwiękach argentyńskiego 
tanga, które towarzyszyło ostatniej se-
sji, zdecydowanie niesztampowej, na-
zwanej Inspiracje. Zaproszono do niej 
ludzi, którzy robią niezwykłe rzeczy, by 
opowiedzieli o tym uczestnikom i za-
razili ich swoją pasja. Bo z Life Science 
Open Space powinniśmy wyjechać na-
ładowani energią! A potem była muzy-
ka na żywo, lekcja tańca i afterparty...

Fot. materiały organizatora
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Kongres 590, czyli o tym,  
co najważniejsze.  
O polskiej gospodarce! 
Autor Rafał Korzeniewski 

Czwarta już edycja Kongresu 
590 odbyła się w paździer-
niku zeszłego roku, na kilka 
dni przed wyborami. Licznie 

pojawili się politycy, a kongres otwo-
rzył prezydent Andrzej Duda, który 
uczestniczył we wszystkich dotychcza-
sowych edycjach kongresu. W swoim 
wystąpieniu zachęcał między innymi 
do powrotu do Polski tych, którzy 
wyjechali z niej w poszukiwaniu pracy 
i lepszych warunków życia, bo „Polska 
proponuje dzisiaj lepsze warunki niż to, 
co oferują państwa na zachodzie Euro-
py, czy też to, co czasem można uzyskać 
za oceanem...”. Mówił o ambicjach, by 
„Rzeczpospolita stawała się państwem 
coraz mocniejszym, zamożniejszym”. 
I nawet jeśli ambicje, które zgłaszamy 
ktoś uważa za wybujałe, to „jeżeli nie 
ma się bardzo wybujałych ambicji, osią-
ga się bardzo niewiele. Mamy wybujałe 
ambicje po to, by osiągnąć jak najwię-

cej”. Wyraził też nadzieję, że niedługo 
już będzie można podróżować bez wiz 
do Stanów Zjednoczonych, co jak wie-

my, stało się rzeczywistością już miesiąc 
później. Nie zabrakło w jego wystą-
pieniu wielkiej polityki, jak projektu 

Fot. mareriały organizatora
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Trójmorza, do którego, jak wyraził na-
dzieję, włączą się Stany Zjednoczone, 
a także apelu do przedsiębiorców, bez 
których udziału nie da się zrealizować 
ambitnych planów gospodarczych. Tak 
jak podczas poprzednich edycji, kon-
gres był okazją do wręczenia nagród 
gospodarczych Prezydenta RP (to już 
stały punkt programu). Z rąk Andrzeja 
Dudy podczas wieczornej gali pierw-
szego dnia kongresu nagrodę odebrali 
przedstawiciele siedmiu firm, wśród 
nich znana firma odzieżowa LPP SA 
w kategorii Narodowy Sukces i Ochnik 
SA (odzież i galanteria skórzana), któ-
ry otrzymał nagrodę w kategorii Firma 
Rodzinna. Przyznano też nagrodę in-
dywidualną dla Czesława Langa, który 
jest znany przede wszystkim ze swoich 
sukcesów jako kolarz (był też pierw-
szym polskim kolarzem zawodowym), 
i który sprawdził się także w biznesie 
jako organizator Tour de Pologne. To 
jemu właśnie wyścig zawdzięcza swą 
obecna rangę.

Drugiego dnia w nowoczesnym cen-
trum kongresowym G2Arena, goszczą-

cym Kongres 590 od pierwszej edycji, 
wystąpił premier Mateusz Morawiec-
ki (również uczestnik wszystkich jego 
edycji), który powiedział, że: „Będzie-
my dmuchać i chuchać na każdego pol-
skiego, uczciwego przedsiębiorcę, na 
wszystkich polskich pracowników. Bo 
to jest droga do realizacji polskiego mo-
delu państwa dobrobytu”. A jako jedno 
z ważniejszych wyzwań stojących przed 
Polską wymienił demografię i pochwalił 
się środkami, jakie rząd przeznacza na 
politykę prorodzinną (w tym rozszerze-
nie programu 500+ na pierwsze dziec-
ko), ale mówił też, tak jak prezydent 
Andrzej Duda, o wyzwaniu, jakim jest 
spowodowanie powrotu jak najwięk-
szej liczby Polaków z zagranicy, bo już 
teraz potrzebuje ich nasz krajowy rynek 
pracy. Wśród licznych gości kongresu 
warto wymienić najważniejszego wte-
dy ministra odpowiadającego za sferę 
gospodarczą, Jerzego Kwiecińskiego, 
stojącego na czele resortów finansów 
oraz inwestycji i rozwoju, który zapo-
wiedział aktualizację stworzonej przez 
Mateusza Morawieckiego, wtedy jesz-

cze wicepremiera, Strategii Zrówno-
ważonego Rozwoju (potocznie zwanej 
planem Morawieckiego), a która, jak 
dodał, została do tego momentu zreali-
zowana już w dwóch trzecich. 

Dlaczego Kongres 590, bo pewnie 
dla wielu brzmi to jednak zagadkowo 
i wypada to wyjaśnić? 590 to prefix 
oznaczający w kodzie kreskowym pro-
dukt z Polski. Ale w tym wypadku nie 
chodzi o promocję polskich wyrobów, 
a o całą polską gospodarkę. Kongres to 
miejsce debaty o tym, jak ją wzmocnić, 
jak uczynić z niej gospodarkę liczącą się 
w świecie. Jest miejscem wymiany po-
glądów przedsiębiorców, naukowców 
i polityków. 

Tak, jak w zeszłym roku, Kongres 
590 zgromadził około sześciu tysię-
cy uczestników, co stawia go w rzę-
dzie największych wydarzeń tego typu 
w kraju. Oprócz członków rządu jako 
prelegenci wystąpili prezesi najwięk-
szych firm, przede wszystkim państwo-
wych, naukowcy i eksperci. Nie zabra-
kło też gości z zagranicy. I jak zawsze 
licznych dziennikarzy. Ale najważniejsi 
byli przedsiębiorcy, to oni stanowili 
większość uczestników. Ci duzi, średni, 
mali i ci mikro, w tym przedstawiciele 
startupów, bo bez nich nie można sobie 
wyobrazić rozwijającej się gospodarki. 
Program kongresu podzielono na po-
nad sto paneli. Oprócz obrad plenar-
nych w programie znalazło się wiele 
sesji odbywających się równolegle w aż 
dziewięciu miejscach. A wśród tema-
tów, które się pojawiły, były Centralny 
Port Komunikacyjny (nie po raz pierw-
szy), aktualny temat fuzji Orlenu i Loto-
su, partnerstwo ze Stanami Zjednoczo-
nymi na płaszczyźnie gospodarczej (co 
nam, jak dotąd, jednak niezbyt wycho-
dzi), niemożliwe do pominięcia tematy  
egos podarki i epaństwa. Bo jedno 
i drugie staje się cyfrowe (określenie 
wirtualne byłoby tu jednak niezręcz-
ne, chodzi bowiem o realną gospo-
darkę i realne państwo). I oczywiście 
energetyka, przed nami poważne de-
cyzje dotyczące miksu energetycznego 
i uzgodnienia naszej polityki z polityką 
energetyczną i klimatyczną Unii. Wyli-
czać można długo. I ani myślimy rela-
cjonować tego, co się wydarzyło punkt 
po punkcie, a istotą tego typu wydarzeń 
jest to, aby tam być samemu. Była to 
też, jak zawsze podczas takich dużych 
wydarzeń, okazja do nawiązania no-
wych kontaktów biznesowych, które  
z pewnością zaprocentują w przyszłości. 
I to jest jeszcze jeden powód. Następna 
okazja już na jesieni tego roku!         ■
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VII IT Future Expo za nami!
Autor Rafał Korzeniewski 

IT Future Expo, najważniejsze do-
roczne spotkanie tej branży, odbyło 
się znów na stadionie, ale tym ra-
zem był to nie stadion Narodowy, 

lecz stadion Legii. IT Future Expo to 
3000 tysiące uczestników, 100 wystaw-
ców, te liczby robią wrażenie, a przecież 
chodzi o wydarzenie branżowe. Wstęp 
był dla gości darmowy, ale zaproszono 
tylko przedsiębiorców, ludzi z branży 
i potencjalnych klientów. Bo targi mają 
służyć pozyskaniu nowych klientów 
i partnerów biznesowych. A o tym, że 
to się udaje świadczy fakt, że targi od-
bywają się już po raz siódmy i cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem. Jest 
jeszcze jeden powód, dla którego nie 
zmniejsza się zainteresowanie targami, 
chodzi o to, by trzymać rękę na pulsie,  
być na bieżąco z tym, co dzieje się w 
bran  ży. Podkreśleniem wagi wydarzenia  
był honorowy patronat, jaki objęły nad 
nim Ministerstwo Cyfryzacji, Minister-
stwo Przedsiębiorczości i  Technologii 
oraz Polskie Towarzystwo Informa
tyczne. 

Z pewnością uwagę na targach 
zwróciły stające na niektórych sto-
iskach statuetki Lidera IT. To nagro-
da w konkursie, którego gala odbyła 
się dzień wcześniej także na stadionie 
Legii. Konkurs to podsumowanie do-
konań branży IT w zeszłym roku. Na-
grodzono najciekawsze rozwiązania aż 
w 18 kategoriach, w których wyborze 
wzięli udział internauci. Listę laure-
atów zamieściliśmy w wydaniu interne-
towym magazynu.

Gali nadano godną odnotowania 
oprawę, odbyła się debata liderów tej 

branży, do udziału w niej zaproszono 
też prawników, bo jednym z tematów 
było zagadnienie, czy sztuczna inteli-
gencja może ich w przyszłości zastąpić. 
Pewnie spodziewacie się, że padła odpo-
wiedź twierdząca, a wcale nie! I to nie 
tylko dlatego, że ta sztuczna inteligen-
cja jest wciąż niezbyt inteligentna. Mam 
osobiście niezbyt dobre doświadczenia 
ze sztuczną inteligencją pracującą dla 
jednej z sieci komórkowych, która mia-
ła nawet imię, ale nie sposób jej było 
wytłumaczyć, że internet nie działa, i to 
jest mój problem. W końcu jednak, na 
szczęście, pozwoliła mi porozmawiać 
z  konsultantem. Sztuczna inteligencja 
okazała się w tym wypadku niezbyt roz-
garnięta. To się jednak może z czasem 
poprawić, bo sztuczna inteligencja się 
uczy i dziś już wygrywa z arcymistrza-
mi szachowymi, co kiedyś było nie do 
pomyślenia. Nie zmieni się jednak to, 
że człowiek jako interfejs jest po prostu 
przyjaźniejszy. Prawnicy mogą zatem 
spać spokojnie. W prostszych przypad-
kach jednak sztuczna inteligencja za-
stępuje człowieka już dzisiaj, choćby tę 
panią siedząca na kasie w sklepie. Jedna 
z nagród wręczonych podczas gali do-
tyczyła wirtualizacji pracowników, czyli 
zastępowania ich przez sztuczną inteli-
gencję (nagroda w kategorii BI Trends). 
Bo to się już dzieje na naszych oczach! 
Był jeszcze bardzo udany koncert Patry-
cji Malinowskiej oraz bankiet, a przy 
okazji szansa na nawiązanie nowych 
kontaktów biznesowych. 

Jeszcze więcej okazji do ich nawiąza-
nia było następnego dnia podczas tar-

gów. Także nasza redakcja wraz z  klu-
bem Integracji Europejskiej wystawiła 
tam własne stoisko. Ale targi to nie 
tylko odwiedzanie stoisk. Tradycyjnie 
targom IT FUTURE Expo towarzyszył 
również IT Future Congress, podczas 
którego można było zapoznać się z pre-
lekcjami z zakresu bezpieczeństwa IT, 
data center, BPM czy sztucznej inteli-
gencji, bo ten temat pojawił się i tutaj. 
A największe zainteresowanie wzbudzi-
ła debata poświęcona próbie odpowie-
dzi na pytanie, dziś chyba już retorycz-
ne, czy warto robotyzować procesy biz-
nesowe? Retoryczne, bo dziś np. to, czy 
możemy otrzymać kredyt, jest oceniane 
przez roboty nawet w małych bankach 
spółdzielczych. IT Future to nie jedyne 
wydarzenie towarzyszące targom IT 
Future Congress, bo podczas kolejnych 
edycji dołączył też Developer Congress, 
konferencja dla programistów oraz IT 
Career Summit, targi pracy dla specjali-
stów z branży IT, o czym warto uprze-
dzić, gdyż może się okazać, że będziemy 
musieli poszukać nowego pracownika, 
bo nasz, którego wysłaliśmy na targi, 
stał się łupem headhunterów. 

Do zobaczenia zatem za rok, spo-
tkamy się na pewno: z wystawcami i z 
tymi, którzy chcą zastosować rozwiąza-
nia z dziedziny IT u siebie. Bo tego typu 
wydarzenia wciąż mają rację bytu, także 
w dobie internetu. 

Już pewnie niedługo na stronie IT 
Future Expo pojawią się informacje 
o  kolejnej edycji targów, warto więc 
podać jej adres: www.itfuture.pl. 

Pełną relację z targów wraz z listą 
laureatów IT Future Awards zamieścili-
śmy w internetowym wydaniu naszego 
magazynu  ■
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Na PPK zyska pracownik,  
ale i przedsiębiorca
Firmy zatrudniające od 50 do 250 pracowników przygotowują się do wdrożenia  
Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Autorka Agnieszka Majcher

Wdrożenie PPK będzie  
wiązało się z  wieloma 
czynnościami: wybo-
rem instytucji finanso-

wej, pod  jęciem rozmów z reprezen-
tacją pracowników, zawarciem umów 
na zarządzanie i  prowadzenie PPK. 
Nowy element systemu emerytalnego 
nie musi jednak kojarzyć się wyłącznie 
z  obowiązkami. Na PPK skorzystają 
przede wszystkim pracownicy, ale rów-
nież pracodawcy mogą czerpać korzyści 
z tego rozwiązania.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, 
że menedżerowi odpowiedzialnemu za 
wdrożenie Pracowniczych Planów Ka-
pitałowych pozostaje jedynie chwycić 
się za głowę: zaplanowanie dodatko-
wych wydatków w  budżecie, dosto-
sowanie systemu rozliczeniowego czy 
oczekiwania informacyjne pracowni-
ków mogą spędzać sen z  powiek. Po-
dejmowanie przewidzianych w ustawie 
obowiązków wymaga od przedsiębior-
stwa wykorzystania zasobów finanso-
wych oraz kadrowych, co niekoniecz-
nie musi wzbudzać entuzjazm. Wygene-
rowane koszty mogą okazać się jednak 
inwestycją zmierzającą do budowy ryn-
kowej pozycji firmy.

Dzisiejszą sytuację na rynku pracy 
określa się mianem „rynek pracowni-
ka”. W zależności od danej branży sy-
tuacja może kształtować się odmiennie, 
ale utrzymująca się niska stopa bezro-
bocia w Polsce pokazuje, że znalezienie 
pracy przestaje być wyzwaniem. Pra-
codawcy chcąc znaleźć odpowiednie-
go kandydata na stanowisko, muszą 
zmierzyć się z  określonymi wymaga-
niami płacowymi i zapewnić atrakcyjne 
warunki. Liczą się nie tylko wysokie 
zarobki, lecz także atmosfera w pracy, 
możliwość rozwoju osobistego, a  na-
wet korzystna lokalizacja firmy. Coraz 
więcej przedsiębiorstw podejmuje dzia-
łania w  ramach employer brandingu, 
czyli budowy wizerunku „pracodawcy 
z wyboru”. Działania te są ukierunko-
wane nie tylko na potencjalnych pra-

cowników, lecz także na wzmacnianie 
relacji wewnątrz firmy. I  choć Pra-
cownicze Plany Kapitałowe mają być 
przede wszystkim elementem zabezpie-
czenia emerytalnego, mogą przysłużyć 
się również realizacji polityki kadrowej.

Jak wykorzystać nowe rozwiązanie 
w  budowie lojalności pracowników? 
Należy przede wszystkim pokazać, 
że jego wdrożenie traktuje się poważ-
nie. Zainteresowanie mechanizmami 
PPK wzrasta z każdym miesiącem – aż 
do momentu, gdy zostaną naliczone 
pierwsze wpłaty. Jakie będę miał ko-
rzyści z  uczestnictwa w  systemie? Czy 
pracodawca naliczy wpłaty dodatko-
we? Od czego będą one uzależnione? 
To pytania, które osoby zatrudnione 
zadadzą w  pierwszej kolejności. Co 
prawda, wiele obowiązków informacyj-
nych spoczywa na instytucjach finanso-
wych, warto jednak, by również praco-
dawcy zadbali o sprawną komunikację 
i  wyznaczyli osoby odpowiedzialne za 
przekazanie informacji o  warunkach 
i zasadach uczestnictwa.

Kluczowym elementem motywacyj-
nym jest określenie wysokości wpłaty 
dodatkowej po stronie pracodawcy. 
Zasilenie obligatoryjne firmy wyniesie 
1,5% wynagrodzenia brutto osoby za-
trudnionej. Można je jednak zwiększyć, 
maksymalnie o dodatkowe 2,5%. Wa-
runki różnicowania wpłat będą zależeć 
od inwencji firmy. Przyjęte kryteria nie 
powinny mieć jednak charakteru dys-
kryminującego i  zostać ustalone w  re-
gulaminie wynagradzania lub w  ukła-
dzie zbiorowym pracy. Przemyślany 
system udzielania wpłat dodatkowych 
z pewnością okaże się efektywnym na-
rzędziem polityki kadrowej zapobiega-
jącym nadmiernej rotacji i służąc obni-
żeniu kosztów rekrutacji.

Korzystny wpływ na gospodarkę
PPK dla pracowników mają być 

przede wszystkim dodatkowym za-
bezpieczeniem emerytalnym bez ob-
ciążenia podatkiem od zysków kapi-

tałowych. A  dla pracodawców? Także 
w tym przypadku zostały przygotowa-
ne korzyści fiskalne. Wpłaty wnoszone 
przez firmę będzie można zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodu, a przez 
to zmniejszyć podatek. Ponadto, część 
opłacana przez pracodawcę nie będzie 
wliczana do wynagrodzenia podstawo-
wego pracownika stanowiącego pod-
stawę do ustalenia wysokości składek 
na ubezpieczenia społeczne.

Zaskakującym jest, jak często w de-
bacie nad PPK pomija się wątek długo-
falowych efektów wdrożenia systemu, 
choć – z punktu widzenia kondycji pol-
skiej gospodarki – zagadnienie wydaje 
się niezwykle interesujące. Przewiduje 
się, że potencjalny sukces Pracowni-
czych Planów Kapitałowych istotnie 
przyczyni się do poprawy kondycji 
sektora prywatnego. Większe emery-
tury mają przełożyć się na wzrost po-
pytu konsumpcyjnego wśród emery-
tów, a przez to pozytywnie wpłynąć na 
gospodarkę. Firmy zwiększą nakłady 
inwestycyjne i będą zarabiać więcej. Ja-
kiej skali napływów należy oczekiwać? 
Rządowe szacunki zakładają 75pro-
centową partycypację w  PPK osób 
uprawnionych, choć nawet obecność 
co drugiego pracownika na początku 
funkcjonowania systemu będzie można 
uznać za zadowalającą.

Za skalę partycypacji w dużej mierze 
będzie odpowiadać reguła automatycz-
nego zapisu. Dzięki niej, mimo dobro-
wolności udziału w  systemie, z  PPK 
najprawdopodobniej skorzystają milio-
ny obywateli. Na rynek finansowy trafi 
spory zastrzyk kapitału, który wzmocni 
rynek akcji. Wejście PPK w  życie jest 
korzystnie postrzegane przez zagranicz-
nych inwestorów, którzy mają doświad-
czenia z  funkcjonowania podobnych 
rozwiązań w  krajach Europy Zachod-
niej. W ich percepcji nowe rozwiązanie 
w ramach polskiego systemu emerytal-
nego będzie oznaczać stały napływ ka-
pitału każdego roku, a w konsekwencji 
poprawę płynności rynku.

Biznes i gospodarka
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W paragrafie

Sukcesja międzypokoleniowa –  
nie taki diabeł straszny
Temat sukcesji międzypokoleniowej staje się coraz bardziej popularny, szczególnie  
w środowisku firm rodzinnych. Przez wiele osób jest jednak kojarzony tylko z obowiązującą 
od zeszłego roku instytucją zarządcy sukcesyjnego. Czym zatem naprawdę jest sukcesja? 
Czy jej planowanie to faktycznie potrzeba, czy tylko najnowszy trend?

Autorka Katarzyna Karpiuk  
Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski 
Zespół ds. Sukcesji w biznesie

Wielu przedsiębiorców, któ  
rzy zaczynali tworzyć 
swoje firmy na przeło-
mie lat 80. i 90. XX wie-

ku, zaczyna się zastanawiać nad ich 
przyszłością i  „przekazaniem pałecz-
ki” następnemu pokoleniu. Właściciele 
firm rodzinnych bardzo często traktują 
prowadzony biznes jak własne „dziec-
ko” – nic więc dziwnego, że z  troską 
i uwagą podchodzą do tego, jakże waż-
nego etapu, jakim jest jego przekazanie. 
Należy pamiętać, że ten moment i tak 
nastąpi, nawet jeżeli odbędzie się to 
w sposób nieplanowany.

Po co planować?
Powstaję zatem pytanie, po co 

plan? Skoro to i tak jest nieuniknione? 
W przypadku braku wdrożenia jakich-
kolwiek mechanizmów sukcesyjnych 
zastosowanie znajdą przepisy obowią-
zującego prawa spadkowego. W  pro-
stych przypadkach, szczególnie w kon-
tekście sytuacji rodzinnej, może to oka-
zać się wystarczające. Niemniej jednak, 
nawet wówczas rodzi pewne ryzyka, 
zwłaszcza z uwagi na czas niezbędny do 
przeprowadzenia postępowania spad-
kowego. To z  kolei może powodować 
okresowy brak podmiotu zdolnego do 
podejmowania decyzji, kluczowych dla 
działalności operacyjnej firmy. Ponad-
to: wielość spadkobierców i  koniecz-
ność wyłonienia jednego z  nich, jako 
przedstawiciela, do wykonywania praw 
wspólnika, może potencjalnie genero-
wać konflikty, a w konsekwencji dalsze 
wydłużenie procesu decyzyjnego, na 
co większość przedsiębiorstw, z ekono-
micznego punktu widzenia, nie może 
sobie pozwolić. Tu pojawia się argu-
ment, że wystarczy przecież prosty te-

stament. Testament jest jak najbardziej 
rekomendowanym narzędziem, ale bez 
kompleksowego ujęcia sytuacji rodzin-
nej może doprowadzić do powstania 
roszczeń zachowkowych. Z  uwagi na 
to, że do tej pory, mimo prób podjętych 
w trakcie prac nad tzw. pakietem przyja-
zne prawo, nie wprowadzono możliwo-
ści miarkowania i rozłożenia zachowku 
na raty, jest on należny w  formie pie-
niężnej jednorazowo. W sytuacji, w któ-
rej głównym składnikiem majątkowym 
masy spadkowej jest firma, może to do-
prowadzić do utraty jej płynności finan-
sowej, a w skrajnych przypadkach także 
do likwidacji. 

Powyższej sytuacji można jednak 
uniknąć właśnie dzięki planowaniu. Już 
sam proces tworzenia planu pozwala 
na zidentyfikowanie potencjalnych ry-
zyk, jakie mogą się pojawić w związku 
z  przekazaniem firmy sukcesorom. To 
z kolei pozwala na przygotowanie od-
powiednich mechanizmów, które po-
zwolą na zminimalizowanie tych ryzyk 
bądź nawet całkowite ich wyelimino-
wanie, a w konsekwencji na bezpieczne 
i skuteczne przekazanie biznesu. 

Jak planować?
Nie istnieje jeden uniwersalny model 

sukcesji. Każdorazowo jest on zależny 
m.in. od indywidulanej sytuacji dane-
go przedsiębiorstwa, sytuacji rodzinnej 
właścicieli firmy, hierarchii ich wartości 
czy też planów odnoszących się do przy-
szłości firmy. Niemniej jednak można 
wyróżnić kilka etapów, które przybliżą 
nas do planu skrojonego na miarę. 

Przede wszystkim o  sukcesji należy 
zacząć rozmawiać z  dużym wyprze-
dzeniem. Proces planowania, jeżeli ma 
być skuteczny i  w pełni dopasowany 

do potrzeb właściciela firmy, jest dłu-
gotrwały i  niejednokrotnie wymaga 
przeprowadzenia wielu, nie zawsze 
łatwych, rozmów w kręgu rodzinnym. 
Od tego właśnie, a konkretnie od ma-
jątku rodzinnego należałoby rozpocząć 
cały proces. Przede wszystkim należy 
określić, jakim majątkiem prywatnym 
dysponujemy i  co, oprócz firmy, bę-
dziemy przekazywać sukcesorom. Jest 
to także doskonała okazja, aby dokonać 
przeglądu wszelkich polis ubezpiecze-
niowych, instrumentów oszczędnościo-
wych itp., szczególnie pod kątem me-
chanizmów wypłaty środków na rzecz 
uposażonych. 

Następnym rekomendowanym kro-
kiem jest dokonanie swoistego audy-
tu rodzinnego przedsiębiorstwa. Tu 
w  szczególności należy zwrócić uwagę 
na formę prawną, w  jakiej jest prowa-
dzona firma. Najbardziej ryzykowne, 
pod kątem kwestii sukcesyjnych, jest 
prowadzenie przedsiębiorstwa w  for-
mie jednoosobowej działalności gospo-
darczej (niezależnie od liczby zatrud-
nionych osób i wielkości samego bizne-
su). W takim przypadku bowiem firma 
jest ściśle związana z  osobą jej właści-
ciela – osobą fizyczną. W  razie śmier-
ci właściciela, z  mocy samego prawa, 
firma przestaje istnieć. Pewnym reme-
dium jest, wspomniana już na wstępie, 
instytucja zarządcy sukcesyjnego – jego 
wyznaczenie chroni, co prawda, przed 
automatycznym rozwiązaniem przed-
siębiorstwa, ale nadal jest to rozwiąza-
nie o  charakterze czasowym. W  przy-
padku spółek prawa handlowego sytu-
acja jest mniej dramatyczna – spółka nie 
musi ulec rozwiązaniu z chwilą śmierci 
wspólnika, ale w przypadku braku pla-
nowania zadziałają wspomniane już 
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mechanizmy prawa spadkowego. Przy 
okazji takiego audytu, warto także 
przejrzeć kwestie związane m.in. z wła-
snością nieruchomości należących do 
firmy, a  także umowy z  instytucjami 
finansującymi, szczególnie pod kątem 
obostrzeń dotyczących zmiany właści-
ciela. Pozwoli to na wyjaśnienie i upo-
rządkowanie pewnych spraw, jeszcze 
przed przekazaniem biznesu, a to z ko-
lei znacznie ułatwi sukcesorom przeję-
cie sterów. 

Płynnie przechodzimy do etapu, 
na którym należy określić grono suk-
cesorów. W  większości przypadków, 
w  pierwszej kolejności są brane pod 
uwagę dzieci – i  tu może pojawić się 
problem. Dziecko wcale nie musi 
być zainteresowane przejęciem firmy, 
może nie mieć odpowiednich predys-
pozycji, a  może też pojawić się sytu-
acja, w której kilkoro dzieci chciałoby 
„przejąć pałeczkę”. Może się również 
okazać, że nie mamy naturalnych suk-
cesorów. Wszystkie ze wskazanych 
przykładowych sytuacji można od-
powiednio przewidzieć i  rozwiązać 
związane z nimi trudności, o ile z wy-
starczającym wyprzedzeniem podejmie 
się rozmowy i  stworzy, a  następnie 
wdroży plan sukcesji, dopasowany do 
potrzeb nestora.

Fundacja rodzinna jako nowe narzędzie?
Rodzime prawo przynosi nam do 

dyspozycji wachlarz rozwiązań przy-
datnych przy planowaniu sukcesyjnym. 
Nie są one idealne i  nie rozwiązują 
wszelkich problemów, niemniej jednak, 
przy odpowiedniej korelacji poszcze-
gólnych narzędzi, jesteśmy w  stanie 
w  znacznym stopniu zminimalizować 
ryzyko nieplanowanej sukcesji. Nowym 
sposobem na przeprowadzenie w pełni 
skutecznej i  bezpiecznej sukcesji może 
okazać się instytucja fundacji rodzinnej, 
znanej w wielu krajach, w tym europej-
skich. Fundacja rodzinna to instytucja 
posiadająca osobowość prawną, której 
przeznaczeniem jest w  szczególności 
odseparowanie majątku, w  tym udzia-
łów oraz akcji, od osoby jej założycie-
la, czyli fundatora, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu interesów wskazanych 
beneficjentów.

Od ponad dwóch lat trwają prace 
nad wprowadzeniem tej instytucji do 
polskiego systemu prawnego, czego 
rezultatem były, przeprowadzone je-
sienią 2019 roku, konsultacje społecz-
ne, w  trakcie których przedsiębiorcy 
wyraźnie opowiedzieli się za potrzebą 
jak najszybszego wprowadzenia tego 
rozwiązania. Razem z  Pawłem Tom-

czykowskim miałam przyjemność od 
samego początku brać udział w  tych 
pracach, tworząc główne ramy praw-
ne, które umożliwiają powołanie fun-
dacji rodzinnej w  Polsce. W  naszym 
przekonaniu projektowane rozwiąza-
nie uzupełni aktualną lukę i pozwoli na 
bezpieczne przeprowadzenie procesu 
sukcesji międzypokoleniowej. Z jednej 
strony przedsiębiorca, jako fundator, 
wykorzystując możliwość elastycznego 
kształtowania regulacji korporacyjnych 
fundacji, zapewni swojemu biznesowi 
kontynuację, minimalizując przy tym 
ryzyko jego przejścia w obce ręce bądź 
rozdrobnienia (w związku z kwestiami 
działu spadku), z  drugiej zaś, dzięki 
pełnej dowolności określenia grup be-
neficjentów i ich uprawnień, zabezpie-
czy przyszłość ważnych dla niego osób, 
w  pełniejszym zakresie niż pozwalają 
na to aktualne przepisy dotyczące dzie-
dziczenia. 

Proces sukcesji biznesu, jeśli ma być 
skuteczny i  maksymalnie bezpieczny, 
niewątpliwie wymaga szczegółowego 
planowania oraz identyfikacji ryzyk 
związanych z daną rodziną. To plano-
wanie, rozpoczęte odpowiednio wcze-
śnie, nie musi być wcale utrapieniem, 
a pozwoli na uniknięcie wielu skompli-
kowanych problemów w przyszłości. ■

Katarzyna Karpiuk,  
radca prawny w Kancelarii 
Ożóg Tomczykowski
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa 
spółek, z uwzględnieniem problematyki 
planowania sukcesyjnego. Współpracu-
je ze środowiskiem firm rodzinnych oraz 
doradza właścicielom firm rodzinnych, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących pla
nowania skuteczniej i bezpiecznej  suk 
cesji międzypokoleniowej. Jest także 
autorką projektu ustawy o fundacji ro
dzinnej przygotowanego we współ
pra cy ze środowiskiem firm rodzinnych  
w Polsce. 

O Kancelarii:
Kancelaria Ożóg Tomczykowski od wielu 
lat świadczy usługi kompleksowego do-
radztwa prawnopodatkowego. Prawnicy  
i doradcy podatkowi Kancelarii zajmują 
czołowe miejsca w krajowych i międzyna
rodowych rankingach branżowych, a z usług  
Kancelarii korzystają przedsiębiorcy z całej 
Polski i klienci zagraniczni. Zespół kilku-
dziesięciu ekspertów z Kancelarii wspiera 
klientów w takich obszarach, jak: CIT, PIT, 
VAT, podatek akcyzowy, ceny transferowe, 
postępowania podatkowe i sądowoadmi-
nistracyjne, compliance, prawo handlowe, 
fuzje i przejęcia oraz sukcesja w biznesie. 

Kontakt dla mediów:
Anna Kalbarczyk
Tel. kom.: +48 506 385 156
a.kalbarczyk@ozogtomczykowski.pl
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Odpowiedzialność zarządu  
spółki z o.o.
Prowadząc działalność gospodarczą, niezależnie od formy prowadzenia tej działalności, 
należy już na samym początku przeanalizować kwestie finansowe. Bardzo dobrze wówczas 
rozpatrzyć także kwestie odpowiedzialności za powstałe zobowiązania. 

Autorka Małgorzata Lewandowska

Zakładając przedsiębiorstwo, 
niemal zawsze przyjmuje-
my, że będzie pięknie i  od 
razu zaczniemy osiągać duże 

dochody, rzeczywistość jednak może 
nas rozczarować. Odpowiedzialność 
za zobowiązania przy jednoosobowej 
działalności gospodarczej jest oczywi-
sta. Inaczej odpowiedzialność za długi 
kształtuje się w  sytuacji spółki z  ogra-
niczoną odpowiedzialnością. Z jakiego 
powodu? Przede wszystkim dlatego, że 
spółka występuje w obrocie gospodar-
czym jako odrębny byt prawny. Sama 
może zaciągać zobowiązania oraz być 
podmiotem praw i obowiązków. Co za 
tym idzie – wiele osób uważa, że skoro 
spółka zaciąga zobowiązania to jedynie 
ona będzie za te zobowiązania odpo-
wiedzialna. Nic bardziej mylnego. 

Czy prezes zarządu lub sam zarząd mogą 
być odpowiedzialni za długi spółki z o.o.? 

Przepisy kodeksu spółek handlo-
wych, a  dokładnie art. 299 Kodeksu 
spółek handlowych, przewidują osobistą 
odpowiedzialność członków zarządu 
spółki z  ograniczoną odpowiedzial-
nością za jej zobowiązania wobec wie-
rzycieli spółki. Jest to przepis, który  
w sposób bezpośredni stanowi podsta-
wę odpowiedzialności zarówno człon-
ków zarządu spółki, jak i  prezesa za
rządu.

Jak kształtuje się odpowiedzialność?
Jeżeli egzekucja przeciwko spółce 

okaże się bezskuteczna, członkowie za-
rządu odpowiadają solidarnie za jej zo-
bowiązania. Co oznacza „solidarnie”? 
To nic innego jak możliwość wystąpie-
nie przez wierzyciela przeciwko które-
mukolwiek członkowi zarządu lub pre-
zesowi. To, co jest bardzo ważne, to to, 
że odpowiedzialność ta ma charakter 
nie tylko osobisty, lecz także nieograni-
czony. To oznacza, że wierzyciel może 
sięgnąć do majątku „prywatnego”, 

tj. osobistego członka zarządu w  celu 
zaspokojenia swojej wierzytelności 
czyli długu, który zaciągnęła spółka. 
Jest jednak tutaj jeden warunek: aby 
sięgnąć do majątku członka zarzą-
du, w  pierwszej kolejności wierzyciel 
musi sięgnąć do majątku spółki, czyli 
wszcząć postępowanie wobec spółki. 
Sytuacja trochę inaczej wygląda, jeśli 
spółka już nie istnieje w obrocie praw-
nym. Wtedy wierzyciel może wystąpić 
na drogę sądową bezpośrednio wobec 
członka zarządu.

Kiedy członek zarządu odpowiada za dłu-
gi spółki?

Ustalenie momentu odpowiedzial-
ności jest bardzo istotne z  punktu wi-

dzenia jej początku. Powszechnie przyj-
muje się, że najpierw zobowiązanie 
spółki musi być stwierdzone tytułem 
egzekucyjnym wydanym przeciwko 
spółce z o.o. Ta kwestia wymaga jednak 
omówienia, ponieważ nie zawsze tytuł 
egzekucyjny musi przybierać postać 
prawomocnego wyroku sądowego. Nie 
jest wykluczone istnienie tytułu egze-
kucyjnego w postać aktu notarialnego, 
w którym dłużnik poddaje się egzeku-
cji, czy też wyciągu z listy wierzytelno-
ści. W tej kwestii istotne jest, na jakich 
zasadach spółka zaciąga zobowiązania, 
coraz częściej bowiem są żądane zabez-
pieczenia w postaci np. weksla. Pocią-
gnięcie do odpowiedzialności członka 
zarządu jednak najczęściej będzie po-
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przedzone koniecznością wystąpienia  
z powództwem przeciwko spółce w celu  
uzyskania tytułu egzekucyjnego.

Dopiero wówczas, gdy egzekucja 
przeciwko spółce okaże się bezskutecz-
na, wierzyciel może wystąpić z  żąda-
niem zaspokojenia swojego roszczenia 
do członków zarządu spółki z o.o.. Co 
znaczy, że egzekucja z  majątku spółki 
jest nieskuteczna? Oznacza to, że wie-
rzyciel w  postępowaniu komorniczym 
nie może zaspokoić się z majątku spół-
ki – nie może uzyskać żadnych pienię-
dzy. Okoliczność bezskuteczności eg-
zekucji wykazujemy przede wszystkim 
za pomocą postanowienia komornika 
o  umorzeniu egzekucji z  powodu jej 
bezskuteczności. W  tym miejscu nale-
ży zwrócić uwagę na to, iż egzekucja 
prowadzona przeciwko spółce musi 
odnosić się do całego jej majątku, a nie 
jedynie do jego części.

Nie w  każdej sytuacji wszczyna-
nie egzekucji przeciwko spółce będzie 
konieczne. W  sytuacji gdy egzekucja 
przeciwko spółce mogłaby się od razu 
okazać bezskuteczna, wierzyciel może 
od razu występować przeciwko człon-
kom zarządu, aby uzyskać swoje pie-
niądze. Przekonanie zatem, że spółka 
z o.o. jest najbezpieczniejszą formą pro-
wadzenie działalności jest błędne z za-
łożenia. Podobnie jak przekonanie, że 
będąc członkiem zarządu, możemy np. 
próbować usprawiedliwiać się przed są-
dem, że nie zajmowaliśmy się sprawami 
finansowymi spółki. Zarząd to organ 
wykonawczy spółek kapitałowych, któ 
rego głównym zadaniem jest prowa-
dzenie spraw spółki i jej reprezentacja. 
A zatem z samego założenia niemożliwe 
jest aby członkowie zarządu próbowali 
się powoływać na niewiedzę w zakresie 
kondycji finansowej spółki.

Kto poza spółką odpowiada za jej długi?
Za konkretne zobowiązanie spółki 

odpowiadają osoby, które były człon-
kami zarządu w czasie powstania zobo-
wiązania, oraz te, które pełniły funkcję 
członka zarządu w  czasie, gdy zobo-
wiązanie to już istniało. Niewłaściwe 
jest również stwierdzenie, że członek 
zarządu spółki z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością odpowiada jedynie za 
te zobowiązania spółki, które powstały 
w okresie pełnienia przez niego funkcji 
członka. Przepis art. 299 Kodeksu spół-
ek handlowych nie zawiera ogranicze-
nia zakresu odpowiedzialności członka 
zarządu za zobowiązania spółki. Ważne 
jest też to, że członek zarządu pono-
si odpowiedzialność za zobowiąza-
nia spółki również po wykreśleniu go 
z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Początkowym okresem odpowie-
dzialności członka zarządu jest podjęcie 
uchwały powołującej go do pełnienia 
funkcji członka zarządu, nie zaś mo-
ment dokonania wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

Odpowiedzialności na podstawie art. 
299 ksh nie podlegają członkowie rady 
nadzorczej, komisji rewizyjnej, wspólni-
cy, prokurenci i pełnomocnicy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
członków zarządu spółki z  ograniczo-
ną odpowiedzialnością jest uzależniona 
od wykazania przez wierzyciela jedynie 
istnienia zobowiązania spółki oraz bez-
skuteczności egzekucji z majątku spółki. 

Co jest istotne, aby uchylić się od odpo-
wiedzialności?

Aby członek zarządu uchylił się od 
odpowiedzialności za zobowiązania 
spółki, musi przede wszystkim w  od-
powiednim czasie złożyć w  sądzie go-
spodarczym wniosek o upadłość spółki. 
Ten odpowiedni czas to, najogólniej 
rzecz ujmując, 30 dni od momentu 
zaistnienia niewypłacalności, tj. stanu, 
kiedy spółka nie może regulować swo-
ich zobowiązań finansowych. ■
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Z szuflady eksperta

Pracownicze Plany Kapitałowe –  
kiedy i jak wdrożyć?
Rozmowa z ekspertem Ewą Jakubczyk Cały
Rozmawia KRZYSZTOF JOŃCZYK

Czy PPK to program, który musi być 
wdrożony w  przedsiębiorstwie?

Jeżeli przedsiębiorstwo jest pra-
codawcą, to – zgodnie z  przepisami 
– wdrożenie Pracowniczego Planu Ka-
pitałowego jest obowiązkowe dla każ-
dego z  nich. Wyjątkiem jest sytuacja, 
kiedy przed datą obowiązku wdrożenia 
PPK w firmie istnieje Pracowniczy Pro-
gram Emerytalny.

Różny może być jedynie termin re-
alizacji tego obowiązku, który zależy od 
liczby osób zatrudnionych. 

Aktualnie PPK wdrażają pracodawcy 
zatrudniający powyżej 250 osób.

Od 1 stycznia 2020 roku obwiązek 
wdro  żenia będą miały podmioty za-
trudniające 50–249 osób, od 1 lipca 
2020 roku – zatrudniający 20–49 osób, 
a od 1 stycznia 2021 roku – pozostali 
pracodawcy, w  tym jednostki sektora 
finansów publicznych.

Każda kolejna grupa pracodawców, 
objęta obowiązkiem wdrożenia, będzie 
bardziej liczna, a czynności do wykona-
nia i podmiotów instytucji oferujących 
zarządzanie PPK tyle samo. Stąd proces 
wdrażania PPK w  przedsiębiorstwie 
warto rozpocząć jak najwcześniej.
W  jakich przypadkach pracodawca nie 
musi wdrażać PPK?

Pracowniczych Planów Kapitało-
wych nie muszą wdrażać mikroprzed-
siębiorcy, pod warunkiem, że wszystkie 
zatrudnione przez nich osoby złożą de-
klarację o rezygnacji.

PPK nie obejmuje osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą nieza-
trudniających pracowników lub zatrud-
niających do czynności niezwiązanych 
z tą działalnością.

Trzecia kategoria podmiotów to te, 
które dla swoich pracowników prowa-
dzą PPE, do którego przystąpiło mi-
nimum 25 pracowników, a  odprowa-
dzana składka wynosi minimum 3,5% 
wynagrodzenia. 
Jak liczyć liczbę osób zatrudnionych na 
potrzeby określenia terminu, od którego 
przedsiębiorca jest obowiązany utwo-
rzyć PPK? 

W  ustawie o  PPK mamy zdefinio-
wane pojęcie osoby zatrudnionej. Pod 
kątem tej definicji warto dokonać ana-
lizy osób zatrudnionych na określony 
w  ustawie dzień. Wynik takiej analizy 
pozwoli określić moment stosowania 
ustawy. Ważne aspekty to:
• do zatrudnionych należy zaliczyć nie 

tylko pracowników zatrudnionych 
na podstawie umowy o  pracę, lecz 
także między innymi zatrudnionych 
na umowach zlecenia, o ile obowią-
zuje odprowadzenie składek ZUS od 
tych zleceń, a  także osoby na urlo-
pach macierzyńskich i  wychowaw-

czych oraz osoby będące członkami 
rad nadzorczych 

• stan zatrudnienia z  uwzględnieniem 
definicji osób zatrudnionych ujętej 
w  ustawie, ustala się na koniec po-
przedniego półrocza, od którego 
ustawa staje się obowiązująca dla 
pracodawcy.

Czy pracownicy biorą udział w wyborze 
firmy zarządzającej PPK?

Pracodawca – podczas wyboru in-
stytucji zarządzającej PPK – jest zobo-
wiązany przeprowadzić konsultacje ze 
związkami zawodowymi, a jeśli ich nie 
ma, to z reprezentacją osób zatrudnio-
nych. Konieczne jest udokumentowa-
nie tych konsultacji, w tym wyboru re-
prezentacji załogi. W przypadku braku 
zgodności co do wyboru firmy zarzą-
dzającej – pracodawca ma możliwość 
samodzielnej decyzji w sprawie wyboru 
firmy zarządzającej.
Jak wybierać firmę zarządzającą PPK?

Instytucji finansowych zarządzają-
cych Pracowniczymi Planami Kapita-
łowymi jest obecnie 20. Ich oferty są 
zróżnicowane. Warto je ze sobą zesta-
wić, tak by były ze sobą porównywalne 
i  dające się ocenić pod kątem uprzed-
nio określonych kryteriów wyboru. 
Powinny one obejmować doświadcze-
nie instytucji w zarządzeniu aktywami, 
w szczególności funduszami inwestycyj-
nymi i  emerytalnymi, osiągane wyniki 
oraz uwzględniać interes przyszłych 
uczestników PPK. Taka analiza pozwoli 
wyłonić krótką listę instytucji, z który-
mi warto przystąpić do bezpośrednich 
rozmów. Oferty zarządzających PPK są 
stale dostępne na specjalnym portalu 
PFR.
Czy wprowadzenie PPK w  przedsiębior-
stwie będzie wymagać zmian w  sys-
temach finansowych i  kadrowopłaco-
wych?

Tak, będą konieczne zmiany w sys-
temach finansowych i kadrowo płaco-
wych. 

System kadrowopłacowy powinien 
umożliwiać uczestnikom PPK m.in.: 
utworzenie rejestru pracowników przy-

Jakubczyk-Cały 
Biegły rewident, ekspert rynku kapitałowego, 
ekspert w dziedzinie zarządzania
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stępujących, rejestru deklarowanych 
procentowych wpłat, rejestru wystą-
pień i przystąpień, naliczanie i ewiden-
cję miesięcznych wpłat, dokonywanie 
korekt, generowanie plików zgłosze-
niowych, wyrejestrowujących, aktu-
alizujących dane dla instytucji, a  także 
plików o  wpłatach składek PPK do 

instytucji finansowych. W pełni dosto-
sowany system kadrowopłacowy i  fi-
nansowy powinien dostarczyć rozwią-
zania zapewniające raportowanie da-
nych związanych z obsługą PPK, w tym 
w  szczególności: listy uczestników, 
zdarzeń związanych z  obsługą PPK 
od przystąpienia do programu, przez 
zmiany, jakie mogą nastąpić podczas 
uczestniczenia w PPK, aż po zakończe-
nie uczestnictwa, a także comiesięczne, 
kwartalne i roczne raporty naliczonych 
i odprowadzonych składek na poszcze-
gólnych pracowników w  podziale na 
składki pracodawcy i pracownika.

Pracodawca jest obowiązany prowa-
dzić dokumentację PPK. Ustawa prze-
widuje sankcje dla pracodawcy związa-
ne z nienależytym wykonywaniem tego 
obowiązku.
Jakie koszty poniesie pracodawca w związ  
ku z PPK?

Każdy pracodawca realizujący obo-
wiązek wdrożenia PPK poniesie koszty 
samego wdrożenia programu w  przed-
siębiorstwie. Będzie też pokrywał koszty 
związane z jego obsługą. W końcu będzie 
finansował składki podstawowe – mini-
malnie 1,5 % wynagrodzenia brutto pra-
cownika – leżące po stronie pracodawcy, 
a jak zostanie podjęta taka decyzja, także 
składki dodatkowe – max.2.5 %. 
Jakie korzyści osiągnie pracownik z wdro  
żenia PPK?

Pracownik jako uczestnik PPK ma 
możliwość korzystania z  zalet długo-
okresowego oszczędzania i  inwesto-
wania. Środki finansowe pochodzące 

z  jego składek, składek opłacanych 
przez pracodawcę oraz z  finansowa-
nych przez skarb państwa wpłaty po-
witalnej i  dopłat rocznych, wzbogaco-
ne o  wypracowane zyski z  inwestycji, 
mogą posłużyć jako dodatkowa emery-
tura, wsparcie finansowe w przypadku 
poważnego zachorowania lub jako po-

krycie wkładu własnego przez zakupie 
mieszkania. W trakcie trwania progra-
mu pracownik wpłaca na swój rachu-
nek – przez potrącenie z listy płac – 2% 
swojego wynagrodzenia, może zadekla-
rować też składkę dodatkową – 2%.

Następuje też potrącenie w  liście 
płac podatku dochodowego od wpłaty 
dokonanej przez pracodawcę.

Czyli w  momencie wypłaty po 60. 
roku życia środki pieniężne zgroma-
dzone na rachunku pracownika nie 
podlegają już opodatkowaniu. I pocho-
dzą z trzech źródeł: wpłat pracodawcy, 
pracownika, a także skarbu państwa, co 
sprawia, że ta forma długoterminowe-
go oszczędzania jest bardzo korzystna.
Czy każdy pracownik musi być objęty 
programem Pracowniczych Planów Kapi-
tałowych? Czy i jak można zrezygnować 
z  tej formy długoterminowego oszczę-
dzania?

Ustawa przewiduje automatyczny 
zapis osób między 18.–55. rokiem ży-
cia. Oznacza to, że wyłącznie pisemne 
oświadczenie ich woli może powodo-
wać nieobjęcie ich PPK. W przypadku 
osób między 55.–70. rokiem życia obję-
cie programem PPK następuje na wnio-
sek pracownika.
Czy rachunki pracownicze PPK są wła-
snością pracownika i pracownik jest ich 
dysponentem?

Ustawa gwarantuje, że rachunki PPK 
i środki zgromadzone na rachunkach są 
własnością pracowników.

Regulacje przewidują jednak zasa
dy dysponowania tymi środkami. Naj

korzystniejsze dla pracownika jest ko-
rzystanie z  wypłat po 60. roku życia, 
w okresie 10 lat. Jednakże ustawa prze-
widuje również możliwość dysponowa-
nia środkami w dowolnym momencie, 
łącznie z  pełną wypłatą środków, jed-
nakże w takim przypadku nie przysłu-
gują benefity dodatkowe, np. wpłaty 
skarbu państwa, a  od środków praco-
dawców wpłaconych na rachunek PPK 
pracownika następuje przesunięcie czę-
ści środków na indywidualny rachunek 
pracownika w ZUS.

Są jednak przypadki losowe, w któ-
rych ustawodawca przewidział  ko   
rzystanie z  tych środków bez tych 
dodat kowych ograniczeń, np. choro-
ba, wspo  maganie finansowania po-
trzeb mieszkaniowych.
Jak pracodawca powinien przygotować 
się do wdrożenia PPK?

Samo wdrożenie PPK w  przedsię-
biorstwie będzie procesem krótkookre-
sowym i jednorazowym. Jego efekty za 
to będę długookresowe i wielokrotnie 
weryfikowane zarówno przez uczest-
ników PPK, jak i instytucje sprawujące 
nadzór na programem. 

Nie czekając na termin obowiązy-
wania ustawy o  PPK, należy przepro-
wadzić wszechstronną analizę przed-
wdrożeniową, która da odpowiedzi na 
pytania o  terminy wdrożenia, pozwoli 
oszacować koszty, i  zdefiniować pro-
cesy związane z wdrożeniem i funkcjo-
nowaniem PPK w  przedsiębiorstwie. 
W  konsekwencji taka analiza przed-
wdrożeniowa będzie przewodnikiem 
wdrożenia PPK w przedsiębiorstwie.

Na jej podstawie zostaną zaplano-
wane działania związane ze sprawnym 
wdrożeniem PPK, zapewniony właści-
wy wybór firmy zarządzającej, zaprojek-
towana ścieżka komunikacji z  załogą, 
dokonane dopasowanie systemów fi-
nansowych, kadrowopłacowych, osza  
cowanie wpływu wdrożenia PPK na 
przyszłe wyniki przedsiębiorstwa, zosta-
nie zaprojektowana dokumentacja PPK, 
w tym formularze oświadczeń woli pra-
cowników oraz formatki raportowania 
dla potrzeb firmy zarządzającej.

Analiza przedwdrożeniowa pozwo-
li też na dokonanie zmian w  systemie 
organizacyjnym przedsiębiorstwa, bo 
prze   cież wdrożenie i  obsługa PPK to 
jeszcze jeden nowy proces działalno-
ści przedsiębiorstwa, którego działanie 
trzeba zaprojektować, realizować, a po-
tem nadzorować. W tym czasie należy 
też wybrać reprezentację załogi dla celu 
opiniowania wyboru firmy zarządzającej 
lub rozpocząć rozmowy z już istniejący-
mi w firmie związkami zawodowymi ■

Od 1 stycznia 2020 roku obwiązek wdro  żenia 
będą miały podmioty zatrudniające  
50–249 osób, od 1 lipca 2020 roku –  
zatrudniający 20–49 osób, a od 1 stycznia 
2021 roku – pozostali pracodawcy,  
w tym jednostki sektora finansów  
publicznych. 
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Zapobieganie awariom IT i ochrona 
antywirusowa dla firm
„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – dobrze znamy tę myśl, która, co prawda, jest związana 
ze sferą medycyny, ale ma także przełożenie na obszar działania infrastruktury 
informatycznej. Infrastruktura taka, nieodpowiednio eksploatowana czy pozbawiona 
właściwego nadzoru, będzie ulegać awariom i generować kosztowne przestoje. 

Autorka Ewa Piekart

Jak zatem działać, aby całościowe 
rozwiązania IT firmy zachowy-
wały sprawność oraz oczekiwaną 
wydajność? Oto kilka podstawo-

wych warunków. 

Audyty systemu i wprowadzanie potrzeb-
nych zmian 

Zacznijmy od diagnozy, czyli audy-
tu. W  jego ramach jest dokonywany 
przegląd działania istniejącego systemu 
informatycznego. Sprawdzeniu podlega 
sprawność poszczególnych modułów, 
przyczyny ewentualnych przestojów, 
pojawiające się zagrożenia. Efektem 
audytu bywa często wykluczenie np. 
współ  istnienia podwójnego oprogra-
mowania czy aplikacji, które wzajem-
nie wykluczają bądź ograniczają swoje 
działanie. Innym celem jest zapew-
nienie ciągłego działania określonych 
funkcji, z  których w  trybie online ko-
rzystają klienci określonego serwisu. 

Stosowanie zaufanych protokołów 
Zapobieganie przestojom czy in-

nym problemom działania firmowego 
systemu IT wiąże się z  odpowiednio 
skutecznym szyfrowaniem. Dlatego jest 
konieczne stosowanie haseł w  ramach 
systemu informatycznego, które blokują 
wydostanie się istotnych danych na ze-
wnątrz organizacji. Jeśli chodzi o dzia-
łania i  transakcje wykonywane online, 
ważne jest, aby zastosowano zaufany 
protokół, spełniający wymogi związane 
m.in. z ochroną danych osobowych.

Awarie systemu występują także 
w przypadku usiłowania kradzieży da-
nych. Takim działaniom należy zapo-
biegać przez stosowanie właściwych 
zabezpieczeń. Przeniesienia serwisu 
i  wdrożenie go w  zaufany protokół 
można dokonać w ramach outsourcin-
gu IT. Należy jednak pamiętać, że stro-
ny bez zaufanego protokołu nie są pre-

miowane w wyszukiwarce Google. Dla-
tego przejście na połączenie szyfrowane 
jest korzystne także z punktu widzenia 
pozycjonowania strony. 

Aktualizacje zapewniające ciągłość dzia-
łania 

Bardzo ważne są aktualizacje syste-
mu. Nawet najlepszy system, jeśli nie 
będzie poddawany regularnej konserwa-
cji i wdrażaniu potrzebnych rozszerzeń, 
wcześniej czy później ulegnie awarii, 
która będzie skutkować znacznie więk-
szym nakładem pracy. Aby nie doprowa-
dzić do paraliżu działania firmy, jest ko-
nieczne monitorowanie pojawiających 
się alertów o konieczności naprawy błę-
dów systemowych czy wdrożeniu roz-
szerzeń oraz konsultowanie ich z firmą 
zajmującą się outsourcingiem IT.

Archiwizacja danych i  tworzenie kopii 
zapasowych 

Szacuje się, że incydenty utraty da-
nych zdarzają się w firmach średnio raz 

w miesiącu i w ok. 15% przypadków są 
to sytuacje całkowitego ich przepadku. 
Jak zatem chronić dane przed utratą? 
Ważna jest tu zdolność do szybkiego 
przywrócenia systemu, ułatwiająca bie  
żącą archiwizację i  tworzenie kopii 
zapasowych. Generalnie należy korzy-
stać zarówno z  dysków przenośnych 
(w przypadku ważnych danych), jak 
i wirtualnych, ale nie tych publicznych, 
lecz posiadających certyfikat „Privacy 
Shield”. Dzięki temu w  chmurze pry-
watnej można przechowywać również 
dane wrażliwe. W  praktyce archiwi-
zacja nie tyle zapobiega awariom, ile 
ich długofalowym skutkom – głównie 
ograniczeniom w działaniu firmy. 

Systemy antywirusowe 
Najbardziej sprawny system, stale  

aktualizowany i serwisowany może paść 
w  przypadku ataków zewnętrznych. 
Dlatego bezwzględnie są potrzebne 
systemy antywirusowe, zapobiegające 
zainfekowaniu systemu przez złośliwe 
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oprogramowania, a także wirusy i tro-
jany. System, który został zaatakowany, 
może przestać całkowicie działać lub 
zostać zainfekowany w części. Dlatego 
oprogramowania wychwytujące wszel-
kie zagrożenia są niezwykle istotne 
z  punktu widzenia wystąpienia możli-
wych awarii. Oczywiście systemy an-
tywirusowe mogą być personalizowane 
na potrzeby określonej firmy. Warto 
w tej kwestii skonsultować z się firmą, 
zajmującą się outsourcingiem IT.

Pamiętajmy, że zapobieganie awa-
riom systemu informatycznego w  fir-
mie może uchronić przed znacznymi 
stratami finansowymi. Dzięki wdroże-
niu odpowiednich działań nie ucierpi 
również wizerunek firmy, który zwykle 
dość trudno jest odbudować. W  kwe-
stii skutecznego zapobiegania awariom 
czy niechcianym przestojom polecamy 
usługi DataPoint. Jesteśmy gotowi do 
udzielenia doraźnych konsultacji lub 
całościowego przejęcia opieki serwiso-
wej na zasadzie outsourcingu. 

Ochrona antywirusowa dla firm 
Na początku naszego artykułu zadaj-

my sobie pytanie – czy ochrona antywi-
rusowa (szczególnie ta bardziej zaawan-
sowana) jest konieczna? Być może wy-
starczy unikać podejrzanych stron i nie 
otwierać poczty z  nieznanych źródeł? 
To niestety złudne założenia, tym bar-
dziej, gdy mamy do czynienia z ochro-
ną antywirusową urządzeń i  sieci fir-
mowej IT. Brak skutecznego programu 
antywirusowego w firmie może skutko-
wać poważnymi konsekwencjami – od 
utraty wrażliwych danych aż po skaso-
wanie wszystkich plików w  kompute-
rach. Koszty tego typu zdarzeń mogą 
być liczone w  setkach tysięcy złotych 
i  spowodować niemal całkowity zastój 
działania przedsiębiorstwa. Dlatego, 
w myśl zasady „oszczędności kosztują”, 
nie lekceważmy ochrony antywiruso-
wej ze względów finansowych. 

Funkcje antywirusów 
Przechodząc do meritum, przyjrzyj-

my się kluczowym funkcjom oprogra-
mowań antywirusowych. Poszczególne 
programy nieco różnią się między sobą, 
ale wszystkie zawierają kilka ważnych 
składowych. Od razu zaznaczmy, że 
popularne darmowe antywirusy nie 
zapewnią nam żadnego komfortu bez-
pieczeństwa. Profesjonalny licencjono-
wany antywirus powinien składać się 
z  kilku elementów, które uzupełniają 
się nawzajem. Przed wyborem okre-
ślonej opcji postarajmy się zdefiniować 
swoje potrzeby w  zależności od tego, 

czy jest potrzebna ochrona samych 
komputerów, czy być może należy za-
bezpieczyć urządzenia przenośne oraz 
serwery poczty oraz plików. 

Przeanalizujmy wykaz kluczowych 
funkcji antywirusowych, które powi-
nien posiadać program chroniący fir-
mową infrastrukturę IT. 

Skaner poczty
Prowadzenie biznesu łączy się z od-

biorem poczty od nieznajomych osób. 
Są to zapytania, oferty, reklamy itp. 
Chcąc nie chcąc, większość z nich trze-
ba po prostu sprawdzić. Dlatego też 
skuteczny antywirus powinien skano-
wać na bieżąco otrzymywane wiado-
mości i blokować zainfekowaną zawar-
tość. 

Ochrona przeglądarki 
Złośliwe kody są zwykle ukryte 

w stronach www. Po wejściu na zarażo-
ną stronę w tle instaluje się oprogramo-
wanie szpiegujące. Odkrycie go na wła-
sną rękę nie jest łatwe. Jednak dobry 
program nie powinien mieć trudności 
z usunięciem go, a najlepszy antywirus 
wyda ostrzeżenie już na etapie próby 
instalacji i zablokuje ją. 

Ochrona prywatności
Przeglądając sieć, każdy użytkownik 

zostawia po sobie ślady będące kopalnią 
informacji o jego nawykach i zaintereso-
waniach. Wiele firm chętnie zbiera tego 
typu informacje, ponieważ dzięki nim są 
w stanie odpowiednio profilować swoje 
reklamy. Dobry program antywirusowy 
ochroni prywatność w sieci, nie pozwa-
lając na śledzenie użytkownika.

Firewall 
Włamanie się do komputera osoby 

trzeciej jest dość proste, jeżeli nie chro-
ni go zapora ogniowa. Monitoruje ona 
ruch odbywający się przez porty kom-
putera i  gdy wykryje coś niepokojące-
go, informuje o tym użytkownika. Tani 
lub darmowy antywirus zwykle jej nie 
ma, a to bardzo przydatna rzecz w każ-
dej firmie, gdzie chroni się dane osobo-
we i informacje poufne. 

Skaner antywirusowy
To popularne narzędzie do we-

ryfikacji plików pod kątem infekcji. 
Każdy dobry program antywirusowy 
powinien go posiadać. Darmowe wer-
sje umożliwiają sprawdzenie plików 
w  komputerze, natomiast profesjonal-
ne płatne antywirusy oferują dodatko-
we opcje, w tym m.in. kontrolę dysków 
wymiennych, możliwość zaplanowania 

regularnych skanów czy personalizację 
ustawień.

Ustawienia własne 
Personalizację reguł pracy posiada 

każdy dobry program antywirusowy. 
Dzięki nim użytkownik ma możliwość 
ustawienia czułości skanowania, po-
ziomu ochrony oraz ustalenia wyjąt-
ków, co ogranicza liczbę fałszywych 
alarmów. Najlepsze antywirusy oferują 
również możliwość zdalnego dostę-
pu z poziomu administratora i zmiany 
ustawień na wszystkich urządzeniach. 
To bardzo przydatna funkcja, gdy w fir-
mie komputery są zsieciowane i  poje-
dyncza infekcja może doprowadzić do 
prawdziwej epidemii.

Ochrona serwera poczty i  plików 
W  większych firmach to niezbędna 
funkcja ochrony. Przez kompleksowe 
zabezpieczenie na każdym poziomie 
będzie zapewniony należyty poziom 
ochrony.

Konsola administracyjna 
Jest to rozwiązanie antywirusowe 

przeznaczone dla większych firm. Za jej 
pośrednictwem informatyk czy też ad-
ministrator sieci może zarządzać wszyst-
kimi zasobami z jednego komputera.

Ochrona bankowości i płatności online
Wybierając profesjonalny antywirus, 

niezbędne jest sprawdzenie, czy chroni 
on sferę transakcji finansowych. Nie 
trzeba chyba podkreślać, jak ważna jest 
to funkcja dla każdej firmy bez względu 
na jej wielkość. 

Funkcje dodatkowe 
Oferta antywirusowa dla firm jest 

obecnie dość mocno rozbudowana. 
Plusem tej sytuacji jest duży wybór do-
datkowych opcji, które akurat mogą 
okazać się przydatne dla danej firmy. 
Warto zatem przejrzeć i  porównać 
nowe funkcje, jakie oferują poszczegól-
ni producenci w  ramach swoich roz-
wiązań antywirusowych.

Jak zatem widzicie, ochrona antywi-
rusowa to jeden z  filarów bezpieczne-
go i sprawnego działania biznesu. Jeśli 
dostrzegacie określone luki w zakresie 
zabezpieczeń Waszej infrastruktury in-
formatycznej, zachęcamy do kontaktu 
z DataPoint. Pomożemy Wam dokonać 
weryfikacji stanu zabezpieczeń oraz 
uruchomić niezbędne dla Was opcje 
ochronne. 

www.datapoint.pl
www.datapoint.biz
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Diamentowa spółdzielnia
Możliwości inwestycyjnych i produktowych jest dziś na rynku tak wiele i zmieniają się one 
tak szybko, że nie sposób samemu za nimi nadążyć. Nasza oferta jest unikatowa  
w tym zakresie. Proponujemy Państwu pomnażanie środków finansowych w grupie  
inwestorów będących członkami spółdzielni. Naszą ambicją jest zbudowanie największej  
w Polsce społeczności zadowolonych i świadomych finansowo inwestorów,  
którzy doceniają komfort posiadania prawdziwego zaplecza inwestycyjnego.

Jesteśmy dumni z  faktu, iż pod  
marką Prevalue Cooperative  
Owners Spółdzielnia Właścicieli 
Majątku udało się nam zgroma-

dzić zespół osób o kilkunastoletnim 
doświadczeniu na rynku finansowym, 
spółdzielczym i dystrybucyjnym, nasta 
wionych na świadczenie usług najwyż 
szej jakości w  skali ogólnopolskiej  
i europejskiej.

Prawo spółdzielcze, które reguluje naszą 
działalność, oferuje członkom spół  dzielni 
szczególne uprawnienia:
•  o  podziale zysków decydują sami 

członkowie na walnych zgromadze-
niach, na których każdy członek ma 

jeden głos, bez względu na liczbę po-
siadanych udziałów;

•  zyski są przypisane do udziałów, 
więc im więcej udziałów, tym więk-
szy zysk;

•  za straty spółdzielnia odpowiada 
swoim majątkiem, a  członek tylko 
do wysokości wniesionych udziałów;

•  członkiem spółdzielni może być każ-
da osoba fizyczna o pełnej zdolności 
do czynności prawnych, a także oso-
ba prawna;

• majątek spółdzielni jest prywatną 
własnością jej członków;

•  każdy ma swobodę przystąpienia do 
spółdzielni i wystąpienia z niej.
Majątek spółdzielni budujemy w opar-

ciu o twarde aktywo inwestycyjne, jakim 

są diamenty, ze względu na swoje walo-
ry traktowane jako „mobilna nierucho-
mość”, na której zarabia coraz więcej 
ludzi i instytucji na świecie. Diamenty za-
wsze będą miały wartość, niezależnie od 
zmian ustrojowych, wymiany pieniędzy 
czy spadku cen akcji. Ponadto ich wartość 
jest niezależna od zmian kursów walut, co 
ma ogromne znaczenie dla inwestorów.

Diamenty inwestycyjne stanowią nie-
jako odrębną, uniwersalną walutę, która 
nie zna granic państw i  systemów eko-
nomicznych. Jest to rzeczywista lokata 
kapitału, a nie chwilowa, wirtualna war-
tość, zapisana w rejestrach instytucji fi-
nansowych, które mogą zbankrutować.

Rozpatrując trzy kryteria optyma-
lizacji spółdzielczych inwestycji, czyli  
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zysk, rzetelność i  płynność, należy 
podkreś lić, że diament w perspektywie 
czasu przynosi zadowalający zysk przy 
praktycznie zerowym ryzyku, a w spół-
dzielczym portfelu traktowany jest jako  
płynna alternatywa dla rynku nierucho-
mości.

Inwestując z  Prevalue Cooperative 
Owners Spółdzielnią Właścicieli Ma-
jątku masz pewność, że Twój majątek 
zostanie pomnożony.

Będąc członkiem Spółdzielni  
Prevalue Cooperative Owners 
Jesteś:
•  współwłaścicielem Spółdzielni i wła-

ścicielem coraz większej części mająt-
ku spółdzielczego;

•  inwestorem – budujesz prywatny 
majątek, wnosząc kolejne udziały 
w Spółdzielni, dzięki którym uczest-
niczysz w  wypracowanym przez 
Spółdzielnię zysku;

•  przedsiębiorcą – zapraszasz innych 
do wspólnego pomnażania majątku 
Spółdzielni, a przez to także swojego 
własnego.

Możesz:

•  budować własne zaplecze finan sowe 
w  oparciu o  fizyczne diamenty, ko-
rzystając z  unikatowych roz wią zań 
oferowanych przez Spółdzielnię;

•  znaleźć tu stałe źródło swoich do-
chodów i wymarzoną wolność finan-
sową;

•  zapewnić sobie przyszłą emeryturę 
na poziomie wystarczającym na god-
ne życie; 

• zapewnić przyszłość swoim bliskim;
•  przekazać swoje udziały w Spółdziel-

ni dowolnej osobie, bo prawo z tego 
tytułu nie należy do spadku;

•  obniżać koszty codziennego życia 
ko   rzystając z  zaplecza handlowego 
unikatowej Galerii Prevalue. ■

 
Zapraszamy do kontaktu: 

Prevalue Cooperative Owners Spółdzielnia  
Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie,  

ul. Rondo ONZ 1, 00124 Warszawa 
www.prevalue.pl;  

Tel.: Biuro Spółdzielni 726250500;  
Zarząd: 601080524 

Z szuflady eksperta
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Agent nieruchomości –  
sojusznik czy wróg?
Od pewnego czasu obserwujemy stały wzrost cen nieruchomości. Ci, którzy wierzą  
w utrzymanie tego trendu, widzą w tym szansę na dobrą inwestycję, natomiast inni  
z potrzeby lub obawy przed zmianą koniunktury postanawiają odzyskać kapitał,  
sprzedając posiadaną nieruchomość. 

Autor Grzegorz Pogorzelski 
CEO w Pogorzelski Nieruchomości

Niezależnie jednak od pla-
nów i potrzeb, przyszli lub 
obecni właściciele stają 
przed pytaniem: czy war-

to skorzystać z usług agenta nierucho-
mości, a jeśli tak, to czym kierować się 
w  jego wyborze. Odpowiedź nie jest 
taka oczywista, a w zależności od doko-
nanego wyboru można spodziewać się 
różnych konsekwencji. 

Czy jest Ci potrzebna pomoc?
Krążą już legendy o tym, jak to na-

sze społeczeństwo jest świetnie wykwa-
lifikowane w  każdej dziedzinie życia. 
Sami się leczymy, kupując na potęgę 
lekarstwa i  suplementy w  aptece, na 
wszystkim się znamy (o czym często 
można przekonać się w  kuluarowych 
rozmowach) i  idąc tym tokiem myśle-
nia, sami możemy kupić lub sprzedać 
nieruchomość. W  przypadku jednak 
tego ostatniego należy pamiętać, że 
obracamy już dużo większą kwotą pie-
niędzy i najmniejszy błąd może nieść za 
sobą poważne konsekwencje, nie tylko 
finansowe. 

Co właściwie może zrobić agent nie-
ruchomości, czego nie możemy zrobić 
sami? Oto kilka z podstawowych czyn-
ności:

Jeśli sprzedajesz nieruchomość, do-
bry agent nieruchomości powinien:
• właściwie oszacować wartość Two-

jej nieruchomości – przecież zależy 
Ci, aby sprzedać ją za jak najwyższą 
możliwą do osiągnięcia cenę; 

• zweryfikować stan prawny, aby mieć 
absolutną pewność co do możliwo-
ści sprzedaży i ewentualnych konse-
kwencji prawnych czy podatkowych;

• odpowiednio przygotować nierucho-
mość do sprzedaży i wykonać profe-
sjonalną sesję zdjęciową – wszyscy 
kupujemy oczami, a dobrze przygo-

towana oferta to podstawa; i mimo 
że internet to jeden z  ważniejszych 
kanałów dotarcia do klienta, taka 
oferta posłuży również w  innych 
okolicznościach;

• zadbać o szeroką promocję nie tylko 
w  internecie (gdzie każdy z  serwi-
sów rządzi się nieco innymi prawami 
i dobra widoczność wymaga stałego 
inwestowania oraz monitorowania 
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widoczności), lecz także w  każdym 
innymi miejscu, jakie będzie mogło 
wesprzeć sprzedaż. Tu wszystko zale-
ży od doświadczenia, zaangażowania 
i kreatywności agenta;

• zaprosić do współpracy jak najszer-
sze grono innych agentów, zachęca-
jąc ich, aby przedstawili Twoją nie-
ruchomość swoim klientom, którzy 
zlecili im zakup nieruchomości; 

• agent współpracujący przez system 
MLS (tzw. system wymiany ofert) ma 
możliwość zainteresowania Twoją 
ofertą setki innych agentów;

• prezentować Twoją nieruchomość 
zainteresowanym klientom i  nego-
cjować w  Twoim imieniu najlepsze 
z możliwych warunków; 

• należy pamiętać, że sprzedaż to czę-
sto emocje, a te z kolei są niejedno-
krotnie powodem popełniania błę-
dów; dobry agent nie ulega emocjom 
i  potrafi właściwie ocenić sytuację, 
osiągając najlepszy rezultat z możli-
wych;

• przeprowadzić Cię przez cały proces 
sprzedaży, począwszy od skompleto-
wania i  zweryfikowania dokumen-
tów wymaganych do sprzedaży aż po 
obecność na podpisaniu aktu notarial-
nego i przekazaniu nieruchomości.

Jeśli kupujesz nieruchomość, dobry agent  
nieruchomości powinien:
• szczegółowo poznać Twoje potrzeby 

i  ocenić, czy Twoje oczekiwania są 
realne; 

• opowiedzieć Ci, jaka jest aktualna 
sytuacja na rynku i doradzić najlep-
sze z możliwych rozwiązań;

• aktywnie i z zaangażowaniem poszu-
kiwać najlepszej nieruchomości na 
rynku, przy pomocy nie tylko ogól-
nie dostępnych narzędzi, lecz przede 
wszystkim w  miejscach, do których 
Ty nie dotrzesz;

• współpracować z  innymi agentami 
nieruchomości, którzy mogą w  da-
nym momencie reprezentować swo-
jego klienta sprzedającego nierucho-
mość; 

• informować Cię na bieżąco o wszyst-
kich ofertach, do których dotarł, 
a które spełniają Twoje oczekiwania;

• wraz z  Tobą dokonywać oględzin 
nieruchomości, służyć radą, a w razie 
potrzeby samodzielnie weryfikować 
stan faktyczny, aby zaoszczędzić Ci 
czas na bezcelową wizytę; 

• sprawdzić stan prawny i  faktyczny 
interesującej Cię nieruchomości;

• prowadzić negocjację ze sprzedają-
cym, aby osiągnąć jak najkorzystniej-
sze warunki dla Ciebie;

• pomóc Ci w przeprowadzeniu trans-
akcji, być z Tobą w trakcie podpisy-
wania aktu notarialnego oraz pod-
czas przekazania nieruchomości.

Jaki rodzaj umowy wybrać?
Na polskim rynku pośrednictwa 

funkcjonują zasadniczo dwa główne ro-
dzaje umów:
•  umowa zwykła (nazywana błędnie 

otwartą),
•  umowa ekskluzywna (nazywana 

umową z klauzulą wyłączności).
Oczekuje się od agenta, że będzie 

zaangażowany, poświęci swój czas czy 
środki finansowe na promocję Twojej 
nieruchomości, będzie dbał o Twoje in-
teresy jak o swoje własne…

Umowa zwykła
Umowa zwykła zakłada, że podczas 

sprzedaży nieruchomości, właściciel 
może sprzedawać ją samodzielnie, a jed-
nocześnie może podpisać wiele umów 
pośrednictwa z  agentami nieruchomo-
ści. Agent zaś zdaje sobie sprawę, że 
posiada konkurencję w postaci innych 
agentów oraz samego właściciela. I nie-
zależnie od tego, jak bardzo się zaanga-
żuje, to zanim dotrze do klienta popo-
pytowego, ona może być już sprzedana. 
Dlatego łatwo domyślić się, jakie będzie 
zaangażowanie agenta w przypadku ta-
kiej umowy. Wystarczy spojrzeć na listę 
czynności powyżej, jakie dobry agent 
powinien zrobić. Podczas poszukiwa-
nia klienta kupującego agent ma prak-
tycznie związane ręce. Nie może nawet 
podjąć skutecznej współpracy z innymi 
agentami czy poinformować wprost 
o  dokładnej lokalizacji nieruchomości 
(nie mówiąc już o  angażowaniu środ-
ków finansowych w  promocję nieru-
chomości. To wszystko powoduje, że 
taka forma umowy jest bardziej staty-
styką, przy której „coś może się uda”, 
niż faktyczną ciężką pracą.

Umowa ekskluzywna 
O  odróżnieniu od umowy zwykłej, 

umowa ekskluzywna pozwala na pełen 
wachlarz działań. Agent nieruchomo-
ści właściwie nie ma ograniczeń co do 
swoich działań, a ich zakres będzie za-
leżał jedynie od jego kreatywności i do-
świadczenia. Wie bowiem, że tylko od 
jego pracy zależy sprzedaż nieruchomo-
ści, a im lepiej wykona swoją pracę, tym 
większa szansa na to, że szybciej otrzy-
ma swoje wynagrodzenie. Obecnie do  
świadczeni agenci posługują się nie tyl-
ko znanymi od lat metodami promocji, 
lecz także poszukują nowych, innowa-
cyjnych rozwiązań, aby osiągnąć jak 

najlepszy rezultat sprzedaży. Umowa 
ekskluzywna jest standardem pracy na 
wielu rynkach zachodnich, a w Polsce 
staje się z dnia na dzień coraz bardziej 
popularna właśnie z uwagi na komfort 
pracy i skuteczność, jaka wynika z moż-
liwości jakie daje.

Dwa podejścia
Przy umowie ekskluzywnej należy 

zwrócić uwagę na jeden aspekt. Zatrud-
niając do pracy agenta nieruchomości, 
oczekujemy, że będzie on reprezento-
wał nasze interesy i dbał o jak najlepszy 
rezultat właśnie dla nas. Za jego sku-
teczną pracę mamy mu przecież w kon-
sekwencji zapłacić określone wcześniej 
wynagrodzenie. Czasem jednak zdarza 
się, że agent oczekuje również wyna-
grodzenia od drugiej strony transakcji 
za usługę pośrednictwa. Ocena tego 
podejścia bywa różna, ale sytuację tę 
można porównać np. do reprezentacji 
przez adwokata tylko jednej strony. 
Czy gdyby nawet była taka możliwość, 
to o czyje interesy miałby zadbać? Po-
dobnie jest w przypadku pośrednictwa 
– płacę i wymagam. Jedna strona chce 
kupić jak najtaniej, a druga sprzedać jak 
najdrożej. Komentarz więc chyba nie 
jest tu potrzebny.

Tak więc, jeśli znajdujesz się w  sy-
tuacji, w  której nie możesz poradzić 
sobie ze sprzedażą nieruchomości, nie 
znasz wystarczająco rynku, nie masz 
na to czasu lub z  jakiegokolwiek in-
nego powodu nie chcesz się tym zająć 
samodzielnie – zdecydowanie warto 
zatrudnić agenta nieruchomości. Jak go 
wybrać? Kieruj się dwoma kluczowymi 
wskazówkami:
1)  Agent powinien mieć doświadczenie 

i sukcesy na swoim koncie (najlepiej, 
aby był polecony przez kogoś, kto 
korzystał już z jego usług).

2)  Forma współpracy, rodzaj umowy 
powinny gwarantować Tobie kon-
kretny zakres czynności agenta, 
a sam agent powinien mieć swobodę 
w działaniu, tak by w pełni wykorzy-
stać wiedzę i  doświadczenie, jakie 
posiada. 
Agent nieruchomości powinien być 

sojusznikiem, a nie wrogiem. Powinien 
być Twoim reprezentantem i  partne-
rem. Musi chcieć przede wszystkim 
osiągnąć jak najlepszy rezultat dla Cie-
bie. Aby tak się stało jednak, należy 
pamiętać o  kilku podstawowych zasa-
dach, tak aby finalnie nie przysporzyć 
sobie problemów, a  wręcz przeciwnie 
– właśnie się ich pozbyć.

Zapraszam do kontaktu 
www.pogorzelski.pl
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Inwestycja w nieruchomości – jakie 
podstawowe elementy uwzględnić,  
by nie popełnić błędów
W obecnej sytuacji ekonomicznej, gdy lokaty bankowe oferują oprocentowania symboliczne, 
a na giełdzie bywa różnie coraz więcej osób decyduje się na lokowanie kapitału  
w nieruchomościach. 

Autorka Ewa Jakubowska 
prawnik, fundator i CEO Kancelarii  
PROTRUST Real Estate

Gdy dysponujemy oszczędno-
ściami rzędu kilkudziesięciu 
tysięcy złotych i  użyjemy 
dźwigni z  kredytu hipo-

tecznego, możemy kupić mieszkanie 
na wynajem lub zająć się – nadzwy-
czaj modnym ostatnio – flipowaniem. 
Dodatkowo, wiele firm oferuje różne-
go typu produkty, które pozwalają na 
współuczestnictwo w większej inwesty-
cji, jak choćby zakup udziałów w spół-
ce nabywającej lokal/budynek wynajęty 
pod popularny dyskont spożywczy czy 
też nabycie unitu w obiekcie hotelowo-
apartamentowym (popularne condo 
czy apart hotele). Inwestorów kuszą 
długie umowy najmu, obietnice bez-
piecznego, pasywnego dochodu. Zało-
żenia wyglądają fantastycznie, ale… 

Co zrobić, żeby zainwestować w sposób 
bezpieczny? 

Najprostszą odpowiedzią wydaje się 
sugestia udania się do odpowiedniego 
eksperta. Problem w  tym, że w Polsce 
nie wykształcił się dotychczas trend 
poszukiwania doradztwa w  zakresie 
inwestycji w  nieruchomości, a  duża 
ilość kapitału przy dość ograniczonej 
podaży, szczególnie wśród nierucho-
mości komercyjnych powoduje, że 
wielu inwestorów podejmuje decyzje 
o  zakupie impulsywnie, bez głębszej 
analizy i  refleksji. Sprawę dodatkowo 
komplikuje obecność na polskim rynku 
coraz to większej liczby inwestorów za-
granicznych, zarówno dużych funduszy 
posiadających nieograniczony dostęp 
do kapitału, jak i rosnąca liczba mniej-
szych i  większych inwestorów z  seg-
mentu prywatnego. Polska jest postrze-
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gana jako rynek stabilny i  bezpieczny, 
a zwroty z inwestycji nadal są zdecydo-
wanie atrakcyjniejsze niż w państwach 
Europy Zachodniej. Konsekwencje są 
proste – kapitału jest dużo, a z towarem 
bywa różnie. Polski rynek nieruchomo-
ści ma już znamiona rynku doświad-
czonego, ale nadal występują na nim 
pewne elementy odbiegające od stan-
dardów funkcjonujących w  państwach 
o dłuższej historii inwestowania. Wśród 
najważniejszych różnic warto zwrócić 
uwagę na fakt, że w Polsce właściwie nie 
funkcjonują umowy najmu podpisywa-
ne na dłużej niż 10–15 lat, a wszelkiego 
typu wariacje typu 10+10, 5+5+5 itd. 
to umowy faworyzujące jedną stronę, 
zazwyczaj najemcę. Kolejny element to 
tzw. rent review standardowo funkcjo-
nujące w umowach najmu w gospodar-
kach z dłuższą historią. W Polsce poza 
waloryzacją nadzwyczaj rzadko spotyka 
się element umożliwiający podniesienie 
stawki czynszu odzwierciedlające zmia-
nę na rynku. Przykładów różnic można 
podawać wiele, liczy się świadomość 
ich istnienia. W Kancelarii PROTRUST 
Real Estate staramy się ukierunkować 
naszych inwestorów i uczulić na wszel-
kie możliwe ryzyka, które pociąga za 
sobą wybór konkretnej inwestycji. 
W  zakresie długoterminowych inwe-
stycji specjalizujemy się w  segmencie 
nieruchomości komercyjnych – lokali 
usługowych i budynków o przeznacze-
niu niemieszkalnym, jak akademiki, ho-
tele, kliniki czy biurowce. W przypadku 
inwestycji krótkoterminowych koordy-
nujemy mikroprojekty deweloperskie – 
od momentu pozyskania działki, przez 
jej analizę, proces pozyskania pozwo-
lenia i  etap budowy aż do momentu 
sprzedaży produktu finalnego. 

Nie ma większego znaczenia, czy 
analizie jest poddawany grunt pod in-
westycję, nowo wybudowany park 
handlowy wynajęty na długotermino-
we umowy, czy też sprawdzamy lokal 
handlowy zlokalizowany w  parterze 
wielorodzinnej inwestycji, ponieważ 
w każdym przypadku są pewne elemen-
ty powtarzalne, na które ZAWSZE na-
leży zwrócić uwagę, jak i inne – specy-
ficzne dla konkretnego typu inwestycji. 
W każdym przypadku w naszej ocenie 
przeprowadzenie dokładnego due di-
ligence jest koniecznością. Nawet jeśli 
dany obiekt się nie obroni i  inwestor 
zrezygnuje z  zakupu, z naszej perspek-
tywy jest to sytuacja pozytywna, bo 
świadome decyzje inwestorów podjęte 
na podstawie naszego doradztwa są fun-
damentem tworzenia relacji biznesowej 
opartej o zaufanie i regułę winwin.

Nie sposób w  kilku paragrafach 
przedstawić pełne spektrum zagadnień, 
które, moim zdaniem, należy brać pod 
uwagę podczas wyboru inwestycji, ale 
spróbuję zwrócić uwagę na kilka istot-
nych elementów.

Zanim jednak przejdę do spraw do-
tyczących samej nieruchomości, warto 
na moment zastanowić się nad osobą 
inwestora. On bowiem jest punktem 
wyjścia i jego specyfika powinna wpły-
wać na to, jakiego typu nieruchomość 
będzie dla niego optymalna. Inwestor 
powinien odpowiedzieć sobie w szcze-
gólności na następujące pytania. Czy 
to inwestycja, która ma przynosić do-
chody dzisiaj, czy to inwestycja na „czas 
emerytury”. Jakimi środkami dysponu-
je i czy akceptuje zastosowanie dźwigni 
w  postaci finansowania zewnętrznego. 
Sprawa, która jest równie istotna, to 
dyspozycyjność czasowa inwestora 
– czy chce się samodzielnie zaangażo-
wać w opiekę nad inwestycją, jakie ma 
doświadczenie i  przygotowanie w  tej 
materii. Odpowiedzi na te pytania po-
winny być podstawą wyboru nierucho-
mości. 

Przechodząc do meritum, a  miano-
wicie do samej nieruchomości, to nie 
odkryję nic nowego podkreślając, że li-
czy się lokalizacja – lokalizacja i jeszcze 
raz lokalizacja. To pewne, warto jednak 
ją sprawdzić na kilku płaszczyznach – 
w  czasie, w  przestrzeni dalszej i  bliż-
szej. Sprawdzając, jak nieruchomość 
wygląda na obecnym rynku, badamy 
w szczególności konkurencyjne obiekty, 
dostępność dla odbiorców, możliwość 
podjazdu, parkowania, widoczność. 
Lokalizacja węzłów komunikacyjnych, 
przystanków, stacji metra to elementy 
wpływające pozytywnie na ruch pieszy, 
a tym samym podnoszące atrakcyjność 
obiektu. Inne parametry musi spełniać 
lokal, w którym chcemy otworzyć sklep 
spożywczy, odpowiadając na codzienne 
potrzeby klienta, a inne specjalistyczna 
klinika, do której klient przyjeżdża ze 
względu na pracujących w niej specja-
listów. Kolejna istotna sprawa to doku-
menty planistyczne (studium zagospo-
darowania przestrzennego, miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go) i plany rozwoju sieci dróg i komu-
nikacji obowiązujące lub projektowane. 
Warto zadać sobie pytanie, z  czym się 
zmierzymy, jeśli wystąpi konieczność 
przebudowy lub zmiany przeznaczenia.

Kolejna sprawa – aspekty technicz-
ne nieruchomości. Decydując się na 
lokal na wynajem, sprzedawany przez 
dewelopera lub też nabywany na ryn-
ku wtórnym, warto przewidzieć, jacy 

potencjalni najemcy będą nim zainte-
resowani. Badanie konkurencji, pod-
jazdy i parkowanie sprawdziliśmy przy 
lokalizacji, ale pozostają jeszcze aspekty 
techniczne związane z różnymi wymo-
gami poszczególnych branż – wielkość, 
układ i wysokość lokalu (np. minimalne 
3 metry w świetle dla branży medycz-
nej), wielkość witryn, dostęp światła 
dziennego, podjazd dla dostaw, moc 
prądu i mnóstwo innych aspektów któ-
re należy wziąć pod uwagę – zarówno 
przy pierwszym zasiedlaniu, jak i  na 
przyszłość, kiedy będziemy musieli 
zmienić najemcę. 

Zagadnieniem istotnym w przypad-
ku zainteresowania nabyciem lokali 
w  inwestycjach wielorodzinnych są 
uwarunkowania wynikające z  funkcjo-
nowania wspólnot i  spółdzielni miesz-
kaniowych. Prawo własności nabywa-
nego lokalu jest w  takiej sytuacji dość 
mocno ograniczone i plany inwestycyj-
ne mogą być zależne od decyzji wspól-
noty albo spółdzielni. Na przykład: 
wystarczy wymienić temat sprzedaży 
alkoholu w  lokalu, podział lokalu czy 
wstawienie dodatkowych drzwi wej-
ściowych. Dodatkowo, istnieje wiele 
innych przepisów prawnych narzuca-
jących różne wymogi i  ograniczenia, 
które mogą mieć negatywny wpływ na 
atrakcyjność nieruchomości. 

Lekko odmienną specyfikę stanowi 
inwestowanie w  nieruchomości wyna-
jęte na podstawie długoterminowych 
umów najmu, kiedy inwestor nabywa 
tzw. zwrot z  inwestycji. W  tych przy-
padkach ceny odnoszą się do wielo-
krotności rocznego dochodu netto 
z  inwestycji, nie zaś do wielkości czy 
parametrów samej nieruchomości. Ale 
to zagadnienie na osobne opracowanie. 

Podsumowując, chciałabym pod-
kreślić, że nie ma nieruchomości ide-
alnych, ale rynek oferuje różne opcje 
i  każdy inwestor znajdzie temat opty-
malny dla siebie. Najważniejsze, by de-
cydować świadomie. 

W imieniu zespołu Kancelarii PROTRUST 
Real Estate zapraszam do współpracy.

Z szuflady eksperta
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Jak być skutecznym i szczęśliwym 
przedsiębiorcą
Autorka Katarzyna Wnękowska

Czas – możliwość czy ograniczenie 

Średnia długość życia w dzisiejszych 
czasach wynosi 78 lat. A my zachowu-
jemy się tak, jakby tej granicy w ogóle 
nie było, jak byśmy mieli żyć wiecznie. 
I  mamy czas na wszystko. A  tak nie-
stety nie jest. Życie każdego z nas jest 
ograniczone i aby żyć pełnią życia, po-
trzebujemy wiedzieć, czego chcemy, do 
czego dążymy. Z  mojego doświadcze-
nia wynika, że niestety jesteśmy w tym 
mało precyzyjni. Dlatego często żyjemy 
na tzw. żywioł. Korzystamy z tego, co 
nam przynosi los i cieszymy się albo nie 
akceptujemy tego i narzekamy. Skupia-
my się na tych emocjach, roztrząsamy, 
niekiedy przez kilka dni, negatywne 
zdarzenia, zamiast skoncentrować się 
na działaniu na rzecz osiągnięcia celu, 
realizacji wyzwania, spełnienia ma-
rzenia. Trudno jednak koncentrować 
się, kiedy nie mamy dokładnie spre-
cyzowanego celu, dążenia. Kiedy roz-
mawiam o  tym z przedsiębiorcami, to 
mówią, że mają jeszcze czas, że jeszcze 
zdążą wyznaczyć cel i… tracą bezpow-
rotnie czas na realizację zadań bieżą-
cych. Niby bardzo ważnych, ale rzadko 
wznoszących ich firmy i życie na wyż-
szy poziom. 

Jednocześnie brakuje im czasu na 
zadbanie o swoje zdrowie, kondycję fi-
zyczną czy regularny odpoczynek.

To mamy czas czy go nie mamy?
Wszyscy mamy go jednakową ilość 

– 24 godziny na dobę. Jego postrzega-
nie jednak zależy od naszego spojrzenia 
i  nastawienia. Kiedy coś jest dla nas 
ważne, to zawsze znajdziemy na to czas 
i przestrzeń w kalendarzu/grafiku. 

To dlaczego nie wpisujemy do ka-
lendarza regularnego odpoczynku,  re   
laksu, ćwiczeń fizycznych, obiadu? 
Dlatego, że nauczono nas, że nie jest 
to dla nas ważne, że możemy z  tego 
zrezygnować na rzecz spraw rzekomo 
ważniejszych. I te przekonania nam się 
utrwaliły. Jak przysłowie jednak głosi: 
„z pustego i Salomon nie naleje”. 

Jak mamy być kreatywni, skuteczni, 
efektywni, kiedy jesteśmy przepracowa-
ni, głodni, zmęczeni, żyjemy w ciągłym 

biegu i brakuje nam energii. Jeżeli sami 
nie zaczniemy dbać o  siebie, to nikt 
tego za nas nie zrobi. Czemu to dla nas 
jest takie trudne? Ponieważ każdy z nas 
ma swoje zakorzenione przekonania, 
utrwalone konstrukty myślowe, które 
są ograniczające i  często nas osłabiają. 
Rzadko przyglądamy się tym przekona-
niom. Często nie zdajemy sobie nawet 
sprawy z ich siły.

Poznaj siebie i swoją tożsamość
Już w  latach 70. XX wieku Grego-

ry Bateson, amerykański antropolog 
i psycholog działający na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w  Santa Cruz, zapro-

ponował model poziomów logicznych 
człowieka.

Góra lodowa (poziomy funkcjono-
wania człowieka) opracowane przez 
Macieja Bennewicza na podstawie mo    
delu Gregory Bateson, na podstawie 
koncepcji Kena Wilbera i Paula Watzla-
wika pokazuje nam na samej górze po-
ziomy najbardziej oczywiste – środowi-
sko i zachowanie. Są one łatwo dostęp-
ne, zauważalne i najbardziej oczywiste 
dla nas i  naszego otoczenia. Są czub-
kiem góry lodowej.

Metafora góry lodowej pozwala 
nam zrozumieć, że poziomy widoczne 
i  możliwe do opisania zmysłami (śro-
dowisko, zachowanie, umiejętności), 

Katarzyna Wnękowska 
Coach (Nie) Spełnionych Kobiet

c o a c h i n g
Katarzyna Wnękowska
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podobnie jak w  przypadku gór lo-
dowych dryfujących po oceanach, są 
widoczne gołym okiem i  łatwo rozpo-
znawalne, ale potencjał góry lodowej 
kryje się pod powierzchnią wody. Ten 
ukryty potencjał decyduje o  sile góry 
lodowej. Paradoks polega na tym, że 
czubek góry (środowisko, zachowania, 
umiejętności) jest bardzo często brany 
za całość naszej postawy. Zazwyczaj 
utożsamiamy się z przedmiotami, środ-
kami produkcji, maszynami, gadżetami, 
kostiumami, budynkami (środowisko), 
a  tymczasem świat przedmiotów jest 
rezultatem, a  nie tylko przyczyną na-
szych działań. Działanie, podejmowa-
nie decyzji, emocjonalny skutek, który 
przejawia się w aktywności, to również 
tylko echo wcześniejszych procesów. 

Tymczasem o sile, energii i motywa-
cji do podejmowania działań decydują 
poziomy głębsze oraz wewnętrzny kon-
takt z nimi. Brak kontaktu naraża nas 
na odcięcie od witalnych sił i głębszych 
motywacji. Siła motywacji i  jej skutek 
kryją się głębiej w obszarach nieświado-
mych, znajdujących się poniżej umow-
nej linii wody, która symbolizuje grani-
cę między obszarem doświadczanym, 
uświadamianym, możliwym do specyfi-
kacji zmysłowej, a obszarem nieświado-
mym, wyrażanym symbolicznie, ale de-
terminującym nasze świadome wybory. 
Znajdują się tam tak ważne aspekty, jak 
wspomniane wcześniej przekonania, 
wartości oraz tożsamość, misja i wizja. 
Motywacja nawet do najprostszych 
działań w środowisku zawsze ma swoje 
źródło w poziomach głębszych. Przeja-
wia się w postaci wyboru konkretnych 
kompetencji (poziom umiejętności), 

którym dajemy wyraz, działając (zacho-
wanie) oraz wybierając, tworząc, po-
rządkując i zmieniając środowisko.

Autorska metoda  
„4 kroków do spełnienia” 

Opracowałam metodę zawierającą  
zasady, strukturę i  strategię, które 
umożliwiają Klientkom, uczestniczkom 
programów mentoringowocoachingo-
wych, takich jak: „Jesteś Wyjątkowa”, 
osiągnięcie spełnionego i  satysfakcjo-
nującego życia prywatnego przy jedno-
czesnym odnoszeniu sukcesów zawo-
dowych.

Moja metoda 4 kroków jest oparta 
na czterech modułach:

1. Poznaj Siebie.
2. Kto lub co Tobą rządzi?
3. Poznaj swój kierunek.
4. Działaj!
Zgłębienie ich gwarantuje odkrycie 

wartości, zasobów, mocnych stron, nad-
rzędnego celu, potrzeb oraz wewnętrz-
nych blokad, ograniczeń, które stają 
nam na drodze do realizacji wyzwań, 
celów, marzeń, zarówno tych zawodo-
wych, jak i prywatnych. Trudności i pro-
blemy, których doświadczamy w życiu, 
wynikają najczęściej z  naszej postawy, 
przekonań, z naszego stosunku do świa-
ta, interpretacji codziennych sytuacji 
i odczuwanych emocji. I na to wszystko 
MAMY WPŁYW. Czyli to, co nam się 
NIE PODOBA w naszym życiu, możemy 
zmienić. Znając swój kierunek działań, 
tzw. sens wszystkich sensów, zaspokaja-
jąc swoje potrzeby w  zgodzie ze sobą, 
ekologicznie, nie krzywdząc innych ła-
twiej formułujemy cel, który jest połą-

czony z energią serca. Wtedy zyskujemy 
motywację do działania i wprowadzania 
potrzebnych zmian. Ta wewnętrzna mo-
tywacja jest bezcenna. Ogromnie mi po-
mogła podczas pisania pierwszej książki 
Jesteś Wyjątkowa – Uwierz w to!

Przyciągała do zadań na rzecz celu, nie-
zależnie od przeciwności losu, sytuacji,  
moich wewnętrznych przekonań i NIE-
wspierających konstruktów myślowych. 
Z doświadczenia wiem, że to nie umie-
jętność planowania nas mobilizuje do 
wykonania działań na rzecz celu TYLKO 
właśnie połączenie z energią serca.

Współpracuję z menedżerkami i wła-
ścicielkami biznesów, które z  jednej 
strony odnoszą sukcesy zawodowe, 
z dru  giej jednak płacą za to zbyt wyso-
ką cenę. Pomagam im zadbać o  siebie, 
swoje potrzeby i wewnętrzną równowa-
gę, która jest niezbędna do bardziej sku-
tecznego zarządzania sobą i swoją firmą 
czy obszarem zawodowym. 

Metoda jest odpowiednia dla wszyst-
kich, którzy potrzebują, chcą żyć w speł-
nieniu, większym dobrostanie i  do-
świadczać szczęścia na co dzień.

Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, 
jakimi prawami marketingowymi rządzi 
się rynek i  zrozumieją, że komunikat, 
który adresuję do właścicielek biznesu 
i  menedżerek, jest spowodowany moją 
decyzją współpracy z  określoną grupą 
docelową, z którą się utożsamiam i mam 
wiele wspólnego, co ułatwia mi komu-
nikację, wybór określonych kanałów 
marketingowych oraz skuteczne odpo-
wiadanie na ich potrzeby.

Już na początku stycznia 2020 roku 
grupa kobiet zdecydowanych na zwięk-
szenie swojej skuteczności i  szczęścia 
rozpoczyna udział w  programie men-
toringowocoachingowym „Jesteś Wy-
jątkowa”. Będą odkrywały swoje war-
tości, mocne strony, zasoby, potrzeby, 
formułowały cel na 12 tygodni. Podej-
mą również konkretne kroki na rzecz 
realizacji celu, dążenia. Uczestniczki po-
przednich edycji realizowały swoje cele 
na poziomie 75%, 80% i 90%. Dołącz 
do piątej edycji programu grupowego 
„Jesteś Wyjątkowa” i naucz się określać, 
na podstawie swoich autentycznych 
potrzeb, cel połączony z energią serca. 
Zyskaj wewnętrzną motywację, która 
zwiększa prawdopodobieństwo reali-
zacji celu do 100%. Zapisz się już dziś 
na www.katalizacoaching.pl/sklep/pro-
gram grupowy/ i spraw, aby Twoje życie 
stało się wyjątkowe! ■

Góra lodowa 

.

http://www.katalizacoaching.pl/sklep/program%20grupowy/
http://www.katalizacoaching.pl/sklep/program%20grupowy/


48    przedsiebiorcy@eu

Taniec współczesny  
wyzwoleniem, swobodą, relaksem
Taniec współczesny, modern, nowoczesny… taniec wyzwolony

Autorka Aneta Bułka, założyciel, choreograf  
Teatru Tańca Jazzgot, działającego w ramach Akademii Tańca RELIESE Warszawa

Zanim pokażę, jak bardzo ko-
rzystny dla naszej równowagi 
psychicznej w świecie skrywa-
nych emocji i  zbawienny dla 

zastałego ciała może być taniec współ-
czesny, wyjaśnię, czym w  ogóle jest ta 
forma ruchu i  jakie są jej założenia, by 
łatwiej zrozumieć to, o  czym napiszę 
dalej i do czego chcę Państwa namówić.

Postaram się nie przeprowadzać tu 
wykładu historycznego, lecz nie uniknę 
małego i  bardzo pobieżnego powrotu 
do przeszłości, ponieważ, by zrozu-
mieć, jak wiek XX zmienił oblicze tań-
ca w Europie, trzeba wiedzieć, że przez 
wiele stuleci taniec ograniczał się do 
baletu, do formy o ściśle i rygorystycz-
nie określonych regułach. W XX wieku 
nastąpił zwrot w poszukiwaniu nowego 
oblicza ruchu. Odstąpiono od sztyw-
nych form tanecznych obowiązujących 
w  tańcu klasycznym (balecie) Mariusa 
Petipy. Za prekursorki nowej myśli, no-
wej mody uznaje się Isadorę Duncan, 
Ruth Saint Denis czy Loie Fuller, ame-
rykańskie tancerki, twórczynie modern 
dance. Nie jest to z mojej strony atak na 

taniec klasyczny, a raczej nowe spojrze-
nie choreografa, pod wpływem którego 
taniec ewoluuje. Było to nieuniknione 
i przyniosło niesamowite zmiany, z któ-
rych współczesny człowiek może czer-
pać i  dalej się rozwijać. Reformatorzy 
tańca dążyli do uwolnienia emocji, do 
przekazania prawdy o  człowieku, jego 
sile i niemocy, jego historii.

Nie chcę Państwa zniechęcić, będę 
zatem zmierzać do sedna tematu. Wszel-
kie założenia tańca współczesnego, te 
pierwotne i  naturalne, mogą okazać 

się zbawienne dla człowieka obecnych 
czasów kojarzonych z ciągłym stresem, 
pogonią za umykającym czasem, pod-
porządkowaniem regułom społecznym. 
Przestajemy nawet zdawać sobie spra-
wę, że tłumimy, zduszamy, krytykujemy 
samych siebie za jakiekolwiek przeja-

wy ludzkich zachowań. Wypada? Nie 
wypada? Co na to inni? Gdzie w  tym 
wszystkim ja, moje emocje, moje pra-
gnienia? Sztuczne zasady, które sami 
sobie stworzyliśmy muszą być zaakcep-
towane, by istnieć we współczesnym 
świecie. Szukamy zatem pomocy, wy-
jemy jak wilki do księżyca, kiedy nikt 
nie widzi, bijemy pięściami w ścianę, by 
dać ujście emocjom, frustracjom, złości, 
udajemy się do specjalisty czy terapeuty. 

Dlaczego by nie pójść na salę na za-
jęcia z  tańca współczesnego, które są 

zazwyczaj prowadzone na różnych po-
ziomach zaawansowania? Lekcje są de-
dykowane zarówno zawodowym tance-
rzom, jak i osobom, które z tańcem nie 
są związane. Forma prowadzenia zajęć 
daje możliwość zapoznania się z  wła-
snym ciałem, rozluźnienia mięśni i roz-

Wszystko zależy od wyobraźni uczestnika, 
tancerza, ale przede wszystkim odwagi.
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ciągania ich, a  to wszystko na natural-
nym ruchu i indywidualnych zakresach. 
Już podczas rozgrzewki wyzwalają się 
endorfiny, rośnie nasz poziom zadowo-
lenia. To na wstępie bardzo dużo dobre-
go dla naszego samopoczucia, a  to nie 
koniec korzyści. Muzyka i rytm wypeł-
niające salę w chwili naszego rozluźnie-
nia emocjonalnego zaczynają przepły-
wać przez ciało uczestnika zajęć. Myśli 
w głowie przestają galopować i wciskać 
się w każdą wolną szczelinę świadomo-
ści. Zaczynamy powoli zatracać się i za-
pominać o tym, co pozostawiliśmy poza 
salą. W  choreografii lub kombinacji 
przygotowanej przez choreografa albo 
w  improwizacji nasze ciało może do-
znać wyzwolenia. W ruchu, z założenia 
naturalnym, plastycznym i  swobodnym 
możemy znaleźć siebie. Wolny taniec 
pomaga wprowadzić uczestników zajęć 
w swoisty stan uniesienia przez wyzwo-

lenie ciążących emocji i wyrażenie siebie. 
Możemy również podjąć w ruchu próbę 
dialogu z  samym sobą, zamknąć oczy 
i poszukać prawdy. Mamy zielone świa-
tło, by dać upust temu, co nas gniecie. 
Niejednokrotnie uczestnicy zajęć z tańca 
współczesnego popadają w skrajne emo-
cje, płaczą czy też śmieją się bez końca. 
Muzyka, ruch totalnie wyzwolony oraz 
podkręcenie atmosfery przez nauczycie-
la powodują, że bierzemy udział w swe-
go rodzaju katharsis.

Być może piszę zbyt emocjonal-
nie, ale tańcem zajmuję się przez całe 
życie, taniec jest sensem mojego być, 
sposobem wyrażania siebie, ucieczki od 
szarej rzeczywistości z  zegarem w  tle. 
Przez naturalny gest, pożądaną wręcz 
w  tańcu współczesnym emocjonalność 
w ciele, wydawany dźwięk mogę stwo-
rzyć tu i  teraz unikatową choreografię 
pokazującą mnie, moją historię, przeży-

cia wewnętrzne. Każdy z  nas może to 
zrobić. Wszystko zależy od wyobraźni 
uczestnika, tancerza, ale przede wszyst-
kim odwagi. Nawet jeśli początki są 
trudne, bo boimy się oceny, to próby 
podejmowane podczas kolejnych spo-
tkań będą budować wiarę w  samego 
siebie. Wiarę, która jest tak ważna w te-
raźniejszości, a często stłamszona przez 
zdobyte doświadczenia.

Niejednokrotnie pytam uczestników 
swoich zajęć, dlaczego tańczą? Otrzymu-
ję odpowiedzi: „To sposób na oderwanie 
się od szarej codzienności i rutyny”, „Tak 
spędzam czas wolny”, „To rodzaj ruchu 
w myśl zasady w zdrowym ciele zdrowy 
duch”, „Ruch i muzyka relaksują mnie”, 
„To dla mnie jak terapia”, „Odreagowa-
nie po gonitwie w ciągu dnia”, „Połącze-
nie fizyczności ze sztuką”, „Chwila tylko 
dla mnie”… i tak dalej.

Każdy robi to po swojemu, bo taniec 
współczesny nie ogranicza. Czy trzeba 
mówić więcej? Wydaje mi się, że warto 
spróbować, poczuć to na sobie, poddać 
się rytmowi, wpuścić muzykę we wła-
sne ciało i tańczyć. Taniec tkwi bowiem 
w  nas. Jest naszą pierwotną potrzebą. 
Już w  najodleglejszych dziejach był 
związany z człowiekiem i  jego życiem, 
był elementem codziennych rytuałów. 
Potem stał się formą rozrywki, ewolu-
ował w niezliczone style. Dziś jest rów-
nież formą terapii. 

Jestem przekonana o potędze tańca, 
bo od kilkunastu lat zarażam pasją do 
niego innych. Tworzę spektakle, w któ-
rych w nieskrępowany sposób i w nie-
ograniczonych środkach wyrazu komu-
nikuję się z innymi. Spróbuj i Ty. Stwórz 
swój mały pokaz, etiudę, choreogra-
fię. Zrób to po swojemu i dla samego  
siebie. ■

Aneta Bułka założycielka i choreograf Teatru Tańca Jazzgot, 
instruktor w Akademii Tańca Reliese, sędzia taneczny
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Sprzedaż i serwowanie win  
na kieliszki w lokalach  
gastronomicznych

Żyjemy w czasach, w których już nikogo nie dziwi fakt, iż w dobrych lokalach 
gastronomicznych serwuje się wina na kieliszki. Powodem tego jest rosnąca świadomość 
klientów, a co za tym idzie: pragnienie odkrywania nowych smaków, poszerzanie wachlarza 
doświadczeń smakowych, czy też chęć dopasowania odpowiedniego wina do danej potrawy. 

Autor Konrad Pacek Prezes Zarządu  
Wielkie Wina Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
wyłącznego dystrybutora na rynku 
polskim francuskiej marki EuroCave  
www.piwniczkanawina.pl

Serwowanie wina na kieliszki, 
w wielu przypadkach pozwala 
klientom na spróbowanie win 
z tzw. górnej półki, będących 

wcześniej poza ich zasięgiem. W dzi-
siejszym artykule postaram się odpo-
wiedzieć na pytanie, które zadaje sobie 
większość właścicieli lokali gastrono-
micznych, czyli jak zwiększyć sprzedaż 
win na kieliszki w swojej restauracji i, 
co za tym idzie, zwiększyć swoje zyski. 
Jak to robić profesjonalnie i efektyw-
nie, o tym w dalszej części artykułu.

Jak wygląda aktualnie sytuacja ze sprze-
dażą win na kieliszki w Polsce?

Niestety, ale zbyt często zdarza się 
taka sytuacja, że klient przychodząc 
do restauracji i mając ochotę napić się 
kieliszek wina, ma do wyboru jedynie 
najtańsze wino, nazywane potocznie 
„winem domu”. Różna jest jakość tych 
win, różnie bywa też z ich przechowy-
waniem i tym samym podawaniem. Co-
dzienna praktyka pokazuje, że wina na 
kieliszki są serwowane w zbyt wysokiej 
temperaturze, bardzo często otwarte 

kilka dni wcześniej i niestety nalewane 
do kieliszka nie przy stole, a na zaple-
czu lub przy barze. Takie sytuacje, dość 
często można zaobserwować nawet 
w lokalach mających większe aspiracje. 
Nazywając rzecz po imieniu, taki „ser-
wis” to nieetyczne i nieuczciwe podej-
ście do klienta, a co gorsza, działanie na 
swoją szkodę. Możemy być pewni, że 
klient, który otrzyma w naszym lokalu 
takie właśnie wino, będzie negatywnie 
nastawiony do jego jakości i już nigdy 
nie wróci. 

Fot. mareriały własne

http://www.piwniczkanawina.pl/
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Czy serwowanie win na kieliszki może 
wpłynąć na zwiększenie sprzedaży?

Oczywiście, że tak. Po pierwsze 
klient, przychodząc do lokalu, nie za-
wsze ma możliwość z różnych powo-
dów kupienia i wypicia całej butelki, 
więc nie dając możliwości zakupu wina 
na kieliszki, po prostu go stracimy. Po 
drugie: świat wina jest na tyle bogaty, 
że musimy dać klientowi możliwość za-
poznania się z naszą kartą win, dlatego 
rozwiązaniem nie jest jedna najtańsza, 
otwarta butelka, a co najmniej kilka 
win oferowanych w różnym zakresie 
cenowym, z możliwością dopasowa-
nia ich do różnych potraw. Oczywiście 
„kluczem” do sukcesu jest posiadanie 
atrakcyjnej oferty win na kieliszki, któ-
re będą zawsze świeże, zawsze serwo-
wane w odpowiedniej temperaturze, 
profesjonalnie podane i pięknie wyeks-
ponowane. Jeśli spełnimy te warunki, 
to sprzedaż wina zwiększy się o kil-
kanaście, a może nawet i kilkadziesiąt 
procent – a to są już wymierne zyski.

Co powoduje, że wybór win na kieliszki 
w restauracjach i wine barach jest tak 
mocno ograniczony?

Oczywiście, głównym problemem 
jest fakt, iż właściciele restauracji boją 
się strat. Otwarcie wielu butelek wina 
bez odpowiednich narzędzi sprawi, że 
nie uda się ich sprzedać, zepsują się 
i będą obciążeniem dla lokalu. Drugim 
powodem jest brak wiedzy i świado-
mości o istniejących na polskim rynku 
urządzeniach pozwalających takich 
strat unikać. Po trzecie: jeśli nawet taką 
wiedzę posiadają, to uznają, iż jest to 
niepotrzebny wydatek, zbędna inwesty-

cja, gdyż w ich mniemaniu klient i tak 
nie zna się na winach i nie będzie „pro-
testował”, jak otrzyma towar niepeł-
nowartościowy. A czy takie podejście 
gwarantuje sukces w biznesie???

Jakie rozwiązania zatem są najlepsze?
Na rynku gastronomicznym widzi-

my różne „patenty”. Najczęściej są sto-
sowane gumowe korki nakładane na 
butelkę, które dzięki specjalnej pompce 
odpowietrzają wino, wytwarzając próż-
nię. Innym rozwiązaniem jest urządze-
nie zwane coravin. Jest to system do 
nalewania i dekantacji wina bez otwie-
rania butelki i bez wyciągania z niej kor-
ka. Pozwala on jednorazowo wyciągnąć 
pożądaną ilość wina, ale pozostawić 
resztę w butelce. Pomysł ciekawy, lecz 
mający również swoje wady, takie jak 
brak kontroli nad ilością i sposobem 
przechowywania tak otwartych butelek, 
czas, w którym zostanie ono skonsu-
mowane do końca, duże ryzyko utraty 
jakości w przypadku nierotujących bu-
telek, wysoki koszt nabojów i zdarzają-
ce się rozszczelnienie korków czy wła-
ściwa temperatura serwowania wina. 
Dlatego na obecną chwilę, najlepszym 
urządzeniem rozwiązującym wszystkie 
problemy związane z serwowaniem win 
na kieliszki są profesjonalne dyspense-
ry. Na rynku polskim są dostępne różne 
modele pozwalające na przechowywa-
nie otwartych butelek z winami przez 
okres od tygodnia do nawet trzech. Te 
najlepsze posiadają dwie odrębne stre-
fy temperatur, które sprawiają, że za-
równo wino białe, jak i czerwone jest 
nie tylko świeże, lecz także serwowane 
w  idealnej temperaturze. Dodatkowo, 
są wyposażone w kraniki, dzięki którym 

możemy nalewać wino bezpośrednio do 
kieliszka w różnych wcześniej zaprogra-
mowanych pojemnościach. Jeśli dorzu-
cimy do tego ich elegancki i nowocze-
sny design, nastrojowe podświetlenie 
w wybranym, pasującym do wnętrza 
lokalu kolorze, to możemy być pewni, 
że taki dodatkowy „pracownik” po-
zwoli nam szybko zwiększyć ilość i war-
tość sprzedawanego wina. Co więcej, 
te najlepsze dyspensery pomogą nam 
również w analizie sprzedaży, wyświe-
tlając szczegółowe raporty, w których 
sprawdzimy, jakie wina sprzedają się 
najlepiej, w jakich pojemnościach, w ja-
kich godzinach, na czyjej zmianie etc. 
Okazuje się, że inwestycja w profesjo-
nalne rozwiązanie zwraca się zaskakują-
co szybko. Brak strat towarowych oraz 
serwowanie wina w idealnych warun-
kach sprawiają, że nasz lokal zaczyna 
być postrzegany jako idealne miejsce 
na zakup dobrej jakości wina. Kluczo-
wym staje się możliwość sprzedaży na 
kieliszki droższych etykiet, które wielu 
z klientów miałoby ochotę spróbować, 
ale przy wysokiej cenie za butelkę, może 
być to dla nich nieosiągalne. Paradok-
salnie taka sytuacja sprawia, że z czasem 
zwiększa się również sprzedaż win na 
butelki, ponieważ klienci, którzy znają 
już naszą kartę, częściej decydują się na 
droższe wina, kupując je z pełnym prze-
konaniem na butelki. Efektem finalnym 
jest nie tylko zwiększenie ogólnej liczby 
sprzedawanych win, lecz także wartość 
sprzedanych butelek. Dla właściciela re-
stauracji czy wine baru najważniejszym 
celem jest większy zysk, więc tym bar-
dziej warto zastanowić się nad jednora-
zowym długofalowym i profesjonalnym 
rozwiązaniem.  ■
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Psychonumerologia – sposób na 
świadomą kreację swojego życia
To, czego najbardziej potrzebujemy, to zrozumieć samych siebie. 

Autorka Ewa Rok-Żarska  
– psychonumerolog

Czasem nam się wydaje, że się 
dobrze znamy, a tak napraw-
dę mamy po prostu stwo-
rzony obraz samego siebie. 

Wykreowaliśmy pewien wizerunek na 
podstawie ról odgrywanych od lat, do 
których przywykliśmy. Niektóre z tych 
ról zostały nam narzucone, niektóre 
sami sobie przydzieliliśmy, nie zawsze 
mając świadomość, że to tylko role, 
z którymi nie należy się identyfikować. 
Dlaczego? Ponieważ człowiek powi-
nien się rozwijać i  odkrywać na coraz 
głębszym poziomie swoją prawdziwą 
naturę i potencjał. Co to w ogóle zna-
czy? Mamy wpisany zarówno pewien 
zestaw naturalnych kompetencji, cech 
osobowościowych, jak i pragnień, które 
określają nasz indywidualny portret. Im 
wcześniej je rozpoznamy i zdefiniujemy, 
tym trafniejsze decyzje życiowe będzie-
my podejmować zarówno w sferze oso-
bistej, jak i  zawodowej. Będziemy też 
szybciej rozpoznawać sytuacje, ludzi, 
z którymi nam jest nie po drodze, tak 
więc zaoszczędzimy czas i  energię na 
sprawach, które nie są dla nas rozwojo-
we. Oczywiście, wszystko, co nas w ży-
ciu spotyka, wnosi jakąś lekcję. Mamy 
jednak możliwość wybierać taką formę 
nauki, która będzie bardziej „ekono-
miczna”, czyli nie będziemy musieli 
płacić „słonej ceny” za pozyskiwanie 
cennej wiedzy na temat sztuki życia. 

Mamy dostęp do coraz większej 
liczby metod, dzięki którym możemy 
poznawać swój potencjał, nawiązać ze 
sobą prawdziwie świadomą relację, stać 
się swoim najlepszym przewodnikiem 
życiowym. 

Jakby to było, gdybyś miał bardzo 
dokładną mapę samego siebie, gdybyś 
w dodatku mógł tę mapę przekształcać 
tak, aby prostować różne zawiłości, 
które stanowiły sabotaże w  samoreali-
zacji i  budowaniu szczęśliwego życia? 
Gdzie zdobyć klucz do takiej mapy? 

Jestem zwolenniczką poszukiwań 
nowych sposobów na odkrywanie wie-
loaspektowej natury człowieka. Dlate-

go stworzyłam i  ciągle udoskonalam 
kompleksową metodę pracy na trzech 
poziomach świadomości człowieka: 
psychonumerologię.

Punktem wyjścia jest data urodzenia. 
Wprawny psychonumerolog może wie-
le o  Tobie opowiedzieć na podstawie 
wyliczeń i połączeń wibracyjnych z sa-
mej daty urodzenia. Główne aspekty 

twojej osobowości, hierarchia wartości, 
odziedziczone wzorce i  lekcje płynące 
z linii rodowych matki i ojca – już same 
te informacje dają nam rozszerzone 
widzenie siebie i  zrozumienie często 
ukrytych przyczyn stojących za taki-
mi, a nie innymi decyzjami życiowymi. 
Ponadto, pewne zdarzenia wyglądające 
na niezależną od nas zbieżność rozma-

Fo
t. 

m
ar

er
ia

ły
 w

ła
sn

e



przedsiebiorcy@eu    53

Z szuflady eksperta

itych czynników, w  której wzięliśmy 
udział, okazuje się przyciągniętą przez 
naszą podświadomość sytuacją, która 
po prostu stanowi manifestację jakie-
goś zapisanego w  nas wzorca, inaczej 
– programu. I w tym momencie obala-
my teorię „dzieł przypadku”. Człowiek 
jest kreatorem samego siebie i swojego 
życia. Różnica polega tylko na tym, że 
jedni są kreatorami świadomymi, a inni 
nieświadomymi. Niczym kompozytor – 
musi poznać tajniki własnej wewnętrz-
nej harmonii, rytmu, skal, kluczy, aby 
skomponować dzieło jak najbardziej 
oddające to, co mu w  duszy gra, to, 
co potrzebuje wyrazić i  podzielić się 
ze światem. Im większa świadomość 
i  kunszt kompozytorski, tym piękniej-
sze dzieło powstaje. Im bardziej nie-
świadomi jesteśmy swoich ograniczeń, 
dysharmonii wewnętrznych, lęków, ne-
gatywnych przekonań, tym wyraźniej 
będzie powstawać na naszych oczach 
kompozycja nieudolna, przypadkowa, 
pełna sprzeczności, dylematów i  dra-
matów. Życie jest odbiciem naszego 
wnętrza, życie to płótno, na którym 
każdego dnia malujesz kolejny frag-
ment wieloetapowego dzieła. 

Psychonumerolgia, jako połączenie 
narzędzi psychologicznych i  ducho-
wych, daje ci klucze do własnej wie-
lopoziomowej egzystencji i  możliwość 
świadomego komponowania symfonii 
życia. Czy to oznacza kontrolowanie 
wszystkiego? Nie. To znaczy współgra-
nie z  innymi ludźmi na swojej ścieżce 
życia w  taki sposób, aby realizować 
pragnienia swojej duszy w poszanowa-

niu wolnej woli innych oraz wyższych 
praw duchowych. Komponujemy wła-
sne dzieło, jednocześnie współgrając 
z innymi kompozytorami. 

Kiedy sporządzamy swój profil 
osobowościowy, inaczej – portret psy-
chonumerologiczny, rozszerzony o  in  
for   macje dotyczące uwarunkowań  ro-
dowych oraz potrzeb i  lekcji natury 
duchowej, dostajemy wiedzę oraz wska-
zówki, w jaki sposób i nad czym należy 
pracować. Na skutek takiej pracy pod-
nosimy poziom wewnętrznego kom-
fortu i  w coraz większym stopniu wy-
korzystujemy własny potencjał. To, co 

teraz wydaje Ci się Twoim maksimum, 
Twoim „sufitem”, tylko Ci się tym wy-
daje… Poziom odczuwanego szczęścia, 
satysfakcji, obfitości, kreatywności, har-

monii wewnętrznej między wszystkimi 
sferami życia, twórczych relacji – to 
wszystko możesz podnieść na jeszcze 
wyższy poziom. Po co? Bo możesz, bo 
masz do tego prawo, bo masz taki „obo-
wiązek”. Bo życie można i  należy za-
mienić na kreatywną zabawę, bo Twoje 
pokłady mocy sprawczej jeszcze nie zo-
stały w  pełni ujawnione(!). Bo możesz 
pożegnać się ze wszystkim, co Cię ogra-
nicza, unieszczęśliwia, wtłacza w  role, 
których nie chcesz już odgrywać, ale nie 
wiesz nawet, że nie musisz… W profilu 
psychonumerologicznym widać jak na 
dłoni, jakie blokady i nieuświadomione 
wzorce w Tobie warunkują Twoje życie 
pod każdym względem: relacyjnym, 
rodzinnym, miłosnym, zdrowotnym, 
finan    sowym. 

Co mogłoby się zadziać, gdybyś 
dostał klucze do otworzenia w  sobie 
dodatkowych pokładów siły i kreatyw-
ności? Jak wyglądałoby Twoje życie, 
gdybyś mógł uzdrowić w sobie wszyst-

kie sabotujące mechanizmy, które  
uniemożliwiają Ci wchodzenie na coraz 
wyższe poziomy komfortu i sukcesu we 
wszystkich sferach życiach? 

Metoda psychonumerologii to praca 
głęboko transformacyjna, składająca się 
z  dwóch etapów: diagnozowania por-
tretu osobowości oraz badania i oczysz-
czania negatywnych programów zapi-
sanych w podświadomości. Nawet jeśli 
jesteś zadowolony ze swojego życia, 
to może być jeszcze lepiej. Nawet jeśli 
przyzwyczaiłeś się do pewnych ograni-
czeń, to miej świadomość, że można je 
skutecznie rozpuścić i poszerzyć swoje 

pole działania i kreacji. Dopiero, kiedy 
zdejmiemy łańcuchy, możemy poczuć, 
czym jest prawdziwa wolność i  radość 
życia. Zanim to nastąpi, możemy tyl-

ko teoretyzować na temat wolności, 
a prawdziwe szczęście jest możliwe je-
dynie w stanie wewnętrznej autonomii, 
harmonii i  przebudzonej świadomości 
samego siebie. 

Ewa Rok-Żarska 
Twórca metody terapeutycznej – Psycho-
numerologii  która stanowi połączenie 
narzędzi psychologicznych z metodami 
ogólnie zwanymi „niekonwencjonalny-
mi”, polegającymi na energetycznej pracy 
transformacyjnej z negatywnymi wzorca-
mi w podświadomości człowieka. Od 17 
lat zgłębia tajniki profesjonalnej nume-
rologii, która stanowi bazę do niezwykle 
trafnej diagnostyki osobowości człowie-
ka i uwalniania jego potencjału. Ciągle 
poszerza tę dziedzinę wiedzy poprzez 
studiowanie ludzkiej psychiki w praktyce, 
prowadząc liczne sesje indywidualne oraz 
szkolenia. Główne kryterium, według 
którego prowadzony jest proces transfor-
macyjny z klientem to odpowiedni balans 
pomiędzy wszystkimi sferami życia oraz 
zharmonizowanie świata ducha i materii. 
Z wykształcenia muzyk i pedagog, uczy-
ła wiele lat w warszawskich szkołach 
muzycznych oraz prowadziła fundację 
muzyczną, tworząc autorskie programy 
nauczania i organizując koncerty z udzia-
łem dzieci i młodzieży. Od 5 lat prowadzi 
własną firmę rozwoju osobistego. 

Człowiek jest kreatorem samego siebie 
i swojego życia. Różnica polega tylko na tym, 
że jedni są kreatorami świadomymi, a inni 
nieświadomymi.

Życie jest odbiciem naszego wnętrza, życie 
to płótno, na którym każdego dnia malujesz 
kolejny fragment wieloetapowego dzieła.
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„Jestem w pracy!  
Nawet jeśli śpię, piję lub siedzę”
Uważam, i takie mam zdanie na ten temat, że ARTYSTA MUSI BYĆ EGOISTĄ, i to w 100%.  
Aby tworzyć, musi on być bezkompromisowy wobec siebie i innych.  
Tylko oderwanie od: „Marcin! Obiad...”, daje szansę na twórczość. 

Rozmawia ANNA BUCZYŃSKA-BOROWY

(ABB) Piotrze, nie ukrywam, że bardzo za  
intrygowała mnie Twoja osoba, Twoje 
prace… i Twoja wypowiedź podczas na
szej korespondencji. Cytuję: „Uważam, 
i takie mam zdanie na ten temat, że AR
TYSTA MUSI BYĆ EGOISTĄ, i  to w 100%. 
Aby tworzyć, musi on być bezkompromi
sowy wobec siebie i  innych. Tylko ode
rwanie od: „Marcin! Obiad”, daje szansę 
na twórczość. A prywatność… – no wła
śnie! Proszę, rozwiń tą myśl!!!

(PB) Egoizm w  tym przypadku to 
skupienie się na pracy, podczas tworze-
nia. To całkowite podporządkowanie 
rytmu dnia jednemu celowi. Jeżeli chcę 
być nago albo słuchać bardzo głośno 
PURPLi, to właśnie to robię. Widocz-

nie TAK chcę i nikt nie może mi w tym 
przeszkodzić. Jeśli jestem głodny, jem, 
a  tak się składa, że stać mnie na to 
(uśmiech Artysty).
(ABB) A prywatność???

(PB) To jeszcze o  wolności… Wol-
ność to dla Artysty niezależność finan-
sowa, bo dramatem Artysty jest zawsze 
dylemat, czy sprzedać i mieć na chleb, 
ale wtedy nie ma, z  czego zrobić wy-
stawy. Czy nic nie sprzedawać i  mieć 

wszystkie prace. Prywatność jest nieod-
łącznym elementem tworzenia… Arty-
sta pokazuje jej efekty…
(ABB) Vis à vis kanapy dla gości w Two
jej pracowni powiesiłeś kartki z różnymi 
hasłami, w tym między innymi: „Jestem 
w  pracy! Nawet jeśli śpię, piję lub sie
dzę”. I to z numerem jeden! Czyli można 
uznać, że najważniejsze! Innymi słowy, 
nie przeszkadzać! To ja, aby nie prze
szkadzać, tylko zapytam, nad czym teraz 

Robię to, co chcę. Stać mnie na to.

Kultura na widelcu
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pracujesz? Może jakaś wystawa, werni
saż? Zrozumiem, jeśli nie będziesz chciał 
zdradzać…

(PB) No cóż… Zawsze się do czegoś 
zmierza. Po powrocie do Polski zimą, 
zastanowię się. Teraz pracuje, wykorzy-
stując słońce i ciepło, ale wiem, w którą 
stronę mam się kierować….
(ABB) Zatem cierpliwie czekamy …

(PB) Jeszcze nie jestem zadowolony 
z efektów, ale walczę w dzień i w nocy 
– zawsze… i tylko to się liczy. A nie ma-

jąc żadnych obowiązków, mogę to robić 
ciągle… Oczywiście moje dotychczaso-
we prace są dostępne…
(ABB) Jeszcze w nawiązaniu do pierwsze
go pytania. Co do zasady, choć wiemy, że 
różnie to bywa w rzeczywistości, Artysta 
ma wolność wypowiedzi artystycznej. 
W  Twoich pracach pojawiają się akty, 
motywy religijne, abstrakcyjne, martwa 
natura, ruch, gra kolorów i kształtów.… 
Czy kiedykolwiek czułeś, tworząc obraz, 
dzieło, że czegoś nie wypada, bo….

(PB) Nigdy… Robię to, co chcę. Stać 
mnie na to. 

PiotrBoguslawski 
@PeterBoArt 
Inst. herrmarkiz_peterbo bogus.xb@gmail.
com+48 501 575 048

Kultura na widelcu
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Wciąż głodna 
sztuki –  
rozmowa  
z Mag Woźniak
– Obowiązkiem klasowym szlachty 
i inteligencji było wspieranie artystów, 
czyli mecenat. I oni tę misję czuli. 
Brano artystów pod opiekę,  
aby mogli się rozwijać i tworzyć… 
Obecnie to rola rządu, a także powinna 
być przedsiębiorców. Niestety, nadal 
prędzej można znaleźć sponsora  
dla drużyny piłkarskiej siedmiolatków 
we wsi sołeckiej niż na wystawę sztuki 
w Warszawie.

Rozmawia IZABELLA JARSKA

Sztuka jest Twoim życiem od zawsze, czy 
może to przelotny romans?

Zdecydowanie od zawsze czułam, że 
jestem stworzona do tego, aby żyć sztu-
ką. Pierwszy cykl rzeźb wykapanych 
z  wosku – niestety ku niezrozumieniu 
najbliższego otoczenia – stworzyłam 
w wieku 16 lat. Mniej więcej w tym sa-
mym wieku dostałam pierwszy aparat 
fotograficzny CMEHA i  oszalałam ze 
szczęścia, choć wtedy jeszcze nie wie-
działam, że fotografia odegra ważną 
rolę w moim życiu. Wciąż głodna sztuki 
zaczęłam malować 17 lat temu, a z cza-
sem zdecydowałam się na publiczną 
prezentację moich prac. Natomiast de-
signem wnętrz i projektowaniem mebli, 
detali wyposażenia wnętrz oraz arty-
stycznych elementów dekoracyjnych, 
profesjonalnie zaczęłam się zajmować 
w  2007 roku. Zatem pasja tworzenia 
jest u mnie wciąż gorąca i sukcesywnie 
rozwija się na różnych płaszczyznach. 
Od zawsze mam więcej pomysłów niż 
czasu na ich realizację…
Nie ograniczasz się jednak do tworzenia, 
promujesz także artystów, sztukę i  kul-
turę. Organizujesz również różne wy-

darzenia kulturalne, nie tylko wystawy, 
lecz także spotkania autorskie, konkursy 
artystyczne i wiele innych. Mam wraże-
nie, że to było dla Ciebie ważniejsze niż 
własna twórczość…

Tak, to prawda. Przez lata przedkła-
dałam promocję sztuki i  kultury oraz 
innych artystów nad własną twórczość. 
A  im więcej zajmowałam się magicz-
nym światem sztuki i designu, tym bar-
dziej mnie bolało, że jednocześnie jest 
to bardzo trudna, niedoceniana i  nie-
doszacowana w naszym kraju sfera. Im 
bardziej rozumiałam, jak bardzo rynek 
sztuki w Polsce jest, delikatnie mówiąc, 
rozregulowany i  jak mało polskie spo-
łeczeństwo jest na ten rynek otwarte, 
tym bardziej czułam misję jego promo-
cji i  rzeczywiście o  sobie myślałam na 
końcu. Teraz dążę do harmonii między 
realizacją własnej twórczości a promo-
cją innych artystów. 
Czy w innych krajach rynek sztuki ma się 
lepiej niż w Polsce? 

Pod licznymi względami w  wielu 
krajach Europy (ale i  w Ameryce Pół-
nocnej) jest bez porównania wyższa 
kultura obcowania ze sztuką. Na tzw. 

Zachodzie zarówno artyści mają dużo 
większe możliwości i  wsparcie rządu, 
jaki i  ludzie po prostu kolekcjonują 
dzieła sztuki. Obrazki z IKEI pojawiają 
na ścianach tylko w reklamach, a nawet 
w  przeciętnych domach są prawdziwe 
działa sztuki. Oczywiście, na miarę spu-
ścizny rodzinnej lub portfela gospoda-
rza, ale jednak są to oryginalne dzieła. 
No, ale mówimy tu o krajach dużo bogat-
szych, które nie były, tak jak Polska, pod 
zaborami, ani nie przeszły pożogi wojen-
nej na taką skalę jak my, a po wojnie ko-
muny. Nie jest trudno powiesić na ścia-
nie obraz będący w rodzinie od pokoleń, 
gdy nikt majątku nie rozkradł, nie spalił 
ani nie znacjonalizował… 

Oczywiście, inne kraje tego nie 
przeszły na podobną skalę, ale jednak 
zarówno za czasów np. Stanisława Au-
gusta, jak i nawet w PRLu inteligencja 
w Polsce czuła nie tylko potrzebę, lecz 
także swego rodzaju obowiązek ob-
cowania ze sztuką – bycia na bieżąco 
z kulturą na wszystkich płaszczyznach, 
a  dzieła sztuki w  domach czy miesz-
kaniach były jakoby poświadczeniem 
wyższych horyzontów gospodarzy. Dla 
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mnie nadal są, choć niestety często Po-
lakowi łatwiej wydać pieniądze na duży 
telewizor, czy pantofle Manolo Blahnik 
niż na obrazy i rzeźby… Obowiązkiem 
klasowym szlachty i  inteligencji było 
też wspieranie artystów, czyli mecenat. 
I oni tę misję czuli. Brano artystów pod 
opiekę, aby mogli się rozwijać i  two-
rzyć… Obecnie to rola rządu, a  także 
powinna być przedsiębiorców. Niestety 
nadal prędzej można znaleźć sponsora 
dla drużyny piłkarskiej siedmiolatków 
we wsi sołeckiej niż na wystawę sztuki 
w Warszawie. Trochę lepiej jest z patro-
nami medialnymi.
Jak myślisz, z czego to wynika?

Na podstawie doświadczenia wnio-
skuję, że jest to owoc niskiego poziomu 
edukacji w  naszych szkołach, a  szcze-
gólnie stereotypów związanych ze zro-
zumieniem sztuki. Wielu decydentów 
się dystansuje, szczególnie do sztuki 
współczesnej, nie znajdując dla niej 
zrozumienia. Takim klasycznym, moim 
zdaniem, tego przykładem jest pierwsza 
myśl, która się nasuwa przeciętnemu 
odbiorcy, kiedy patrzy, powiedzmy, na 
obraz: „Co autor miał na myśli”. Cza-
sami rzeczywiście można dojść do cie-
kawych spekulacji, ale jednak w sztuce 

najważniejsze w  odbiorze są odczucia 
własne. Czy nam się dzieło po prostu 
podoba, co sami widzimy, czujemy... 
Często artyści sami nie rozumieją i nie 
oczekują zrozumienia dla tego, co two-
rzą, a  jedynie pragną wywołać emocje 
odbiorcy, np. kolorem i kształtem.
Rok 2019 był dla Ciebie bardzo bogaty 
artystycznie. Czy czujesz się spełniona?

Faktycznie to był dla mnie niespo-
dziewanie wyjątkowy rok. W  2019 
roku miałam około 20 wystaw – zarów-
no indywidualnych (w tym jedną we 
Francji), jak i  kilkanaście zbiorowych. 
Niespodziewanie, bo większość z  tych 
projektów powstała spontanicznie lub 
spontanicznie zostałam do udziału 
w  nich zaproszona. Oczywiście, czuję 
się bardzo spełniona, choć jednak nie 
rozpamiętując, skupiam się na aktual-
nych wyzwaniach, które nadchodzący 
rok ze sobą niesie. Już mam zapowie-
dziane trzy wystawy w Szczecinie i kil-
ka w  Warszawie, prowadzę rozmowy 
odnośnie do projektów w  Krakowie, 
Kielcach i Bydgoszczy… 
Co będziesz prezentowała na tych wysta-
wach?

Zaprezentuję obrazy z cykli: Natura 
emocji, Golden live, Mowa ciała, Ma-
ineCoonMan, Zamiast kwiatka i Natu-
ra uczuć. Na wystawach będzie można 
także zobaczyć moje fotografie powsta-
łe podczas sesji zdjęciowych, w  które 
angażuję się równie intensywnie co 
w  malarstwo. Są to głównie portrety 
i  akty oraz zdjęcia zwierzaków. Oczy-
wiście nie wszystko na raz. Prace są pre-
zentowane indywidualnie albo łączę je 
stosownie do tematu danego projektu. 
Poszczególne obiekty często się zmie-
niają, szczególnie gdy trafiają do pry-

watnych kolekcji, wtedy mam silniejszą 
motywację do tworzenia nowych.
Skoro mowa o  zdjęciach, czy podobnie 
jak twoje obrazy można je kupić? Albo 
np. zamówić u Ciebie indywidualną sesję 
zdjęciową? 

Obecnie moje prace można znaleźć 
w  galeriach sztuki i  domach aukcyj-
nych, ale lada moment, mam nadzieję, 
ruszę z nową stroną internetową, gdzie 
będzie można kupić zarówno obrazy, 
jak i fotografie oraz zamówić sesję zdję-
ciową.
Twoje prace przekroczyły granice Polski, 
w jakich krajach można je znaleźć w pry-
watnych kolekcjach?

– Rzeczywiście znajdują one uzna-
nie nie tylko w Polsce, lecz także m.in. 
w Niemczech, Francji, Hiszpanii, a naj-
większa kolekcja prywatna moich obra-
zów jest obecnie w Nowym Jorku.

Magdalena Mag Woźniak
Artystka wizualna, dla której najbliższe są 
malarstwo, grafika, fotografia, nowe me-
dia i  design. Członek Związku Artystów 
Plastyków, członek wspierający OW ZPAP 
i  artystycznej grupy Młodzi Sztuką. Ini-
cjatorka i  współorganizatorka akcji spo-
łecznej Power of Art. Członek i Mecenas 
Akademii Kultury i Sztuki Klubu Integracji 
Europejskiej. Kurator wystaw, animator 
wydarzeń kulturalnych oraz akcji charyta-
tywnych. Promotorka kultury i sztuki, pu-
blicystka, redaktor naczelna i właścicielka 
portalu kulturalnego Art Imperium. Ma 
na swoim koncie prawie 150 projektów 
artystycznych. W 2019 roku została wy-
różniona Dyplomem za Zasługi przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
https://magwozniakart.com/

Kultura na widelcu

Mag Woźniak Golden live, 
akryl na płótnie, 2018

Mag Woźniak Natura emocji – Turquoise,  
akryl na płótnie, 2018

Mag Woźniak Blue heels, 
acryl canvas, 2019

Fot. Mag Woźniak MaineCoonMan

https://magwozniakart.com/
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To był pracowity rok…  
Wyznaje Danuta Stankiewicz
Drapieżna, refleksyjna i liryczna. Kontrowersyjna i powściągliwa. Kolorowe włosy 
i paznokcie oraz nietuzinkowe stroje to jej znak rozpoznawczy. Barwna postać polskiej 
sceny muzycznej. I niezwykle fascynująca osobowość. Od lat jednych zachwyca, drugich 
irytuje. Ale jedno jest pewne. Drugiej takiej artystki, jak ona, na próżno szukać w kraju nad 
Wisłą. Bo „Stankiewicz robi, co chce, gdzie chce, z kim chce i jak chce” – nie bez kozery 
powiedziała kiedyś o niej Krystyna Gucewicz. 
Rozmawia ANNA TOMASIK

Spotykamy się w  pogodny dzień 
w  jednej z  klimatycznych kafejek na 
warszawskim Mokotowie. Za oknem 
spadające płatki śniegu. Splendoru do-
daje bliskie sąsiedztwo Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych i Fabularnych. 
Naszej pogawędce towarzyszy unoszą-
cy się w powietrzu zapach kawy i roz-
koszny smak szarlotki z bitą śmietaną. 
Zanim wystrzeliły korki od szampana na 
powitanie Nowego Roku 2020, Ty wiro-
wałaś na scenie w rytmie swoich najwięk-
szych przebojów, porywając do wspólnej 
zabawy publiczność w Sztokholmie…

Była to najbardziej szalona noc syl-
westrowa w  moim życiu! Mnóstwo 
emocji, wrażeń i  ogromna dawka po-
zytywnej energii, która dała mi powera 
na najbliższe 365 dni! Takie momenty 
utwierdzają mnie w  przekonaniu, że 
to, co robię ma sens, że ludzie są wręcz 
„głodni” piosenek podobnych do tych, 
które składają się na mój repertuar. No 
i tego rodzaju rozrywki. Na scenie two-
rzę show, skromne wprawdzie, bo bez 

profesjonalnej grupy tanecznej, ale za 
to z udziałem osób z grona publiczno-
ści, którzy przez tą jedną chwilę mogą 
również poczuć się artystami. I  o to 
chodzi! Obcowanie ze sztuką ma być 
formą zabawy i dawać radość. 
Nowy Rok to dzień o  tyle szczególny, 
gdyż wtedy celebrujesz też swoje uro-
dziny. Jakimi prezentami obdarowali 

Ciebie najbliżsi? A może tego dnia zda-
rzyło się coś, co szczególnie utkwiło Ci 
w pamięci?

Los sprawił, że stałam się o  rok  
starsza! (śmiech). Ale upływ czasu 
akurat mnie nie przeraża. Zazwyczaj 
urodziny spędzałam w  domu, w  gro-
nie najbliższych. Tym razem było ina-
czej i jakoś tak smutno z tego powodu. 
W dniu urodzin otrzymałam mnóstwo 
smsów i maili z życzeniami od przyja-
ciół i  rodziny, a  nawet moich fanów. 
Poza tym i tak wszyscy na całym świe-
cie tego dnia piją za moje zdrowie! 
(śmiech). 
Czy mogłabyś pokusić się o małe podsu-
mowanie minionego roku?

Dostałam kilkanaście nagród bran-
żowych. I może nie uwierzysz, ale jed-
ną z nich odbierałam blisko… dziewięć 
miesięcy, bo nie miałam czasu! 

Nagrałam płytę „Serce dla Ciebie Pol-
sko”, będącą muzyczną opowieścią hi-
storii Polski w pigułce. Cieszę się, że ten 
szczególnie bliski memu sercu projekt, 

nad którego realizacją pracowałam kilka 
lat, został tak ciepło przyjęty zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Jesienią uka-
zał się singiel z  piosenką „Tomaszów” 
z tekstem Juliana Tuwima i muzyką Zyg-
munta Koniecznego, zwiastujący z kolei 
mój najnowszy album „Groszki i róże”. 
Koncerty, wywiady… To był naprawdę 
pracowity rok. 

Zapomniałaś jeszcze dodać, że w  ubie-
głym roku minęło 40 lat od dnia, w któ-
rym wyruszyłaś w  swoją artystyczną 
podróż…

To prawda! Z tej okazji otrzymałam 
też niedawno m.in. list z  gratulacjami 
od ZASP, którego nie odebrałam pod-
czas gali jubileuszowej Sekcji Estrady, 
gdyż akurat wtedy gościłam w Lublinie 
i  w auli KUL śpiewałam w  koncercie 
„Serce dla Ciebie Polsko”. 
Skoro już mowa o jubileuszu Twojej pra-
cy artystycznej. Pamiętasz swój pierwszy 
występ na profesjonalnej scenie?

Pewnie! Tego się nie zapomina!  
Miałam wtedy 15 lat i głowę pełną ma-
rzeń. Wystąpiłam na Festiwalu Piosenki 
Radzieckiej w Zielonej Górze. Zaśpie-
wałam rosyjską piosenkę „Biały śnieg” 
i  … zdobyłam Srebrny Samowar! By-
łam z  jednej strony zaskoczona tym 
sukcesem, a  z drugiej przeszczęśliwa 
i rozpierała mnie duma. Tata mi wów-

Kultura na widelcu

[...] Stankiewicz robi, co chce, gdzie chce,  
z kim chce i jak chce [...]. 
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czas powiedział: „Pamiętaj, że za rok 
będzie już inna laureatka tego samego 
konkursu, która też będzie przeżywała 
te same uniesienia, co ty dzisiaj, że jest 
to sukces kilkumiesięczny”. Jakże mą-
dre to słowa i wciąż aktualne. A piosen-
kę „Biały śnieg” do dzisiaj darzę ogrom-
nym sentymentem. 
Masz solidne podstawy muzyczne. Jesteś 
jedną z  niewielu polskich piosenkarek, 
która kształciła się również poza granica-
mi naszego kraju…

Jestem absolwentką Wydziału Pio-
senkarskiego Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia im. F. Chopina oraz 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w  Warszawie. Byłam też sty-
pendystką Ministra Kultury i  Rządu 
Francuskiego w  Paryżu, a  więc mogę 
pochwalić się również dyplomami mię-
dzynarodowymi, ukończonych tam: 
Schola Cantorum, Le Petit Conservato-
ire de la Chanson de Mirelle i  Szkoły 
Tańca Jacques’a Bensa. Ukończyłam 
również Podyplomowe Studia Mene-
dżerskie dla Twórców, Artystów i Ani-
matorów Kultury na Wydziale Zarzą-
dzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Miałaś szansę na zrobienie kariery mię-
dzynarodowej, ale zrezygnowałaś. Dla-
czego?

Nie jest tajemnicą, że w latach 70/80. 
stypendium artystyczne we Francji sta-
nowiło nobilitację dla polskiego artysty. 
I ja się cieszyłam, że je otrzymałam, że 
znalazłam się w gronie tych szczęśliw-
ców. Wiele się w  Paryżu nauczyłam. 
To był kolejny etap edukacji, teoria 
i praktyczna nauka realizacji na scenie. 
Podczas pobytu we Francji otrzymałam 
propozycję podpisania pięcioletniego 
kontraktu, który gwarantował nagra-
nia radiowe, telewizyjne i płytowe oraz 
występy w  słynnej paryskiej Olympii. 
Wszystko to było oczywiście kuszą-
ce, ale warunkiem było pozostanie we 
Francji. Ja natomiast nie wyobrażałam 
sobie życia na emigracji, więc zdecydo-
wałam się na powrót do kraju. I decyzji 
tej nigdy nie żałowałam. Nie oznacza 
to oczywiście, że zrezygnowałam ze 
swoich marzeń. Kto wie, może jeszcze 
zawojuję świat! (śmiech).
Nazywana jesteś kolorowym ptakiem 
polskiej piosenki i  jednocześnie bardzo 
kontrowersyjnym. Byłaś pierwszą polską 
piosenkarką, która ubrana w obcisłe skó-
rzane kostiumy łamała na scenie wszel-
kie przyjęte zasady i konwenanse, wyko-
rzystując przy tym akcesoria erotyczne.

Oj, pamiętam, pamiętam! Barwne to 
były czasy! (śmiech). Nazywano mnie 
też drapieżną „tygrysicą”. Rzeczywiście 
byłam pierwszą w Polsce artystką, która 

„dotknęła” tematu „tabu” i go złamała, 
tworząc kabaret erotyczny. Występowa-
łam wtedy pod pseudonimem Lolita. 
Śpiewałam piosenki o seksie na wesoło 
i  na ludowo. Stworzyłam też polskich 
chippendalesów. W  tamtym okresie 
miałam jednocześnie wielu zwolenni-
ków i przeciwników. Na jednym z mo-
ich koncertów świetnie bawił się nawet 
Jerzy Urban. Od tamtej pory wszystko 
się przewartościowało. Dzisiaj o  sek-
sie mówimy oficjalnie i bez kozery, ale 
wtedy był to problem, którego nikt nie 
chciał zauważyć. Tak naprawdę to ja 
zwróciłam uwagę na tematy powszech-
nie zakazane i  omijane, ale i  też „po-
kazałam” je wykorzystując artystyczną 
wyobraźnię. A  skoro budziło to wów-
czas tyle emocji to znaczy, że było po-
trzebne. 
Jak wygląda zwyczajny dzień Danuty 
Stankiewicz?

Hm, niby proste pytanie, ale... Bo 
trudno mówić o  „zwyczajnym dniu”, 
gdy się wykonuje zawód artysty. Cza-
sem doba bywa zbyt krótka. Wiem, że 
w danym dniu mam koncert, a tu nagle 
telefon z  prośbą o  wywiad dla jakiejś 

redakcji czy inne ważne spotkanie. Nie 
wszystko da się zaplanować i  przewi-
dzieć. Będąc w domu sprzątam, gotuję, 
robię zakupy i  opiekuję się tatą. Dom 
jest moim azylem. Tutaj odpoczywam, 
uczę się nowych piosenek, a  kiedy nie 
mogę zasnąć odpływam… w świat ma-
rzeń. I wtedy najczęściej rodzą się moje 
najciekawsze pomysły artystyczne, które 
potem zapisuję w notesiku, bo przecież 
pamięć ludzka bywa ulotna, i je realizuję.
Nad czym obecnie pracujesz?

Żyję w  biegu, na walizkach, w  cią-
głej podróży z koncertu na koncert, zaś 
w  przerwach między występami „wpa-
dam” do studia i  kończę nagrywanie 
płyty „Groszki i  róże”, która światło 
dzienne ujrzy już na wiosnę. Znajdzie się 
na niej piętnaście piosenek z repertuaru 
Ewy Demarczyk z  muzyką Zygmunta 
Koniecznego i Andrzeja Zaryckiego. Nie 
lubię rozprawiać o swoich artystycznych 
planach, by nie zapeszyć. Uchylę jednak 
rąbka tajemnicy i zdradzę ci, że finalizuję 
pierwszy i niezwykle fascynujący projekt 
międzynarodowy, związany z  muzyką 
Fryderyka Chopina. I  o nic więcej nie 
pytaj, bo i tak nie powiem!  ■

Kultura na widelcu
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Gorący sezon w Kamienicy 
Wiele nowości w teatrze  
Emiliana Kamińskiego
Warszawski Teatr Kamienica z przytupem otworzył sezon teatralny 2019/2020.  
Od początku września premiery odbywają się tu co miesiąc. Po spektaklu „Blef” o życiu 
w korporacji i misyjnej sztuce dla młodzieży „Wszechmocni w sieci” przyszedł czas na 
„Zacznijmy jeszcze raz” w reżyserii Tomasza Sapryka.

Autorka Ewa Stys 

Najnowszy spektakl Kamie-
nicy to komedia napisana 
specjalnie dla aktorskie-
go duetu – Aldony Jan-

kowskiej i  Tomasza Sapryka – przez 
Aleksandrę Wolf (autorkę tekstów 
do telewizyjnego kabaretu Rozmowy 
w Tłoku z programu Szymon Majew-
ski Show). To spektakl, który „przy-
płynął” do stolicy prosto z  Gdyni. 

Osadzony w  jednym z  najpiękniej-
szych polskich miast, oddaję atmosferę 
nadmorskiego kurortu.

– Wszyscy dzisiaj mamy kłopot 
z  dźwiganiem otaczającej nas rzeczy-
wistości. Szczególnie świat artystycz-
ny – reżyserzy, aktorzy, producenci 
muszą mierzyć się nie tylko z nią, lecz 
także z  własnym narcyzmem. Sztuka 
„Zacznijmy jeszcze raz to spotkanie 

w  gabinecie psychoterapii, podczas 
którego spróbujemy upuścić trochę 
powietrza z naszego nadętego egocen-
tryzmu. Mimo komediowej warstwy 
i  tryskającego humoru, postaramy się 
trochę przejrzeć w  lustrze i  powzru-
szać” – mówi Tomasz Sapryk. O czym 
opowiada spektakl?

Szum fal Bałtyku, śpiew mew, 
gdyńskie plaże – można się zakochać, 
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i  to nie tylko w  nadmorskim 
klimacie. Co jednak, jeśli już 
raz, dawno temu zostało się 
trafionym przez strzałę amo-
ra i ma się co do jego dobrych 
intencji sporo wątpliwości?  
Podobno w życiu najważniejsze 
są miłość, wiara i nadzieja…

Ona – terapeutka uzdrawia
jąca związki. On – pacjent 
rujnujący swoje małżeństwo. 
W  luksusowym gabinecie psy-
choterapii przyjdzie im rozegrać 
nie lada pojedynek. Oboje będą 
musieli zdjąć wiele masek, przy-
znać się do licznych grzechów, 
no i  podjąć się naprawy części 
z nich. Jak to się skończy? Jed-
no jest pewne – na scenie będzie 
można zobaczyć istne tsunami 
emocji i  doskonałej gry aktor-
skiej. Jak można przeczytać na 
stronie teatru, twórcy progno-
zują ogromny przypływ dobre-
go humoru i orzeźwiającą bryzę 
życiowej mądrości. 

Kolejne sztuki w przygotowaniach
Na tym jednak nie koniec 

nowości w  Kamienicy. Już 

10  grud    nia swoją premierę 
będzie miał monodram Piotra 
Gąsowskiego, przygotowywa-
ny specjalnie na 35lecie jego 
działalności artystycznej. Męż-
czyźni są z Marsa, kobiety z We-
nus w reżyserii Jakuba Przebin-
dowskiego to sztuka oparta na 
światowym bestsellerze o  tym 
samym tytule, którego autorem 
jest John Gray. Podczas spek-
taklu, oprócz Piotra Gąsow-
skiego, w multimediach będzie 
można zobaczyć całą plejadę 
polskich gwiazd, takich jak 
m.in.: Joanna Kołaczkowska, 
Joanna Kurowska, Katarzyna 
Skrzynecka, Hanna Śleszyńska, 
Andżelika Piechowiak, Janusz 
Chabior, Waldemar Błaszczyk 
czy Piotr Zelt. 

Natomiast w  styczniu teatr 
zapowiada premierę sztuki Ko-
bieta, która ugotowała męża, 
w której wystąpią: Dorota Cho-
tecka, Michalina Sosna/Marta 
Chodorowska oraz Jacek Le-
nartowicz. Przedstawienie reży-
seruje Tomasz Obara. ■
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Adam Przybyłek – klarnet/saksofon
Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Jakie były Twoje początki związane 
z muzyką?

Mniej więcej w drugiej klasie szko-
ły podstawowej próbowałem swoich 
sił grając proste piosenki na keyboar-
dzie oraz na gitarze. W najbliższej ro-
dzinie nie maM żadnego profesjonal-
nego muzyka. Natomiast rodzina jest 
muzykalna – rodzice grywają amator-
sko na gitarze, dziadkowie kiedyś gra-
li na skrzypcach, starszy brat ukończył 
szkołę pierwszego stopnia w zakresie 
fletu, do tego generalnie wszyscy po-
trafią dość dobrze i czysto śpiewać.

Kiedy postanowiłeś podjąć naukę 
w szkole muzycznej i dlaczego wybra-
łeś klarnet?

Za namową rodziców i dziad-
ków, w 2002 roku zacząłem edukację 
w  PSM I  i II stopnia im. Fryderyka 
Chopina w  Sochaczewie, moim ro-
dzinnym mieście.

Egzaminy poszły mi bardzo do-
brze. Nie była to jednak moja zasługa 
– wszyscy dość szybko zorientowali 
się, że mam talent do muzyki – po-
siadam słuch absolutny. Uczyłem się 
w  klasie klarnetu. Wybór był dość 
przypadkowy, bo wtedy nie wiedzia-
łem nawet, jak ten instrument wyglą-
da – po prostu zasugerowano mi taki 
wybór. Dość szybko zacząłem grać 
rzeczy trudniejsze niż te wymagane 
przez program. Jeździłem na różne 
konkursy lokalne i  ogólnopolskie, 
zarówno z instrumentu, jak i z kształ-
cenia słuchu. Zdarzało mi się dostać 
miejsce na podium lub wyróżnienie, 
czasami nawet wygrać. Miałem okazję 
uczestniczyć w wielu ogólnopolskich 
i  międzynarodowych warsztatach 
klarnetowych. Bardzo dużo koncer-

towałem, zdarzały mi się też koncerty 
zagraniczne – Szwecja, Niemcy, Buł-
garia, Włochy. Szkołę ukończyłem 
w  2011 roku z  wyróżnieniem. Na 
tym etapie swojej edukacji muzycznej 
wiele zawdzięczam dziadkom, którzy 
wspierali mnie, przede wszystkim fi-
nansowo. To oni sfinansowali zakup 
mojego pierwszego klarnetu. Dziadek 
starał się dowozić mnie na różne kon-
kursy i warsztaty, a babcia prowadziła 
moją „kronikę artystyczną”. 

A  kiedy w  Twojej karierze pojawił się 
saksofon i zamiłowanie do jazzu?

Na saksofonie zacząłem grać pod 
koniec swojej edukacji muzycznej  
w klasie klarnetu. Nauka gry na sak-
sofonie po opanowaniu klarnetu 
jest relatywnie prostym zadaniem. 
Mój nauczyciel klarnetu pokazał mi 
saksofonowe podstawy, później sa-
modzielnie ze słuchu uczyłem się 
różnych popularnych melodii. Dość 
szybko zacząłem grywać na saksofo-
nie na weselach, co w  pewien spo-
sób wymusiło to na mnie koniecz-
ność improwizowania. Swoje braki 
techniczne próbowałem nadrabiać 
słuchem i  intuicją, które jednak nie 
zawsze były wystarczające. Dlate-
go też, po kilku latach samodzielnej 
nauki na saksofonie postanowiłem 
nauczyć się podstaw jazzu oraz po-
prawić swoją improwizację. W 2015 
roku dostałem się do Policealnego 
Studium Jazzu im. Henryka Majew-
skiego w  Warszawie. Ukończyłem je 
w 2018 roku. W  tym czasie nauczy-
łem się wielu nowych rzeczy, zarówno 
teoretycznych, jak i praktycznych. Bę-
dąc uczniem studium, miałem okazję 
grać w zespole Zbigniewa Namysłow-
skiego – jednego z  twórców polskiej 

sceny jazzowej. Będąc w tym zespole, 
brałem udział w nagraniu płyty oraz 
koncercie w  studiu S1 polskiego ra-
dia, w koncercie w teatrze Roma oraz 
teatrze Capitol, a  także dwukrot-
nie w  festiwalu jazzowym Jazz Rally 
w Dusseldorf (Niemcy).

A Twoja działalność artystyczna?
Od wielu lat występowałem pu-

blicznie niezliczoną liczbę razy grając 
zarówno na klarnecie, jak i na sakso-
fonie. Były to koncerty, konkursy, fe-
stiwale, eventy oraz imprezy charyta-
tywne. Odnajduję się w wielu różnych 
stylistykach muzycznych: klasyka, 
jazz, rozrywka, muzyka klezmerska 
oraz bałkańska i inne.
Słyszałam, że również uczyłeś innych 
gry na saksofonie i klarnecie.

Tak, przez kilka miesięcy w 2019   
ro ku uczyłem klarnetu i  saksofonu 
w Centrum Kultury w Piasecznie. Poza 
tym sporadycznie udzielałem również 
lekcji prywatnych.

Czy muzyka to cały Twój świat?
Nie, bezpośrednio po ukończeniu 

liceum rozpocząłem studia inżynier-
skie na Politechnice Warszawskiej. 
W  2018 roku, wraz z ukończeniem 
studium jazzowego obroniłem rów-
nież magistra z informatyki. Aktualnie 
poza działalnością artystyczną pracuję 
również w małej firmie, która zajmu-
je się zastosowaniem sztucznej inteli-
gencji w  sektorze ochrony zdrowia. 
W czasie studiów udzielałem również 
korepetycji z matematyki, fizyki oraz 
informatyki.

Dziękuję za rozmowę i życzę Ci sukce-
sów nie tylko muzycznych, lecz także 
tych zawodowych. 

Kultura na widelcu
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Wyrastałem w muzycznej atmosferze
„Piękna muzyka to ta, która jest wspaniale wykonana” – mówi Tomek Martyński (Thomas 
Martin), absolwent Szkoły Muzycznej w klasie skrzypiec, wokalista, aktor, tancerz, DJ-ej 
i prezenter radiowy. Prywatnie jest mężem aktorki i modelki – Divine Kitenge – oraz tatą 
półtorarocznego Eryka. W sieci można obejrzeć jego najnowszy singiel „Kilka wolnych dni”.
Rozmawia IZABELLA JARSKA

Czy upodobanie do muzyki wyniósł Pan 
z domu rodzinnego?

Tak. Miałem kontakt z muzyką już 
w dzieciństwie, ponieważ moi rodzice 
oboje ukończyli akademię muzyczną. 
Tata grał na instrumentach, mama na 
fortepianie i śpiewała, a ja w tej mu-
zycznej atmosferze wyrastałem. Sam 
także jestem absolwentem Szkoły Mu-
zycznej w klasie skrzypiec. Ponadto, już 
od najmłodszych lat miałem okazję być 
na scenie i występować w reklamach 
oraz śpiewać w bajkach, które tworzył 
mój tata wraz z aktorką Laurą Łącz. 

Później trafiłem do Teatru Rampa, gdzie 
byłem tancerzemaktorem w spektaklu 
Jeździec burzy. Zatem muzyka towarzy-
szyła mi, od kiedy pamiętam. I w domu 
rodzinnym i poza nim. 
Jest Pan także DJem…

Tak, zajmuję się tym od 20 lat. Do 
roli DJa i prezentera radiowego szko-
lił mnie tata oraz Bogusław Fabiański 
z  Radia Zet Gold. W efekcie zdałem 
egzamin i uzyskałem stosowne upraw-
nienia do wykonywania tego zawodu. 
Definitywnie porzucił Pan muzykę kla-
syczną dla popularnej? 

Nie tyle porzuciłem, ile dopro
wadziły do tego różne okoliczności. 
Pierwsze lata po ukończeniu szkoły 
dużo podróżowałem po Europie i Sta-
nach Zjednoczonych. Wziąłem sobie na 
ten czas „urlop” od muzyki. Chciałem 
dobrze poznać różne miejsca i kraje, 
poszukać w nich inspiracji… A kiedy 
wróciłem do Polski na stałe, zająłem się 
wokalem.

Jaki rodzaj muzyki lubi Pan najbardziej?
Lubię bardzo różnorodną muzykę. 

Oczywiście ogromnie cenię klasykę, ale 
także rocka, czy soul, który – jak nawet 
mówi jego nazwa – pochodzi z duszy. 
Ogólnie rzecz ujmując, moim zdaniem 
piękna muzyka to ta, która jest wspa-
niale wykonana. Niezależnie od gatun-
ku, jaki reprezentuje. 
Czy ma Pan swoich muzycznych „idoli”?

Bardzo lubię Luthera Vandrossa, 
lubię Arethę Franklin, królową gospel 
i soul. Uważam, że Freddie Mercury był 
jedną z najważniejszych ikon światowe-

go rocka, a Michael Jackson znakomi-
cie łączył muzykę pop ze świetną cho-
reografią, co jest bardzo trudne. Dużo 
jest naprawdę dobrych artystów mu-
zycznych i wielu szczerze podziwiam.
Czy nigdy nie ciągnęło Pana do jazzu? 
Pytam o to, ponieważ wielu jazzmanów, 
podobnie jak Pan, ma klasyczne wy-
kształcenie muzyczne.

Uważam jazz za znakomity gatunek 
muzyczny, ale moja droga artystyczna 
poszła w innym kierunku, dlatego że 
producenci muzyczni, z którymi mia-
łem do czynienia, nakierowali mnie 
na radio, czyli na muzykę komercyj-
ną. I taką zacząłem tworzyć. Chociaż 
z drugiej strony mam dużą styczność 

z  jazzem, ponieważ mój wujek jest 
głównym akustykiem Ani Jopek oraz 
Stinga na Polskę. Więc ten jazz, gdzieś 
tam cały czas koło mnie jest. Być może, 
gdybym na początku kariery dostał 
propozycję śpiewania jazzu, to bym to 
robił do dzisiaj. 
Najnowszy Pana singiel – „Kilka wolnych 
dni” – od maja 2019 roku możemy oglą-
dać m.in. na YouTube. Kiedy należy się 
spodziewać debiutanckiego albumu?

Mam nadzieję, że niedługo. Wła-
śnie pracuję nad kolejnym singlem, do 
którego teledysk będzie kreskówką, 
jego produkcja zatem jest bardzo pra-
cochłonna. Dwa poprzednie single zro-
biłem z Krzysztofem KASA Kasowskim, 
za jeden nawet dostałem w 2018 roku 
Złotą Płytę. Repertuar na pierwszy al-
bum zbiera się, już niewiele do uzupeł-
nienia zostało i liczę na to, że wkrótce 
będę go mógł wydać. Być może nawet 
wiosną 2020 roku. 
Koncertował Pan z legendami polskiej 
muzyki, m.in. z TLove, Lady Pank czy 
Lombard. Jak Pan – przedstawiciel znacz-
nie młodszego pokolenia – wspomina te 
wspólne występy?

Oczywiście ci wykonawcy są z  in 
nego pokolenia niż ja, ale już jako nasto-
latek lubiłem taką muzykę i chadzałam 
na koncerty Perfektu czy Lady Pank. 
I  ich utwory gdzieś tam mi się kojarzą 
z  moją młodością. Natomiast TLove 
był bardzo popularny w moich liceal-
nych latach. Możliwość koncertowania 
– i to na początku drogi artystycznej – 
z takimi wykonawcami była dla mnie 
niesamowitym przeżyciem. Pamiętam, 
jak występowaliśmy w Hard Rock Cafe  
i  Wojtek Gąsowski podszedł do nas, 
gratulując nam występu i tego, że „faj-

Kultura na widelcu

Uważam jazz za znakomity gatunek  
muzyczny, ale moja droga artystyczna poszła 
w innym kierunku...

[...] jak jest zdrowie i szczęście, to jest 
wszystko, co w życiu najważniejsze. 
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nie gramy”. Takie słowa na początku 
kariery muzycznej są dla każdego mło-
dego artysty bardzo cenne. 
Odchodząc od spraw zawodowych – nie-
dawno został Pan tatą, I Pan I żona macie 
wolne zawody. Czy uprawianie wolnego 
zawodu ułatwia czy utrudnia wykonywa-
nie obowiązków rodzicielskich?

Moim zdaniem ułatwia, ponieważ 
często pracuję w weekendy albo nocą. 
Dzięki temu w tygodniu mam więcej 
czasu dla Eryka. Łatwiej jest nam tak-
że dzielić się opieką nad synem – kie-
dy żona jest na planie filmowym, ja ją 
wyręczam, a kiedy ja mam występy – 
ona mnie. No i zawsze możemy liczyć 
na babcię. Gdybyśmy oboje pracowali 
codziennie od 9 do 17, byłoby znacz-
nie trudniej. Musielibyśmy wynająć 
opiekunkę albo oddać synka do żłob-
ka. A  dla malutkiego dziecka kontakt 
z najbliższymi i ich opieka są jednak 
najlepsze. 
Domyślam się, że śpiewanie jest zapew-
ne i Pana pasją, bo tak się zazwyczaj 
dzieje podczas uprawiania artystycznych 
profesji. Czy poza muzyką ma Pan także 
inne pasje?

Tak, i to kilka. Uwielbiam podró-
żować. Już w dzieciństwie towarzyszy-
łem rodzicom w licznych wakacyjnych 
podróżach i mam przyjaciół na całym 
świecie. W Europie poza Islandią i Fin-
landią byłem już wszędzie. Bardzo lubię 
oglądać dobre kino i gotować. Goto-
waniem zarazili mnie Włosi już dawno 
temu i w wolnych chwilach uwielbiam 
coś upichcić. Pasjonuje mnie także 
sport, zwłaszcza piłka nożna, którą tre-
nuję dwa, trzy razy w tygodniu. 
I udaje się Panu utrzymać równowagę 
między życiem zawodowym, rodzinnym 
a pozostałymi pasjami?

Na szczęście tak, chociaż bywają 
okresy, w których jest to trudne. Ale 
uważam, że dla własnej higieny psy-
chicznej, dobrze jest znaleźć czas na 
wszystko. 
Czego Panu życzyć w nowym roku?

Zdrowia przede wszystkim. No 
i  mam nadzieję, że jakieś sukcesy mu-
zyczne jeszcze osiągnę. Poza tym jestem 
szczęśliwy, a jak jest zdrowie i szczęście, 
to jest wszystko, co w życiu najważ
niejsze. 
Zatem życzę Panu, aby i zdrowie, i szczę-
ście nigdy nie opuszczało.

Kultura na widelcu

Fot. mareriały własne
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Piękno ma wiele perspektyw
Autorka Agnieszka Majcher

W We Love Nails zadbamy 
o Twoje dłonie i stwo-
rzymy stylizacje, które 
pokochasz. Na rynku 

działamy od 2014 r. i przez te kilka 
lat zdobyliśmy grono stałych, zado-
wolonych klientów. Naszymi znakami 
rozpoznawczymi są: piękne paznokcie, 
starannie dopracowane wzory, profesjo-
nalne podejście i przyjemna atmosfera.

W naszym salonie stylizujemy pa-
znokcie wszystkimi technikami, które 
są obecnie dostępne na rynku. Oferuje-
my m.in. manicure klasyczny, hybrydo-
wy, winylowy oraz przedłużanie płytki 
metodą akrylową i żelową. Wykonuje-
my zarówno codzienne stylizacje, jak 
i dekorujemy paznokcie na specjalne 
okazje, m.in. wieczory panieńskie, ślu-
by i bale. Zajmujemy się również pedi-
cure’em oraz profesjonalnym przedłu-
żaniem rzęs.

Gwarantujemy, że paznokcie zro-
bione w naszym salonie nie tylko się 
pięknie prezentują, lecz także są bardzo 
trwałe. Wszystko dlatego, że pracuje-
my jedynie na starannie wyselekcjono-
wanych, sprawdzonych kosmetykach. 
Ponadto, zawsze jesteśmy na bieżąco 
z obowiązującymi trendami. Jeśli nie 
wiesz, jakie wzory są aktualnie najpopu-
larniejsze, zapytaj. Z przyjemnością do-
radzimy efektowną i modną stylizację.

Nasz gabinet stylizacji paznokci 
znajduje się w Warszawie przy ul. Ol-
brachta 23 lok. 5. Nasze klientki mogą 

zaparkować auta na ogólnodostępnym 
parkingu przed salonem. Za usługi 
można płacić gotówką. Przyjdź do nas, 
a zrobimy wszystko, abyś chciała wró-
cić po więcej.

Serdecznie zapraszamy!

Zdrowie i uroda
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Witamy w Den-Med
Gabinet lekarsko-stomatologiczny Joanna Witwicka  

Zdjęcia: mareriały własne



przedsiebiorcy@eu    69

Zdrowie i uroda

Autor Joanna Wytwicka

DenMed jest gabinetem, 
który mamy przyjemność 
prowadzić od 1993 roku. 
Jest nam niezmiernie miło, 

że przez te lata udało nam się zdobyć 
zaufanie setek pacjentów, którzy pole-
cają nas swoim rodzinom i znajomym. 
Mamy nadzieję, że również Państwo od-
wiedzicie nasz gabinet, by móc skorzy-
stać z naszej wiedzy i ponad 20letniego 
doświadczenia zawodowego. Stale pod-
nosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc 
w różnego rodzaju sympozjach nauko-
wych, kongresach i szkoleniach, zarów-
no w kraju, jak i za granicą. Zdobywa-
my tam najnowszą wiedzę, dzięki której 
zapewniamy naszym pacjentom wysoki 
poziom opieki, taki, jaki chcielibyśmy 
zapewnić naszym najbliższym. 

Dbamy o twój czas, dzięki profesjonalne-
mu podejściu
• Unikamy tymczasowych rozwiązań
• Zapewniamy profesjonalną kadrę. 

Zatrudniamy jednego z najlepszych 
implantologów w Polsce.

• Używamy produktów najwyższej ja-
kości (to pogrubione) 
Przyjazna atmosfera w naszej klinice 

oraz przytulne wnętrza pomogą w bez 
stresowym leczeniu. Oczekujący doro-
śli mają do dyspozycji darmowe WiFi 
oraz prasę, zapraszamy serdecznie na 
leczenie ząbków również u najmłod-
szych. Odpowiednie podejście do dzie-
ci, miła atmosfera, a także możliwość 
oglądania ulubionych bajek sprawia-
ją, że mali pacjenci chętniej siadają na 
fotel, a wizyta szybko mija. Na koniec 
drobny upominek i nasz maluch najczę-
ściej wychodzi z gabinetu z uśmiechem 
na ustach. Zapewniamy najnowocze-
śniejsze materiały wypełniające, w tym 
na życzenie – bardzo lubiane przez 
dzieci – kolorowe wypełnienia do zę-
bów mlecznych.

Jak wszyscy wiemy, stomatolodzy 
zalecają dorosłym pacjentom kontrolę 
uzębienia dwa razy do roku, a dzieciom 
raz na 4 miesiące. Serdecznie Państwa 
zapraszamy na bezpłatne przeglądy 
jamy ustnej. To naprawdę nic nie kosz-
tuje, a  może zapobiec wielu niemiłym 
niespodziankom. Zadbany uśmiech jest 
naszą wizytówką. Daje nam pewność 
siebie, poprawia nasz wizerunek, spra-
wia, że czujemy się komfortowo. Dla-
tego tak ważne jest to, żeby w należyty 

sposób o niego dbać. Z pomocą naszej 
wiedzy i wieloletnich doświadczeń 
sprawimy, że Państwa uśmiech będzie 
pełen blasku!

Usługi w naszym gabinecie
Stomatologia estetyczna ma na celu 

poprawę wyglądu zębów. Można to 
osiągnąć przez zmianę ich kształtu czy 
koloru, zamykanie szpar między zęba-
mi, uzupełnienie braków zębowych, po-
prawę estetyki zębów martwych i prze   
barwionych. 

Wybielanie zębów
Metody nowoczesnego wybielania 

zębów, które oferujemy Państwu w gabi-
necie DenMed., dobieramy indywidu-
alnie do potrzeb pacjenta. Pozwalają one 
na osiągnięcie pięknego i białego uśmie-
chu oraz radość z niego przez długi czas.

Usuwanie kamienia nazębnego
Prawidłowa higiena jamy ustnej jest 

podstawą zdrowego wyglądu zębów. 
W naszym gabinecie wykonujemy pro-
fesjonalne zabiegi higieniczne, które 
w znacznym stopniu zapewniają utrzy-
manie prawidłowej higieny jamy ustnej 
– zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Lakowanie i lakierowanie
Jest to zabieg polegający na pokryciu 

profesjonalnie oczyszczonych zębów 
lakierem lub żelem fluorowym – prepa-
ratem o wysokim stężeniu fluoru, który 
wnika w szkliwo, wzmacnia i chroni 
zęby przed bakteriami, które powodu-
ją próchnicę, ale także pomaga znosić 
nadwrażliwość zębów. Zabieg fluoryza-
cji należy przeprowadzać przynajmniej 
dwa razy w roku. Dla dzieci mamy la-
kiery o smakach owocowych lub gumy 
balonowej.

Protetyka jest dziedziną medycyny 
zajmującą się uzupełnianiem braków 
w uzębieniu, przywracaniem uszkodzo-
nych lub utraconych funkcji narządu 
żucia. Ma także na celu poprawę wy-
glądu estetycznego twarzy oraz przyno-
si korzystny wpływ na samopoczucie, 
a tym samym na zdrowie psychiczne 
pacjenta.

Korony i mosty porcelanowe
Korona porcelanowa jest to cemen-

towane na stałe uzupełnienie prote-
tyczne, pozwalające odbudować kształt 
i funkcję zniszczonego zęba.

Most porcelanowy: za pomocą mo-
stów protetycznych uzupełnia się brak 
jednego lub kilku zębów.

Wkłady koronowo korzeniowe
Wkład koronowo – korzeniowy, 

zwany potocznie przez pacjentów szty-
ftem, jest to uzupełnienie protetyczne, 
które stanowi podbudowę pod koronę 
protetyczną.

Protezy szkieletowe
Proteza szkieletowa to ruchome 

(wyjmowane) uzupełnienie protetyczne 
o znacznie zredukowanej płycie. Siły 
żucia przenoszą się na podłoże kostne 
w sposób fizjologiczny, jaki występuje 
w uzębieniu naturalnym.

Protezy osiadające
Proteza częściowa osiadająca to ru-

chome (wyjmowane) uzupełnienie pro-
tetyczne, odbudowujące utracone czę-
ściowo zęby.

Proteza całkowita osiadająca to uzu-
pełnienie, które w przypadku braku 
wszystkich zębów, odbudowuje utraco-
ną czynność żucia, poprawia wymowę 
i przywraca zadowalający wygląd este-
tyczny.

Ekspresowa naprawa protez
Jeśli tylko istnieje taka możliwość, 

naprawiamy protezę bezpośrednio pod 
czas trwania wizyty.

Na bezpośrednią wizytę zapraszamy 
od poniedziałku do piątku na ul. Boh-
danowicza 15/30, Warszawa – Ochota. 

Więcej informacji  
tel. 669 54 65 75  

w godzinach 9.00–20.00  
lub 22 822 19 99  

w godzinach 14.00–20.00.

dr Joanna Witwicka
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Fitness na 5, czyli jak zacząć 
Bycie fit wciąż jest na topie. I nie ma co się oszukiwać, szczupła sylwetka będzie modna 
przez najbliższe lata. Co więcej – moda na rubensowskie kształty  
być może nie powróci już nigdy.

Autorka Justyna Bolek

Wiele osób, także młodych 
ludzi, ma ochotę w koń-
cu „wziąć się za siebie”. 
Planują dietę i  zapisanie 

się na siłownię lub do klubu fitness. 
W tym drugim przypadku często odkła-
dają decyzję, bo… blokuje ich niepew-
ność i  wątpliwości: jakie zajęcia będą 
dla mnie dobre, czy dam radę, od czego 
zacząć? Czy można pić wodę podczas 
treningu, czy po zakończeniu? Wiele 
kobiet ma problem z  doborem stroju: 
dresy, leginsy czy spodenki? Panowie 
również coraz częściej przywiązują dużą 
wagę do wyglądu stroju sportowego.

Justyna Bolek – trenerka fitness, 
doktorantka i  autorką polskiej marki 
oraz polskiego programu fitness SLAVI-
CA, stworzyła: 

Pięć przykazań dla początkujących 
1. Czy strój jest ważny? 

Oczywiście! Wygodny strój to pod-
stawa! I  pamiętaj – wygodny strój to 
taki, w  jakim czujesz się najlepiej. Nie 
podążaj za sportową modą. Jeżeli masz 
swoje ulubione legginsy/dresy, śmiało! 
Używaj ich tak długo, jak tylko zapra-
gniesz. 

Rada dla Pań: zwróć uwagę na pra-
widłowo dobrany top do rozmiaru 
Twojego biustu. Ważne, aby sportowy 
stanik, był „usztywniony”, w okolicach 
naszych piersi. Dbajmy o nie, aby były 
jak najdłużej jędrne. Zwykły top z  sa-
mego materiału nie utrzyma naszego 
biustu, niezależnie od tego, jaki rozmiar 
mamy. Każda z nas zasługuje na wygo-
dę! Jeśli planujesz zakup nowego stro-
ju, kieruj się swoim gustem. Pamiętaj, 
że im lepiej dopasowany, tym bardziej 
ułatwisz trenerowi/instruktorowi pra-
cę nad Twoim ciałem. Wówczas widać 
Twoją sylwetkę i można dostrzec ewen-
tualne niedoskonałości. Jeżeli lubisz 
leginsy, zwróć uwagę, aby materiał był 
dosyć mocny – unikniesz prześwitów 
ciała. Najważniejsza kwestia to obuwie. 
Źle dopasowane obuwie może przyczy-
nić się do kontuzji, urazów kręgosłupa 

czy stawu skokowego. Nie bez powo-
du jedne buty zakładamy na jogging, 
a  inne zabieramy na trening siłowy. 
Masa ciała, podłoże i dynamiczność ru-
chów mają znaczenie dla naszego ciała. 
Jeżeli masz ograniczony budżet, celuj 
w buty uniwersalne, które sprawdzą się 

podczas treningu, który sobie wybie-
rzesz. Jeżeli złapiesz bakcyla, zdecyduj 
się na zakup porządnych butów.
2. Jakie zajęcia wybrać na początek?

Zapisz się na zajęcia, które wydają 
Ci się ciekawe. Wybierając rodzaj tre-
ningu, nie kieruj się modą. Nie idź za 

Justyna Bolek  
trenerka fitness, doktorantka i autorką polskiej marki oraz polskiego programu fitness – SLAVICA
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trendami, bo one wcale nie muszą wpi-
sać się w  Twoje oczekiwania. Trening 
to nie wyścigi. Wybrana przez Ciebie 
aktywność musi być taka, jaką lubisz, 
bądź taka, jakiej chcesz spróbować. Pa-
miętaj, że najważniejszy jest pierwszy 
krok. W obecnych czasach mamy sze-
roki wachlarz zajęć. Jeżeli nie wybra-
łaś/wybrałeś się do klubu fitness, bo nie 
wiesz, jakie zajęcia wybrać, to warto 
porozmawiać z doświadczonym perso-

nelem. Każdy klub oferuje swój grafik 
zajęć oraz trenerów, którzy pomaga-
ją w  doborze ćwiczeń. Zwróć uwagę, 
czy przeprowadzono z  Tobą na wstę-
pie wywiad środowiskowy, na temat 
Twojego stylu życia. Czy zapytano Cię 
o samopoczucie, o Twój stan zdrowia.  
To pomoże trenerowi dobrać odpo-
wiedni trening siłowy, a instruktorowi 
fitness pozwoli na sprecyzowanie, czy 
rzeczywiście zajęcia, które wybrałaś/
wybrałeś, są dla Ciebie odpowiednie. 
Nie czuj się skrępowana/skrępowa-
ny. Twoje zdrowie jest na pierwszym  
miejscu!”.
3. Co jest lepsze na początek: zajęcia gru-
powe czy indywidualne?

Jeżeli wybierzesz zajęcia grupowe, 
koniecznie zapytaj o  liczbę osób na 
nie uczęszczających. Im mniejsza gru-
pa, licząca ok. 10–15 osób, tym ła-
twiej instruktorowi poświęcić uwagę 
uczestnikom zajęć. Wtedy jest szansa, 
że Twoja przygoda z  aktywnością fi-
zyczną w grupie, w której będziesz się 
dobrze czuć, nabierze tempa oraz sys-
tematyczności. Jeżeli nie lubisz zbio-
rowych ćwiczeń i  kluby fitness Cię 

męczą, poświęć swój czas na ćwicze-
nia w domu. Znam wiele osób, które 
w ten sposób spędzają aktywnie czas. 
Pamiętaj jednak o poprawności wyko-
nywanych ćwiczeń! Zanim rozłożysz 
domową karimatę, porozmawiaj z do-
świadczonym instruktorem, który po-
może Ci nabrać umiejętności „pracy 
ze swoim ciałem”. Ta wiedza jest nie-
zbędna do tego, aby nie zrobić sobie 
krzywdy. Obciążenie treningowe jest 
bardzo ważne. Złota zasada: Jeżeli 
widzisz mniej centymetrów w obwo-
dzie, ale dokucza Ci ból stawów czy 
kręgosłupa, powinno to być dla Cie-
bie czerwone światło. 
4. A co, jeśli zupełnie nie lubię ćwiczyć?

Na początek proponuję spacer z ter-
micznym kubkiem dobrej kawy bądź 
herbaty. Zabierz przyjaciółkę, poplot-
kujcie w  trakcie spaceru. Zacznij od 
krótkich tras. Ustaw sobie cel: liczba 
kroków w ciągu dnia. Z tygodnia na ty-
dzień zwiększaj go sobie (ściągnij apli-
kację, która „mierzy kroki”). Leniuszki 
mogą zapisać się na pływalnię. Na po-
czątek zacznij nawet od dwóch długości 
z przerwą na odpoczynek. A może golf? 
Przy okazji pobudzisz głowę do pracy. 
Poćwiczysz koncentrację i skupienie. 
5. Co, jeśli podczas zajęć szybko się męczę? 

Sposobem na ochłodzenie organi-
zmu jest regularne picie wody podczas 
treningu, ponieważ wraz ze wzrostem 
temperatury ciała następuje proces utra-
ty wody. Niestety, wraz ze stratą wody 
dochodzi do utraty składników mine-
ralnych. W trakcie treningu uzupełniaj 
płyny co ok. 20 min (150–350 ml),  
tak aby nie dopuścić do uczucia pra-
gnienia. Pij małymi łyczkami i powoli. 
Jeżeli czujesz pragnienie nagłego wypi-
cia wody, odczuwasz suchość w ustach, 
to niestety zły znak. Oznacza to, że 
Twój organizm utracił zbyt dużą ilość 
wody. Przed rozpoczęciem treningu 
wypij ok. 400 ml płynów, to pomoże 
Ci utrzymać odpowiednie nawodnienie 
przed treningiem i nie doprowadzisz do 
odwodnienia organizmu.

„Rozbudź swój organizm! Daj mu 
trochę fizycznej przyjemność! Pamiętaj, 
że najmniejszy ruch spowoduje lepsze 
samopoczucie fizyczne i psychiczne” – 
radzi Justyna Bolek. Zatem Panie i Pa-
nowie! Do dzieła :) ■

„Rozbudź swój organizm! [...]  
Pamiętaj, że najmniejszy ruch spowoduje 
lepsze samopoczucie fizyczne i psychiczne”

Zdrowie i uroda

Zdjęcia: mareriały własne
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Zima – czas na laseroterapię  
i odmłodzanie twarzy!

Programy pielęgnacyjne na sezon zimowy poleca Magda Bogulak,  
właścicielka Kliniki Sharley

Autorka Magdalena Bogulak

Zima to doskonały czas na 
kuracje odmładzające skó-
ry z wykorzystaniem lase-
rów, peelingów medycznych 

i mezoterapii. To właśnie w okresie 
zimowym, czyli w okresie małego na-
słonecznienia, bezpiecznie dla wyglądu 
wykonuje się kuracje przebarwień skór-
nych, popękanych naczynek, zabiegi 
fotoodmładzania, zabiegi złuszczające 
naskórek czy depilację laserową. Oto 
kuracje, które warto przeprowadzić 
zimą.

Kuracja skóry naczynkowej
Kuracja cery naczyniowej jest proce-

sem złożonym. Zazwyczaj potrzeba kil-
ku zabiegów w serii, aby osiągnąć efekt 
końcowy w postaci gładkiej i jednolitej 
cery. Zabiegi laserowego zamykania na-
czyń i redukcji rumienia wykonuje się 
w serii co 4 tygodnie. Liczba zabiegów 
zależy od nasilenia zmian.
Laser VariLite™ oraz Alma Harmony 
XL Pro – zamykanie popękanych na-
czynek

Świetnie radzi sobie z takimi pro-
blemami, jak: pajączki, rozszerzone 
naczynia, trądzik różowaty, naczyniaki 

starcze i gwieździste, punkty rubinowe 
czy kępki żółte. Pierwsze efekty widać 
od razu po zabiegu.
Zabiegi kosmetyczne wzmacniające na-
czynka 

Poza kuracją laserową warto zadbać 
o cerę naczynkową za pomocą profe-
sjonalnych zabiegów kosmetycznych, 

p. Prodigio C40. Wysoka zawartości 
witamin C i E rozjaśnia skórę oraz 
wzmacnia naczynia od wewnątrz, zapo-
biegając ich pękaniu. Zabieg poprawia 
także nawilżenie i elastyczność skóry 
oraz przyspiesza jej regenerację.

Leczenie przebarwień i blizn
Nic tak nie dodaje lat jak przebar-

wienia i nierówności na twarzy. Nie za-
wsze możemy ich uniknąć (zaburzenia 
hormonalne, skłonności genetyczne, 
trądzik), ale zawsze możemy się ich po-
zbyć. Sezon zimowy to idealny okres na 
leczenie blizn i przebarwień. W Klinice 
Sharley mamy doskonałe lasery i zabie-
gi, które leczą problemy przebarwień 
skórnych.

Laser FRAXEL® na trudne blizny 
i przebarwienia

Doskonale sprawdza się w leczeniu 
nawet najtrudniejszych blizn i przebar-
wień. Działa głęboko pod naskórkiem 
(do 2 mm), tworząc unikalne warunki 
do pełnej oraz trwałej regeneracji kola-
genu i elastyny. Wyraźne napięcie skóry 
da się odczuć już bezpośrednio po za-
biegu, ale pełny rezultat jest widoczny 
dopiero po 4–5 tygodniach. Najlepiej 

Zdrowie i uroda
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wykonać serię 3–5 zabiegów. Przebu-
dowa kolagenu będzie trwać nadal po 
zakończeniu kuracji, powodując wygła-
dzanie i ujędrnianie skóry jeszcze przez 
6–12 miesięcy. Odmłodzenie skóry la-
serem FRAXEL jest trwałe, nie znika 
nagle po kilku miesiącach. Podlega zaś 
naturalnemu upływowi czasu, takiemu 
samemu jak reszta naszego ciała.

W celu osiągnięcia jeszcze lepszych 
efektów odmłodzenia i szybszej rege-
neracji skóry bezpośrednio po zabiegu 
można wykonać zabieg mezoterapii 
osoczem bogatopłytkowym. Połączenie 
zabiegu laserem Fraxel z zabiegiem me-
zoterapii osoczem bogatopłytkowym 
daje doskonałe efekty: komórki wzro-
stu, zawarte w osoczu pozyskanym 
z własnej krwi pacjenta doskonale rege-
nerują skórę i przyspieszają jej odnowę.
Laser IPL – skuteczne fotoodmładzanie

Bardzo skuteczny zabieg polegający 
na odmładzaniu za pomocą światła. 

Wiązka światłą lasera IPL dociera na 
różne głębokości skóry i działa bardzo 
kompleksowo. Z jednej strony sty-
muluje produkcję kolagenu, z drugiej 
usuwa plamy, włoski, zmarszczki czy 
zaczerwienienia. Efektem zabiegów jest 
widocznie młodsza i pozbawiona prze-
barwień cera.
Cosmelan – najskuteczniejsza terapia 
przebarwień

Intensywne złuszczanie prepara-
tem Cosmelan pomaga usunąć nawet 
najgłębsze przebarwienia. Polecamy 
również inne peelingi chemiczne: Man-
delacpeel dla skóry wrażliwej, Salipeel 
na wszelkie formy trądziku czy oparty 
wyłącznie na ziołowych składnikach 
Green Peel Dr Schrammek.
Mezoterapia RRS Whitening

Mezoterapia na przebarwienia skóry 
specjalnym preparatem RRS Whitening 
skutecznie blokuje powstawanie no-
wych przebarwień i rozjaśnia istniejące. 

Zabieg może być uzupełnieniem lasero-
wej kuracji przeciwko przebarwieniom.

Pełna regeneracja skóry w celu odmło-
dzenia

Aby na dłużej zachować młodą cerę, 
trzeba regularnie odnawiać skórę. Jest 
to szczególnie ważne po 40tce, kie-
dy naturalne procesy naprawcze or-
ganizmu znacznie spowalniają. Pełna 
regeneracja skóry powinna odbywać 
się zarówno w jej zewnętrznych, jak 
i głębokich warstwach. Zabiegi regene-
racyjne najlepiej wykonywać w sezonie 
jesienno-zimowym. 
Alma Harmony XL PRO 3 – całkowita 
odnowa naskórka

Nowy laser Harmony XL Pro 3 re  
nomowanej marki Alma Lasers to wie-
lofunkcyjna platforma, która łączy kil-
ka nowoczesnych technologii. Urządze-
nie daje rewelacyjne efekty w leczeniu 
konkretnych problemów skóry, jak bli-
zny czy przebarwienia, oraz w jej kom-
pleksowej rewitalizacji. Głowica Clear-
Lift służy do gruntownej przebudowy 
skóry, dzięki czemu aktywuje w niej 
samoistne procesy naprawcze. Działa-
jąc na poziomie warstwy siateczkowej 
skóry właściwej (do 2 mm pod naskór-
kiem), stymuluje produkcję kolagenu, 
rozbija i usuwa miejscowe skupiska 
melaniny. Idealnie więc nadaje się do 
niwelowania blizn, na przykład potrą-
dzikowych oraz rozjaśniania głębokich 
przebarwień. Stosuje się ją między inny-
mi do usuwania tatuaży i makijaży per-
manentnych. Głowica iPixel to z kolei 
narzędzie polecane szczególnie na roz-
stępy i blizny, a Dye VL do usuwania 
płytszych zmian pigmentacyjnych, foto-
odmładzania i zamykania popękanych 
naczynek. Dobrze zaplanowana kuracja 
laserem HHarmony XL Pro skutkuje 
długotrwałym odmłodzeniem skóry na 
każdym jej poziomie.
Mezoterapia dla przyspieszenia regene-
racji skóry

Między zabiegami laserowymi pole-
camy mezoterapię osoczem bogatopłyt-
kowym lub preparatami na bazie kwasu 
hialuronowego. Drogocenne składniki 
odżywcze aplikowane wprost do głę-
bokich warstw skóry dają jej niezbędne 
„paliwo” do szybkiej i trwałej regene-
racji.

Zabiegi możesz wykonać w:
Sharley Medical Clinic & DAY Spa 

Magda Bogulak
Al. Jana Pawła II 75, Warszawa 

tel. 22 636 46 64/66/61
www.sharley.pl
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Okiem psychiatry
Na pytania Czytelników odpowiada  
dr n. med. Sławomir Wolniak,  
specjalista psychiatra,  
ordynator Kliniki Wolmed  
w Dubiu k. Bełchatowa

Nerwica nie pozwala normalnie żyć
 Moja siostra (43 lata) w tym roku 

rozwiodła się z mężem. Przez wiele lat 
była zdradzana, znosiła też przemoc 
materialną. Wreszcie zdecydowała się 
na rozwód. Byłam przekonana, że po 
takim kroku „odżyje”, uspokoi się i za-
cznie wszystko od nowa. Zajmie się 
sobą, dziećmi, skupi na pracy, ale obser-
wuję, że nadal jest w kiepskiej formie. 
I to nie tylko psychicznej, lecz także fi-
zycznej. Często ma bóle brzucha, dusz-
ności, kołatanie serca, czasem w nocy 
drętwieją jej ręce, nie może spać. Była 
u lekarza rodzinnego, który skierował 
ją do neurologa, potem do kardiologa, 
ale leki pomogły tylko na krótki czas. 
W  końcu lekarz stwierdził, że siostra 
może cierpieć na nerwicę i zasugero-
wał wizytę u psychiatry. Czy te objawy 
mogą wynikać z długotrwałego stresu? 
Czy leki na nerwy mogłyby jej pomóc? 
– pyta Ilona.

Odpowiedź:

Lekarz Pani siostry może mieć rację, 
ponieważ konflikty w rodzinie mogą 
być przyczyną zarówno nerwicy, jak 
i długotrwałego stresu. A te, gdy są 
nieleczone, mogą się rozwijać i przy-
bierać formę różnych schorzeń. Ner-
wicy towarzyszą objawy somatyczne, 
dlatego pacjent w pierwszej kolejności 
zazwyczaj udaje się z wizytą do lekarza 

rodzinnego. Ten zaleca liczne badania 
szukając przyczyn bólu i zaburzeń czyn-
ności narządów wewnętrznych. Zaleca 
wizyty u kolejnych specjalistów, którzy 
starają się działać objawowo. Czasem 
potrzeba bardzo wiele czasu, by po-
stawić właściwą diagnozę i przerwać 
krąg licznych badań oraz farmakotera-
pii, która w rezultacie nie jest w stanie 
w stu procentach pomóc. 

Nerwica jest chorobą, na którą obec-
nie cierpi coraz większy odsetek społe-
czeństwa. Wiąże się ona z całym zespo-
łem psychogennych zaburzeń emocjonal-
nych, które utrudniają funkcjonowanie 
na co dzień. Nerwica objawia się na 
wiele sposobów – najczęstsze objawy tej 

choroby to m.in.: apatia, lęk, przygnę-
bienie i zaburzenia hipochondryczne. 
Najważniejsze jest wówczas postawienie  
właściwej diagnozy, dlatego wizyta u psy-
chiatry w przypadku Pani siostry jest  
dobrym pomysłem. Lekarz będzie mógł 
stwierdzić, czy ma do czynienia z nerwi-
cą lękową czy depresją, a po tym dobie-
rze odpowiednie leczenie. Nerwicę leczy 
się farmakologicznie, za pomocą leków 
przeciwdepresyjnych, albo za pomocą  
psychoterapii. Terapeuta w sesjach indy-
widualnych i grupowych pomaga upo 
rać się z psychologicznymi przyczynami 
powstania choroby. 

Dzięki psychoterapii Pani siostra bę-
dzie w stanie nauczyć się rozpoznawać 
objawy nerwicy – zrozumie je i będzie 
w stanie samodzielnie poradzić sobie 
z nimi nawet po zakończeniu terapii. 
Leczenie może odbywać się w ośrodku 
stacjonarnym lub ambulatoryjnie. Za-
letą terapii stacjonarnej są dodatkowe 
regularnie prowadzone zajęcia, które 
pomagają uporać się ze stresem, jak na 
przykład muzykoterapia, ćwiczenia re-
laksacyjne, medytacja bądź trening au-
togenny Schultza.

Zdrowie i uroda
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ZDROWY WYGLĄD WŁOSÓW, SKÓRY, 
POWIERZ NATURE QUEEN - Z NATURY.
Oferujemy kosmetyki do mycia oraz pielęgnacji 
ciała i włosów. To produkty bazujące na dziewięciu 
azjatyckich ziolach z własnych upraw.

www.naturequeenbeauty.pl 
www.facebook.com/Natureqeenpoland
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Dobry styl

Dress code w biznesie –  
sztuka wyrazu własnej osobowości
Czym jest dress code w biznesie i dlaczego jest tak ważnym elementem? 

Autor Ariel Banaszewski  
Stylista, Redaktor Modowy

Istnieje ogrom definicji określają-
cych pojęcie dress code’u w bizne-
sie. Najprościej rzecz ujmując, jest 
to  zbiór prostych zasad i  wskazó-

wek na  temat konkretnego ubioru w   
miejscu pracy oraz na  wykonywanym 
przez nas stanowisku.

Jak mawiał znany dziennikarz, Carlos 
Ruíz Zafón – „Wizerunek wart jest więcej 
od tysiąca słów”.

Profesjonalny wizerunek naszej osoby  
jest zawsze elementem pierwszego wra-
żenia, które często decyduje o konkret-
nych postawach naszych biznesowych 
kontrahentów. Albo od razu wzbudzimy 
w kimś zaufanie, albo zostaniemy po-
strzeżeni jako ktoś, kto nie jest wart po-
święcenia tak ważnego i drogiego czasu. 

Nasz biznesowy ubiór, czyli tak zwa-
na moda w biznesie, musi więc wzbu-
dzać wśród naszych partnerów bizne-
sowych zaufanie, okazywać szacunek, 
wskazywać na wysoki poziom naszych 
kompetencji oraz naszej wiedzy.

To właśnie nasze ubranie decyduje 
o tym, jak postrzega nas świat ludzi biz-
nesu, który jest równoznaczny z naszym 
aktywnym podejściem do spotkania biz-
nesowego, do sprzedaży, do nawiązania 
poważnych relacji biznesowych. 

Ubiór to sztuka autoprezentacji
Ubiór oraz sztuka autoprezentacji 

pomogą w budowaniu relacji z naszymi 
przyszłym klientami, a co za tym idzie: 
możemy osiągnąć nasz wyznaczony cel 
biznesowy.

Przekaz wizualny odgrywa również 
ogromną rolę w budowaniu wizerunku 
naszej firmy. 

Dlatego też coraz więcej firm 
oraz  instytucji decyduje się na  wpro-
wadzenie jednolitego stroju firmowego. 

Nasz ubiór zatem staje się jasnym ko-
munikatem i jest spójny z  założeniami 
firmy.

Strój w biznesie jest tak samo ważny, 
jak ważne są kontakty czy środki finan-
sowe. 

Profesjonalny i biznesowy dress code  
może przynieść nam bardzo dużo, 
a  błędy popełnione w tym zakresie 
mogą zniszczyć nawet najbardziej oczy-
wisty i prosty interes. 

Jak tego uniknąć?
Biznesowy dress code to element 

savoirvivre’u, zawierającego zbiór pod 
stawowych zasad oraz określonych 

norm stroju w odniesieniu do konkret-
nych miejsc i sytuacji, w których się 
znajdujemy. 

Biznesowy dress code bowiem za-
leży od miejsca, w którym pracujemy, 
stanowiska, które zajmujemy, czy cho-
ciażby osób, z którymi się spotykamy. 
Niekiedy idealnie skrojony garnitur czy 
perfekcyjna garsonka będzie atutem, a w 
innej sytuacji może okazać się faux pas.

Jak zatem powinien wyglądać bizne-
sowy dress code?

W biznesowym stroju liczy sięprzede 
wszystkim ponadczasowa i  nie śmier
telna klasyka i elegancja, która wiąże się 
z wyczuciem i prostotą, a niekoniecznie 
z metkami najlepszych marek. Przesada 
w tej dziedzinie raczej zaszkodzi, niż 
pomoże. Strój nie powinien być wyra-
zem naszej zamożności. Powinien być 
schludny i oznaczać szacunek do osób, 
z którymi nawiązujemy biznesowe re
lacje.

Pamiętaj – ubiór zawsze czysty, wy-
prasowany i świeży. Jeśli dodatki, to 
bardzo delikatne i skromne. 

Biznesowy dress code zawsze wpły-
wa na nasz odbiór i szacunek, którym 
zostaniemy obdarzeni przez naszych 
pracowników i biznesowych kontra-

hentów. Wystarczy zapamiętać jedynie 
kilka prostych wskazówek i porad, aby 
wypaść w tym zakresie profesjonalnie.

Mniej znaczy więcej. 

Chcesz być profesjonalny, pamiętaj orły 
są szare, a papugi kolorowe. 

Wybór należy do Ciebie. 

„Wizerunek wart jest więcej od tysiąca słów”



     Warszawa ul. Ogrodowa 1A, tel. 604 622 611
                                www.dyplomata.pl

Smokingi i Fraki
 Sprzedajemy  i
 Wypożyczamy
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„Interior pulchritudo immortalis est” – 
‘Piękno wewnętrzne jest nieśmiertelne’

Debiutantki
Debiutantka jest uważna na drugiego człowieka, ma pasje, trzyma się prosto,  
potrafi tańczyć walca i mówi piękną polszczyzną.

Autor Krzysztof Jończyk 

26 października 2019 roku 
odbyła się Inauguracja 
VIII edycji programu 
Debiutantki. Za miejsce 

uroczystości wybrano Salę Białą Mu-
zeum Pałacu w Wilanowie. Miejsce to 
zobowiązuje... Król Jan III Sobieski zer-
kał z obrazu na przybyłych gości. Z sen-
tymentem wspomniał czasy świetności 
swojej rezydencji, rozbrzmiewającą w 
niej muzykę, elegancję otaczających go 
niewiast, rozmowy o sztuce i wojnie, 
debaty naukowe czy wreszcie codzien-
ny śmiech dzieci. Z zainteresowaniem 
zerknął na prawą stronę, którą zajmo-
wały dopiero co wybrane Debiutantki 
VIII edycji. Król dostrzegł, że młode 
kobiety mają w sobie coś szczególnego, 
czego nawet najlepszy malarz nie jest w 
stanie uchwycić. To piękno wewnętrz-
ne, które promieniuje, a które uczy roz-

wijać Agnieszka Dagmara Michalczyk 
– autorka programu, mentorka, a przy 
tym prezes Fundacji im. Królowej Marii 
Kazimiery. 

Debiutantki to młode studentki, wy-
bierane na podstawie pracy pisemnej 
(zazwyczaj na temat historyczny), które 
pochodzą z całej Polski. Spotykają się 

w Muzeum Pałacu w Wilanowie, by 
pod okiem mentorów zdobywać wie-
dzę niezbędną w życiu każdej młodej 
kulturalnej kobiety. Edukacji towarzy-

szą działania charytatywne kierowane 
w stronę ludzi starszych, dzieci z nie-
pełnosprawnościami, dzieci z domów 
dziecka i zwierząt. Mottem programu 
jest: „Interior pulchritudo immortalis 
est” – ‘Piękno wewnętrzne jest nie-
śmiertelne’. Po trwających ponad rok 
działaniach Debiutantki są symbolicz-

nie wprowadzane w świat dorosłych w 
czasie uroczystego Balu Debiutantek. 
Najbardziej zaangażowane w pracę cha-
rytatywną jadą do Opery Wiedeńskiej, 

Fot. Anna E. Przybysz

Dobry styl
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by reprezentować Polskę na najważniej-
szym balu na świecie z dwustuletnią hi-
storią, zwanym Opernballem. 

Powitaniu Debiutantek towarzyszył 
koncert na wiolonczelę i fortepian. 

Aleksandra Żórawik (Debiutantka VII 
edycji), studentka Wrocławskiej Akade-
mii Medycznej oraz Dawid Żytkowski 
wykonali utwory: Johanna Pachelbela 
(Canon in D Major), Giulio Caccinie-
go (Ave Maria) oraz Georga F. Handla 
(Largo). Uroczystość zakończył pokaz 
mody znanej projektantki Anny Ci-
chosz. W pokazie wystąpiły Debiutant-
ki wcześniejszych edycji: Emira Ellili, 
Dominika Podniesińska, Magdalena 
PiątkowskaFurgał, Paulina Malińska, 
Karolina Raj, Gabriela Stańczak, Mar-

lena Walenciuk, Wiktoria Szczygieł, 
Klaudia Sarnacka, Weronika Szyc oraz 
gościnnie kostiumolog Katarzyna Mar-
kiewicz. 

Partnerami wydarzenia była Anna 
Cichosz, Studio f4 Anna E. Przybysz, 
Wyższa Szkoła Artystyczna Studio oraz 
firma GLOV, która ufundowała powi-
talne prezenty. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objął Klub Integracji 
Europejskiej.  ■

Fot. Anna E. Przybysz

Debiutantka Klaudia Sarnacka
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Debiutantka Aleksandra Żórawik

Fot. Julia Przybysz

Fot. Anna E. Przybysz
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Wieczorne wyjścia i imprezy
Sezon zimowy obfituje w wieczorne wyjścia i imprezy. Sylwester i następujący po nim 
karnawał to czas zabawy i spotkań, a tym samym okazja, żeby poczuć się wyjątkowo.  
Z jednej strony chcielibyśmy wyglądać inaczej, bardziej odświętnie, z drugiej strony 
sytuacja taka stawia to odwieczne pytanie: w co się ubrać?

Autorka Joanna Sczepaniak

Pierwszym kryterium, którym 
powinniśmy się kierować przy 
wyborze stroju, jest informa-
cja dotycząca dress code’u na 

zaproszeniu. Jeśli widnieje tam napis 
„black tie”, oznacza to, że jedynym 
możliwym wyjściem jest smoking. Za-
łożenie garnituru będzie ubraniowym 
faux pas. Należy też pamiętać, że no-
szenie smokingu wymaga znajomości 
reguł, których nie wolno łamać. W tym 
przypadku nie ma miejsca na podkrę-
canie stylu przez słynną włoską spre-
zzaturę. Na szczęście, w dzisiejszych 
czasach mamy Internet i panom mniej 
obeznanym w zasadach klasycznej ele-
gancji przychodzą na pomoc blogerzy 

modowi. Sieć jest pełna szczegółowych 
poradników, dzięki którym unikniesz 
błędów. 

Może się wydawać, że tak zunifiko-
wany ubiór, niepozostawiający furtki 
na kreatywność, jest nudny i pozbawia 
mężczyznę osobowości. Nic bardziej 
mylnego! Wystarczy spojrzeć na Hum-
phreya Bogarta czy Franka Sinatrę. Pa-
nowie od ponad pół wieku pozostają 
niekwestionowanymi ikonami stylu. 
Innym znakomitym przykładem jest Ja-
mes Bond. Fikcyjna postać brytyjskiego 
szpiega do dziś jest archetypem męsko-
ści i nienagannej elegancji. 

Zbliżonym wariantem dress code’u 
jest „creative black tie”, który w dal-
szym ciągu oznacza, że należy założyć 
smoking, ale pozwala na zachowanie 
trochę większej dawki indywiduali-
zmu, oczywiście w ramach zasad doty-
czących kodu „black tie”. Najczęstszą 
formą przełamania formalności jest 
wprowadzenie dodatkowej barwy, np. 
w postaci pasa hiszpańskiego w kolorze 
szlachetnej czerwieni. 

A jeśli organizator nie podaje wy-
maganego dress code’u? Czy można 
w takiej sytuacji założyć smoking? 
Wtedy należy kierować się charakte-
rem miejsca, do którego się wybierasz. 
Musisz pamiętać, że smoking jest ubra-
niem wieczorowym, o podwyższonym 
stopniu formalności. To znaczy, że po 
pierwsze nie powinien być zakładany 
przed godziną 18.00, a po drugie nie 
wszędzie wypada go założyć. Z pew-
nością jest to strój zbyt oficjalny na 

domówki lub wyjście do klubu. Co in-
nego miejsca bardzo eleganckie, jak np. 
filharmonia czy bal sylwestrowy, tam 
kod „black tie” doskonale wpisze się 
w atmosferę.

Dla panów, którzy wybierają się do 
mniej eleganckich miejsc, a chcieliby 
przy okazji poeksperymentować z ubra-
niem, doskonałym rozwiązaniem jest 
tzw. smoking jacket. Jest to aksamitna 
marynarka wzorowana na dawnych 
okryciach zakładanych przez mężczyzn 
do palenia, która miała chronić ubranie 
przed zapachem dymu. Współczesne 
smoking jackets są zbliżone krojem do 
smokingu, ale nie wiążą się z zasadami 
kodu „black tie”. Mogą występować 
w  różnych kolorach i być zestawiane 
np. z wzorzystymi spodniami. Z jed-
nej strony to ciekawsza alternatywa dla 
zwykłego garnituru, z drugiej, bardziej 
szykowna niż koszula, marynarka i chi-
nosy, dlatego to idealna propozycja dla 
mężczyzn, którzy mają swój styl i chcą 
go wyrazić.

Jak widać, elegancki mężczyzna ma 
szersze spektrum możliwości ubioru, 
niż by się mogło wydawać. Granatowy 
garnitur z wysokiej jakości wełny zwy-
kle jest trafionym rozwiązaniem, ale 
podczas karnawału warto spróbować 
czegoś nowego i poczuć się wyjątkowo 
w zupełnie innej stylizacji.

Życzymy Państwu  
szampańskiej zabawy!

Dobry styl
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„Ty też dasz radę!” „Jesteś silniejszy, niż myślisz!” „Będziesz mógł znów być dzieckiem!” 
„Będziesz mógł znów się po prostu śmiać, bawić i cieszyć!” – taki był przekaz pokazu 
mody „Dzieci dzieciom”, który odbył się w połowie października. Dzieci po długotrwałym 
leczeniu onkologicznym, biorące udział w modowej przygodzie, pokazały, na czym polega 
prawdziwe piękno, siła i odwaga. Organizatorem wydarzenia jest, jak zwykle, Fundacja 
Spełnionych Marzeń. Klub Integracji Europejskiej po raz kolejny wsparł to wyjątkowe święto 
wygranej nad chorobą nowotworową. 

Autorka  Zuzanna Podkowicz

Pokazy mody „Dzieci dzieciom” 
w swym założeniu są niezwykle proste, 
ale trzeba na nich być, by zrozumieć 
jaką siłę ma przekaz kierowany od dzie-
ci po wygranej walce z rakiem, do dzie-
ci i dorosłych, którzy nadal zmagają się 
z chorobą. Dzielnie i odważnie prezen-
tując się na wybiegu dzieci przekazują 
widowni siłę, odwagę i tak bardzo po-
trzebną wielu osobom z  podobnymi 
doświadczeniami – nadzieję. Ich przy-
kład, ich radość z uczestnictwa w poka-
zie, ich spontaniczność, ich uśmiechy, 
ich stawanie na rękach i  inne szalone 
pomysły na wybiegu zdejmują z  oczu 
czarne okulary, pozwalają nabrać znów 
świeżego powietrza i uwierzyć w to, że 

raka można odczarować, można po-
konać, można być wreszcie wolnym 
od choroby– wolnym jak dzieci, które 
znów cieszą się ze swojego dzieciństwa.

Pokaz mody odbył się w  Hulaku-
la – Rozrywkowym Centrum Miasta 
w  Warszawie. Fundacja Spełnionych 
Marzeń stworzyła dla małych modelek 
i  modeli prawdziwy modowy wybieg 
oraz zadbała o  odpowiednią oprawę 
artystyczną. Dzieci prezentowały stroje 
z  najnowszej kolekcji dziecięcej firmy 
Endo. Każdemu dziecku towarzyszyły 
znane i  lubiane gwiazdy sceny, kina, 
telewizji i  muzyki, m.in.: Beata Tadla, 
Karolina Pilarczyk, Gabi Drzewiecka, 
Anna Korcz, Sasha Strunin, Szymon 

Pokaz mody  
„Dzieci dzieciom” dają siłę!

Fundacja Spełnionych Marzeń 

Z potrzeby serca
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Majewski, Pascal Brodnicki, Paweł 
Stasiak i  Conrado Moreno. Gwiazdy 
wystąpiły w bluzach zaprojektowanych 
przez Łukasza Jemioła.

„Bardzo się cieszę, że podczas poka-
zu spotkam się z innymi dziećmi, które 

miały nowotwór i  go pokonały. Sam 
także chciałbym pokazać innym, że da 
się wygrać z rakiem i być jak każdy inny. 
Cieszyłbym się, gdyby moi koledzy, 
którzy teraz są na oddziale, wystąpili na 
następnym pokazie. Każdy z  nich po-
winien móc pochwalić się, że wygrał!”  
– mówi Karol Waśkowiec (10 lat).

Jak mówi mama 6letniej Julki Je-
kiel – „Wyjście w  pokazie w  towarzy-
stwie znanych i lubianych gwiazd to dla 
dziewczynki ważne wsparcie w  walce 
z nieśmiałością. Julka może poczuć się 
jak prawdziwa modelka, zapomnieć 
o chorobie i po prostu świetnie bawić” 
– mówi mama Julii.

Misją pokazu mody „Dzieci dzie-
ciom” jest walka ze stereotypowym 
postrzeganiem młodych pacjentów on-
kologicznych.

„W powszechnej świadomości wciąż 
funkcjonuje wizerunek smutnych i bez-
radnych dzieci, które walczą z chorobą 
nowotworową. Tymczasem rzeczywi-
stość jest zupełnie inna – młodzi pa-
cjenci onkologiczni to często odważ-
ne i  zdeterminowane dzieciaki, które 
w pełnym wyzwań okresie terapii i re-
habilitacji onkologicznej mają ogromną 
siłę, którą dzielą się ze swoimi kolega-
mi i koleżankami, rodzicami i bliskimi. 
W trakcie naszej wieloletniej współpra-
cy z  polskimi ośrodkami, prowadzą-
cymi terapię onkologiczną, zauważy-
liśmy, że tym, czego potrzeba młodym 
pacjentom, jest wsparcie w rehabilitacji 
przez sport i rekreację. Okazuje się, że 
to właśnie ruch i radosna zabawa z ró-
wieśnikami najlepiej pomagają wrócić 
do zdrowia” – mówi Tomasz Osuch, 

prezes Fundacji Spełnionych Marzeń, 
inicjator i  organizator pokazu mody 
„Dzieci dzieciom”.

Podczas wydarzenia na gości czekała 
loteria fantowa oraz licytacja charyta-
tywna. Pokaz uświetnił występ zespołu 
Electric Girls. Wydarzenie poprowadził 
Mariusz Korpoliński, nie szczędząc wi-
downi humoru i  tworząc wspaniałą, 
przyjazną atmosferę. 

Za wsparcie wydarzenia Funda-
cja Spełnionych Marzeń bardzo dzię-
kuję firmie Amrit Oriental Food – 
głównemu partnerowi i  sponsorowi, 
marce Endo za przygotowanie strojów 
dla małych modeli, Panu Łukaszo-
wi Jemiołowi za stroje przygotowane 
dla gwiazd; Panu Piotrowi Mazur-
kiewiczowi z  Chez Pierre za przygo-
towanie wspaniałych fryzur, Paniom 
wizażystkom z  firmy INGLOT, Hula-
kula – Rozrywkowe Centrum Miasta 
za możliwość organizacji wydarzenia 
w tym pięknym wnętrzu oraz firmom: 
Savacci, Malu Malu, Bandi, @KOM. 
Już wkrótce kolejny, tym razem kar-
nawałowy, pokaz mody. Jest on pla-
nowany na przełom stycznia i  lutego 
2020  r. Aby mógł się odbyć Fundacji 
Spełnionych Marzeń jest potrzebne od-
powiednie wsparcie, dlatego zachęca-
my do kontaktu z fundacją, bo RAZEM  
MOŻEMY WIĘCEJ!Fundacja Spełnionych Marzeń 

Fundacja Spełnionych Marzeń

Fundacja Spełnionych Marzeń

Fundacja Spełnionych Marzeń 

Fundacja Spełnionych Marzeń
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Nie zmienimy czegoś, jeżeli nic nie 
zrobimy. I to nie jutro, nie pojutrze 
tylko wprost już! 
Autor M. M. 

„Polscy kierowcy nie są źli. 
Oni są zdziczali. Trzeba 
ich udomowić”– w ten 
sposób swoje wystąpienie 

rozpoczął ostatni panelista części konfe-
rencyjnej Ogólnopolskiego Konwentu 
pt. „Współpraca międzysektorowa i in
nowacje na rzecz bezpieczeństwa drogo-
wego”, który odbył się 11 października 
2019 r. w sali NOT w Warszawie. Na 
sali zapanowała prawdziwa cisza. Ponad 
4 godziny omawiania rzeczy, które w 
polskim systemie bezpieczeństwa dro-
gowego nie działają, a próby wyciągnię-
cia z tego wniosków w formie nowych 
rozwiązań rozbiły się o ten prosty fakt. 
Każde następne wystąpienie dokładało 
kolejnych statystyk, które w liczbach 
starały się strawnie opakować, zakląć 

i przedstawić ludzką śmierć i kalectwo. 
Narastającej fali tego zniszczenia, zbie-
rającej swoje żniwo w coraz większej 
liczbie rodzin, stawiała w konwencie za-
interesowana garstka względem tłumu, 
dla którego wciąż jest ona przezroczysta, 
jakby była kosztem wliczonym w nowe, 
szerokie i  gładkie drogi, po których 
można bezkarnie „zapierdalać” nowymi, 
szybszymi samochodami, na które teraz 
nas stać.

Konferencje poświęcone bezpie-
czeństwu drogowemu w Europie Za-
chodniej, do której aspirujemy, przy-
ciągają tłumy ludzi, w tym osoby na 
najwyższych stanowiskach, w randze 
ministrów, podsekretarzy czy premie-
rów z  różnych państw. W niedawnej 
polskiej kampanii wyborczej tematów 
ważnych było wiele, ale nikt nie podjął 
tematu bezpieczeństwa na polskich dro-
gach – najbardziej niebezpiecznych dro-
gach w Europie. Zagrożenia wynikające 
z  tego faktu są głównymi przyczynami 
przedwczesnych śmierci czy niepełno-
sprawności na resztę życia. Działania 
oczywiście są podejmowane Sztaby 
mąd  rych i dobrych ludzi w pocie czoła 
pracują nad wprowadzaniem rozwiązań. 
Malują pasy, stawiają znaki, edukują 
dzieci, młodzież i dorosłych. Ogromny 
strumień pieniędzy przeznaczonych na 
finansowanie tych działań wpada jednak 

w błoto, które sami rozjeżdżamy naszym 
stylem jazdy. Oburzamy się, gdy autem 
nie możemy wjechać wszędzie. Ignoruje-
my pedałem gazu te bzdurne kółka z je-
dynie sugerowaną prędkością. Klniemy, 
gdy pieszy chce przejść przez ulicę aku-
rat wtedy gdy widzi, że właśnie jedziemy 
samochodem – głupi jakiś, życie mu nie 
miłe, pcha się pod maskę? To nie jest 
nasza wina. Drogi są szerokie i proste, 
a do tego wszechobecne, znaków jest za 
dużo, piesi nie mają pierwszeństwa, a na 
te i wszystkie inne zachowania panuje 
powszechne przyzwolenie, każdy kto się 
tego czepia, to albo czepliwy pajac, albo 
zwykły frajer, który pewnie mało w ży-
ciu przejechał, zwykły niedzielny kie-
rowca. Nie odpowiadamy za to. Prawda 
jest taka, że jako kierowcy zostaliśmy  
w  Polsce rozpieszczeni. Przecież więk-
szość z nas, nawet Ci, którzy mogą coś 
zmienić, często są kierowcami. W efek-
cie Polska od wielu lat tkwi w klinczu. 
Niby wiadomo, co robić, a jednak nikt 
tego nie robi. Zupełnie jakby tak na-
prawdę nie chciano tego wszystkiego 
wprowadzać na serio. Po co? Teraz jest 
przecież wygodniej.Gala Konwent

Fot. Mag Woźniak

Fot. A. Bętkowski – Hernciszfilm
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Stereotypową słabością polskiego 
państwa i naszym kompleksem jest brak 
skuteczności. To, co dobre, wychodzi 
jakby z przypadku, siłą starań grupki 
zaangażowanych. Przyczyną jest brak 
koordynacji działań, zaprzęgnięcia kadr 
do zorganizowanej pracy, odrzucenie 
„niedasizmu”. To dlatego konwent ma 
w tytule współpracę międzysektorową. 
Nie chodzi tyle o te pomysły, choć każ-
dy jest bezcenny, bo mamy ich aż nadto.  
Przyszedł czas na ich wdrożenie, aby tak 
się stało trzeba połączyć te grupy ludzi, 
którym się chce, którzy rozumieją powa-
gę sytuacji. Dlatego spotkali się przed-
stawiciele wszystkich sektorów: od pań-
stwowego i samorządowego, przez orga-
nizacje społeczne i akademickie, aż po 
prywatny. Można było wymienić się do-
świadczeniami, propozycjami, podeba-
tować i po ludzku pogadać, wymienić się 
kontaktami. Zrobić coś dobrego, a przy 
okazji zrobić dobry deal. Bezpieczeń-
stwo drogowe, jak się okazuje, to nie jest 
tylko szlachetna inicjatywa. To jest po 
prostu dobra ekonomia. Nie tylko dla-
tego, że pozwala uniknąć horrendalnych 
strat państwu i przedsiębiorcom, które 
powoduje każdy wypadek. Poprawa 
bezpieczeństwa może przynosić zyski. 
Do tej pory rynek zarabia na równaniu 
w dół. Aplikacje ostrzegające przed pa-
trolami policji, tańsze opony z ukrytym 
kosztem wydłużonej drogi hamowania. 
Tylko na tyle stać świat polskiego bizne-
su? Drony patrolujące ulice i drogi ko-
lejowe z fotogrametrią i modelowaniem 
3D terenu w celu optymalizacji przycinki 
drzew, fotoluminescencja w służbie noc-

nego oznakowania, wirtualna rzeczywi-
stość dla kursantów, stawianie inteligent-
nych przejść dla pieszych zawierających 
w sobie kilka technologii na raz. To 
tylko kilka przykładów z tegorocznego 
konwentu. Partnerstwo publicznopry-
watne, a może usługi B2B? W obu tutaj 
tkwi olbrzymi potencjał. Pieniądze mogą 
wreszcie zacząć płynąć we właściwą stro-
nę, zasilać polską gospodarkę w służbie 
naszego wspólnego, elementarnego bez-
pieczeństwa. Współpraca i innowacje 
są kluczem, którym uczestnicy próbują 
otworzyć drzwi do poprawy obecnej sy-
tuacji, cywilizacyjnego doszlusowania do 
państw zachodnich.

Istnieją osoby i firmy, które to ro-
zumieją. One zostały wyróżnione, czy 
to tytułem Szlachetnej Firmy będącej 
Dobroczyńcą w Biznesie, czy też Pa-
tronem Bezpiecznych Dróg. Laureaci 
z wielu branż, w tym nieoczywistych 
na pierwszy rzut oka. Małe podmioty 
i  duże korporacje, zarówno prywatne, 
jak i  państwowe. Potrzebujemy więcej 
takich jak oni, mamy nadzieję ich zna-
leźć i docenić już w przyszłym roku, na 
kolejnym Konwencie. Zarówno wyróż-
nieni, jak i  pozostali uczestnicy mogli 
przy tym stać się świadkami czegoś pięk-
nego – prawdziwych gwiazd. Nie tych, 
które świecą mocno i krótko dzięki wpi-
sywaniu się w dominujący kanon urody, 
znajomości czy blichtru. Tych, które na 
swój blask zapracowały podwójnie, to 
gwiazdy niespadające, ale wznoszące się 
na nieboskłon. Niepełnosprawni artyści: 
tancerze, modelki, wokalistka. Wszyscy 
znani, na Konwencie na żywo, dostępni, 
chętni, do rozmów i zdjęć. Przezwycię-
żający swoje traumy, prowadzący peł-
nosprawne życie. Dający nadzieję, która 
przepełniała salę. Nadzieję na to, że bę-
dzie lepiej, że się uda, że poszkodowa-

nych będzie mniej, a Ci którzy 
już są, zawsze dostaną wsparcie 
i możliwość samorealizacji, za 
której efekty dostaną brawa, jak 
artyści od publiczności. Nadzie-
ja, która jest wpisana w nazwę 

naszej Fundacji, inicjatora i głów-
nego organizatora tego wydarze-

nia. Ten Konwent już się skończył, ale 
jego efekty dopiero się zaczynają, wzbu-
dzona nadzieja nie umrze tak łatwo. Za-
praszamy za rok, druga edycja przyniesie 
jeszcze więcej dobrego.

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konwentu pt. 
„Współ  praca międzysektorowa i innowacje na rzecz 
bezpieczeństwa drogowego” z uroczystą galą uhonoro-
wania wiodących firm innowacyjnych, tytułem i statu-
etką „Patron Bezpiecznych Dróg 2019” oraz wręczenie 
podziękowań i certyfikatów „Szlachetna Firma – Do-
broczyńca w Biznesie”, odbyła się 11 października br.  
w Sali NOT w Warszawie. 
W programie artystycznym udział wzięli: wokalistka 
Monika Kuszyńska, tancerze Kasia i Marek – laureaci 
wielu czołowych miejsc na Międzynarodowych Mi-
strzostwach w Tańcu na Wózku, modelki – laureatki 
konkursu „Miss na wózku” oraz Weronika Sosna i Da-
ria Jamrozik z Centrum Gimnastyki i Tańca „Maestria” 
Małgorzaty Kozłowskiej. Galę poprowadziła aktorka 
Laura Łącz.
Wydarzenie otrzymało osobiste poparcie Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Patronaty 
honorowe nad wydarzeniem udzieliło szereg instytu-
cji od szczebla administracji centralnej po jednostki 
samorządowe, instytucje naukowe i organizacje dzia-
łające na rzecz rehabilitacji osób z niepełnospraw-
nościami. Patronat medialny i relację z Konwentu 
poprowadziła m.in. Telewizyjna Agencja Informacyjna 
TVP Info. Wszystkie informacje oraz relacja z Konwen-
tu są dostępne na stronie:  https://fundacjanadzieja.
com/  zakładka Konwent.
Wyrazy ogromnego podziękowania kierujemy do 
współorganizatorów, wszystkich osób wspierających 
i aktywnie zaangażowanych w pracach na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Osób, dla 
których praca wiąże się z pełnym zaangażowaniem na 
rzecz dobra publicznego. 

Serdecznie Państwu za to dziękujemy! 

Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”
Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

Aleksandra Kieres

Gala Konwent

Fot. Mag Woźniak

Fot. Butterfly Agency Models Fot. Mag Woźniak
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Z potrzeby serca

Fot. Anna E. Przybysz

Fot. Zuzanna Kruszewska

Fot. Anna E. Przybysz

Autorka Barbara Jończyk

30 listopada 2019 roku w  Domu 
Artysty Weterana w Skolimowie nastą-
piło niezwykłe spotkanie „Młodości” 
(uczestniczki programu edukacyjno-
charytatywnego „Debiutantki”) z „Do-
świadczeniem” (artyści weterani, miesz-
kańcy domu). Dom Artysty Weterana 
w  Skolimowie powstał w  1927 roku 
z  inicjatywy Antoniego Bednarczyka 
(aktora, reżysera) i  istnieje do dzisiaj.   
To tutaj ostatnie lata swojego życia spę-
dzają znani i mniej znani ludzie sceny: 
aktorzy, tancerze i  wszyscy ci, którzy 
przez lata dostarczali i dostarczają nie-
zapomnianych wzruszeń i przeżyć inte-
lektualnych. Tu mieszkali m.in.: Irena 
Kwiatkowska, Danuta Rinn, Lidia Kor-
sakówna, Tadeusz Pluciński czy Woj-
ciech Młynarski. 

Wspólny „andrzejkowy” wieczór, 
w trakcie którego powstały nowe więzi 
i  wyjątkowe poczucie harmonii poko-
leniowej, był wręcz magiczny.  Uświet-
nił go koncert jedynego w  Polsce trio 
harfowego Artrio z  Wrocławia. Wy-
jątkowa harfa, na której przepięknie 
płynące dźwięki wydobywa Magdalena 
Just, upojne skrzypce w  rękach Beaty 
Solnickiej oraz melodyczna wioloncze-
la Ewy Dymek Kuś przeniosły wszyst-
kich w świat polskiej  muzyki filmowej. 
Na koniec wieczoru Debiutantki VIII 
już edycji wystąpiły w  zjawiskowym 
pokazie sukni wieczorowych znanej 
projektantki Anny Cichosz.  To pierw-
sze wystąpienie publiczne uczestniczek 
programu realizowanego z  powodze-
niem od wielu lat w  Muzeum Pałacu 
w  Wilanowie. Pokazowi towarzyszył 

utwór Czesława Niemena „Wspomnie-
nie”,   przygotowany specjalnie przez 
Artrio. Piękne makijaże i stylizacje De-
biutantek wykonali studenci z Wyższej 
Szkoły Artystycznej w Warszawie. 

1 grudnia 2019 roku o  godzinie 
12:00 w  Oranżerii Muzeum Pałacu 
w  Wilanowie odbyła się już siódma 
edycja charytatywnej aukcji obra-
zów na rzecz Domu Artysty Weterana 
w Skolimowie, której organizatorkami 
są Bogusława Skwarna (prawnuczka 
Antoniego Bednarczyka i malarka) oraz 
Agnieszka D. Michalczyk (autorka pro-
gramu „Debiutantki”). Prace na aukcję 
przekazali bezpłatnie artyści malarze 
z  Polski i  z zagranicy, a  także polscy 
projektanci mody oraz biżuterii. Aukcja 
została nazwana przez organizatorki 
„Młodość i Twórczość dla Doświadcze-
nia”, co połączyło w sobie młodość De-
biutantek z hojnością artystów na rzecz 
ludzi starszych. 

Uświetnieniem niedzielnej aukcji był 
wystawa prac artysty plastyka Krzysz-
tofa Karewicza i jego ojca aktora Emi-
la Karewicza – Dwa pokolenia, dwie 
kreacje, wspólna pasja. Wywiad prze-
prowadzony przez Ewę Wojciechow-
ską (współprowadziła również aukcję) 
z  Krzysztofem Karewiczem uświado-
mił, jak silne jest połączenie w  pa-
sji tworzenia, i  jeszcze raz podkreślił 
współdziałanie pokoleń w umiłowaniu 
sztuki i piękna. 

Partnerem fotograficznym wydarze-
nia jest Studio f4 – Anna E. Przybysz 
oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Miń-
sku Mazowieckim. ■

Spotkanie młodości z doświadczeniem

Fot. Jakub Kobylarz
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Pomaganie Jest Trendy 
Czołowi sportowcy, aktorzy i influencerzy wzięli udział w jubileuszowej,  
bo 10 już edycji dobroczynnego projektu gwiazd „Pomaganie Jest Trendy”

Autor Krzysztof Gorzkiewicz

Joanna Jędrzejczyk, Krzysztof Pią-
tek, Cezary Pazura, Wiktor Zborow-
ski, QCzaj, Akop Szostak, Krzysztof 
Włodarczyk, siatkarze i piłkarze ręczni 
MKS Kalisz czy Dawid Ogrodnik to 
tylko niektóre z gwiazd, które włączyły 
się w akcję fundacji, której celem jest 
gromadzenie funduszy na rzecz zaku-
pu sprzętu medycznego dla szpitali, 
przeznaczonego do ratowaniu życia 
wcześniaków. Gwiazdy zachęcają do 
zakupu produktów z segmentu zdrowej 
żywności oraz produktów konopnych 
stworzonych z wizerunkiem fundacyj-
nej maskotki Duszka Babu, z których 
sprzedaży są generowane zyski na cele 
statutowe fundacji. 

Gwiazdy wzięły udział w nagraniu 
bajki o przygodach fundacyjnego Dusz-
ka Babu, których premiera video zo-
stała zapowiedziana na święta Bożego 
Narodzenia. 

Bajkę będzie można zobaczyć w in-
ternecie oraz w niektórych kinach na 
terenie kraju – a po Nowy Roku ukaże 
się na płytach dołączonych do wydania 
książkowego. 

Gwiazdy wcielili się w role, w któ-
rych opowiadają o wpływie CBD na le-
czenie nowotworów, stwardnienia roz-
sianego czy padaczki, chcąc edukować 
tym samym społeczeństwo i jednocze-
śnie zachęcać je do pomagania. 

„W tym roku skupiamy się na pozy-
skaniu funduszy, za które zamierzamy 
kupić, a następnie przekazać szpitalom 
możliwie jak najwięcej mierników bilu-
ribiny. To sprzęt, dzięki któremu perso-
nel medyczny będzie mógł dokonywać 
bezstresowego i bezbolesnego pomiaru 
żółtaczki bez nakłuwania, co jest bardzo 
istotne zwłaszcza w kontekście delikat-
nej skóry wcześniaków. Każdy może po-
móc nam osiągnąć cel na trzy sposoby, 
po pierwsze przekazując 1% swojego 
podatku, przez wpisanie w swoim PIT 
naszego numeru KRS  0000608718, 
po drugie przez zakup produktów 
z Duszkiem Babu w lokalnych sklepach 
spożywczych i w końcu przez urucho-
mioną przez nas w ostatnich dniach 
stronę internetową www.cannalife.
pl, na której można zakupić produkty 

konopne z zawartością CBD, z których 
zyski nasza fundacja w całości przekaże 
na zakup bilirubinometrów” – wyjaśnia 
Krzysztof Gorzkiewicz, prezes fundacji 
Pomaganie Jest Trendy. 

W ramach zeszłorocznej akcji fun-
dacja w tym roku odwiedziła pięć pla-
cówek szpitalnych, którym przekazano 
kosmetyki naturalne do pielęgnacji 
skóry niemowlaków o łącznej wartości 
85.000 zł. 

W tym roku fundacja zrezygnowa-
ła również z kosztów promocji swoich 

produktów w sieci, przekładając ten 
budżet na budowanie ogólnopolskie-
go wolontariatu. W ten sposób każdy 
może nie tylko pomagać, lecz także 
zarabiać, ponieważ nowy sklep inter-
netowy umożliwia generowanie linków 
personalnych, co w konsekwencji po-
woduje, iż każda osoba, która wygene-
ruje swój link i doprowadzi do zakupu 
produktów ze sklepu, otrzyma wyna-
grodzenie równe budżetowi, który do-
tychczas fundacja musiała i tak przezna-
czać na promocję w internecie.  ■

Z potrzeby serca

zdjęcia Bartek Wardziak
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Sercem Malowane –  
nowa ogólnopolska  
akcja Magdy Bogulak 
Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Piękne usta – marzenie czy cel do osią-
gnięcia?

Osoby, które urodziły się z rozszcze-
pem wargi lub podniebienia, w swojej 
drodze do piękna przechodzą wiele 
operacji chirurgicznych, a końcowe 
efekty i tak często nie są zadowalające. 
Chodzi tu zwłaszcza o aspekt estetycz-
ny. Kobiety często nie są zadowolone 
z  asymetrycznych ust pokrytych bli-
znami pozabiegowymi. Marzą o tym, 
by ukryć blizny i mieć piękne usta. Jak 
spełnić te marzenia? 
Makijaż permanentny – sposób na pięk-
ne usta!

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest 
makijaż permanentny! Dzięki niemu 
można doskonale wyrównać asymetrię 
ust, odbudować czerwień wargową, 
zakamuflować blizny. Efekty po zabie-
gach są zachwycające! Kobiety odzy-
skują piękne usta i naturalny wygląd. 
Jednak nie zawsze mogą sobie pozwolić 
na dość kosztowny zabieg. Często też 
nie wiedzą, że istnieje taka możliwość 
poprawy wyglądu ust. Dlatego właśnie 
powstała akcja Sercem Malowane.
Sercem Malowane – czyli usta za jeden 
uśmiech!

Magda Bogulak, kosmetolog i Elite 
Linergist z prawie 30letnim stażem, 
właścicielka Kliniki Sharley Medical 
Clinic & Day SPA i przedstawiciel Lon-
gTimeLiner w Polsce zapoczątkowała 
akcję charytatywną, mającą na celu po-
prawę wyglądu ust u osób po rozszcze-

pie wargi lub podniebienia przez wyko-
nanie u nich zabiegu makijażu perma-
nentnego ust. W ramach akcji Sercem 
Malowane w Centrum Makijażu Per-
manentnego Magdy Bogulak w Warsza-
wie są wykonywane bezpłatne zabiegi 
makijażu permanentnego ust po rozsz-
czepie wargi lub podniebienia, u osób, 
które zakończyły już leczenie i które nie 
mają przeciwwskazań do zabiegu. 
Ambasadorki Serca LongTimneLiner 
czyli Anioły PMU.

Magda Bogulak wykonuje bezpłatne 
zabiegi makijażu permanentnego ust 
po rozszczepie od lat. Widok pięknych 
i szczęśliwych kobiet, które po zabie-
gu zyskują nową jakość życia, tchnął 
ją do tego, by rozszerzyć akcję na całą 

Polskę. Magda Bogulak zaprosiła do 
współpracy linergistki z całej Polski. 
Na jej zaproszenie odpowiedziało wiele 
doskonałych linergistek, które wyko-
nują perfekcyjne makijaże permanent-
ne! Każda linergistka, która przystąpi 
do akcji i wykonuje bezpłatne zabiegi, 
otrzymuje tytuł „Ambasadora Serca 
LongTimneLiner”. Ten zaszczytny ty-
tuł, który ma już wiele linergistek, jest 
potwierdzeniem dobrego serca, chęci 
niesienia pomocy i darowania piękna 
tym, którzy tego potrzebują. Nie bez 
powodu linergistki, które są Ambasa-
dorkami Serca LongTimneLiner, zo-
stały nazwane przez swoje koleżanki 
z branży Aniołami PMU. 
Sześć pięknych happyendów.

Z potrzeby serca

Magdalena Bogulak

Zdjęcia: materiały własne
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W Centrum Makijażu Permanentne-
go Magdy Bogulak w Warszawie odby-
ło się do tej pory już 6 edycji Sercem 
Malowane! Linergistki z całej Polski 
chętnie przyłączają się do akcji, by nieść 
pomoc kobietom. Akcja rozszerza swój 
zasięg również na inne kraje. Bezpłatne 
zabiegi makijażu permanentnego ust są 
już wykonywane w Anglii czy USA. 
Zespół wybitnych specjalistów w służbie 
piękna.

Magda Bogulak oprócz linergistek 
zaprosiła do współpracy innych spe-
cjalistów z zakresu kosmetologii, me-
dycyny estetycznej oraz terapii blizn. 
Na stałe podczas każdej edycji Sercem 
Malowane zabiegi mikropunktury blizn 
wykonuje Paulina Bacławska – pionier-
ka tej metody w Polsce. Terapię blizn 
u osób po rozszczepie wargi wspiera 
dr inż. Jan Wojciech Karwowski przez 
hybrydowe metody diagnostyki, łączą-
ce ze sobą elastografię, ultrasonografię 
wysokich częstotliwości oraz termo-
grafię medyczną blizn. Wysokiej klasy 
lekarze medycyny estetycznej: dr n. 
med. Agnieszka Zwolińska i dr n. med. 
Joanna Żyłkowska podczas edycji Ser-
cem Malowane udzielają bezpłatnych 

konsultacji z zakresu zabiegów medy-
cyny estetycznej, które mogą poprawić 
wygląd twarzy u osób po rozszczepie 
wargi lub podniebienia.
Jak dołączyć do Sercem Malowane?

Miejscem spotkań, wymiany do-
świadczeń i kontaktów osób przyłącza-
jących się do akcji Magdy Bogulak jest 
otwarta grupa na Facebooku: Sercem 
Malowane – makijaż permanentny ust 
po rozszczepie, do której mogą należeć 
linergistki i osoby po rozszczepie ust 
lub podniebienia, które chcą wykonać 
makijaż. Na Facebooku można obejrzeć 
przykłady wykonanych makijaży ust po 
rozszczepie, filmy z zabiegów, zapytać 
o kwestie techniczne związane z zabie-
giem, a przede wszystkim znaleźć kon-
takt do linergistki, która wykona zabieg 
bezpłatnie w ramach akcji charytatyw-
nej Magdy Bogulak. 
Jak zostać Ambasadorem Serca Long-
TimneLiner?

Linergistka, która chce uczestni-
czyć w akcji Sercem Malowane i zostać 
Ambasadorem Serca LongTimeLiner, 
powinna w pierwszej kolejności dołą-
czyć do grupy na Facebooku Sercem 
Malowane – makijaż permanentny ust 

po rozszczepie. Linergistka na łamach 
grupy może publicznie wyrazić chęć 
wykonywania bezpłatnych zabiegów 
u osób po rozszczepie wargi, a następ-
nie pokazać wykonane zdjęcia z zabie-
gów makijażu permanentnego ust po 
rozszczepie. Każda linergistka wyko-
nująca bezpłatne zabiegi otrzymuje od 
Magdy Bogulak dyplom z podziękowa-
niem i tytułem Ambasadora Serca Lon-
gTimeLiner.
Marzenia, które się spełniają.

Marzeniem Magdy Bogulak było 
rozpowszechnić akcję Sercem Malo-
wane na teren całej Polski i obdarować 
pięknem jak największą liczbę osób po 
rozszczepie wargi lub podniebienia. 
Sercem Malowane ma pokazać wszyst-
kim osobom po rozszczepie wargi lub 
podniebienia, że na koniec ich zmagań 
o piękno możemy im pomóc, wykonu-
jąc makijaż permanentny ust. Piękne 
usta tak wiele zmieniają! Piękno jest tak 
ważne dla kobiety! Jesteś linergistką? 
Dołącz do Sercem Malowane! Podaruj 
piękne usta kobietom po rozszczepie 
wargi – one naprawdę na nie zasługują! 
To tak niewiele nas kosztuje! ■

Z potrzeby serca
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Akademia podróżnika

Zwiedzić cały świat –  
wywiad z Wojciechem Dąbrowskim (CZĘŚĆ I)

„Możesz utracić wszystko, ale nikt nie zabierze Ci tego, co w życiu zobaczyłeś i przeżyłeś”.

To życiowe motto Wojciecha Dąbrowskiego, pierwszego polskiego podróżnika,  
który odwiedził wszystkie państwa świata. W obszernej rozmowie, którą zgodził się z nami 
przeprowadzić, dzieli się z Wami swoimi opowieściami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi 
idei podróżowania

Dzieciństwo w nowym porcie w Gdańsku
Co lub kto był dla Pana największą 
inspiracją do tego, aby wejść głębiej 
w świat podróży? Jak to wszystko się 
zaczęło?

Zaczęło się tak właściwie… w dzie-
ciństwie. Urodziłem się w  Gdańsku, 
w  Nowym Porcie. Nie w  szpitalu, 
a w prywatnym domku, bardzo ubogim 
zresztą. To miejsce miało dla malucha, 
jakim byłem, tę zaletę, że było poło-
żone zaledwie 100 metrów od kanału 
portowego. Port wówczas, po wojnie, 
nie był ogrodzony, więc można było 
chodzić gdzie się chciało. Moje dzieciń-
stwo upłynęło przy akompaniamencie 
statkowych syren. Okręty tym kanałem 
wpływały, wypływały, a  niektóre cu-
mowały dosłownie o krok od naszego 
domu. Naszą ulicą – Wąską, brukowa-
ną kocimi łbami, z tych statków szli do 
knajpek w mieście marynarze różnych 
bander. Rozmawiali językami niezrozu-
miałymi dla mnie, mieli różne kolory 
skóry, palili jakieś zupełnie inne, pach-
nące papierosy. Dla małego chłopca to 
było coś niezwykłego.

Zacząłem sobie tworzyć w  głowie 
obraz tego świata, z  którego przyby-
wali. Później poszedłem do szkoły, za-
chłysnąłem się lekturami, pochłaniałem 
Juliusza Verne`a, Alfreda Szklarskiego, 
Josepha Conrada i  innych. Zacząłem 
marzyć o  tym, że któregoś dnia może 
i  ja pojadę gdzieś daleko. W  tamtych 
czasach to było oczywiście nierealne. 
W ogóle wyjazd za granicę dla takiego 
szeregowego obywatela był rzeczą nie-
osiągalną, nie mówiąc już o pokonaniu 
żelaznej kurtyny. Po upływie lat okazało 
się jednak, że powoli, przy dużej dozie 
wytrwałości, mrówczej pracy, da się re-
alizować marzenia.
Miasta portowe tworzą często niesamo-
witą atmosferę, niepowtarzalny klimat. 

W porcie pojawiają się najróżniejsze oso-
by, załatwiające najróżniejsze sprawy…

Zgadza się. Gdańsk Nowy Port, 
w  tej chwili bardzo zaniedbana dziel-
nica, wówczas tętnił życiem. Przypły-
wały statki z  transportami, z  pomocą 
z  organizacji UNRRA (Agenda Naro-
dów Zjednoczonych do Spraw Pomocy 
i Odbudowy), tam toczyło się również 
życie półświatka, małe knajpki, panien-
ki lekkich obyczajów itd. Ja właśnie 
w takiej atmosferze dorastałem, pierw-
szych 18 lat mojego życie upłynęło wła-
śnie w gdańskim Nowym Porcie.

Pierwszy wyjazd zagraniczny
Kiedy przyszedł moment, gdy po raz 
pierwszy przekroczył Pan granicę Polski?

Ułatwiło mi to harcerstwo, do któ-
rego należałem od 12. roku życia. Bar-
dzo mi się ZHP podobało, harcerstwo 
było dla mnie przygodą. Zdobywanie 
sprawności, umiejętności, pięcie się 
w hierarchii, zdobywanie nowych stop-
ni wypełniało czas, który moi koledzy 

spędzali na ulicy. Pierwszy raz granicę 
przekroczyłem właśnie z  harcerzami. 
Taka furtka została stworzona w latach 
60., kiedy otwarto możliwość przejścia 
bez paszportu do tzw. stref konwencji 
małego ruchu turystycznego w Czecho-
słowacji. To były przygraniczne obszary 
w Sudetach i w Tatrach.

Ja pierwszy raz przekroczyłem gra-
nicę na Łysej Polanie w  Tatrach. Było 
to coś niezwykłego, nagle znalazłem się 
w zupełnie innym świecie, gdzie ludzie 
mówią w  innym języku, obowiązują 
inne pieniądze, które bardzo trudno 
zdobyć. Wtedy nie było tak jak teraz, że 
idzie się do kantoru i wymienia się do-
wolną kwotę. Były potrzebne papiery, 
zaświadczenia i  książeczki walutowe, 
by wymienić nawet niewielką kwotę.

Najtrudniej dostępne miejsca
Przeskoczmy może teraz od pierwszych 
podróży na głęboką wodę. Jakie było 
najtrudniej dostępne miejsce, w  które 
udało się Panu dostać? Zarówno pod 

W mieście Medan na Sumatrze, Indonezja,  
Fot. W. Dąbrowski
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względem barier geograficznych, jak 
i po   litycznych czy jakichkolwiek innych.

Miejsce najtrudniejsze do odwiedze-
nia ze względów logistycznych, zorga-
nizowania transportu i dostania się tam 
to chyba wyspa Pitcairn na Oceanie 
Spokojnym. Dolecieć się tam nie da, 
ponieważ nie ma gdzie wylądować, jest 
położona tak daleko, że poza zasięgiem 
nawet najlepszych helikopterów. Pozo-
staje więc jedynie droga morska, nie ma 
jednak na Pitcairn regularnych rejsów. 
Raz na jakiś czas przepływają nieopo-
dal statki ekspedycyjne oraz dwa razy 
w  roku statek handlowy, który płynie 
z Nowej Zelandii do Panamy. Pitcairn 
jest mniej więcej w połowie drogi.

Statek zatrzymuje się, zostawia jakieś 
zaopatrzenie i płynie dalej (obecnie do-
cierają tam już statki turystyczne, z re-
guły dość luksusowe – red.). Mnie się 
udało dotrzeć na statku ekspedycyjnym, 
z międzynarodową grupą podróżników. 
Koszty udziału w takiej ekspedycji były 
ogromne. Na szczęście dostałem po-
tężną zniżkę z  racji mojej działalności 
dziennikarskiej i to umożliwiło mi wzię-
cie udziału w tym rejsie. Jestem podróż-
nikiem budżetowym, który z zasady nie 
korzysta z pomocy od sponsorów. Dzie-
liłem najtańszą kajutę z pewnym Ame-
rykaninem. Do dziś obaj wspominamy, 
jak strasznie w niej bujało gdyż była to 

ostatnia kajuta, zlokalizowana na dzio-
bie, nikt jej nie chciał.

Najtrudniejszym miejscem ze wzglę-
du na realne niebezpieczeństwa i  od-
mienną obyczajowość był prawdopo-
dobnie któryś z krajów centralnej Afry-
ki, np. Niger. Państwo, w którym bez 
przerwy się kotłuje. Udało mi się w Ni-
grze dotrzeć do bardzo malowniczego 
fragmentu Sahary – Pustyni Tenere, 
zwanej Pustynią Pustyń. Wspominam 
o  tym zresztą w  jednym z  rozdziałów 
mojej książki.

Przygotowania do podróży
Która wyprawa wymagała najwięcej 
przygotowań? Na którą poświęcił Pan 
najwięcej czasu i  wysiłku na etapie 
planowania?

Prawdopodobnie moja pierwsza 
podróż dookoła świata. Działo się to 
w czasach gdy nie było jeszcze tzw. taryf 
RTW (Round The World) – czyli biletu 
lotniczego dookoła świata, który moż-
na kupić za relatywnie niską cenę. Te 
taryfy bardzo ułatwiają obecnie plano-
wanie tak dalekiej podróży. W tamtych 
czasach, w sytuacji gdy człowiek dyspo-
nował ograniczonymi środkami finan-
sowymi, taką podróż konstruowało się 
z kawałeczków, które dopiero zebrane 
w całość dawały podróż dookoła globu. 
Z tego wynikała pracochłonność. Nale-

żało zdobyć informacje krajoznawcze, 
ustalić, jakie są budżetowo najbardziej 
opłacalne rozwiązania dla poszczegól-
nych zaplanowanych fragmentów. Cza-
sem w zamknięciu całej skomplikowa-
nej trasy pomagał przypadek. W  tam-
tym czasie, tak się złożyło, że LOT 
otwierał linię do Singapuru z  między-
lądowaniem w Dubaju. Ja się tego zła-
pałem jak deski ratunkowej i udało mi 
się dostać bilet na jeden z  pierwszych 
lotów. Dowiedziałem się też, że w Sin-
gapurze w tamtym czasie działały agen-
cje podróży, które sprzedawały „pod 
lady” bilety po dwukrotnie niższych ce-
nach od oficjalnych. Pozostała kwestia 
jak kupić i  sprowadzić taki papierowy 
bilet. Udało mi się znaleźć pewnego 
biznes mena, który bywał w Singapurze 
i za przekazaną mu gotówkę zakupił dla 
mnie ten bilet na miejscu. W ten sposób 
udało mi się przygotować drugi etap 
tej podróży: przez Pacyfik, z przystan-
kami na wyspach Oceanii, m.in. w No-
wej Zelandii. Trzeci etap to już podróż 
lądowa. Z  Kalifornii przez centralną 
Amerykę, aż do Panamy.

Tutaj największym problemem były 
wizy. Dziś albo nie potrzebujemy do 
tych krajów wiz, albo dostajemy je na 
granicy. Wówczas trzeba było stawać 
na głowie, aby te wizy zdobyć, pisać 
teleksy, znajdować placówki dyploma-
tyczne. Na przykład, żeby dostać się do 
Kostaryki musiałem znaleźć (co wcale 
nie było łatwe) konsula honorowego 
w Warszawie, który po długich ceregie-
lach tę wizę mi załatwił. Później okaza-
ło się, że jest nieważna a granicę prze-
kroczyłem dzięki korupcji strażników. 
W  Panamie okazało się, że kubańskie 
linie lotnicze latają raz w  tygodniu do 
Hawany. Z Kuby dwie linie; czechosło-
wacka oraz enerdowska latały do Eu-
ropy, dzięki temu udało się zakończyć 
podróż. Jednak nakład pracy aby przy-
gotować całość był kolosalny, wszystko 
działo się w czasach gdy nie było inter-
netu. Była to wielka niewiadoma, ale 
też przez to wielka przygoda.

Świat jest mały
Świat skrywa bardzo wiele tajemnic. 
Czasem spotykają nas sytuacje czy zja-
wiska kompletnie niewytłumaczalne, 
niezwykłe. Na pewno niejedna tego 
typu przygoda i Panu się przydarzyła.

Rok 1975. Moja pierwsza wypra-
wa drogą lądową do Indii. Po drodze 
trafiłem do Kabulu, wtedy w  Afga-
nistanie panował względny spokój. 
Poszedłem do naszej ambasady w  Ka-
bulu aby porozmawiać o  historii sto-
sunków polskoafgańskich, nie każdy Dzieci w jednej z wiosek Demokratycznej Republiki Kongo,  

Fot. W. Dąbrowski
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dziś to wie, ale jeszcze przed II wojną  
światową nasi inżynierowie budowali  
tam drogi. W  ambasadzie zapytano 
mnie, czy skoro już tu jestem, to może 
miałbym ochotę spotkać się z parą Po-
laków mieszkającą na stałe w Kabulu.

Po wielu tygodniach samotnej po-
dróży oczywiście skorzystałem z  za-
proszenia. Na miejscu okazało się, że 
gospodarze mają już jednego gościa 
z  Polski. Wchodzę do izby, rzeczywi-
ście siedzi jegomość, na oko w  moim 
wieku, Polak. Uśmiecham się, podaję 
mu rękę, mówię: – Wojtek. On patrzy 
na mnie, mówi: – Ja też Wojtek. A  ja, 
żeby podkreślić odrębność, mówię: – 
Ale ja Wojtek Dąbrowski. A on patrzy 
na mnie i  mówi: – Ja też Wojtek Dą-
browski. Po czym okazało się, że tenże 
Wojciech Dąbrowski, mało tego, że jest 
z mojego rocznika, to również jest inży-
nierem elektronikiem, a spotkaliśmy się 
w Kabulu…

Podróże, a praca na etacie
Wspominał Pan, że przez większość swo-
jego dorosłego życia pracował Pan na 
etacie. Tym bardziej niesamowite jest to, 
że udało się odwiedzić wszystkie państwa 
świata. Jak udało się Panu to pogodzić?

Było to osiągnięcie bardzo trudne 
w realizacji ale musicie Panowie wziąć 
pod uwagę, że niestety sporo lat upły-
nęło… Przez 31 lat pracowałem na eta-
cie i  wtedy faktycznie podróżowałem 
w trakcie swoich urlopów. Jednak fakt, 
że pisałem artykuły i dawałem dziesiąt-
ki prelekcji w  klubach, bibliotekach 
przybliżając świat Polakom, sprawiał, 
że w pracy moje kierownictwo trochę 
inaczej patrzyło na moje wyczyny. Da-
wało mi to podstawy, aby wystąpić do 
szefów o  drugi miesiąc bezpłatnego 
urlopu, przy czym udawało się to cza-
sem złożyć w całość, a czasem również 
złożyć w całość urlopy z dwóch sąsied-
nich lat. Poza tym starałem się mieć do-
brą opinię w pracy, tak aby ludzie wy-
konujący moje obowiązki podczas mo-
jej nieobecności wiedzieli, że wszystko, 
co można przewidzieć przed wyjazdem, 
będzie z wyprzedzeniem załatwione.

Po latach, gdy zagraniczny inwestor 
wykupił moją firmę i bez ceregieli po-
traktował wielu pracowników, zwłasz-
cza tych z wysokimi wynagrodzeniami, 
zostałem zwolniony i poniekąd jestem 
za to wdzięczny. Początkowo wyglądało 
to nieciekawie, ale nagle się okazało, że 
mam dużo czasu i  jestem „free”. Ode-
tchnąłem. Mogę planować podróże do 
woli, co aż do dnia dzisiejszego robię, 
przy założeniu, że lato spędzam tutaj 
w  Gdańsku, na mojej działce – Wojt-

kówce, a we wrześniu, co roku wyru-
szam w  świat. W  takim razie teraz na 
pewno pojawiła się możliwość plano-
wania dłuższych wyjazdów…

Tak, z  tym że muszę od razu tutaj 
jedną rzecz zastrzec. Mam swego rodza-
ju psychiczną granicę. Po trzech miesią-
cach poza krajem, tak często zaczynam 
myśleć o Polsce, o przyjaciołach, rodzi-
nie, znajomych, że dalsze podróżowa-
nie przestaje mi sprawiać przyjemność. 
Wobec tego, teraz planuję podróże tak, 
aby nie trwały dłużej niż trzy miesiące.  
Oczywiście odbywałem też dłuższe 
podróże, lecz wtedy ich końcówka nie 
była już taka fascynująca.

Plany na kolejne podróże
Odwiedził Pan wszystkie kraje świata, 
ale domyślamy się, że jest jeszcze wiele 
miejsc, które chciałby Pan odwiedzić.

Oczywiście, są kraje, w których by-
łem cztery, pięć razy, ale są w nich miej-
sca, do których znów chciałbym trafić. 
Można tu wymienić na przykład Chiny, 
Brazylię czy Kanadę… również Rosję, 
chociaż Rosję już dość dobrze znam. 
Wciąż można wracać i zawsze znajdzie 
się coś nowego do odkrycia.
Co jest w  takim razie jest na krótkiej 
liście na najbliższe lata?

Niektóre podróże przygotowuje się 
przez kilka lat. Istnieją rejony, w któ-
rych dotarcie do niektórych miejsc, na 
przykład dolot w danym momencie, 
jest absurdalnie drogi, więc trzeba te 
pomysły odłożyć na przyszłość i  cze-
kać, aż pojawi się okazja i  wrócić do 
tematu. Takie podejście jestem zmuszo-
ny stosować z racji ograniczonych środ-
ków finan sowych.

Co do najbliższych planów, we wrze-
śniu płynę statkiem do Panamy, gdzie 
chcę zobaczyć rzadko odwiedzane wy-
spy Bocas del Toro. Później również 
na Karaibach – skoro już będę w  tym 
regionie – wyspę San Andres należącą 
do Kolumbii. Także północ jej konty-
nentalnej części – m.in. Santa Martę, 
czy Park Narodowy Tayrona przez nie-
których nazywany rajem, Kiedy byłem 
w  tym kraju, ten rejon został przeze 
mnie pominięty – było nie po drodze.

Podróże nas zmieniają
Prawdopodobnie jest to zbyt rozległe 
pytanie, ale jeśli byłby Pan w  stanie 
odpowiedzieć… w  jaki sposób podróże 
zmieniły Pana jako człowieka?

Na pewno nauczyły mnie otwarto-
ści na ludzi. Fakt, że podróżuję prawie 
zawsze sam, sprawia, że łatwiej jest mi 
się zbliżyć do tubylców. Jeśli jesteśmy 
w grupie, nawet dwu, trzyosobowej to 

już jesteśmy w pewnym kręgu zamknię-
tym, rozmawiamy między sobą, a ludzie 
dookoła obserwują tę grupę z dystansu. 
Przyznacie, że jeśli zobaczycie na ulicy 
samotnego cudzoziemca, który nie-
pewnie się rozgląda, widać, że coś mu 
trzeba, to sami podejdziecie i zapropo-
nujecie „czy trzeba w czymś pomóc?”. 
Łatwiej nawiązać jest pierwszy kontakt, 
który później owocuje czasem zapro-
szeniem na nocleg, posiłek lub wspólne 
zwiedzanie jakiegoś miejsca. Nie mó-
wiąc już o  podwiezieniu. Auto  stopem 
też jeździłem i to w różnych dziwnych 
miejscach.
Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że 
podróże napędzają poczucie ciekawości 
świata? Czy bez podróży ta ciekawość 
byłaby na takim samym poziomie?

Oczywiście, mówi się przecież, że 
jeśli człowiek raz tego zasmakuje, tej fa-
scynacji nowymi miejscami, tych przy-
gód, to nie będzie mógł się tego uczucia 
pozbyć. Jest to choroba nieuleczalna.
Patrząc z  perspektywy lat, czy coś by 
Pan zmienił w  swoim podróżowaniu, 
w  swoim podejściu do zjawiska po
dróży?

Myślę, że nie. Samotne podróżowa-
nie z plecakiem pozwoliło mi zupełnie 
inaczej, wnikliwiej patrzeć na świat. 
Sądzę, że ten sposób się sprawdził. 
Kiedyś ktoś się mnie spytał czy jestem 
człowiekiem spełnionym i myślę, że tak 
jest. Wypada dziękować Opatrzności, 
że udało się zrealizować marzenia ma-
łego chłopca z  ulicy Wąskiej w  Gdań-
sku. Jestem w tym wieku, że mogę już 
obejrzeć się do tyłu i  spojrzeć na swój 
dorobek i powiedzieć sobie „udało się, 
nie zmarnowałem tych lat!”

Dzieci w jednej z wiosek Demokratycznej Republiki Kongo, 
Fot. W. Dąbrowski
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Własną drogą…
Jak się domyślamy, to jednak nie dla-
tego, że udało się skompletować listę 
wszystkich państw, tylko dlatego, że 
szedł Pan swoją drogą, spełniając ma-
rzenia…

Lista państw wraz ze zdjęciami i re-
lacjami z podróży, którą umieściłem na 
swojej stronie, nie powstała dlatego, że 
jest coś „do odhaczenia” i  to zostało 
odhaczone. Ludzie, oceniając podróż-
nik, a szukają jakiegoś kryterium, więc 
najprostszym kryterium jest liczba od-
wiedzonych państw. Listę umieściłem 
po to, aby uniknąć tych ciągłych pytań 
„Ile państw Pan odwiedził?”. Na liście 
w końcu znalazły się wszystkie z nich. 
Listę stworzyłem też po to, aby pokazać 
ludziom, że jeśli się bardzo czegoś chce, 
to można tego dokonać.

Czasem ludzie wychodzą z  założe-
nia, że dotarcie gdzieś na kraniec świata 
dla zwykłego śmiertelnika nie jest moż-
liwe. Jest możliwe, ale nie od razu, tyl-
ko spokojnie, powoli, krok po kroku. 
Nie z  gorącą głową. Trzeba najpierw 
spróbować samotnego podróżowania, 
niekoniecznie daleko. Poznać, jak to 
w trasie jest, nabyć doświadczenia, na-
uczyć się co od czego w trampingu zale-
ży, a później nawet najdalsze kraje staną 
przed nami otworem.
Zawsze Pan podkreśla, że nigdy nie 
korzystał Pan z  pomocy sponsorów, 
zawsze podróżował Pan tylko za zaro-
bione własnymi rękami i własną gło-
wą pieniądze.

Uważam, że wokół nas jest tyle 
niedostatku, osób chorych, kalekich, 
cierpiących, że jeżeli jakiś sponsor, fir-
ma czy osoba prywatna ma pieniądze, 
to raczej powinna je przeznaczyć na 
działalność charytatywną. Wstydziłbym 
się brać pieniądze, widząc, że są prze-
znaczane na realizację moich ambicji, 
a nie na tego typu potrzeby. Poza tym 
podróżowanie bez sponsorów daje mi 
komfort. Nikt mi nie pokazuje palcem, 
gdzie mam jechać, poza tym nie muszę 

się oblepiać reklamowymi nalepkami, 
a  relacjonując później wyprawy nie 
muszę podkreślać, że wyjazd został 
zrealizowany dzięki tej i  tej firmie. Co 
więcej, pokazuję w ten sposób młodym 
ludziom, którzy czasem pytają mnie, 
jak znaleźć sponsora na wyprawę. Od-
powiadam im „nie wiem jak, nigdy nie 
korzystałem z takiej pomocy”.

Niezdrowy wyścig
Wracając do wątku odwiedzonych 
wszystkich państw świata; czy wiele 
jest takich osób jak Pan, które odwie-
dziły wszystkie kraje? 

W Polsce wydaje mi się, że poza mną 
i  Panem Majewskim, który podróżu-
je trochę inaczej niż ja, nikogo więcej 
nie ma. Chciałbym tu podkreślić, że nie 
podróżuję po to żeby ustanawiać jakieś 
rekordy. Natomiast w  świecie, w  któ-
rym dziś trwa nieustanny wyścig o lep-
szą pozycję, niestety częste jest takie 
podejście, że podróżnik chce pokazać 
liczbę odwiedzonych krajów jako swoje 
osiągnięcie. Są kluby internetowe i śro-
dowiskowe, jak np. Travelers Century 
Club, które publikują listę, a  członko-
wie odhaczają na niej, gdzie byli.

Pozycja na liście decyduje o  pozycji 
w klubie. Czasem takie podejście rodzi 
absurdy, bo współzawodnictwo prowa-
dzi do podróżowania tylko po to, by 

„odfajkować” kolejną pozycję. Posłużę 
się tutaj przykładem. Kiedyś, po długich 
staraniach udało mi się załatwić wyjazd 
na Wyspę Bożego Narodzenia pośrodku 
Pacyfiku. Czekałem na wyjazd w to miej-
sce na Fidżi, gdzie spotkałem pewnego 
podróżnika, poznanego kilka lat wcze-
śniej, gdy odwiedzałem Antarktydę. Za-
pytany dokąd jedzie, odparł, że wybiera 
się na Tokelau. Ponieważ byłem tam 
kilka lat wcześniej ciekawiło mnie, dla-
czego się tam wybiera. Okazało się, że 
Tokelau jest na klubowej liście miejsc do 
odwiedzenia, a on chce przeskoczyć kil-
ka pozycji wśród swoich klubowiczów 
i w związku z tym musi je odhaczyć.

Powstały też internetowe kluby, tak-
ie jak The Most Traveled People oraz 
The Best Traveled People. O co w  tym 
wszystkim chodzi? Najistotniejsza staje 
się lista, aby pokazać, że ja na tle innych 
odwiedziłem tyle i  tyle miejsc. Nieste-
ty wielu Polaków też tak jeździ. Mnie 
też do niejednego takiego klubu za-
praszano, ale zaproszeń nie przyjąłem. 
Według mnie jest to złe podejście, 
choć uważam, że każdy ma prawo po 
dróżować w  taki sposób, jaki sobie 
wymarzył. Zaliczanie krajów prowadzi 
do wypaczenia idei podróżowania. Nie 
podróżuje się aby coś odkryć, aby coś 
przeżyć, tylko po to, aby odhaczyć ko-
lejną pozycję na liście…

Marcin, Adam i Wojciech Dąbrowski w jego rodzinnym Gdańsku
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Bliższe spotkanie z kulturą Indian 
Wspomnienie z podróży z kamerą do Kolumbii i dżungli amazońskiej

Autor Krystian Herncisz

Jest wiele powodów, dla których 
warto podróżować. Tymi naj-
ważniejszymi są z  pewnością: 
przygoda, emocje i przeżycia, ja-

kie im towarzyszą, poczucie wolności, 
poznawanie piękna tego świata oraz 
zdobywanie bezcennych wspomnień. 
W pierwszej połowie 2019 roku wyru-
szyłem z  bardzo doświadczonymi po-
dróżnikami, Ryszardem Sobolewskim 
oraz Bogusławem Kołodziejczykiem, do 
Kolumbii położonej w północnozachod
niej części Ameryki Południowej. 

Wyprawę rozpoczęliśmy  od zwie-
dzenia stolicy Bogoty oraz mitycznej 
krainy w  północnych Andach, Lagu-
na de Guatavitá – świętego Jeziora 
plemion Czibcza, skąd wywodzi się 
legenda Eldorado. O  tych miejscach 
wspominałem szczegółowo we wcze-
śniejszym artykule magazynu Przedsie-
biorcy@eu. Kolejnym ważnym punk-
tem naszej podroży jest wyprawa do 
Indian w dżungli Amazońskiej. 

Leticia i dżungla – płuca świata Amazonia. 
Z  Bogoty lecimy z  lotniska El Do-

rado 1200 km na południe do Letici 
położonej w  samym sercu amazońskiej 
dżungli. Tam wita nas uderzająca fala 
upalnego i  parnego powietrza. Wilgoć 
i upał w powietrzu, na niebie zbierają się 
chmury burzowe. Ogólnie, mamy szczę-
ście do pogody. Opady, jakie wystąpiły, 
były intensywne i krótkie, tak więc wła-

ściwie pogoda cały czas sprzyjała, pomi-
jając upały, które są znośne. Wystarczy 
tylko do nich przywyknąć. Poznajemy 
Leticję, a jest wyjątkowa, otoczona dzie-
wiczą przyrodą. To, co pierwsze mi się 
rzuciło w oczy, to ruch uliczny. Przewa-
żają tu motocykle oraz tuktuki, czyli 
pojazdy trzykołowe z budą. Na drogach 
jest stosunkowo duży ruch. Tu w środ-
ku dżungli dostać się można tylko dro-
gą wodną – Amazonką, lub powietrzną 
– samolotem. Miasto liczy ponad 30 
tysięcy mieszkańców i  jest poniekąd 
odizolowane odległościowo od świata, 
do najbliższych większych miast jest ok. 
1000 km. 

Poznajemy coraz bliżej miasteczko 
i  odwiedzamy targ, gdzie sprzedają 
Indianie z  różnych plemion. Można 
kupić m.in.: warzywa, owoce, świeże 
ryby oraz wyroby własne. To, co jest 
bardzo miłe, to wspólne pamiątkowe 
fotografie, które miejscowi ludzie chcą 
mieć z nami i dlatego chętnie do nich 
pozują. Wspomnieć muszę, że jednym 
z  celów mojej podróży jest realizacja 
filmu dokumentalnego ukazującego 
życie rdzennych mieszkańców. Tu nie-
ustannie w ręku mam kamerę i nagry-
wam ujęcia obrazujące to wyjątkowe 
miejsce. Spotykamy muzyków – chętnie 
występują przed kamerą, ich występ to 
dla mnie kolejna muzyczna ilustracja do 
filmu. Wymieniliśmy się kontaktami do 
siebie, i dalej w drogę. 

Przed nami trójkąt amazoński – gra-
nica trzech państw: Kolumbii, Peru 
i Brazylii. Udajemy się do brazylijskiej 
Tabatingi, a następnie płyniemy łodzią 
do Peruwiańskiej wyspy Santa Rosa de 
Yavari. Tutaj charakterystyczne domy są 
na balach nad wodą. Widać, że miejsco-
wi ludzie żyją skromnie, ale są pogod-
ni i  otwarci. Do tego, by być szczęśli-
wym, nie potrzeba wiele. To wszystko 
robi duże wrażenie. Tutaj czas płynie 
inaczej. Wracamy do Leticji. Jesteśmy 
zaproszeni do jednego z takich domów 
na wodzie. Jest bardzo biednie, ale nie 
ma to znaczenia. Rodzina wielopokole-
niowa w jednym domu i wszyscy spra-
wiają wrażenie radosnych i  żyjących 
w zgodzie. Bogusław ma ze sobą zdjęcia 
z  Polski, daje na pamiątkę i  pokazuje 
jak wygląda zima. Tutaj, gdzie jest cały 
czas ponad 30 stopni C, to śnieg jest 
czymś bardzo abstrakcyjnym. Po godzi-
nie 17 w  Parque Santander jest pora, 
gdzie zlatują się stada papug na noc. 
Jest wtedy bardzo głośno od śpiewu 
ptaków. Dźwięk ten zagłusza odgłosy 
miasteczka. 

Wyprawa do serca amazońskiej dżunglii.
Następnego dnia czas udać się 

w głąb dżungli. Oddalamy się od miasta 
14 km, do miejsca, skąd dalej idziemy 
pieszo zarośniętą ścieżką przez gęsty 
las. Miejscowi przewodnicy prowadzą 
nas do maloka, domu Indian oddalo-
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nego o  kilka kilometrów. Po drodze 
spotkamy tzw. drzewa życia, które są 
pełne wody. Gdy wchodzimy na teren 
Indian, przewodnik sygnalizuje wejście, 
uderzając drewnianą pałką w korzenie 
ogromnych sekwoi. Dźwięk ten bardzo 
długo niesie się po dżungli. Docieramy 
wreszcie na miejsce. Witają nas gospo-
darze – starszyzna wraz z  rodziną. In-
dianie prezentują nam sposób przygo-
towania potraw i przeróżnych używek 

z  liści koki, co jest związane z  ich od-
wieczną kulturą. Z małej plantacji, któ-
ra zaspakaja potrzeby gospodarstwa, są 
zbierane liście, które następnie suszy 
się i ubija z popiołem ze spalonych li-
ści palmy. Zgodnie z tradycją miejscowi 
Indianie spożywają ją w  formie spro-
szkowanej. W  maloku Indian Yukuna, 
gdzie śpimy, gościnę znaleźli również 
czterej podróżnicy z  rożnych stron 
świata, każdy z  innego kraju: Argen-

tyny, Hiszpanii, Włoch i  Turcji. Łączy 
ich chęć poznawania świata i muzyka. 
W  ich wykonaniu nagrywam do filmu 
utwór pt. Pacha Mama – ‘Matka Zie-
mia’ – improwizacja na fletni i gitarze; 
oraz Ognisty podróżnik – który bar-
dzo pasuje do miejsca, gdzie jesteśmy, 
i  naszego spotkania. Starszyzna ugo-
ściła nas chlebem z  juki i  świeżą rybą. 
Wszystko dobrze smakuje, zwłaszcza 
kiedy poczuje się lekki głód. Wśród 
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potraw na uwagę zasługuje też zupa 
z mięsem z małpy, którą idąc z nami po 
drodze, upolował mieszkający tu India-
nin. Strzelba jest trzymana w dość nie-
zwykłym miejscu, bo nad paleniskiem, 
tylko dlatego, że dziadek kiedyś ją tam 
powiesił i  lubi jak jest osmolona. Śpi-
my w  hamakach i  moskitierach. Tutaj 
nie ma prądu, ale noc jest bardzo jasna. 
Przy pełni księżyca palmy rzucają cienie 
na jasną ziemie. Dżungla wydaje bogac-
two dźwięków – to trudne do opisania, 
ale magiczne. Przy zapalonych świecach 
szef wioski opowiada różne historie, 
w tym o groźnych dla życia sytuacjach 
z  dzikimi zwierzętami, a  zgromadzeni 

wokół słuchają. Moją uwagę przykuwa 
tarantula, która znalazła sobie miejsce 
na notesie. Nikt jej nie rusza i nikomu 
jej obecność nie przeszkadza. Z  pew-
nością to nie miejsce dla osób z arach-
nofobią. Mamy rytualnie pomalowane 
twarze czerwonym pigmentem z wyci-
śniętego owocu z drzewa, a ręce wywa-
rem z  liści, który powoduje, że skóra 
w  świetle po chwili czernieje. Kolor 
czarny utrzymuje się kilka dni, ponoć 
chroni przed moskitami. 

Następnego dnia udajemy się do 
osady Indian Bora oddalonej o  kilka 
kilometrów. W Kolumbii wrażenie robi 
ogromna  różnorodność flory i  fauny. 

W drodze trzeba było przechodzić kil-
kakrotnie przez rzekę po pniach drzew 
– to dość ryzykowne z drogim sprzętem 
filmowym i  fotograficznym. Idziemy 
cały czas w  kaloszach, które chronią 
przed ukąszeniami jadowitych węży. 
Idziemy po dżungli w upale, tempera-
tura sięga ponad 40 stopni C i wilgot-
ność powietrza dochodzi do 100%. 
Obiektywy zachodzą mgłą, co utrud-
nia zrobienie dobrego ujęcia/zdjęcia. 
Jesteś my cały czas mokrzy. Teren jest 
nierówny, chwilami bagnisty, mocno 
zarośnięty egzotycznymi roślinami. Do 
wody lepiej nie wchodzić, bo mogą być  
w niej różne zwierzęta, piranie, kajmany.  
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Prze   wodnik opowiadał, że turysta raz 
wszedł do wody i  porwał go kajman. 
Szybka reakcja tego przewodnika z ma-
czetą uratowała go przed śmiercią. Na 
miejscu Indianie Bora prezentują tra-
dycyjny taniec. Podobnie jak u  Indian 
Yukuna, tak Indianie Bora mają tra-
dycję przygotowania różnych używek 
z  liści koki. Podobno one zaspokajają 
głód i pragnienie. Warto wspomnieć, że 
Yerbę z liści koki można kupić legalnie 
w tutejszych sklepach.

Kolejnego dnia udajemy się przez 
dżunglę do osady San Pedro położonej 
w  rezerwacie Natural Agape. Do osa-
dy wiedzie droga przecinająca rzekę, 
w  której pływają węgorze elektrycz-
ne, które potrafią zabić. Strętwy mają 
wzdłuż płetwy narząd, którym wy-
twarzają napięcie do 600 V. Po drodze 
sporo sekwoi – to najwyższe drzewa na 
świecie. Osadę San Pedro zamieszkuje 
87 osób. W osadzie możemy zobaczyć 
mechaniczne wytwarzanie mąki z  juki. 
Na nasz widok miejscowe Indianki po-
rozkładały, w  celu sprzedaży, własno-
ręcznie wytwarzane wyroby ozdobne, 
głównie biżuterię plecioną z dodatkami 
piór. Ryszard jest doświadczony w ne-
gocjowaniu, dzięki temu kupujemy na 
pamiątkę wyroby w większej ilości, tak 
że wszyscy są bardzo zadowoleni. Jeste-
śmy ugoszczeni orzeźwiającym mlecz-
nym napojem z  limonką. Starszyzna 
prezentuje rodzimy taniec i pieśń miej-
scowych Indian. Podróż kontynuujemy 
łodzią po wodach Amazonki. Udajemy 
się w  miejsce, gdzie występują inia – 

różowe delfiny – to gatunek rzeczny, 
słodkowodnych delfinów. Niestety nie 
udaje nam się na nie natrafić. W zaro-
ślach przy brzegu były iguany. Opływa-
my całą wyspę należącą do Peru – Santa 
Rosa, na której już wcześniej byliśmy, 
i wracamy do Leticji, by stamtąd udać 
się na północ kraju do Cartageny oraz 
na karnawał do Barranquilla – kolejne-
go punktu naszej podróży.

Kolumbia to wspaniały kraj, dla 
mnie dotychczas to najbardziej egzo-
tyczna i najdalsza podróż mojego życia, 
która na pewno na długo pozostanie 
w  mojej pamięci. Tam dostrzegłem, 
jak można wspaniale żyć, bez narze-
kania. Potwierdzają to sami Kolumbij-
czycy,  mówiąc o  sobie, że są najbied-
niejszym krajem szczęśliwszych ludzi. 
Podróże dają niezwykłą przyjemność 
i  dlatego moim kolejnym marzeniem 
jest wyprawa w nieznane.

Ryszard Sobolewski 
Dziennikarz, podróżnik, emerytowany 
podinspektor policji, ekspert – biegły 
z  zakresu fotografii kryminalistycznej 
w  Instytucie Badawczym Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Poli-
cji w Warszawie. Autor ponad pięciuset 
wystaw fotograficznych o  tematyce po-
dróżniczej i   fotografii specjalistycznej 
– badawczej. Jest też autorem zdjęć do 
książek i czasopism w kraju i za granicą. 
W  2010 roku za propagowanie kultury 
meksykańskiej jako jedyny dziennikarz 
z  Polski został rekomendowany przez 

ambasadora Meksyku w Polsce i przyjęty 
przez prezydenta Felipe Calderona. 
W 2012 roku został uhonorowany przez 
Rząd Ekwadoru tytułem Przyjaciela Na-
rodu Ekwadorskiego jako drugi w histo-
rii stosunków dyplomatycznych między 
Ekwadorem a Polską. W pełni oddał się 
pasji podróżowania i  dziennikarstwu. 
Odwiedził ponad 80 krajów. 

Bogusław Kołodziejczyk 
Podróżnik, backpacker, fotograf, menedżer 
kultury, pilot wycieczek zagranicznych, 
działacz PTTK i ZHP, organizator turystyki, 
wieloletni pracownik instytucji kultury, 
przedsiębiorca. Od 20 lat podróżuje po 
całym świecie, zwiedził ponad 60 krajów 
na 5 kontynentach. Wyjazdy organizuje 
samodzielnie „bez rezerwacji”, według 
zasady backpackersów: „to nie my wy-
bieramy podróż – to podróż wybiera nas”. 
Podróż realizuje spontanicznie w  drodze 
– „Najważniejsza jest przygoda, odkry-
wanie i poznawanie nowych, nieznanych 
miejsc, smaków, zapachów oraz ludzi i ich 
życia – pisze o sobie Bogusław. 

Mając tak doświadczonych przewod-
ników, mogłem być spokojny, że w każ-
dej sytuacji damy sobie radę, a przecież 
przygoda liczy się najbardziej. Moje 
doświadczenie podróżnicze jest póki co 
niewielkie, dotychczas odwiedziłem za-
ledwie 20 krajów, przy czym to ta wła-
śnie podróż była najbardziej niezwykła, 
która w  myśl wspomnianej zasady wy-
brała nas sama”. 
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Sobienie Królewskie  
Golf & Country Club
Autorka Emilia Rozum

Wielu ludzi uprawia jakiś 
sport, czy to akrobatykę, 
piłkę nożną, siatkówkę, 
jeździectwo czy sporty 

wodne. Sport jest ważny. Dla Sobieni 
Królewskich G&CC niezwykle istotny 
jest golf. W Sobieniach Królewskich 
znajduje się 18dołkowe pole golfowe 
klasy mistrzowskiej. Obiekt jest położo-
ny około 35 km od Warszawy, systema-
tycznie rozwija się od lat. Z roku na rok 
przybywa golfistów, jest organizowa-
nych coraz więcej turniejów golfowych 
i akademii golfa dla firm. Golf w Polsce 
staje się coraz bardziej popularny, po-
nieważ ludzie zaczynają doceniać tre-
ning na świeżym powietrzu z  dala od 
zgiełku miasta, sztucznego oświetlenia 
i zapachu spalin. 

Przedstawiamy Państwu resort Sobie-
nie Królewskie Golf & Country Club 
– obiekt idealny na spędzanie wolnego 
czasu na łonie natury, a  także w luksu-
sowych wnętrzach hotelowego pałacu. 

Pole golfowe 
Pole golfowe Sobienie Królewskie 

Golf & Country Club to wyjątkowy 

projekt. Dzięki wykorzystaniu podłoża 
piaskowego zostało stworzone miejsce, 
które gwarantuje wspaniałe warunki 
gry. Projektanci Ford Golf Design Gro-
up, pracując nad każdym z elementów 
pola, czerpali inspirację ze znanych pól 
golfowych z  Wysp Brytyjskich. Głów-
nym zamysłem projektantów  było 
stworzenie iluzji dojrzałego pola już od 
momentu jego otwarcia. Specyficzna 
roślinność, precyzyjnie kreowane ro-
ughy i przeszkody wodne sprawiają, że 
zdecydowany i  uważny gracz zostanie 
nagrodzony, nieuważny zaś bezlitośnie 
będzie wpadał w  pułapki zastawione 
przez projektantów. Gra na polu to jed-
nak przede wszystkim przyjemność dla 
każdego gracza – zarówno doświadczo-
nego, jak i  początkującego. W  Sobie-
niach Królewskich gracze odnajdą duże 
rustykalne bunkry oraz imponujące 
formacje terenu zainspirowane trady-
cyjnymi polami golfowymi. Dzięki po-
fałdowanej rzeźbie terenu gra będzie 
niezwykle ciekawa. Na polu golfowym 
w  Sobieniach Królewskich nie znajdą 
Państwo linii prostych.  Sosny, brzo-
zy oraz wrzos upiększające krajobraz 

nadadzą mu dojrzały wygląd i urozma-
icą jego kolorystykę. Tekstura terenu 
i wysokie trawy (np. kostrzewa) okala-
jące pole, wytyczą trasę gry, wskazując 
graczom kolejne cele. Fairway’e pokry-
te gęstą trawą będą wyraźnie kontrasto-
wać z otaczającą je powierzchnią poro-
śniętą naturalną roślinnością.  Greeny 
z  miękką mietlicą  będą wymagać od 
gracza idealnego uderzenia. Nachyle-
nie greenów nie jest zbyt wymagające 
i będzie idealne dla osób preferujących 
śmiały styl gry.  Przeszkody w  postaci 
stawów  będą stanowić wspaniałe wy-
zwanie strategiczne, ale stopień ich 
trudności nie zniechęci graczy do zma-
gań.

Na polu golfowym w  Sobieniach 
Królewskich Golf & Country Club za-
projektowano kilka rodzajów tee.  Po-
zwoli to golfistom na każdym poziomie 
zaawansowania czerpać przyjemność 
z gry. Pole będzie miało przyjazny cha-
rakter. Gra na malowniczym polu gol-
fowym w Sobieniach Królewskich Golf 
& Country Club będzie przeżyciem 
obfitującym w emocjonujące wyzwania 
oraz gwarantującym satysfakcję. 

Akademia podróżnika

Zdjęcia: mareriały własne
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W  sezonie wiosennoletnim Sobie-
nie Królewskie G&CC organizują naj-
większe i  najbardziej prestiżowe tur-
nieje golfowe. W 2019 roku Sobienie 
Królewskie były gospodarzem i współ-
organizatorem takich wydarzeń, jak: 
World Corporate Golf Challenge 
Poland 2019, Santander Polish Ma-
sters, Włochy i Polska: przyjaźń, która 
trwa od stu lat Golf Cup, Canon Pro 
Golf  Series, Puls Biznesu Cup 2019, 
Mitsubishi Motors Golf Champion-
ship, World Amateur Golfers Cham-
pionship, 8 Cars Invitational, Audi 
quattro Cup, Turkish Airlines World 
Golf Cup Amateur Series, PZPN Invi-
tational, Seris Konsalnet Golf Cup oraz 
wielu innych. 

Akademia golfa
Akademia Golfa Sobienie Królew-

skie Golf & Country Club jest dosko-
nałym miejscem zarówno dla począt-
kujących golfistów, jak i  tych bardziej 
zaawansowanych. Obiekt składa się 
z  driving range (strzelnica golfowa) 
o  długości 250m, 19 stanowisk za-
daszonych, platformy do gry z  trawy. 
Akademia to także 3 dołki treningowe 
o długości 70–150 m (PAR 3) z miejsca-
mi startów (tee) dla kobiet i mężczyzn. 
W ramach akademii do dyspozycji gra-
czy oddano putting green – miejsce do 
ćwiczeń uderzeń krótkich (1000 m2), 
oraz chipping area – miejsce do ćwi-
czeń uderzeń precyzyjnych (2000 m2) 
z  dużymi piaskowymi bunkrami. Na 
terenie obiektu można skorzystać z wy-

pożyczalni sprzętu do gry w golfa oraz 
oferty sklepu golfowego.

Akademia golfa w  Sobieniach Kró-
lewskich charakteryzuje się bogatym 
zapleczem treningowym. PRO Sobie-
nie Golf Academy prowadzą zajęcia 
przez cały sezon golfowy, natomiast od 
listopada (czyli teoretycznie od końca 
sezonu golfowego w  Polsce) organizu-
ją golfowe wyjazdy zagraniczne. Misją 
trenerów Sobienie Golf Academy jest 
zapewnienie najlepszych warunków 
treningowych, pozwalających golfistom 
osiągnąć maksymalny potencjał.  Wie-
dząc, że każdy jest inny, stworzono wy-
jątkowy i jedyny w Polsce wszechstron-
ny program szkolenia. 

Hotel Sobienie Królewskie****
Po grze w  golfa serdecznie zapra-

szamy do 4gwiazdkowego Hotelu 
Sobienie Królewskie, oddalonego od 
pola golfowego zaledwie o 2 km. Ho-
tel mieści się w odrestaurowanym pa-
łacu szlacheckim wybudowanym oko-
ło 1880 roku. Wnętrza hotelu zostały 
wykończone z  niezwykłą dbałością 
o szczegóły. Całość  zaadaptowano na 
profesjonalne Centrum Konferencyjne 
ze stylową i  komfortową bazą nocle
gową.

Kompleks pałacowy jest zlokalizo-
wany w otulinie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego, składa się z sześciu bu-
dynków, usytuowanych na jednej posia-
dłości. Sąsiedztwo 9hektarowego par-
ku stwarza znakomite warunki na wy-
marzony wypoczynek na łonie natury.

Hotel Sobienie Królewskie oferu-
je 150 miejsc noclegowych: 64 pokoje 
o komfortowych wnętrzach, mieszczą-
ce się w samym pałacu oraz w wozow-
ni. Do dyspozycji gości zostały oddane 
najwyższej klasy 4 apartamenty (w tym 
2 dwupoziomowe). 

Oferta Hotelu to również możli-
wość organizacji konferencji, bankietu 
bądź innego spotkania branżowego dla 
łącznej liczby 350 gości. Sześć sal szko-
leniowych wyposażono w  najwyższej 
jakości sprzęt. 

Jakie aktywności oferuje Hotel Sobienie 
Królewskie? 

W  Hotelu Sobienie Królewskie go-
ście mogą korzystać z  krytego basenu 
z jacuzzi, sauny, SPA oraz strefy make-
up, bogato wyposażonego kids roomu, 
wypożyczalni rowerów, nordic wal-
king, tenisa stołowego oraz kortu te-
nisowego, boiska do siatkówki, a także 
z parku rozrywki, który oferuje escape 
room, strzelnicę, paintball klasyczny 
i  laserowy oraz speed archery – czyli 
coś dla miłośników broni klasycznej 
i fanów Robin Hooda. 

Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia resortu Sobienie Królewskie 
Golf & Country Club. Gwarantujemy, 
że każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

Zachęcamy do kontaktu:
Recepcja pola golfowego:  

recepcja@sobieniekrolewskie.pl
Recepcja hotelu:  

hotel@sobieniekrolewskie.pl; 
www.sobieniekrolewskie.pl

Akademia podróżnika

mailto:recepcja@sobieniekrolewskie.pl
mailto:hotel@sobieniekrolewskie.pl
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Centrala fi rmy

Zapraszamy do nowo otwartych oddziałów w Gdańsku oraz Katowicach

Warszawa/Jawczyce
ul.Piastowska 65
05-850 Jawczyce

+48 22 425 54 45
+48 506 058 128

gms@gastrowypozyczalnia.pl

Gdańsk

Warszawa/
Jawczyce

Katowice

Oddział Gdańsk
ul. Narwicka 2B, 80-557 Gdańsk

+ 48 792 10 20 40

biuro@gastromagicpolnoc.pl

Oddział Katowice
ul. Obroki 130, 40-833 Katowice

+ 48 796 10 20 40

biuro@gastromagicpoludnie.pl



przedsiebiorcy@eu    105

Akademia smaków

Centrala fi rmy

Zapraszamy do nowo otwartych oddziałów w Gdańsku oraz Katowicach

Warszawa/Jawczyce
ul.Piastowska 65
05-850 Jawczyce

+48 22 425 54 45
+48 506 058 128

gms@gastrowypozyczalnia.pl

Gdańsk

Warszawa/
Jawczyce

Katowice

Oddział Gdańsk
ul. Narwicka 2B, 80-557 Gdańsk

+ 48 792 10 20 40

biuro@gastromagicpolnoc.pl

Oddział Katowice
ul. Obroki 130, 40-833 Katowice

+ 48 796 10 20 40

biuro@gastromagicpoludnie.pl

Marcin Soból
szef kuchni „Restauracja Krasnodwór”

Comber z sarny, purée z pasternaku,  
borowik, dynia, marchew,  
sos kawowo-czekoladowy 

Składniki na 4 porcje 
• Comber z sarny 600 g
• Pasternak 200 g
• Ziemniaki francuskie 200 g
• Borowik 4 szt
• Marchew żółta 1 szt
• Marchew mini 2 szt
• Dynia 150 g
• Masło 100 g
• Czosnek 1 ząbek 
• Tymianek świeży
• Sól, pieprz, imbir.

Sos 
• Piwo porter 200 ml
• Ziarna kawy 20 szt.
• Czekolada mleczna 10 g
• Miód 50 g

Sposób wykonania 
Comber solimy i kładziemy na foli aluminiowej. Dodajemy tymianek i pokrojony ząbek czosnku, a następnie zwijamy w rulon.  
Pieczemy w temperaturze 160 °C około 15 minut.

Pasternak kroimy w talarki i zalewamy wodą, tak aby był tylko przykryty. Gotujemy do miękkości. Solimy do smaku.  
Całość blendujemy, dodając 50 gram masła. 

Dynię kroimy drobno i zalewamy wodą, tak by była zakryta. Gotujemy do miękkości. Dodajemy sól, imbir do smaku całość  
blendujemy, a na koniec dodajemy 50 gram masła. 

Ziemniaki francuskie gotujemy w posolonej wodzie. Na koniec podsmażamy je na patelni z odrobiną czosnku i tymianku.

Marchew mini obieramy. Żółtą marchew obieramy i kroimy w talarki. Wszystko obsmażamy na maśle do momentu,  
aż zmięknie. 

Borowika blanszujemy w gorącej, osolonej wodzie. Przekrajamy na pół i odsmażamy na maśle.

Piwo wlewamy do rondelka. Dodajemy ziarna kawy i gotujemy na małym ogniu do momentu, aż odparuje do połowy  
objętości. Wtedy dodajemy miód i czekoladę. Gdy czekolada się rozpuści, odcedzamy i wyjmujemy ziarna kawy. 
Na koniec dodajemy 50 gram masła. 

Comber kroimy na 4 równe porcje i układamy na talerzu. 

Smacznego!!!



Mazurkas Catering 360° to gwaran-
cja oprawy cateringowej szytej na mia-
rę każdego wydarzenia. Odważnie 
łączymy smaki, jesteśmy innowacyj- 
ni oraz czerpiemy inspiracje śledząc 
światowe trendy. Obsługujemy naj-
bardziej spektakularne wydarzenia 
na terenie całego kraju, rozpoczyna-
jąc od małych spotkań, a kończąc na 
realizacjach dla kilku tysięcy osób, 
również na szczeblu dyplomatycz-
nym. Zapewniamy profesjonalny ca-
tering w wielu znanych i prestiżowych 
lokalizacjach w całej Polsce!

Jak mówi Andrzej Bartkowski, Pre-
zes Grupy Mazurkas „…catering musi 
być produktem pięciogwiazdkowym. 

Każdy event czy bankiet to wyzwanie, 
które musi być zauważone i zapa-
miętane przez klienta. Rola cateringu 
jest wielka i ma ogromne znaczenie 
dla powodzenia imprezy. Z reguły 
najniższa cena cateringu nie sprzyja 

sukcesowi. Ogromne doświadczenie, 
sprzęt i profesjonalizm pozwalają 
Mazurkas Catering 360° na realiza- 
cję najbardziej prestiżowych i trud-
nych wydarzeń na terenie całej Polski.   
Catering to elegancja, smak, spektakl, 
wydarzenie, które musi mieć swoją 

cenę ale gwarantuje sukces. Od 15 lat 
Mazurkas Catering 360° podejmu-
je to wyzwanie i stawia do dyspozy- 
cji swój doświadczony zespół i swoje 
know-how”.

Mazurkas Catering 360° to doskonały 
partner biznesowy przy organizacji 
kameralnych spotkań i dużych wy-
darzeń!

Mazurkas Catering 360°.  
Perfekcja, elegancja i jakość

WWW.CATERING.MAZURKAS.PL

„…catering musi być produktem 
pięciogwiazdkowym...” 
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Wykonanie:
Placuszki:
Krewetki i łososia bardzo drobno posiekać (tak jak na 
tatara), fasolkę szparagową pokroić w krążki długości 
2 mm, bazylię i kafir, drobno posiekać, wymieszać 
wszystkie składniki razem na jednolitą masę. Uformować 
placuszki smażyć na patelni, po 2 minuty z każdej strony, 
do uzyskania złotego koloru. 
Sos:
Do rondelka wlewamy ocet, wodę i wsypujemy cukier.  
Gotujemy na wolnym ogniu do powstania syropu lekkiej 
konsystencji, następnie dodajemy posiekany drobniutko 
czosnek, korzonki kolendry, chilli, sól, papryczki i zmiaż-
dżoną trawę cytrynową. Po  połączeniu składników 
i zagotowaniu sos schładzamy.
Ze schłodzonego sosu wyjmujemy trawę cytrynową 
i dodajemy szalotki pokrojone w drobniutką kosteczkę 
i świeżego ogórka pokrojonego identycznie jak szalotki, 
aby dodać rześkości, do sosu można  dodać sok z jednej 
limonki.
Placuszki serwować na ciepło, chociaż na zimno także są 
świetne – w każdej wersji  dip zawsze podajemy zimny 
Danie jest proste ale proszę uwierzyć kosmicznie 
smaczne. Można poczuć smak Tajlandii, nie wyjeżdżając 
z Polski!

Mariusz Pietrzak 
Szef kuchni – tajskie smaki w restauracji George Sand  
w MCC Conference Centre & Hotel poleca  

(przepis autorski)

Placuszki z łososia i krewetek z dipem słodko kwaśnym 
i świeżym ogórkiem

Mariusz Pietrzak 
Szef Kuchni zaprasza na autorskie menu! Nowe dania i oryginalne połącze-
nia smakowe, inspirowane kuchnią francuską, śródziemnomorską i polską  
z nowoczesnymi akcentami kuchni Fusion. Spotkajmy się w restauracji 
George Sand, MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

Składniki (na 4 porcje)
• 360 gram łososia (filet bez skóry)
• 90 gram krewetek oczyszczonych, bez pancerzy
• 2 łyżeczki czerwonej pasty curry
• 3 żółtka
• 1,5 łyżeczki cukru
• 1,5 szklanki zielonej fasoli szparagowej
• 30 gr bazylii tajskiej
• 6 liści kafiru, poszatkowanego bardzo drobno
• 1,5 łyżeczki sosu rybnego

Składniki na dip:
• 1 ząbek czosnku
• 20 gr papryczki czerwonej pepperoni
• 15 gram korzonków kolendry
• 1 szt trawy cytrynowej
• 5 gram tajskiego chili
• 60 gram cukru
• 2 szczypty soli
• 125 ml octu ryżowego
• 65 ml wody
• 1 duży ogórek
• 2 szt szalotki lub mała biała cebula
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Waldemar Kosowski
szef kuchni hotelu „Afrodyta” poleca:

Siekany tatar z wędzonego łososia zawijany  
w plastry ogórka marynowanego w pietruszkowej 
oliwie z sałatką z fioletowego ziemniaka

Ziemniaki marynowane:
Ziemniaki gotujemy w lekko osolonej wodzie do momentu, aż 
staną się miękkie. W połowie gotowania dodajemy 1 łyżkę octu 
winnego, który pozwoli zachować ziemniakom swój kolor w trak-
cie gotowania. Ziemniaki odcedzamy i zostawiamy do wystygnię-
cia na ok. 20 min.

Marynata:
Wodę, bulion, ocet, olej, cukier doprowadzamy do zagotowania,  
a na koniec dodajemy musztardę francuską. Lekko ciepłe ziem-
niaki obieramy ze skóry i kroimy w plasterki grubości 0,5 cm. Do-
dajemy ziemniaki do marynaty (ziemniaki lepiej się zamarynują, 
jeśli dodamy je do gorącej marynaty). Studzimy do temperatury 

pokojowej,  a następnie wkładamy do lodówki na ok. 6 godzin. 
Ogórka kroimy wzdłuż na cienkie plastry, oliwę miksujemy  
z natką pietruszki i zalewamy pokrojone ogórki.
Wędzonego łososia, kapary, szczypiorek, cebulę czerwoną drob-
no siekamy i doprawiamy sosem sojowym i pieprzem.  
Dodajemy granat.
Osuszone (papierem) plastry ogórka układamy na zakładkę 
i nakładamy na niego doprawionego tatara. Następnie zawijamy 
delikatnie  w ,,roladkę’’.
Na talerzu rozkładamy plastry ziemniaka (łącznie z marynatą), 
układamy na nich zawiniętego tatara z łososia. Polewamy odro-
biną zmiksowanej oliwy pietruszkowej i dekorujemy,  
np. świeżymi ziołami. Gotowe!

Składniki  (na 4 porcje): 
• Łosoś wędzony 450 g
• Szczypior 1 mały pęczek
• Kapary 10 g
• Ogórek 300 g
• Sos sojowy ciemny 10 ml
• Cebula czerwona 1 mała szt.
• Granat (łuskany) 20 g
• Oliwa z oliwek 150 ml

• Natka pietruszki 1 mały pęczek
• Ziemniak fioletowy 200 g
• Ocet winny 6% 50 ml 
• Cukier 20 g
• Olej 20 ml
• Bulion drobiowy 100 ml 
• Musztarda francuska 20 g 
• Woda zimna przegotowana 150 ml
• Pieprz

Arkadiusz Brosowski 
szef kuchni restauracji Florian Ogień czy Woda poleca:

Sałatka z wędzoną kaczką, melonem, marynowanym buraczkiem  
i vinegretem cytrusowym z pieprzem cayenne
Składniki (na 1 porcję):
• 90 g sałaty lodowej. szpinaku lub mixu sałat 
• 60 g wędzonej piersi z kaczki
• 30 g sera koziego
• 15 g buraczka marynowanego
• 15 g melona
• vinegret cytrusowy z pieprzem cayenne

Wykonanie: 
Sałatę lodową i szpinak myjemy i układamy na talerzu. 
Wędzoną pierś z kaczki (najlepiej z wędzarni Restauracji Florian Ogień  
czy Woda)  
kroimy w cienkie plastry, ozdobnie zawijamy i układamy na sałatach.
Dodajemy buraczka marynowanego. 
Melon myjemy, obieramy i kroimy w kawałki, dodajemy do sałaty.  
Całość posypujemy serem kozim, skrapiamy cytrusowym vinegretem.
Zjadamy ze smakiem!

Zdjęcia: mareriały własne
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Paweł Kubiak
szef kuchni restauracji Trattoria Boccone poleca:

Makaron Pappardelle Alfredo
Składniki:
• 1 jajko
• 7 dag mąki semola 
• 3 dag mąki typu 00
• sól
• 5 ml oliwy z oliwek
• 100 ml śmietany 15%
• 20 g rukoli
• 70 g szynki parmeńskiej
• 10 g parmezanu

Wykonanie:
Jajko oraz mąkę połączyć, dodając wodę oraz sól. Wyrobić ciasto, rozwałkować i pokroić na szerokie wstęgi. Makaron ugotować 
w lekko osolonej wodzie. Na oliwie z oliwek delikatnie podsmażyć suszone pomidory, następnie dodać śmietanę oraz doprawić solą 
i pieprzem do smaku. Ugotowany makaron dodać do sosu i wymieszać. Całość wyłożyć na talerz. Na wierzchu udekorować makaron 
rukolą oraz szynką parmeńską. Na sam koniec całość posypać parmezanem.  
Gotowe!

Arkadiusz Kulesza
szef kuchni restauracji Gruba Ryba – sushi & ramen bar 
poleca:

Uszka wonton z krewetkami
Składniki:
Farsz:
• 200 g krewetek
• 0,5 łyżeczki białego pieprzu
• 1 korzeń kolendry
• 20 g sosu ostrygowego
• 1/5 łyżki mąki ziemniaczanej
• 1/4 ząbka czosnku
Ciasto: 
• na każde 50 g mąki:
• 1 żółtko
• 2 łyżki wody mineralnej
• kropla oliwy
• szczypta soli

Wykonanie:
Farsz: 
Krewetki drobno zmielić lub posiekać, dodać zmielony korzeń 
kolendry wraz z posiekanym lub zmielonym czosnkiem. Całość 
dokładnie wymieszać i wstawić do lodówki na ok. 30 minut.
Ciasto:
W miseczce roztrzepać żółtka z wodą, oliwą i szczyptą soli. Na 
stolnicę wysypać mąkę, a następnie mieszając widelcem wlewać 
żółtka, potem zagniatać ciasto rękami. Gotowe ciasto można roz-
poznać po idealnej gładkości, giętkości i jednolitości. Cały proces 

wyrabiania trwa około 10–15 minut. Wyrobione ciasto należy 
owinąć folią spożywczą i włożyć do lodówce na 30 minut.
Po 30 minutach wyjąć ciasto oraz farsz z lodówki. Ciasto cieniutko 
rozwałkować. Pociąć w kwadraty na 12x12 cm i napełnić je  
przygotowanym farszem. 
Każdy z pierożków delikatnie uformować.
Przygotowane pierożki wonton lekko podsmażyć na patelni, 
następnie dodać wodę i gotować przez 5 minut. Gotowe!
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Wielka Gala Przedsiębiorców Klubu 
Integracji Europejskiej
Autor KRZYSZTOF JOŃCZYK

Nasz magazyn przedsię bior
cy@eu jest od lat współ
organizatorem Wielkiej 
Gali Przedsiębiorców Klu-

bu In   te     gracji Europejskiej, najprężniej 
działają  cego na rynku ogólnopolskim, 
ekskluzywnego klubu biznesu. Zorgani-
zowaliśmy ją już po raz dziewiąty. Tego-
roczna gala odbyła się w Hotelu Sobie-
nie Królewskie Golf & Country Club 
pod Warszawą. W ostatnim tygodniu 
przed terminem gali mieliśmy obawy 
o po  godę, ta bowiem zdawała się kapry-
sić, ale dzień wcześniej wbrew naszym 
obawom poprawiła się, słońce wyszło 
spoza chmur nawet szybciej niż przewi-
dywały prognozy. Dopisała też podczas 
gali, a niewielki deszcz spadł dopiero po 
jej oficjalnym zakończeniu. Niepewna 
pogoda nie wpłynęła też na frekwencję, 
w gali wzięło udział ponad 600 gości, 
głównie przedsiębiorców z rodzinami, 
nie tylko członków klubu. 

Przy hotelu stanęła scena, obok 
namiot wystawców. W plenerze zor-
ganizowaliśmy poczęstunek dla gości 
i taki sam piknikowy charakter mia-
ły przygotowane przez nas atrakcje.  
Gości przywitali osobiście: prezes Klu-
bu Integracji Europejskiej Krzysztof 
Jończyk oraz jego założycielka i re-
daktor naczelna magazynu przedsię-
biorcy@eu Barbara Jończyk. Galę po-
prowadziła znana aktorka Laura Łącz, 
która w tej roli wystąpiła już po raz 
dziewiąty. Występy na scenie rozpoczął 
saksofonista Adam Przybyłek, którego 
gra umiliła gościom gali posiłek zaser-
wowany nam przez hotel. Miejscowa 
kuchnia spisała się bez zarzutu, potra-
fiąc wydobyć niezwykły smak z polskie-
go kalafiora, nie zabrakło bardziej wy-
kwintnych dań, jak miruna gotowana 
w mleku kokosowym i trawie cytryno-
wej. Pyszne były też serniki i szarlotka. 
Pragnienie można było ugasić wspania-
łymi cydrami CiderInn z Cydrowni (jak 
się okazało cydr można robić nie tylko 
z jabłek, lecz także z węgierek), wybor-
nymi mołdawskimi winami Pomowin, 
napojami Soti, wodą mineralna Magne 
Vita oraz sokami z  KGH. Po Adamie 
Przybyłku występowali, gorąco okla-
skiwani, weterani z The Warsaw Dixie-

landers i Thomas Martin z zespołem. 
Porwały publiczność występy Akademii 
Tańca RELIESE i to nie tylko mistrzyń 
Europy, lecz także ich młodych wycho-
wanków. Wrażenie zrobiły pokazy krav 
magi – znanej ze skuteczności szko-
ły walki Krav Maga Mazowsze, którą  
mogą stosować zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni, o czym mogliśmy przekonać  
się podczas pokazów. Wisienkę na tor-
cie stanowiły dwa pokazy mody – Anny 
Cichosz i Żanny Moryson. W rolę mo-
delek wcieliły się uczestniczki progra-
mu „Debiutantki” realizowanego od 
lat w Muzeum Pałacu w Wilanowie. 

Wydarzenia
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Makijaże wykonały studentki Wyższej 
Szkoły Artystycznej w Warszawie, fry-
zury – styliści z  Anlaya Medical Clinic 
& Spa, a bajkową choreografię przygo-
towała autorka prog  ramu „Debiutantki” 
Agnieszka Michalczyk. O relację foto-
graficzną zadbała Anna E. Przybysz i jej 
uczniowie oraz Psychostudio. Świetnie 
w dmuchanym zamku bawiły się dzieci, 
mierzyły się też z ścianką wspinaczko-
wą. Malowaliśmy im buzie i robiliśmy 
„tatuaże” dzięki współpracy z firmą 
Pietruszkowe Animacje. Mogły się też 
do woli opychać watą cukrową i pop-
cornem. Goście mogli spróbować pysz-
nych lodów ze Starej Lodziarni oraz 
wziąć udział w  zielonej szkole golfa. 
Żywym zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska wielu wystawców w namiocie, 
wszystkich przebiło stoisko Marcina 
Paździora z  jego czekoladami, których 
smakowi nie mógł się oprzeć nikt, nie-
zależnie od wieku. W tyle, chociażby ze 
względu na restrykcje wiekowe, znaj-
dowało się stoisko Loży Dżentelmenów 
z whisky, gdzie można było spróbować 
nawet dwudziestoletniego trunku czy 
znakomitej marki Casino Vodka. Do 
masażu na specjalnych fotelach marki 
BrainLight, czy obejrzeniu elektrycz-
nych motocykli lub spoczęcia za ste-
rami wiatrakowca, także było wielu 
chętnych. Ściany namiotu zdobiły wy-
brane obrazy Piotra Bogusławskiego, 
dla lepszej prezentacji wystawione na 
zewnątrz, gdzie stanowiły wyjątkową 
oprawę. Na ich tle znakomicie prezen-
towały się samochody znanego dealera 

Audi Krotoskiego. W plenerze można 
było obejrzeć  również nowoczesne ma-
szyny rolnicze i budowlane z firmy Pol-
sad. Jak można się było przy tym prze-
konać, w  młodym pokoleniu nie brak 
kandydatek na spedytorów do obsługi 
tej gałęzi przemysłu motoryzacyjnego 
(pojazdy były oblężone przez dzieci 
obojga płci). W tym czasie ich rodzice 
wymieniali się wizytówkami, bo takie 
wydarzenie to zawsze okazja nie tylko 
do integracji członków Klubu Integracji 
Europejskiej, ale także do nawiązywa-
nia nowych kontaktów biznesowych. 
Tym milej nam oświadczyć, że nasze 
grono,  o czym już wiemy, wkrótce się 
powiększy, bo niektórzy z gości których 
zaprosiliśmy, będą chcieli zostać już 
z nami na stałe. 

Imprezę zwieńczyła loteria wizytów-
kowa (wystarczyło zostawić przy wej-
ściu swoją wizytówkę, by mieć szanse 
na nagrodę) i fantowa loteria charyta-
tywna na rzecz fundacji Spełnionych 
Marzeń Tomka Osucha, który do ku-
powania losów zachęcał nas ze sceny 
osobiście, a zebrane środki z pewnością 
pomogą wywołać uśmiech na twarzach 
dzieci walczących z chorobą nowotwo-
rową. Od lat pielęgnujemy tę tradycję 
i dobroczynny charakter naszej gali. 

A przed nami pytanie o termin na-
stępnej gali ? Już nie możemy się jej do-
czekać! 

Na koniec pozostaje podziękować 
tym wszystkim, bez których ta gala nie 
mogłaby się odbyć – naszym partnerom 
i sponsorom.

Fot. Rafał Korzeniewski

Fot. Rafał Korzeniewski

Fot. Rafał Korzeniewski
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WIELKA GALA
GOLF, BUSINESS & FUN

PRZEDSIĘBIORCÓW

IX EDYCJA

Fot. Rafał Korzeniewski
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Wielka Gala  
Dobrego Stylu 
Kolejne Gracje wręczone!

Autor BARBARA JOŃCZYK

Już po raz dwunasty nasz maga-
zyn przedsiębiorcy@eu był part-
nerem XII Wielkiej Gali Dobrego 
Stylu, której organizatorem jest 

Klub Integracji Europejskiej, uznawany 
za najprężniej działający elitarny klub 
biznesu w Polsce. Klub jest organiza-
torem wielu prestiżowych wydarzeń 
oraz spotkań biznesowych dla polskich 
przedsiębiorców. Gala Dobrego Stylu 
na warszawskich salonach przyjęła się 
jako jedno z ważniejszych wydarzeń, o 
czym świadczy frekwencja, która z każ-
dą edycją zwiększa grono jej uczestni-
ków. W tej XII edycji wzięło udział po-
nad 500 przedsiębiorców. Tegoroczna 
Gala odbyła się w nowym, bardzo pre-
stiżowym miejscu, w Centrum Olimpij-
skim PKOl  na Wybrzeżu Gdyńskim w 
Warszawie.

Gości tradycyjnie przywitali Laura 
Łącz aktorka oraz właścicielka Agencji 
Artystycznej „Laura”, współorganiza-
torka i prowadząca tę piękną uroczy-
stość oraz prezes Klubu Integracji Euro-
pejskiej Krzysztof Jończyk, organizator 
Gali.

Tradycyjnie, podczas Wielkiej Gali 
Dobrego Stylu nagrodzono statuetką 
Gracja znane postacie życia publicz-

nego za ich ponadczasową elegancję, 
wdzięk i styl. Tegorocznymi Laureatka-
mi były: Joanna Moro, Renata Dance-
wicz, Magdalena Mołek.

Poza Gracjami zostały też wręczone 
inne nagrody. Po raz czwarty rozdano 
statuetki Iguany służące uhonorowaniu 
wybitnych reżyserów i dziennikarzy. 
Tym razem trafiły one w ręce Jolanty 
Fajkowskiej oraz Pauliny Drażby „za 
dorobek dziennikarski, ze szczegól-
nym uwzględnieniem pracy w mediach 
ogólnopolskich” oraz w ręce Ryszarda 
Rembiszewskiego „za całokształt pracy 
artystycznej i wykreowanie wybitnej te-
lewizyjnej osobowości”.

W tym roku Galę uświetnił występ 
wybitnych śpiewaków, mezzosopranist-
ki Izabeli Kopeć i włoskiego gościa spe-
cjalnego,  jednego z największych świa-
towych tenorów Francesco Malapeny, 
uważanego za następcę legendarnego 
Enrico Caruso. Zachwycona publicz-
ność na stojąco, gorąco bijąc brawo, 
podziękowała artystom za przepiękny 
występ. Tradycyjnie odbył się również 
niezwykły pokaz mody, podczas któ-
rego swoje kolekcje zaprezentowali 
najlepsi polscy projektanci, Teresa Ko-
pias, makama atelier Marzena Szwed 

Konaniec oraz Firma Adika Collection. 
W rolę modelek wcieliły się... aktorki. 
Gala miała też wymiar charytatywny. 
Tym razem zebrane środki zasiliły kon-
to Fundacji Nadzieja Osób Poszkodo-
wanych w Wypadkach Drogowych. 
Wydarzenie zakończył bankiet przygo-
towany przez Restauracje Moonsfera.

Tradycyjnie podczas Gali uhonoro-
wano licznymi nagrodami wybitnych, 
pełnych pasji i osiągnięć gospodarczych 
ludzi biznesu.

Statuetkami Ambasadora Dobrego 
Stylu nagrodzono przedsiębiorców za 
ich wyjątkową, pełną pasji osobowość 

Statuetki

Fot. Rafał Korzeniewski

Fot. Patrycja Witan HernciszfilmWydarzenia
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Laureaci nagrody Ambasadorzy Dobrego Stylu cz I

Laureaci Ambasadorzy Dobrego Stylu cz II

Fot. Rafał Korzeniewski

Laureaci nagrody Ambasadorzy Dobrego Stylu cz I

Fot. Rafał Korzeniewski

Laureatki nagrody Gracja od lewej Krzysztof Jończyk Prezes Klubu Integracji Europejskiej, Laura Łącz, 
Joanna Moro, Magdalena Mołek,  Renata Dancewicz, Barbara Jończyk Prezes Klubu Integracji Europejskiej

Fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

ze
ni

ew
sk

i

Fot. Rafał Korzeniewski
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Owacje na stojąco za występ artystycznyFrancesco Malapena i Izabela Kopeć

Fot. Rafał Korzeniewski
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Laureaci nagrody Liderzy Przedsiębiorczosci
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Laureaci nagrody Złota Iguana od lewej Laura Łącz, Jolanta Fajkowska, Paulina Drażba, Ryszard 
Rembiszewski, Barbara Jończyk Prezes Klubu Integracji Europejskiej, Krzysztof Jończyk Prezes Klubu 
Integracji Europejskiej

oraz propagowanie dobrego stylu   
w  kreo  waniu swojego wizerunku i w 
prowadzeniu własnego biznesu, otrzy-
mali je: Karolina Ziemnicka Villa Mia 
Premium Property, Żanna Moryson  
„Kreacja Żannet”; Izabela Kopeć ART-
MUSIK, Julita Małuszyńska Columna 
Medica, Hanna WnukiewiczBocheń-
ska Restauracja Ogień czy Woda, Beata 
Chrząstowska Centrum Usług Dorad-
czych, Irena Thomann Akuna, Aneta 
Kolaszewska Endo, Ma  rzena Szwed 
Konaniec makama atelier, Ireneusz 
Cichoński Intermarche Kolbuszowa,  
Tomasz Szewczyk Artystik Poland 
Group Sp. z o.o., Grzegorz Olchawski  
GO+EAuto Sp. z o.o., Dorota Gold point,  
Rafał Machaliński Prezes Zarządu 
Grupa Inwestycyjna 1R+Sp. z o.o., 
Katarzyna Wnękowska Kataliza Co-
aching, Jacek Rutkowski P.W. MatBud, 
Magdalena Pierzchała Hotel Afrodyta  
Business & SPA, Krystyna Mamińska 

van Gijlswijk  i  Jan van Gijlswijk  Fir-
ma  Maminex Sp. z o.o., Teresa Kopias,  
Katarzyna Pora Firma Nicole Lee Poland, 
VRG, Dr Gaja, Rafał Kosianowicz Firma  
Starbud, Waldemar Kozub IT Safety Sp. 
z o.o., Sikora Diamonds Izabela Sikora. 

Natomiast statuetką Lidera Przed-
siębiorczości przyznawaną za profesjo-
nalizm i kompleksowość w działaniu 
prowadzącą do pozycji lidera w swojej 
branży zostali nagrodzeni: Adam Witek  
właściciel Witek Home, Polsad Jacek 
Korczak, Janusz Mitko MV Agusta  
Poland, Grażyna i Adam Wiącek PHU 
Partner Sp. j., Elegancki But D&R  
Mishelle Dorota Kuźnicka oraz Sobienie 
Królewskie SA.

Gala była również okazją do uroczy-
stego wręczenia certyfikatów nowym 
członkom Klubu Integracji Europej-
skiej. Do grona Członków PREMIUM 
zostali przyjęci: Pogorzelski Nierucho-
mości, Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

Sp. z o.o., Ravel Lab Sp. z o.o. Pozostali 
nowi Członkowie Klubu Integracji Eu-
ropejskiej to: 

Rodzinne Biuro Nieruchomości Ewa 
Brzezińska, Firma Ireneusz Cichoński 
Intermarche Kolbuszowa, Firma Natelo 
Beata Maciak, Firma We Love Nails & 
Beauty, Firma Aster Li, Firma Femi & 
Leasing, Kancelaria Protrust Real Esta-
te, Firma Elegancki But D&R Mishelle 
Dorota Kuźnicka, Gościniec Rycerski, 
Firma Apla Studio Mariusz Podlewski, 
Firma HandlowoUsługowa „Tokarski” 
Waldemar Tokarski.

Organizator Klub Integracji Euro-
pejskiej serdecznie dziękuje gospoda-
rzowi miejsca Gali, Muzeum Sportu 
i Turystyki za wsparcie i pomoc w or-
ganizację wydarzenia oraz firmom, któ-
re dołączyły do grona Partnerów Gali. 
Dziękuje również Patronom medialnym 
wydarzenia. 
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Fot. Patrycja Witan Hernciszfilm



Wielka Gala Przedsiębiorców
to cykliczna impreza
organizowana przez prestiżowy
klub biznesu - Klub Integracji
Europejskiej. 

W tym roku odbędzie się 
w drugiej połowie września 
w Sobieniach Królewskich
usytuowanych na terenie
rozległego, pięknego parku wraz
z zapierającym dech w piersiach
polem golfowym.

Celem tego wyjątkowego
wydarzenia jest umożliwienie
nawiązywania i pogłębiania
relacji biznesowych, integracja
przedsiębiorców, promocja
produktów oraz usług, a to
wszystko w atmosferze relaksu 
i świetnej zabawy.

Głównym punktem programu jest
Turniej golfa o Puchar Prezesa
Klubu Integracji Europejskiej.

Wśród atrakcji czekających na
gości znajdą się:

- Turnieju golfa o Puchar Prezesa
Klubu Integracji Europejskiej 
z cennymi nagrodami
- Nauka gry w golfa dla chętnych
- Pokazy mody
- Loteria wizytówkowa
- Pokaz tańca sportowego
- Pokaz sztuk walki
- Loty widokowe śmigłowcem
- Przejażdżki stylową karocą
- Pokaz życia królowej pszczół 
  i jej świty 
- Ścianka wspinaczkowa
- Strzelanie z łuku
- Batuta dla dzieci
- Dmuchaniec dla dzieci
- Malowanie twarzy dla dzieci
- Dziecięcy kącik zabaw
- Wyśmienity poczęstunek z menu
skomponowanym specjalnie na tę
okazję
 - oraz wiele innych atrakcyjnych
konkursów i niespodzianek
przygotowanych przez naszych
Partnerów!

Weź udział w Wielkiej Gali Przedsiębiorców!

Spędź niesamowity dzień w szerokim gronie przedstawicieli biznesu.
ALBO

Zostań partnerem wydarzenia, zapewniając niebanalną reklamę
swojemu biznesowi.

Skontaktuj się: 
bjonczyk@efp.biz.pl  

tel. 501 243 876
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Biznes ramię w ramię ze sztuką
Ubiegłoroczna Gala VIP po raz siódmy połączyła różne branże i sfery życia publicznego, 
od kultury, przez ochronę zdrowia i samorząd, po szeroko rozumiane środowisko 
przedsiębiorczości. Spotkanie we wnętrzach hotelu Sheraton było okazją do wręczenia 
statuetek „Magazynu VIP” dla najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych przedstawicieli 
każdej z tych grup. Komu przyniosła szczęście siódma edycja Gali VIP?

Przybyłych na uroczystość gości 
powitali prowadzący galę Mo-
nika Zamachowska i Aleksan-
der Sikora, znani z programu 

„Pytanie na śniadanie”, oraz występu-
jący w roli gospodarza Mariusz Gry-
żewski, redaktor naczelny „Magazynu 
VIP”, który nie tylko życzył wszystkim 
udanego wieczoru, lecz także podkre-
ślał wagę symbiozy kultury i biznesu. 
– Na jednej z pierwszych edycji Gali 
VIPa pewien dżentelmen powiedział: 
„Sztuka niekoniecznie idzie w parze z 
biznesem, ale nieźle, jeżeli biznes idzie 
w parze ze sztuką. Dzieci z tego związ-
ku bywają bardzo udane”. Tym dżentel-
menem był odbierający statuetkę VIP 
Jan Englert. Taki jest też zamysł „Maga-
zynu VIP” i organizowanych przez nas 
dorocznie spotkań – łączyć jakże różne 
środowiska biznesu i samorządu z kul-
turą i sztuką – mówił ze sceny, przy-
pominając ideę corocznego spotkania, 
organizowanego przez redakcję, połą-
czonego z wręczeniem nagród.

Już po raz siódmy statuetki odebrali 
ci, których praca spotyka się z uzna-

niem, a jej efekty na różne sposoby 
służą społeczeństwu. Na scenie – ramię 
w  ramię z przedsiębiorcami i zasłużo-
nymi społecznikami – stanęli znani i lu-
biani – aktorzy i muzycy docenieni za 
ich talent i dorobek twórczy, którego 
pokłosiem są sympatia odbiorców i po-
pularność. Wśród nich znaleźli się Jerzy 
i  Magdalena Schejbal, Grażyna Bro-
dzińska, Damian Damięcki, Mieczy-
sław Szcześniak, Przemysław Sadow-
ski, Waldemar Błaszczyk oraz zespół 
Maanam, w  którym wciąż gra dwóch 
muzyków z pierwotnego składu. 

Laureatami zostali również przed-
siębiorcy, za którymi stoją lata doświad-
czeń i budowania zaufania do marki, 
przedstawiciele ochrony zdrowia, któ-
rzy dokładają wszelkich starań do ja-
kości obsługi i świadczeń medycznych, 
menedżerowie i deweloperzy, którzy 
równie dużą wagę przykładają do za-
rządzania co do poziomu oferty oraz 
realizacji w portfolio.

Ceremonię wręczenia nagród wzbo-
gaciły pokazy umiejętności uczniów 
Akademii Tańca RELIESE oraz pre-

Wydarzenia

Zdjęcia: Magazyn VIP
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zentacje najnowszej kolekcji autorskiej 
Anny Cichosz. Stroje wieczorowe pro-
jektantki zaprezentowały debiutantki, 
które w blaskach fleszy wypadły bardzo 
profesjonalnie. Po części oficjalnej na 
gości czekały dalsze atrakcje: bankiet 
pełen smakołyków przygotowanych 
pod czujnym okiem szefa kuchni Ho-
telu Sheraton, profesjonalne bary z al-
koholami z najwyższej półki, stoiska 
partnerów, wystawa obrazów Viktorii 
Romanovej, występ jednego z laurea
tów – zespołu Maanam – w częściowo 
nowym składzie, ale z równie dużą 
energią i przebojami, które niezmiennie 
podrywają do tańca. Fanów motoryza-
cji na pewno ucieszyła możliwość obej-
rzenia z bliska, a nawet zajęcia miejsca 
za kierownicą Volkswagena Touarega 
i Arteona, zaprezentowanych we foyer. 
Z kolei ze względu na rozmiar zapar-
kowany przed hotelem do dyspozycji 
gali był kamper polskiej marki Globe-
Traveller.

Można było też spróbować szczęścia 
w kasynie, a za wygraną wziąć udział 
w licytacji wyjątkowych nagród, w tym 
dzieła wspomnianej artystki. Do wielu 
szczęście uśmiechnęło się także w  lo-
terii, w której można było wyloso-
wać niespodzianki od partnerów gali. 
Zwieńczeniem wieczoru była całonoc-
na zabawa przy muzyce rozrywkowej, 
która sprawiła, że goście bez namawia-
nia wypełnili parkiet i w szampańskich 
humorach świętowali sukcesy tegorocz-
nych laureatów.

Laureaci nagrodzeni podczas Gali VIP 2019:

VIP 2019
Waldemar Błaszczyk
Grażyna Brodzińska
Damian Damięcki
Piotr Gąsowski
Marek Kościkiewicz
Maanam
Przemysław Sadowski
Jerzy Schejbal
Magdalena Schejbal
Mieczysław Szcześniak

VIP Biznesu 2019
Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia 
„Morawica” SA
Beata Drzazga, właścicielka i prezes Beta 
Med SA
Kazimierz Golec, prezes zarządu  
Zakładu Mechaniki Precyzyjnej ZAMEP  
Sp. z o.o. 
Eugeniusz Gorczowski, prezes  
 PB JAEKEL BUDTECH Sp. z o.o. Sp. k. 
Mariusz Grzęda, Biuro Usługowe MARIO
Anna Janczewska, prezes zarządu  
Medim Sp. z o.o.
Andrzej Kiszakiewicz, prezes Lubusko-
Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego  
w Drezdenku
Jerzy Kruk, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Metalowiec”
Marek Malinowski, prezes zarządu 
Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-
Budowlanego Sp. z o.o.
Kazimierz Okińczyc, prezes Koszalińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”  
w Koszalinie
Witold Romanowski, prezes zarządu 
Spółdzielni BudowlanoMieszkaniowej 
„DEMBUD”
Janusz Sobieraj, prezes zarządu  
Korporacji RADEX SA 
Ewa Małgorzata Wiertelak, prezes 
zarządu Medora Sp. z o.o. 
Leszek Woźniak, prezes Radomskich Hal 
Mięsnych Sp. z o.o.
Marcin Woźniak, właściciel firmy  
Woźniak Transport
Tadeusz Wrześniak, właściciel hut szkła 
StrefaGlass Sp. z o.o.

 VIP w Ochronie Zdrowia 
2019
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS  
w Jedlcu
Maria Aleksandra Kąkol, dyrektor SZPZLO 
WarszawaWawer
Maciej Panek, właściciel kliniki Panek 
Clinic 
Joanna i Sławomir Wolniak, właściciele 
Kliniki Wolmed

Firma VIP-a 2019
Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k.
ExpresKonkurent Sp. z o.o. 
Grupa WROSYSTEM
SPS Construction Sp. z o.o. 
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

VIP Defence 2019
Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. k. 
Castelior Górecki i Piotrowski Sp. j.

Osiedle VIP-a 2019
Lubostroń Park 
Rodzinne Maślice 
Willa Mirabelka III

Inwestycja Roku 2019 
Modernizacja gospodarki cieplnej  
w Cukrowni Malbork zrealizowana 
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
TECHBUD Cydzik, Żuchowski Sp. j.

Hotel VIP-a 2019
Hotel Atut**** Wielkopolskie Centrum 
Konferencyjne
Hotel SKAL****
Słoneczny Zdrój Hotel Medical 
SPA & Wellness****

Marka VIP-a 2019
Akademia Tańca RELIESE
DK by Dorota Kuźnicka
Forum Ekonomiczne w Krynicy
MUSZYNIANKA

Rekomendacja VIP-a 2019
firma Marchewka

Promotor Kultury 2019
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 VIP 30-lecia Polski 
Samorządowej
Jerzy Stępień

Wójt Roku 2019
Krzysztof Harmaciński

 Nagrody specjalne w kate-
gorii działalność społeczna
Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?”
Marcin Ruta, konsul honorowy  
Czarnogóry
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Kongres 60 Milionów –  
Globalny Zjazd Polonii
MIAMI
W roku 2019 zorganizowano sześć spo-
tkań „Kongresu 60 Milionów – Global-
nego Zjazdu Polonii” w sześciu róż-
nych miastach, w czterech państwach, 
na dwóch kontynentach. O prężności 
inicjatywy jaką jest „Kongres 60 Mi-
lionów” świadczy fakt, że w roku 2020 
zaplanowanych jest aż osiem edycji wy-
darzenia. Wielkimi krokami zbliżamy 
się do pierwszej z nich, która odbędzie 
się w dniach 2325 stycznia 2020  r. 
w  Miami. Tematyka paneli poruszać 
będzie kwestie związane z aktualną 
pozycją Polski na świecie, nowościami  
w medycynie, finansami, sukcesami 
polskich menadżerów i przedsiębior-
ców oraz nowymi technologiami. 
W  ramach wydarzeń towarzyszących 
podczas Kongresu zaplanowano Turniej 
Golfa o puchar 60 Milionów oraz aka-

demię golfa, a także networking i rejs 
statkiem. 

Bilety na Kongres 60 Milionów 
w Miami dostępne tutaj: https://bit.
ly/60MLN_Miami2020?fbclid=I-
wAR37hhmEyHKfCpR8PatF2PzG9j-
2nSc2VpQMPKXSYjoU3vQGuYIqD-
mDn4XY

MEDIOLAN
Druga edycja 2020 roku będzie miała 
miejsce w Mediolanie w dniach 2729 
lutego. Edycja ta została objęta honoro-
wym patronatem Ambasady Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Rzymie. Pierwszego 
dnia Kongresu zaplanowano panele 
dyskusyjne, podczas których poruszo-
ne zostaną tematy polskiej gospodarki, 
współpracy polskowłoskiej, cyfryzacji 
i cyberryzyka, odpoczynku, zdrowia 

i edukacji, a także odpowiemy na pyta-
nie czego polski przemysł beauty może 
nauczyć się od Włochów. Wszystkie 
te dyskusje odbędą się w siedzibie Le-
onardo Helicopters w Verigate gdzie 
jedną z atrakcji będzie prezentacja he-
likopterów. Kolejnego dnia wydarze-
nia odbędzie się spotkanie z władzami 
Regionu Lombardia, a także zwiedza-
nie Mediolanu. Podczas mediolańskiej 
edycji, pierwszy raz w historii Kongresu 
odbędą się zawody narciarskie o Puchar 
60 Milionów. 

Bilety na Kongres 60 Milionów 
w  Mediolanie dostępne są tutaj: https://
www.eventbrite.com/e/60millioncon-
gressglobalpoloniasummitmilan-
2020tickets=87130330163?fbclid-
I w A R 1 Z 1 W q g S f G h Tw q j 4  4 Fu -
giu8F_7aRDHbjD69FybjC3pOfHn-
3woSWyTm0J0

Materiały organizatora
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DS7 Crossback PureTech 225 
DS7 Crossback to francuski atak na segment premium. SUV ten konkuruje m.in.  
z produktami Audi, BMW i Mercedesa. Czy mimo tak silnej konkurencji,  
nowy gracz poradzi sobie? 

DS7 wszedł do sprzedaży na 
początku 2018 roku z zupeł-
nie nową konstrukcją i trud-
no odszukać jego odpowied-

nika w gamach Peugeota i Citroena. 
Pod względem gabarytów wpisuje się 
między Audi Q3 i Q5. Można powie-
dzieć, że DS7 wypełnia lukę między 
SUVami kompaktowymi, a tymi nale-
żącymi do klasy średniej. 

Z zewnątrz ma bryłę typową dla aut 
premium w klasie SUV. Dużo chromo-
wanych dodatków, piękny duży grill 
z umieszczonym na środku logo DS 
i wiele stylistycznych smaczków powo-
dują, że spojrzenia przechodniów jak 
i kierowców kierują się w jego stronę. 
Nadwozie jest masywne, duże drzwi 

sporych rozmiarów, zarówno z przodu 
jak i z tyłu wsiada się wysoko i wygod-
nie. Jest eleganckie ale tak naprawdę to 
dopiero wnętrze odkrywa jego cuda, 
istny festiwal luksusu zaprojektowany 
specjalnie dla DS. Wielki wyświetlacz 
kierowcy, oryginalna tapicerka, wygo-
da, przestrzeń z przodu i z tyłu, luksu-
sowe siedzenia, elektryczne sterowanie 
oparć tylnej kanapy. To ewidentnie sa-
mochód dla koneserów stylu. System 
obsługi, sterowany dotykowo, jest pro-
sty i szybki do opanowania. 

DS 7 Crossback ma napęd na przed-
nie koła z doskonałą ośmiobiegową 
skrzynią EAT8, która jest najbardziej 
płynnie działającym automatem. Zmia-
ny biegów po prostu się nie odczuwa. 

Silnik pracuje bardzo cicho. Zawiesze-
nie DS 7 Crossback jest nastawione na 
komfort przy zachowaniu rozsądnych 
parametrów przyczepności do podłoża. 
Wnętrze jest dobrze wyciszone. Przy 
bardzo dynamicznej jeździe spala 9,8 
litra na 100 kilometrów. 

Dużą zaletą DS7, zwłaszcza dla wie-
loosobowej rodziny, to spory bagażnik, 
560 litrów, ustawny, z podwójną pod-
łogą.

Nowy DS 7 Crossback 1.6 PureTech 
z silnikiem o mocy 225 KM kosztuje 
w wersji podstawowej 168 tysięcy zło-
tych brutto. Po dołożeniu różnych do-
datków, cena może wzrosnąć do ponad 
200 tysięcy.  ■

Fot. materiały dystrybutora
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Partner Furgon Asphalt Long 
Jak połączyć przyjemne z pożytecznym, by móc codziennie ruszać w drogę  
z tym samym entuzjazmem, optymalnie wykorzystywać czas, mieć gwarancję 
bezpieczeństwa i wytrzymałości w każdej sytuacji? 

Sięgnij po ofertę PEUGEOT, 
który wprowadził na rynek sa-
mochodów dostawczych no-
wego PEUGEOT PARTNERA. 

Nowy model wyposażony w standar-
dzie w PEUGEOT iCockpit®, roz-
wiązanie niespotykane dotąd w tym 
segmencie, oferuje nową jakość prowa-
dzenia samochodu, która sprzyja pro-
duktywności w pracy. 

PEUGEOT PARTNER to nie tyl-
ko energetyczny styl. Ten praktyczny 
i elegancki model jest wyposażony w 
niespotykaną dotąd ofertę systemów 
wspomagania prowadzenia, tych sa-
mych co w najnowszych samochodach 
osobowych. Dwie najważniejsze inno-
wacje to wskaźnik przeciążenia samo-
chodu i  system Surround Rear Vision, 
który za pomocą kamer zapewnia do-

brą widoczność w martwym polu wi-
dzenia.

Nowy model idealnie wpisuje się 
wymiarami w segment furgonetek, ofe-
ruje wysoki komfort oraz bardziej niż 
kiedykolwiek praktyczną i modułową 
część ładunkową. To prawdziwe mobil-
ne biuro, które zapewnia stymulujące 
i bezstresowe warunki pracy.

Nowy PEUGEOT PARTNER 
wyzwala w  użytkownikach ambi-
cje i przedsiębiorczość, zwiększa 
ich możliwości działania. Pozwala 
osiągnąć to, co wydaje się niemoż-
liwe.

Tego jeszcze nie było w segmen-
cie samochodów dostawczych!

Kabina nowego PEUGEOT 
PARTNERA zaskakuje wysokim 
standardem, zarezerwowanym 

dotych  czas dla samochodów osobo-
wych. Samochód jest wyposażony w no 
we, przydatne i innowacyjne technolo-
gie, które ułatwiają bezpieczną i  intu-
icyjną jazdę, a jednocześnie dostarczają 
kierowcy pozytywnej stymulacji. 

Ceny tego modelu zaczynają się od 
134 000 zł.  ■

Citroën C3 – odważnie i stylowo
Czy nowy Citroën C3 może być przedmiotem kontrowersji? Dla mnie to samochód,  
który za sprawą nowoczesnego designu budzi wiele emocji. Jednak styl to nie wszystko,  
co kryje serce nowego Citroëna C3!

Samochód jest odważny styli-
stycznie i wyróżnia się z tłumu. 
Do tego dostępne są różne opcje 
personalizacji, jak dwukolorowe 

nadwozie czy Airbumpy zabezpieczają-
ce karoserię. Charakterystyczny dla Ci-
troëna przód z wysoko umieszczonym 
chromowanym pasem łączy logo marki 
ze światłami do jazdy dziennej w tech-
nologii LED. W dolnej części zderzaka 
skryte są światła przeciwmgielne. Tył 
jest może mniej ekstrawagancki, ale ma 
swój urok. 

Wnętrze podbija styl swoim minima-
lizmem. Widać, że projektanci włożyli 
dużo pracy w kształt deski rozdzielczej 
i całego środka Citroëna C3. Ciekawie 
wyglądają nawiewy, które nawiązują 
do grilla z przedniego pasa. Przed wie-
lofunkcyjną kierownicą, która wygod-
nie leży w dłoniach, umieszczono kla-

syczne analogowe zegary 
i niewielki monochroma-
tyczny ekran kompute-
ra. Do dyspozycji mamy 
radio z gniazdami USB 
i  miniJack oraz Blueto-
oth. Auto można również 
połączyć z telefonem za 
pomocą Apple CarPlay 
lub Android Auto, by wy-
świetlać na ekranie część 
aplikacji. 

Pod maską naszego te-
stowanego egzemplarza 
znalazł się najmocniejszy, 
turbobenzynowy silnik o 
pojemności 1,2 litra i mocy 110 KM 
i 205 Nm momentu obrotowego. W 
ofercie Citroëna C3 znajdziemy jeszcze 
pięć silników do wyboru: trzy benzyno-
we oraz dwa Diesle. Zużycie paliwa na 

trasie jest całkiem niskie, przy ekono-
micznej jeździe auto spala 4,5 l/100 km. 
Ceny francuskiego auta zaczynają się 
już od 41 850 zł. ■

Fot. materiały dystrybutora

Fot. materiały dystrybutora
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Peugeot 508 SW
Nowy PEUGEOT 508 SW czerpie inspiracje ze świata nadwozi shooting brake i łamie 
wszystkie kanony obowiązujące na konkurencyjnym rynku modeli kombi w segmencie D. 

Niska i dynamiczna sylwetka  
nowego PEUGEOT 508 SW  
przykuwa uwagę. Atletycz na 
elegancja współgra z  prak 

tycznym podejściem do przestronności, 
pojemności i dostępności bagażnika. 

Model jest wyposażony w najnow-
szej generacji PEUGEOT iCockpit®, 
nowością jest również unikatowy w tym 
segmencie system Night Vision oraz 
adaptacyjne zawieszenie. Samochód ma 

niewielki promień skrętu, dzięki temu 
nie są mu straszne ani ulice ze zwartą 
miejską zabudową, ani szerokie auto-
strady. Doskonały układ jezdny nowego 
PEUGEOT 508 SW wpisuje się w peł-
ni w DNA marki i zapewnia kierowcy 
znakomite wyczucie nawierzchni i per-
fekcyjną kontrolę ruchów nadwozia. 
Wysoka efektywność, bezpieczeństwo 
i najwyższej klasy komfort zapowiadają 
intensywne doznania. 

We wnętrzu kabiny zobaczymy ele-
menty dekoracyjne wykonane z  egzo
tycznego drewna Zebrano oraz tapi-
cerkę z wysokiej klasy skóry Sellier 
w  kolorze czarnym lub czerwonym 
z miedzianymi przeszyciami. Limitowa-
na wersja First Edition jest wyposażona 
w PEUGEOT iCockpit® obejmujący 
kompaktową kierownicę pokrytą skórą 
licową, wysoko umieszczone wirtualne 
zegary w polu widzenia drogi z możli-
wością personalizacji ustawień oraz do-
tykowy ekran pojemnościowy 10" HD. 
Dynamiczny charakter samochodu 
podkreśla czarna wykładzina dachowa, 
oświetlenie ambientowe LED, alumi-
niowe pedały i nakładki na progi drzwi 
z oznakowaniem First Edition.

Bagażnik jest wyposażony w auto-
matycznie otwieraną klapę w trybie 
hands free i podłogę z czarnego egzo-
tycznego drewna Zebrano z listwami 
antypoślizgowymi. Ceny tego modelu 
zaczynają się od 184 000 zł. 

Testowana przez nas wersja to koszt 
227 000 zł. ■Fo
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Berlingo MPureTech 130 

Wyrazisty samochód – 
nowa linia nadwozia i 
stylistyka typowa dla 
nowych modeli citroëna 

Nowy Citroën Berlingo jest bardziej 
nowoczesny, ma solidny i imponują-
cy wygląd samochodu, którym można 
pojechać wszędzie. Nie traci przy tym 
swojego świeżego i nietuzinkowego 
charakteru. Zmieniona sylwetka z wy-
suniętą przednią szybą, wyższym i krót-
szym przodem, dzięki zastosowaniu 
platformy EMP2, umożliwia skrócenie 
przedniego zwisu.
• Przód spójny ze stylistyką marki Ci-

troën z dwupoziomowym układem 
reflektorów i oryginalnymi, zaokrą-
glonymi światłami przeciwmgłowy-
mi.

• Płynna sylwetka o wyprofilowanych 
bokach, panele Airbump® w dolnej 
części drzwi czy też linia dachu, któ-
ra dodaje sylwetce dynamiki.

• Minimalistyczne wnętrze, w duchu 
Citroëna, jakby „zawieszona w po-
wietrzu” deska rozdzielcza i kilka 
wersji wyposażenia wnętrza.

• Możliwości personalizacji za pomo-
cą pakietu XTR i elementów kolory-
stycznych. 

• Dwie długości nadwozia M i XL 
(4,40 m i 4,75 m), dostępnych 
w  wersji 5 i 7miejscowej. Cena 
nowego samochodu w wersji pod-
stawowej zaczynają się od 92  000 
złotych.  ■

Fot. materiały dystrybutora
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SpaceTourer Business Lounge
Citroën SpaceTourer Business Lounge jest utrzymany w prostym i eleganckim stylu. 
Harmonijne, wyraziste linie kompaktowej sylwetki, optymistyczny design, przyciemniane 
szyby w tylnym rzędzie chroniące prywatność pasażerów... Do tego liczne interesujące 
detale, podkreślające pełen energii charakter samochodu.

Świetnie nadaje się do przewozu 
VIPów i klientów biznesowych, 
którzy z pewnością docenią jedną 
z możliwych konfiguracji wnę-

trza: można je przekształcić w prawdzi-
we mobilne biuro. Przyjazna, komfor-
towa przestrzeń, umożliwiająca pracę 
w trakcie przejazdu... Czas spędzony 
w Citroënie SpaceTourer nigdy się nie 
dłuży!

Citroën SpaceTourer Business Loun-
ge wyposażono w wiele innowacyjnych 
technologii, które wspierają bezpie-
czeństwo i zapewniają komfort pasa-
żerom samochodu. To bezdotykowo 
otwierane drzwi przesuwne boczne, wy-
świetlanie informacji w polu widzenia 

kierowcy, rozpoznawanie znaków dro-
gowych, ostrzeżenie o ryzyku kolizji. 
Niska emisja CO2 zapewnia Citroënowi 
SpaceTourer Business Lounge tytuł Best 
In Class w segmencie. Samochód został 
wyposażony w wysokoprężne silniki 
BlueHDi najnowszej generacji. Dzięki 
ich specyficznym cechom, a także ae-
rodynamicznej linii nadwozia (lżejszego 
o 100–300 kg w porównaniu z innymi 
samochodami o podobnej mocy z tego 
segmentu) CITROËN SpaceTourer od-
znacza się najniższym zużyciem pali-
wa i emisją CO2 w segmencie. Silniki 
gwarantujące oszczędne zużycie paliwa, 
a także rzadsze przeglądy okresowe 
(zaplanowane co 40 tysięcy kilome-

trów lub co dwa lata) to niższe koszty 
użytkowania. Pasażerowie podróżujący 
Citroënem SpaceTourer mogą cieszyć 
się naturalnym światłem dzięki dwu-
częściowemu, przeszklonemu dachowi. 
Oba jego moduły można niezależnie 
przysłonić. W  centralnej części dachu 
znajduje się panel dachowy Komfort, 
wyposażony w nawiewy klimatyzacji. 
Jak w samolocie! Oświetlenie LED 
tworzy pełną harmonii atmosferę w ka-
binie podczas jazdy nocą. Zawieszenie 
zapewnia precyzyjne prowadzenie i do-
skonały komfort bez względu na stan 
nawierzchni.

Ceny tego modelu zaczynają się od 
184 000 zł. ■

Fot. materiały dystrybutora
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Renault TALISMAN  
Grandtour INITIALE PARIS 
Postaw na ekskluzywną wersję INITIALE PARIS

Wyrazista osłona chłodni-
cy, zdecydowany profil 
i elegancki układ świateł 
sprawiają, że ten samo-

chód uwiedzie Cię od pierwszego wej-
rzenia. Dzięki jego solidnej i rasowej 
sylwetce, inspiruje mocą i elegancją. 
Eleganckie i precyzyjne Renault TA-
LISMAN Grandtour mocno zachęca 
swoim temperamentem dynamiczne-
go kombi. W tym modelu z pewno-
ścią możesz cieszyć się innowacyjnym  
wyposażeniem, dopasowanym do Two-
jego stylu życia. Podgrzewane, masu-
jące i wentylowane, skórzane fotele 
zapewniają maksymalny komfort jazdy 

zarówno zimną, jak i latem. 
System nagłośnienia BOSE® 
Surround uprzyjemni każdą 
podróż. Dzięki 13 wysokiej 
jakości głośnikom możesz 
rozkoszować się wyjątkowym 
dźwiękiem. Odkryj komfor-
towe i przestronne wnętrze. 
Wnętrze auta daje nieporów-
nywalną swobodę ruchów. 
Zachwyci cię jego przestron-
ność, a innowacyjne techno-
logie i wykończenia wysokiej 
jakości sprawiają, że model 
ten spełni oczekiwania najbardziej wy-
magających klientów. 

Ceny modelu zaczynają się od 
174 000 złotych.  ■

BMW X1
Odważne, sportowe, wyraziste: nowe BMW X1 (zużycie paliwa w cyklu mieszanym:  
6,8–4,1 l/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 155107 g/km*)  
z powodzeniem kontynuuje swoją historię sukcesu.

Aktualizacja modelu sprawia, 
że BMW X1 stało się jesz-
cze bardziej pożądane, a  to 
za sprawą m.in. wyraźnie 

ulepszonej stylistyki, wysokiej wszech-
stronności oraz wielu uaktualnionych 
elementów wyposażenia. Do tego do-
chodzą mocne i  jednocześnie niezwy-
kle wydajne, trzy i  czterocylindrowe 
silniki BMW TwinPower Turbo oraz in-
teligentny napęd na cztery koła BMW 
xDrive – dzięki nim nikt z Państwa już 
nie będzie miał wątpliwości, jak wiele 
radości z  jazdy tkwi w tej  najnowszej 
wersji. 

Nową stylistykę nadwozia widać już 
na pierwszy rzut oka. Modyfikacjom 
poddano zwłaszcza przód oraz tył pojaz-
du. Zmodernizowane BMW X1 jest też 
lepiej przygotowane na przyszłe normy 
emisyjne. Jego wydajne i  dynamiczne 
silniki trzy i czterocylindrowe generują 
moc, która – w zależności od wariantu 
modelowego – przez inteligentny napęd 

na cztery koła BMW xDrive lub też za 
pośrednictwem nowoczesnego napędu 
przedniego jest zamieniana na niepo-
skromiony pęd do przodu na drodze 
oraz radość z nieposkromionej jazdy po 
nieutwardzonym terenie. Równie prze-

konujące jak walory nowego BMW X1 
na drodze jest jego wszechstronne wnę-
trze. Łączy ono nowoczesne technologie 
z  przestronną koncepcją przestrzenną 
oraz licznymi sprytnymi i funkcjonalny-
mi rozwiązaniami.  ■

Fot. materiały dystrybutora
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Nowe CLIO
Kompaktowy samochód pełen wdzięku 

Nowe Renault Clio to już 
piąta odsłona tej prawdzi-
wej ikony motoryzacji, któ-
ra sprzedała się dotychczas 

w około 15 milionach egzemplarzy. Dy-
namiczny profil, zmysłowe linie  nad-
wozia, wyprofilowane linie boczne 
oraz nowa linia świateł z oświetleniem 
Full LED. Już od pierwszego spojrze-
nia Nowe CLIO uwiedzie Cię swoim 
stylem. Zaprojektowane zgodnie z za-
sadą Evolution and Revolution Nowe 
Clio wyznacza nowe standardy przez 
bardziej dojrzałą stylistykę nadwozia 
i zupełnie nowe wnętrze. Wyraźniej-
sza linia i bardziej muskularny przód 
sprawiają, że Nowe Clio jest bardziej 
żywiołowe, nowoczesne i natychmiast 
rozpoznawalne, mimo że zostało stwo-
rzone w 100% z nowych elementów. 
Wewnątrz rewolucja jest wyraźnie 
widoczna. Wnętrze zaprojektowane 
całkowicie na nowo odwołuje się do 
segmentów wyższej klasy pod wzglę-
dem postrzeganej jakości i dostępnych 
technologii. Większa funkcjonalność 

i łatwość w obsłudze 
są postrzegane przez 
wszystkich kierow-
ców jako zdecydo-
wane zalety modelu. 
Ekran dotykowy naj-
większy w swojej ka-
tegorii, wyposażony 
w nawigację online, 
wyszukiwanie punk-
tów Google Places... 
Dzięki Renault EASY 
CONNECT, Nowe 
CLIO daje niebywa-
le prosty dostęp do 
usług online! Zarów-
no w mieście, jak i w 
trasie ten legendarny 
samochód zapewni 
Ci bezpieczeństwo 
w każdym momencie dzięki automa-
tycznemu systemowi hamowania awa-
ryjnego z funkcją wykrywania pieszych 
i  rowerzystów. Auto jest wyposażone 
w najnowsze technologie Renault EASY 
DRIVE, takie jak kamera 360° lub sys-

tem wspomagania parkowania Easy 
Park Assist. Nowe Renault Clio znala-
zło się na liście kandydatów do nagrody 
Car of the Year 2020. 

Wersja podstawowa to koszt około 
50 000 zł.  ■

Renault ESPACE
Duch crossovera

Wyjątkowe kształty, solid-
ne i płynne linie, Renault 
ESPACE zaprasza do po-
dróży. Wybierz piękno 

i  komfort tego wyjątkowego modelu, 
w którym każda podróż jest wyjątkową 
chwilą, dzięki nowoczesnemu wyglą-
dowi, dobrej jakości materiałom, syste-
mowi MULTISENSE oraz systemowi 
4 kół skrętnych 4CONTROL. System 
audio Bose® Surround Sound System 
pozwala zatrać się w muzyce dzięki 
wysokiej jakości nagłośnieniu, które 
wprowadzi Cię w zupełnie nowy wy-
miar muzyki. Czyste i bogate dźwięki 
zachwycą z pewnością wszystkich pa-
sażerów! Na uwagę zasługuje też fakt, 
że duży crossover, to także łatwe par-
kowanie dzięki systemowi samoparku-
jącemu Easy Park Assist. System mierzy 
ilość wolnego miejsca i określa tor jaz-
dy auta. Nie musisz zatem przejmować 

się kierownicą i parkujesz swobodnie. 
Co warto podkreślić Renault ESPACE 
skrywa mnóstwo rozwiązań techno-
logicznych zapewniających najwyższy 
poziom bezpieczeństwa. Innowacyjne 

rozwiązania wspomagają prowadzenie, 
ostrzegają i przewidują reakcje kierow-
cy, dzięki czemu jazda staje się wyjątko-
wo bezpieczna. Wersja podstawowa to 
koszt około 145 000 zł.   ■

Fot. materiały dystrybutora
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Audi Q3
Większe i bardziej sportowe na zewnątrz, a we wnętrzu bardziej przestronne i komfortowe. 
Nowa koncepcja obsługi dzięki cyfrowemu kokpitowi i dotykowemu ekranowi oraz liczne 
systemy wsparcia kierowcy zostały zaczerpnięte z wyższych segmentów. 

Audi Q3 wygląda bardziej 
sportowo niż jego poprzed-
nik. Ośmiokątna osłona 
chłodnicy Singleframe z pio-

nowym ożebrowaniem i duże boczne 
wloty powietrza definiują muskularny 
przód tego wyjątkowego SUVa. Ele-
menty świetlne reflektorów diodowych 
i świateł tylnych nawiązują do siebie sty-
listycznie, tworząc w połączeniu z linią 
boków i nadkoli formę, która emanuje 
siłą. Wyjątkowym rozwiązaniem jest 
bardzo elastyczny podział przestrzeni 
we wnętrzu. Kanapę można przesu-
wać o 150 mm do przodu i do tyłu,  
a jej oparcie – podzielone na trzy czę-
ści – oferuje aż siedem stopni pochy-
lenia. Zwrotne w mieście, zwinne na 
drodze poza terenem zabudowanym, 
wyważone na autostradzie – Audi Q3 
sprawdzi się w każdej sytuacji. Do-
stępny opcjonalnie system Audi drive 
select z sześcioma trybami pozwala 

dopasować charakterystykę pojaz-
du do potrzeb  i  preferencji kierow-
cy. Audi Q3 imponuje także wieloma 
innowacyjnymi systemami wsparcia 
kierowcy. Wśród nich znajduje się 
adaptacyjny asystent jazdy, który jest 
dostępny opcjonalnie z  automatyczną 
skrzynią biegów S tronic i  łączy funk-
cje adaptacyjnego asystenta prędkości, 
asystenta jazdy w  korkach i asystenta 
toru jazdy. Wspomaga tym samym kie-
rowcę i zwiększa komfort szczególnie 
na długich trasach. Koncepcja obsługi 
systemów i wyświetlaczy została opra-
cowana zupełnie od nowa i zaczerp-
nięta z modeli segmentów wyższych. 
Już przy standardowym wyposażeniu 
pojazdu w radio MMI jest dostępna 
cyfrowa deska rozdzielcza o przekątnej 
10,25 cala obsługiwana przy pomocy 
wielofunkcyjnej kierownicy. W  przy-
padku wyposażenia samochodu w ra-
dio MMI plus pośrodku tablicy roz-

dzielczej znajduje się dotykowy ekran 
o przekątnej 8,8 cala, a  w najwyższej 
wersji nawigacji MMI Navigation plus 
ekran ma przekątną 10,1 cala. Dodat-
kowo jest dostępne sterowanie głosowe 
przy wykorzystaniu języka naturalnego. 
W wyposażeniu opcjonalnym jest tak-
że dostępny wirtualny kokpit Audi, na 
którym obok cyfrowych zegarów pręd-
kości i obrotów mogą być wyświetlane 
informacje funkcji MMI, usługi Audi 
connect oraz mapy nawigacji. Kierowca 
może skonfigurować obraz zgodnie ze 
swoimi preferencjami, a wszystkie dane 
znajdują się w bezpośrednim polu wi-
dzenia. W Audi Q3 jest także dostępny 
system nagłośnienia Bang & Olufsen, 
znany z  modeli wyższych segmentów, 
który zapewnia wyjątkowe doznania 
odbioru dźwięków.

Cena tego modelu zaczyna się od 
133 000 zł.  ■

Auto Moto Styl

ZMIENILIŚMY TYLKO PUNKT WIDZENIA

W CENTRUM NADAL JESTEŚ TY!
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ZMIENILIŚMY TYLKO PUNKT WIDZENIA

W CENTRUM NADAL JESTEŚ TY!
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