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Wynajmij elastyczne biuro lub biurko 
w przestrzeni coworkingowej i rozwijaj  

swój biznes w sercu Warszawy!
Dzięki prestiżowej lokalizacji, doskonałemu połączeniu komunikacyjnemu  

i pięknym przestrzeniom jest to wyjątkowe miejsce na nową siedzibę Twojej firmy.  
W ofercie znajdziesz m.in.:

q dostęp do dedykowanej przestrzeni biurowej 24h/7 q animacja społeczności i klientów  

przez wydarzenia organizowane przez zespół CIC Warsaw q dostęp do prywatnej restauracji oraz kawiarni 

q dostęp do strefy wellness (możliwość masaży na miejscu) oraz zajęć jogi, medytacji i innych z zakresu 

wellness q możliwość korzystania z innych lokalizacji CIC na świecie

 Warsaw

Umów się teraz tours.cic.com/warsaw schedule cic_wasaw
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Choinka 
na Kubie

styczeń-luty 2022

 Być bardziej świętym od papieża – to stare porzekadło doskonale określa 
hołdowanie, jakże dziś modnej, poprawności politycznej. Co rusz docierają 

do nas zza oceanu lub z któregoś europejskiego kraju informacje o nowych 
słowach, które powstają po to, by kogoś nie urazić, oraz przedziwnych formach 
grzecznościowych. Właśnie z tych powodów z części francuskich szkół usunięto 
świąteczne drzewka. 
Ostatnio dużo radości sprawił mi warty dobrego mema kontakt z Citibankiem. 
Na prośbę niepełnoletniej córki zdecydowałem się wysłać 100 zł na rzecz 
niejakiego Kuby, co skrzętnie wpisałem do tytułu przelewu. Wydawało mi się, 
że wszystko dobrze zadziałało, ale przelew nie przeszedł. Spróbowałem więc raz 
jeszcze. Znów to samo. Wobec tego zadzwoniłem na infolinię. Cierpliwie wbiłem 
ileś tam numerków, przeczekałem propozycje szybkiego załatwienia sprawy przez 
Internet, pogodziłem się z faktem, że nasza rozmowa musi być nagrywana itp. 
Po 20 minutach odezwał się konsultant, który ze śmiertelną powagą poinformował 
mnie, że przelew nie mógł zostać zrealizowany, ponieważ zatrzymały go służby 
bezpieczeństwa banku. Pomyślałem z przerażeniem, że ów Kuba może być 
poszukiwanym przestępcą. Ale nie... Okazało się, że uzasadniony niepokój 
wzbudziło słowo „Kuba”, bo to kraj ukarany sankcjami przez USA. 
Jak łatwo się domyślić, krajowi zwolennicy reżimu komunistycznego regularnie 
wysyłają z Polski po 100 zł „dla Kuby”, odnotowując to arogancko w tytułach 
przelewów, a dzielny Citibank uniemożliwia im przestępczy proceder. Warto więc 
chyba zawnioskować o medal wolności dla prezesa banku. 
Komentować tej sprawy nie mam siły. Wybitnym znawcom międzynarodowych 
sankcji z siedziby Citibanku z pełną powagą wyjaśniam, że Kuba to polskie 
zdrobnienie imienia Jakub, a opanowana przez krwiożerczych castrowców wyspa 
to dla Amerykanów – Cuba. Za chwilę sięgnę po butelkę – jakże to możliwe – 
kupionego w polskim sklepie rumu „Havana Club” i sprawdzę poziom wilgoci 
w humidorze z kubańskimi cygarami. 

Piotr Cegłowski 
redaktor naczelny
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Z Palo Alto
do Warszawy 
Dominik Andrzejczuk wyjaśnia, 
dlaczego przeniósł się z Kalifornii 
do Warszawy 

na udaną
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Zainwestowaliśmy też w projekt Zeccer 
wpisujący się w model sharing economy, 
który jednak nie dotyczy samochodów, 
tylko urządzeń drukujących. Umieszcza-
my je w ogólnie dostępnych miejscach, 
żeby każdy mógł za niewielką kwotę 
wydrukować swój dokument. Mamy 
takich urządzeń już ponad 200 na terenie 
całego kraju: w akademikach, urzędach, 
kawiarniach i galeriach handlowych. 
Podpisaliśmy umowy m.in. z Auchan i ze 
Stokrotką. Wychodzimy z założenia, że 
nie każdy musi mieć drukarkę w domu. 
W tym przedsięwzięciu koncentrujemy 
się na segmencie B2C, a nie B2B, co cie-
szy, ponieważ zawsze zastanawialiśmy 
się, jak dotrzeć do klienta końcowego. 
Dzięki Zeccerowi wreszcie nam się to 
udało. Biznes rozwija się dynamicznie, 
mamy już także pierwsze instalacje ma-
szyn w Niemczech. Obecnie zastana-
wiamy się, jak zainteresować naszym 
rozwiązaniem mieszkańców pozostałych 
krajów Europy. 

Arcus to grupa firm. Zaczynaliście od 
sprzedaży drukarek, czym zajmujecie 
się obecnie? 
Marek Czeredys (M.C.): Nasza historia 
sięga 35 lat. Słusznie jesteśmy kojarzeni 
z rynkiem urządzeń drukujących, który 
nadal ma duży udział w naszym port-
folio. Ściśle współpracujemy z Kyocera 
Document Solutions jako jej dystrybutor 
w Polsce. W skład grupy, o którą pan 
pyta, wchodzi pięć spółek. Główną jest 
oczywiście Arcus, od którego wszystko 
się zaczęło. Kolejną – Arcus Systemy In-
formatyczne, partner Microsoftu, który 
wdraża systemy klasy ERP, specjalizuje 
się w modułach finansowo-księgowych 
i kadrowo-płacowych. Dobrze odnaj-
duje się w świecie uczelni wyższych: do 
naszych klientów m.in. należą: Politech-
nika Śląska, Politechnika Poznańska, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza, SWPS 

Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny. 
Wdrożenia Microsoft Dynamics 365 Arcus 
SI realizuje także w sektorze komercyj-
nym: jedne z najnowszych projektów 
realizowane są w holdingu Wirtualna 
Polska funkcjonującym na rynku e-com-
merce, mediów internetowych i reklamy 
oraz spółce produkcyjnej Stella Pack. 
Z kolei Docusoft jest właścicielem i twórcą 
oprogramowania Vario oraz innowacyj-
nego oprogramowania ReadIT OCR, które 
pozwala w inteligentny sposób pozyskać 
dane z dokumentów papierowych i elek-
tronicznych. Robi to znacznie efektywniej 
niż typowe systemy OCR. Przetworzone 
przez niego dokumenty mogą zostać auto-
matycznie zaimportowane przez systemy 
finansowo-księgowe i poddawane są efek-
tywnej walidacji. Zastosowanie systemu 
przyniosło wymierne korzyści biznesowe 
m.in. Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która 
została nagrodzona w prestiżowym kon-
kursie „Eko-Inspiracja” za innowacyjny 
projekt transformacji cyfrowej w zakresie 
obiegu dokumentów, w tym ogranicze-
nie zużycia papieru w ramach strategii 
less waste. Nie byłoby to możliwe bez 
wdrożenia ReadIT OCR Pro.
Michał Czeredys (M.C. – CEO): Trzecia 
z firm w naszej grupie – Geotik – świadczy 
usługi lokalizacji i monitoringu najróż-
niejszych pojazdów: od samochodów po 
maszyny budowlane i rolnicze. Spółka 
prężnie się rozwija, dziś wszyscy stara-
ją się oszczędzać, ograniczając koszty 
paliwa i eksploatacji maszyn. Kolejna 
spółka – LMT – to start-up, w ramach 
którego budujemy portal do porówny-
wania różnych kosztów działania firm. 

N
ie tylko praca…

Hobby – golf i narty

Wypoczynek – „Powiem 
żartem – lubię dobre drinki 
pod palmą w ciepłym 
kraju, nad morzem. 
Kiedyś chętnie wracałem 
do Tajlandii, ale kraj 
ten zniszczyła turystyka 
masowa. Moje odkrycie 
to Malediwy”.

Kuchnia – polska, 
francuska i włoska. Chętnie 
gotuje dla przyjaciół 
i rodziny 

Samochód – Bentley GT 
Continental Speed
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Nie sposób nie zapytać o wasz core bu-
siness.
M.C. – CEO: Warto przypomnieć, że 
Arcus to nie tylko przedstawicielstwo 
Kyocery, lecz także rozwiązania Pitney 
Bowes BlueCrest, które pozwalają na 
obsługę korespondencji przychodzącej 
i wychodzącej. W segmencie e-commerce 
świetnie sprawdza się rozwiązanie Parcel 
Kiosk, które pozwala szybko i skutecznie 
mierzyć i adresować przesyłki. Inwestu-
jemy też w rozwój pozostałego bizne-
su informatycznego, np. komputerów, 
serwerów, macierzy. W tej dziedzinie 
nawiązaliśmy współpracę z Fujitsu. 
Oferujemy software’y pozwalające na 
zoptymalizowanie przebiegu dokumen-
tów wewnątrz organizacji. Wybieramy 
z rynku najefektywniejsze i perspekty-
wiczne rozwiązania: ScannerVision, Doc 
Volante, Alvika Capture Pro, MyQ Roger. 
Jest to portfolio produktów, które nadal 
będziemy uzupełniać i rozwijać. 

Jak firma przetrwała trudny czas pan-
demii?
M.C. – CEO: Nie było łatwo. Duża część 
pracowników naszych klientów prze-
stała przychodzić do biur, przechodząc 
na pracę zdalną. A my dużą część przy-
chodu generujemy z maszyn, które są 
zainstalowane właśnie w biurach. Praca 
w systemie home office spowodowała, że 
ilość wydruków spadła nawet o 70 proc. 
Szacujemy, że nigdy nie wróci do wartości 
sprzed COVID, prawdopodobnie będzie to 
jakieś 80 proc. wyników sprzed pandemii. 
Podobnie wygląda to w całej Europie. 
Trudno jednak zgodzić się z opinią, że 
świat odchodzi od papieru. Klienci będą 
go wykorzystywać, ale w nieco innym 
zakresie niż dotychczas. Właśnie dlatego 
traktujemy urządzenia wielofunkcyjne 
jako pewnego rodzaju interfejs pozwa-
lający dokumentowi wejść w krwiobieg 
firmy. Równolegle może funkcjonować 
jako końcowy etap procesów, które za-
chodzą w organizacji. Nasze rozwiązania 
nastawione są na stworzenie ergono-
micznego połączenia świata cyfrowego 
z tradycyjnym modelem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

Ograniczenie zużycia papieru to jedno 
z haseł radykalnych ekologów. 
M.C.: Przesunęliśmy się zdecydowanie 
w kierunku informatycznym, ponieważ 
klienci oczekują na tego rodzaju zmiany. 
Trzeba jednak podkreślić, że świat z pa-
pieru na pewno nie zrezygnuje. Na spra-
wy ekologii należy patrzeć w szerszej per-
spektywie. Kiedy podjęliśmy współpracę 
z Kyocera Document Solutions, szczyciła 
się ona już nagrodą Błękitnego Anioła, 
przyznawaną firmom naszej branży za 
rozwiązania proekologiczne. Używamy 
bębnów ceramicznych, dzięki czemu nie 
produkujemy ton plastiku. W dodatku 
ceramika jest bardzo wytrzymała, bęben 
naszej najmniejszej drukarki wystarcza 
na minimum 100 tys. wydruków, ale 
naszym klientom udostępniamy także 
urządzenia z bębnami lifetime, z gwa-
rancją na cały okres ich użytkowania. 
Co ważne, urządzenia wielu firm zuży-
wają do takiej samej ilości wydruków 
ogromną liczbę kartridżów. W makroskali 

przekłada się to na kontenery wypełnio-
ne plastikiem. Poza tym sprzęt Kyocery 
charakteryzuje małe zużycie energii 
elektrycznej. 

A wszystko to zapewne przekłada się na 
wyniki sprzedaży. 
M.C.: Na pewno tak się dzieje, choć o wy-
nikach sprzedaży decydują ludzie. Jeśli 
spojrzy się na branżowe rankingi, widać, 
że przesunęliśmy się w niektórych kate-
goriach na 2. lub 3. miejsce. Osiągnęliśmy 
to dzięki znakomitej pracy całego zespołu 
i wieloletnim relacjom z klientami. Kiedy 
sam bezpośrednio zajmowałem się sprze-
dażą, zawsze mówiłem, że tylko ktoś, 
kto nie umie liczyć, nie kupuje Kyocery, 
ponieważ bardzo łatwo udowodnić, jakie 
oszczędności wynikają z różnicy kosztów 
eksploatacji porównywalnych urządzeń.
M.C. – CEO: Dzisiaj koszt wydruku to 
nie tylko te materiały, bębny, których 
konkurencja musi zużywać dużo więcej, 
lecz także cały proces, w jakim doku-
ment powstaje. I w tym upatrujemy tak 
naprawdę naszą największą przewagę. 
Dlaczego duże instytucje, takie jak banki, 
wybierają naszą ofertę? Dzieje się tak, 
ponieważ potrafimy zoptymalizować 
procesy albo zaprojektować je od nowa. 
Dobry przykład stanowi system skano-
wania i obsługi dokumentacji kredytowej 
w bankach. Maszyny są interfejsem, który 
pozwala usprawnić proces wystawiania 
dokumentów kredytowych. Jak to działa? 
Na początku drukowany jest dokument, 
który klient podpisuje. Następnie do-
kument trafia z powrotem do maszyny 
i zeskanowany zasila archiwum klien-
ta. Wszystko dzieje się w zdecydowanie 
krótszym czasie, niż to było wcześniej. 
Zamiast dotychczasowych dużych ilości 
dokumentów powstaje swoisty miks pa-
pierowo-informatyczny.

Proszę o kilka cyfr, które mogą zilustro-
wać skalę waszej działalności. 
M.C. – CEO: Mamy ok. 4 tys. aktywnych 
klientów, którym wystawiamy faktury. Są 
nimi duże instytucje finansowe, urzędy 
i banki (w tym mBank, Millennium, Alior 
Bank), sektor samorządowy, medyczny, 
edukacyjny, ale także sektor MŚP. Tak 
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Hobby › motoryzacja 
i dobre wina, zwłaszcza 
z Toskanii i Piemontu 

Wypoczynek › 
„Mam ochotę wrócić 
do Tajlandii, którą 
odwiedzałem kiedyś 
z rodzicami”.

Kuchnia › tajska 
i japońska

Samochód › Audi A7

Rafał Czeredys
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szeroki wachlarz klientów powoduje, 
że swoim działaniem obejmujemy te-
ren całej Polski. W niektórych regionach 
działamy przez partnerów handlowych 
i serwisowych. Strategicznie podjęliśmy 
decyzję, że ze względu na optymalizację 
kosztów sami nie realizujemy małych 
kontraktów. Co roku wprowadzamy na 
rynek ok. 25 tys. maszyn. Przypomnę, 
że działamy już od 35 lat, a to pokazuje 
nasycenie rynku naszymi urządzeniami. 

Kolejne pytanie kieruję do pana Rafała 
Czeredysa. Od kiedy pracuje pan w ro-
dzinnej firmie?
Rafał Czeredys (R.C.): W Arcusie od 
ponad 10 lat. Wcześniej zajmowałem 
się innymi projektami rodzinnymi. Naj-
ważniejszy z nich to Polmag w Olszowej 
koło Kędzierzyna-Koźla, ciśnieniowa od-
lewnia stopów w magnezie dla branż 
elektronarzędzi i motoryzacyjnej. Spółka 
dynamicznie się rozwijała, ale 2 paździer-
nika 2015 r. fabryka doszczętnie spłonęła. 
Proces odszkodowawczy trwał prawie 
dwa lata. Nie odbudowaliśmy zakładu. 
Czynnikiem, który o tym ostatecznie 
zadecydował, był deficyt siły roboczej. 
Większość fachowców z tego regionu 
podjęła pracę w Niemczech. Po tym nie-
szczęściu wspólnie podjęliśmy decyzję, że 
dołączę do zarządu Arcusa i będę wspierał 
Michała. 

Za jaką część biznesu pan odpowiada?
R.C.: Zajmuję się głównie sferą admini-
stracyjną i prawną. Jest to zgodne z moim 
wykształceniem. Studiowałem prawo. 
M.C.: Synowie mają różne charaktery, co 
pozwala im harmonijnie współpracować. 
Zdarza się, że Rafał łagodzi różnice zdań 
między mną a Michałem, ponieważ obaj 
potrafimy dynamicznie bronić swoich ra-
cji. Międzypokoleniowy system zarządza-
nia firmą doskonale się sprawdził. Wcze-
śniej powierzyłem kierownicze funkcje 
wynajętym managerom, którzy byli na-
stawieni na realizację wyników rocznych, 
a nie na perspektywiczny rozwój firmy. 
Ciężka praca zarządu i pracowników 
Arcusa przynosi już efekty. A jako zespół 
jesteśmy przygotowani na podejmowanie 
kolejnych biznesowych wyzwań.

Panie Michale, czym zajmował się pan 
wcześniej, zanim 10 lat temu został pan 
prezesem Arcusa?
M.C. – CEO: Zdobywałem doświadcze-
nie biznesowe w kilku miejscach. Na 
początku była to Polska Grupa Pocztowa. 
Zarządzałem także firmą Inforsys, która 
została kupiona przez spółkę zależną 
InPostu. W związku z tym pracowałem 
przez pewien czas dla Rafała Brzoski. 
Po przejściu do Arcusa wiedziałem, że 
nie jest to czas na pokazywanie dobrych 
wyników, nastawiłem się na budowanie 
wartości firmy w dłuższym horyzoncie 
czasowym. To jest proces, który trwa już 
10 lat – jestem prezesem od maja 2011 r. 
Poszerzamy działalność, inwestując bie-
żące zyski i rozwijając naszą kadrę.
R.C.: W związku z tym, że jesteśmy firmą 
rodzinną, traktujemy pracowników jak 
część rodziny. Wiele osób pracuje tutaj 
już ponad 20 czy nawet 25 lat. Uroczyście 

żegnamy osoby przechodzące na eme-
ryturę. Kiedyś ktoś policzył, że 60 proc. 
załogi pracuje w Arcusie od ponad 15 lat. 
Mamy 143 pracowników etatowych i nie-
wielką grupę specjalistów na umowach 
B2B. Cała Grupa Arcus to ok. 250 osób. 

Na czym obecnie koncentruje się zarząd 
Arcusa? 
M.C. – CEO: Podjęliśmy szeroko zakro-
jone działania strategiczne. Transfor-
macja spółki jest bardzo motywująca, 
to unikalna możliwość, by sprawdzić 
w praktyce swoje koncepcje i umiejęt-
ności. Wyzwania, jakie pojawiają się na 
co dzień, powodują, że nie sposób się 
nudzić. Rosnące ceny i inflacja to dziś 
poważne wyzwania. 

Czy zdarzyło się, że w jakiejś bardzo 
zasadniczej sprawie mieli panowie zu-
pełnie różne poglądy? 
M.C. – CEO: Walczymy na argumenty. 
R.C.: I dlatego zawsze wygrywa firma. 
M.C.: Pomimo różnych pomysłów łatwiej 
jest nam się dogadać w gronie rodzinnym 
niż kiedyś mi ze wspólnikami, których 
na początku lat 90. miałem aż 11. Kiedyś 
ktoś mnie zapytał, co jest najważniejsze 
w życiu. Odpowiedziałem: marzenia. To 
one pozwalają realizować cele. Dzisiaj 
dodałbym jeszcze jeden element – do-
świadczenie. Dzielę się nim z synami, 
a oni wykorzystują wiedzę, którą sami 
zdobyli. Korzysta na tym Arcus, który 
jest dla mnie jak trzeci syn. n

rozmawiał Piotr Cegłowski

Hobby – tenis, boks, 
bieganie

Wypoczynek – 
Hiszpania, przede 
wszystkim Andaluzja 

Kuchnia – polska, 
śródziemnomorska 
i azjatycka. Kiedy znajdzie 
czas, sam coś przyrządza 
córkom

Samochód – „Po kilku 
latach wracam do BMW, 
to moja ulubiona marka”.N
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25 tys. miejsc pracy 

Amazon stworzył w Polsce od 2014 r. ponad 25 tys. stałych 
miejsc pracy. Korporacja oferuje pracownikom atrakcyjne 

wynagrodzenie oraz szeroki pakiet benefitów pozapłacowych.
– W ciągu ostatnich 10 lat staliśmy się integralną częścią 
życia Polaków i jesteśmy z tego dumni. Nie bylibyśmy w sta-
nie rozwijać się na taką skalę bez przyjaznych społeczności 
i profesjonalnego wsparcia władz centralnych, regionalnych 
i lokalnych – mówi Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. 
operacji Amazona na region Europy Środkowo-Wschodniej.
Certyfikat Top Employer 2022, przyznany Amazon Fulfillment 
Poland przez Top Employers Institute, jest potwierdzeniem 
zaangażowania na rzecz pracowników centrów logistycznych. 
To jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów na świecie 
w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, który potwier-
dza wysoką jakość środowiska pracy, możliwości rozwoju 
zawodowego i dostępność programów pracowniczych. q

Krajowe firmy z każdym rokiem 
w większym stopniu polegają na 

pracownikach z zagranicy: w 2020 r. 
liczba pozwoleń na pracę w Polsce 
przekroczyła 400 tys. Rosnąca liczba 
przyjezdnych nie zaspokaja jednak 
bieżących potrzeb przedsiębiorców. 
Poszukiwanie rąk do pracy wśród cu-
dzoziemców zapowiadają liczne polskie 
fabryki i firmy handlowe, w tym co 
trzecia firma z sektora przemysłowego 
i handlu. Na znaczeniu zyskuje więc 
atrakcyjność ofert oraz zapewnienie 
stabilności i poczucia bezpieczeństwa.
W Unii Europejskiej wiele państw człon-
kowskich posiłkuje się pracą osób z za-
granicy, często spoza Wspólnoty. Zgodnie 
z danymi Eurostatu w 2020 r. w granicach 
Unii przebywało 23 mln osób spoza UE, 
co stanowi 5 proc. populacji i cenny zasób 
kadrowy. W dużej mierze na ich pracy 

opiera się sektor hotelarsko-gastrono-
miczny, w którym pracuje 12 proc. przy-
jezdnych. To odsetek trzykrotnie wyższy 
niż dla obywateli UE. Drugi największy 
obszar zatrudnienia imigrantów stanowi 
sektor budowlany, w którym pracuje 
9 proc. z nich.
Sytuacja na krajowym rynku pracy 
potwierdza, że Polska zbliżyła się do 
krajów Europy Zachodniej. Od kilku 
lat obserwuje się bowiem niedobór pra-
cowników. Pod koniec 2020 r. w Polsce 
pozostawało wolnych 84,4 tys. miejsc 
pracy. Najwięcej – 21,2 tys. – w zakładach 
przetwórstwa przemysłowego. Kolejne 
10 tys. w obszarze handlu i naprawy 
pojazdów. Jednocześnie liczba wakatów 
istotnie zmniejszyła się w porównaniu 
z rokiem 2019 (125 tys.). To m.in. zasłu-
ga cudzoziemców, ponieważ od 2016 r. 
Polska notuje dodatnie saldo migracji.

W 2021 r. liczba osób, które posiadają ze-
zwolenie na pobyt w Polsce, wyniosła ok. 
536 tys. Zdecydowana większość z nich 
przybywa nad Wisłę w poszukiwaniu 
pracy. W 2020 r. pozwolenie na pracę 
w Polsce otrzymało 406,5 tys. osób. Do-
minują wśród nich obywatele Ukrainy, 
stanowiący 72,6 proc. wszystkich pra-
cujących cudzoziemców. Drugą pozycję 
zajmują Białorusini (niecałe 7 proc.), a na 
kolejnym miejscu plasują się obywatele 
Gruzji i Indii (po 2 proc.). 

Gospodarka potrzebuje cudzoziemców

10
MANAGER REPORT 

styczeń–luty 2022

GOSPODARKA
z kraju

Cudzoziemcy 
w Polsce w liczbach



Brak wiary w swoje możliwości, brak pewności siebie, ko-
nieczność pogodzenia kariery zawodowej z obowiązkami 

rodzinnymi, presja społeczna, lęk przed porażką i oceną czy 
brak wsparcia i elastyczności w miejscu pracy to tylko niektóre 
z głównych powodów nierówności płciowych w życiu zawodo-
wym – wynika z raportu „Czas na kobiety w gospodarce” Klubu 
Inwestorek Indywidualnych.
Kobiety w biznesie od wielu lat odgrywają kluczową rolę i udo-
wadniają, że znakomicie odnajdują się na najważniejszych 
stanowiskach, niezależnie od rozmiaru firmy czy branży. Są 
niezaprzeczalną siłą, która z każdym dniem nabiera coraz więk-
szego znaczenia. Jednak nierówności między pozycją zawodową 
kobiet i mężczyzn nadal są przytłaczające.
Obecne światowe trendy, takie jak coraz większe znaczenie 
czynników ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność 

i G – ład korporacyjny) w ocenie spółek, wskazują jednak 
wyraźnie na nieubłagane, choć wciąż zbyt powolne zmia-

ny. W ten właśnie nurt wpisuje się nowa inicjatywa na 
polskim rynku: Klub Inwestorek Indywidualnych, 

który ma na celu promowanie i kształtowanie 
kompetencji inwestorskich wśród kobiet oraz 
wspieranie ich odważnych i zrównoważonych 

działań biznesowych.
Klub Inwestorek Indywidualnych powstał w listopa-
dzie 2021 r. w odpowiedzi na – z jednej strony – ro-
snące aspiracje i kompetencje kobiet do zaistnienia 

na rynkach finansowych i na najwyższych stanowi-
skach zarządczych, a z drugiej – na  wciąż zauważalne 

bariery, jakie przed nimi stoją. q FedorConsulting 

Nawet co 10. młody Polak może odczuwać wypalenie pan-
demiczne, wiążące się m.in. z objawami depresyjnymi 

i lękowymi – wynika z badań psychologów z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Pokazały one, że rok po wybuchu 
pandemii sytuacja ta nadal stresuje.
– Pandemia COVID-19 wiąże się z długotrwałą ekspozycją 
na nowe i stosunkowo trwałe stresory, takie jak zagrożenie 
zdrowia, izolacja, niepewność co do kolejnych fal i nowych 
wariantów koronawirusa. Funkcjonowanie w warun-
kach takiego chronicznego stresu pandemicznego może 
powodować rozwój syndromu wypalenia podobnego do 
wypalenia zawodowego, co potwierdziły nasze badania – 
powiedział dr Marcin Moroń z Instytutu Psychologii UŚ.
Jak wynika z badań, w radzeniu sobie z sytuacją pande-
miczną pomaga odporność psychiczna, czyli zdolność 
do powracania do równowagi psychicznej po jakimś 

okresie wyzwań i trudności. Istotna jest też inteligencja 
emocjonalna, czyli zdolność rozumienia swoich reakcji 
emocjonalnych i odpowiedniego ich regulowania. q

Najlepszy rok 
w budownictwie 
W 2021 r. – według najnowszych danych GUS – 

w Polsce oddano do użytkowania o 6,3 proc. 
więcej mieszkań niż rok wcześniej. O blisko 24 proc. 
zwiększyła się również liczba mieszkań, na któ-
rych budowę wydano pozwolenia lub dokonano 
zgłoszenia z projektem. 
– Najnowsze dane dotyczące liczby mieszkań, jakie 
w ostatnim roku zostały oddane do użytkowania, 
pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Było 
ich aż 234,7 tys. To o ponad 80 tys. mieszkań więcej 
niż w 2015 r., czyli w ciągu sześciu lat zanotowali-
śmy wzrost o blisko 60 proc. Co więcej, na koniec 
2021 r. w budowie pozostawało jeszcze ok. 871,3 tys. 
mieszkań, czyli o 5,2 proc. więcej niż w 2020 r. 
To dowód na to, że miniony rok w budownictwie 
mieszkaniowym był rekordowo dobry – powiedział 
wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.
Dominującą rolę odgrywało budownictwo dewelo-
perskie (61 proc. mieszkań), a w drugiej kolejności 
indywidualne (38 proc.). q

Czas na kobiety 
w gospodarce

Wypalenie pandemiczne
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do Warszawy

Pisząc do „Managera”, 
chciałbym skorzystać 
z okazji i wyjaśnić, dlaczego 
przeniosłem się z Palo Alto 
w Kalifornii do Warszawy 

 Chcę przedstawić szereg ekono-
micznych i kulturowych po-
wodów, które, moim zdaniem, 
sprawiają, że stolica Polski to 

najlepszy wybór, jeśli chodzi o miejsce do 
życia. Od taniego czynszu do wysokiej ja-
kości lokalnego jedzenia i świetnych opcji 
dla wegan. Warszawa oferuje wiele usług 
i możliwości biznesowych, które czynią 
ją najbardziej dynamiczną i atrakcyjną 
stolicą w Europie Środkowej. Ekspansja 
stolicy to jednak tylko wierzchołek góry 
lodowej w niewiarygodnej transformacji 
gospodarczej Polski. 
W ciągu ostatnich 30 lat Polska może 
poszczycić się najwyższym poziomem 
wzrostu wśród krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej od czasu upadku muru 
berlińskiego, co czyni ją szóstą co do wiel-
kości gospodarką w Unii Europejskiej. 
Według raportu KPMG w latach 2009–2019 
Polska odnotowała średni wzrost PKB 
na poziomie 3,6 proc., co skłoniło FTSE 
Russell Global Equity Index do przekla-
syfikowania statusu kraju z rynku wscho-
dzącego na rozwinięty, co jest nie lada 
osiągnięciem i czyni Polskę pierwszym 
krajem Europy Środkowo-Wschodniej, 
który zdobył takie uznanie. 

Sukces transformacji

Zamierzam szerzej omówić sukces go-
spodarczy Polski i udowodnić, że jest to 
kraj, który ma najbardziej obiecujące per-
spektywy gospodarcze w Europie na nad-
chodzące lata. Niewiele osób zdaje sobie 
sprawę, jak fatalne warunki życia musieli 
znosić Polacy przed upadkiem bloku 
komunistycznego w 1989 r. Owocem 

gospodarki centralnie planowanej było 
wprowadzenie w latach 80. polityki ra-
cjonowania, która zmuszała obywateli 
do stania w wielogodzinnych kolejkach 
po podstawowe produkty, takie jak chleb, 
mleko czy mięso. Za reglamentowaną 
możliwością kupna szła jeszcze gorsza 
jakość produktu, a gospodarka stała na 
skraju bankructwa. 
Po upadku Związku Radzieckiego upadają-
ca polska gospodarka przeszła terapię szo-
kową, która polegała na przyjęciu liberalnej 
polityki gospodarczej nakreślonej przez 
Konsensus waszyngtoński, co pozwoliło 
krajowi wejść na rynek zachodni i przy-
ciągnąć zagranicznych inwestorów. Efekty 
były nadzwyczajne. Według Euronews 
w ciągu niespełna 30 lat PKB Polski wzrósł 
ośmiokrotnie i osiągnął poziom 15 431 dol. 
na mieszkańca. W konsekwencji jakość 
życia również wzrosła o ponad 10 proc. od 
lat 90., podnosząc średnią długość życia 
do 77 lat. 
To niewiarygodne osiągnięcie wynika 
z kilku czynników. Jeśli chodzi o pu-
bliczne inwestycje zagraniczne, to 
w latach 2007–2020 Polska otrzymała 
z UE łącznie 208 mld euro, co stwo-
rzyło podstawy do szybkiego rozwoju 
różnych sektorów gospodarki, takich 
jak nieruchomości czy budownictwo. 
Wzrost ten nie pozostał niezauważony 
przez międzynarodowe firmy, takie jak 
Goldman Sachs, IBM czy Capgemini, 
które zdecydowały się na ekspansję na 
rynek wschodnioeuropejski. 
Co więcej, Polska nie pozostaje w tyle, 
jeśli chodzi o innowacyjność. Produkcja 
gier wideo stała się znakiem rozpoznaw-
czym kraju dzięki ogromnemu sukcesowi 

firmy CD Projekt, odpowiedzialnej za 
projektowanie znanych na całym świecie 
gier, takich jak „Wiedźmin” czy „Cyber-
punk 2077”. Dziś w Polsce działa trzysta 
firm produkujących gry, a 20 z nich jest 
notowanych na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie. 

Odporność na kryzys

W ciągu ostatnich 13 lat polska gospo-
darka wykazała się niezwykłą odpor-
nością na kryzys finansowy spowodo-
wany pęknięciem amerykańskiej bańki 
mieszkaniowej w 2008 r. oraz na wciąż 
trwającą pandemię COVID-19 w 2020 r. 
Gdy cała Europa przeżywała bolesną 
recesję, odnotowując znaczne straty 
w latach 2009 i 2011, Polska odnoto-
wała wzrost odpowiednio o 1,6 proc. 
i 4 proc. W podobny sposób wybuch 
pandemii zebrał jeszcze większe żni-
wo w gospodarce światowej, a kraje 
takie jak Wielka Brytania odnotowały 
druzgocące 9,5-procentowe straty. Pol-
ska gospodarka, jak wynika z raportu 
Banku Światowego, pozostaje jedną 
z najmniej dotkniętych przez pande-
mię, notując pierwszą od 1991 r. recesję 
na poziomie tylko 2,7 proc. w 2020 r., 
podczas gdy globalna średnia OECD 
wyniosła 5,5 proc. Jednym z głównych 
czynników było niewątpliwie szybkie 
wdrożenie pakietu stymulacyjnego. 
Zapobiegł on nagłemu wzrostowi po-
ziomu bezrobocia i złagodził skalę re-
perkusji społeczno-gospodarczych dla 
społeczeństwa, zapewniając niezbędną 
płynność finansową i ulgi podatkowe 
dla małych przedsiębiorstw.

Z Palo Alto
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ukrytym klejnotem gospodarczym, ale 
pełnoprawną gospodarką rozwiniętą. 
Polska transformacja jest równie godna 
nauczania w szkołach i na uniwersyte-
tach, jak chilijski cud dokonany przez 

szkołę chicagowską w latach 80., kiedy 
to kraj ten przeszedł podobną „terapię 
szokową”. Przez ostatnie trzy deka-
dy Polska okazała się nieocenionym 
rynkiem zbytu dla wielu zachodnich 
przedsiębiorstw, a dzięki swojemu nie-
zwykłemu położeniu geograficznemu 
ma szansę stać się niezbędnym łączni-
kiem między Europą Wschodnią i Za-
chodnią. To z kolei umocni integrację 
europejską, kluczową dla konkurowa-
nia z takimi potęgami gospodarczymi, 
jak USA i Chiny. 
Jestem bardzo dumny, że mogę być 
częścią tego procesu, i zachęcam do 
rozważenia Polski nie tylko jako poten-
cjalnej inwestycji, lecz także jako kraju, 
na którego barkach można budować 
przyszłość. n 

Dominik Andrzejczuk

Nie mniej ważna jest ekspansja tech-
nologiczna Polski, o której zaskakująco 
mało się mówi. Sektor IT i ICT zatrudnia 
ponad 430 tys. osób, a cała branża wytwa-
rza 8 proc. krajowego PKB. Warto także 
wspomnieć, że Polska zajęła czwarte 
miejsce pod względem liczby absolwen-
tów kierunków ścisłych na 100 tys. miesz-
kańców. Co więcej, Polska znalazła się 
na liście krajów z najlepszymi wynikami 
w badaniu PISA, w którym szacuje się 
średni wynik w matematyce, naukach 
ścisłych i czytaniu wśród uczniów. Oba 
te czynniki bez wątpienia odwzajemnią 
się obiecującą i wykwalifikowaną siłą 
roboczą, która pomoże przeprowadzić 
transformację technologiczną i cyfrową, 
uważaną za kamień milowy na drodze 
do stania się gospodarką zaawansowaną, 
na co Polacy pracują niezwykle ciężko. 
Podsumowując, Polska nie jest już 

W CIĄGU OSTATNICH 
13 LAT POLSKA 

GOSPODARKA WYKAZAŁA 
SIĘ NIEZWYKŁĄ 
ODPORNOŚCIĄ 

NA KRYZYS FINANSOWY 
SPOWODOWANY 

PĘKNIĘCIEM 
AMERYKAŃSKIEJ BAŃKI 

MIESZKANIOWEJ 
W 2008 R. ORAZ 

NA WCIĄŻ TRWAJĄCĄ 
PANDEMIĘ

fo
t.:

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

13
MANAGER REPORT 

styczeń–luty 2022

GOSPODARKA
perspektywy



w cyfrowym świecie
Z miesiąca na miesiąc coraz więcej ważnych decyzji politycznych podejmowanych jest 
pod presją internetowej dyskusji publicznej. To, co kilkanaście lat temu wydawało się 
prodemokratycznym marzeniem, dziś przybiera formę labiryntu nowych narzędzi i technik, 
które bywają nadużywane

Na sile nabiera też trend regu-
lowania tej sfery wymiany 
opinii. Coraz więcej mana-
gerów zadaje sobie pytanie, 

jak zabierać głos online w najważniej-
szych sprawach, tak by być usłyszanym 
przez decydentów, wyborców czy klien-
tów. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza 
profesjonalizująca się branża specjalistów 
cyfrowych kampanii politycznych.
Pierwsze jaskółki zapowiadające silny 
wpływ społeczności internetowych na 
wydarzenia polityczne pojawiły się pod-
czas kampanii wyborczej Baracka Obamy 
w 2008 r. To wtedy sztaby wyborcze robiły 
pierwsze kroki w celu wykorzystania me-
diów społecznościowych jako narzędzi 

przyszłości, które pomogą dotrzeć do 
nowych wyborców i przedstawić kandy-
data jako progresywnego i przynoszącego 
prawdziwe zmiany. W tym czasie entu-
zjazm odczuwalny był nie tylko w USA. 
Wkrótce przyszła arabska wiosna, pod-
czas której media z entuzjazmem roz-
pisywały się o nowych możliwościach 
organizowania zmiany politycznej, jakie 
niosą komunikatory online.
Dziś na podobne historie patrzymy z in-
nej, bardziej dystopijnej perspektywy: 
słyszymy o nadużyciach w wykorzysta-
niu danych przez duże firmy cyfrowe, 
nieprzejrzystych algorytmach czy fał-
szywych kontach zakładanych w celach 
dezinformacji. Trudno odnaleźć się 

w tym gąszczu jako obywatel czy oby-
watelka, a co dopiero gdy nakładamy 
na to filtr biznesowy. Coraz częściej 
przed managerami i dyrektorami dzia-
łów komunikacji i marketingu stoi takie 
właśnie wyzwanie: etyczne i transpa-
rentne budowanie obecności na grzą-
skim gruncie współczesnych mediów.

Marketing społeczny

Komunikacja w sieci wydaje się chlebem 
powszednim wielu organizacji. Mnóstwo 
trendów pojawiających się w tradycyj-
nym marketingu bywa również wyko-
rzystywanych w kontekście politycznym. 
Nie sposób nie zauważyć rosnącej roli 

Polityka
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o wspieraniu przez biznes poszcze-
gólnych organizacji społecznych 
czy moderacja wrażliwych tre-
ści online.

Regulacje i ograniczenia?

Te problemy zaczęły być dostrzega-
ne przez regulatorów i same firmy 
starające się znaleźć rozwiązania 
dla rosnących problemów, które 
wynikają z coraz szerszej dystry-
bucji informacji online.
Jednym z pomysłów, który pojawił 
się na poziomie relacji europejskiej, 
jest wprowadzenie ograniczeń dla 
reklam politycznych, zarówno 
obejmujących reklamy wyborcze, 
jak i dotyczących konkretnych re-
gulacji. Za wykorzystywanie da-
nych wrażliwych bez zgody użyt-
kowników i użytkowniczek sieci 
grozić będą, zgodnie z nowymi 
zasadami, kary. Nie mają jednak 
o co martwić się organizacje, które 
wykorzystują takie reklamy w ce-
lach non profit oraz przyjmują 
wewnętrzne kodeksy dotyczące 
korzystania z tego typu treści.
W 2022 r. powinniśmy też dowie-
dzieć się więcej, jak w praktyce 
będą wyglądać efekty unijnego 
aktu o usługach cyfrowych. Mimo 
że targetowane reklamy zapewne 
pozostaną częścią arsenału interne-
towych kampanierów, sposoby we-
ryfikowania wieku użytkowników 
i wpływ na projektowanie interakcji 
z nimi dziś pozostają jeszcze nie-
określone.
Ponieważ branża komunikacji 
politycznej w skali globalnej in-
tensywnie rośnie, odpowiedzial-

ni przewodnicy po meandrach świata 
komunikacji online i polityki staną się 
w najbliższych latach poszukiwanymi 
współpracownikami zarządów i działów 
komunikacji. Wąska, lecz wpływowa 
specjalizacja może być przewagą kon-
kurencyjną dla firm mających odwagę 
kształtować swoje środowisko regula-
cyjne i budować społeczności z wyko-
rzystaniem nowych narzędzi. n 

materiałów wideo, komunikacji 
w czasie rzeczywistym czy rosną-
cych społeczności politycznych na 
TikToku czy Discordzie.
Warto jednak w firmie zapewnić 
wsparcie wyspecjalizowanych pra-
cowników, świadomych, że mimo 
powierzchownych podobieństw 
między trendami polityki i mar-
ketingowej komunikacji wizualnej 
świat decydentów w sieci rządzi się 
nieco innymi prawami.
Przykładem z rodzimego podwór-
ka może być relacjonowany przez 
portal 300polityka.pl finał kampa-
nii prezydenckiej Andrzeja Dudy. 
W ostatnich tygodniach kampanii 
sztab kandydata przygotował i uru-
chomił ponad 2500 kreacji w sie-
ciach reklamowych Google i Fa-
cebooka. Były one zróżnicowane 
pod względem demograficznym, 
zainteresowań odbiorców i odbior-
czyń, różniły się także graficznie.
Podobne narzędzia częściej moż-
na spotkać też w mobilizacji ru-
chów społecznych prowadzonych 
przez fundacje czy stowarzysze-
nia. Organizacje te wykorzystują 
potencjał reklam dopasowanych 
do odbiorców, aby przyciągać no-
wych darczyńców, zbierać podpisy 
pod petycjami czy budować relację 
z administracją i politykami.
Aktorzy polityczni coraz wyraźniej 
zwracają też uwagę na branding 
i znaczenia, jakie identyfikacja za 
sobą niesie. Język wizualny po-
lityki uniwersalizuje się w skali 
globalnej, jako że wykorzystanie 
konkretnych fontów czy kolorów 
wywołuje konkretne skojarzenia. 
I tak bezszeryfowe, pochylone fon-
ty z fioletowymi akcentami połączyły 
Alexandrię Ocasio-Cortez z Frankiem 
Sterczewskim, a żywe emocje polityków 
rozpala kwestia pochodzenia logotypu 
Strajku Kobiet czy wymowa plakatów 
świątecznych miasta stołecznego War-
szawy.
Warto uważać też na pułapki w najlep-
szym razie prowadzące do zakłopotania, 
w najgorszym – do poważnych kryzysów 

Jakub Szymik 
związany z Red Flag Consulting doradca polityczny 
specjalizujący się w prowadzeniu kampanii, 
we wspieraniu ruchów oddolnych i w doradzaniu 
organizacjom obywatelskim. Ma ponad osiem lat 
doświadczenia w pracy dla międzynarodowych 
marek, organizacji społecznych i aktywistów. 
Jego doświadczenie na polskim rynku obejmuje 
współpracę z Europejską Akademią Dyplomacji 
czy CEC Government Relations. Członek 
TrendHouse. Twitter: @jakubszymik 

dla marek, organizacji branżowych czy 
pozarządowych. Na pewno warto trzy-
mać się z dala od propozycji sztucznego 
pompowania społeczności w Internecie 
czy anonimowych działań, które nie speł-
niają podstawowych wymogów trans-
parentności. Wiele dyskusji wzbudza 
konieczność oznaczania postów jako 
sponsorowane, przejrzysta informacja fo
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Prywatna sieć 
Trumpa 

To, że były prezydent USA Donald 
Trump obraził się na media spo-

łecznościowe, wiadomo. I dlatego za-
powiedział budowanie alternatywy dla 
Twittera, która ma rozpocząć się na 
początku przyszłego roku. Inwestorzy 
najwyraźniej widzą w projekcie dobrą 
okazję biznesową.
Trump może liczyć na miliard dolarów, 
co ogłosiła Trump Media & Technology 
Group (TMTG), założona przez polityka 
i partnerską firmę Digital World.
W komunikacie nie podano dokładnie, 
kim są inwestorzy stojący za miliardem 
dolarów. Pieniądze zostaną dodane do 
293 mln dol., które Digital World za-
robił już we wrześniu, kiedy to wszedł 
na giełdę.
Trump został zablokowany na głów-
nych platformach internetowych, 
takich jak Facebook, Twitter i YouTu-
be, po szturmie na Kapitol 6 stycznia 
2021  r. 75-latek ogłosił własną platfor-
mę jako alternatywę dla „tyranii” wiel-
kich korporacji technologicznych . Bę-
dzie działać pod nazwą „Truth Social” 
i ruszy na początku przyszłego roku. 
Digital World Acquisition Corp. to tak 
zwana spółka akwizycyjna specjalnego 
przeznaczenia, czyli wydmuszka, która 
jest już przedmiotem obrotu na gieł-
dzie. Korzystanie z takich wehikułów 
giełdowych to coraz popularniejszy 
sposób wejścia na Wall Street. q

Zoom ułatwia zwolnienia grupowe

Dzisiaj zwolnienia grupowe są jak bułka z masłem. Udowodnił to Vishal Garg, 
szef Better.com, nowojorskiej firmy oferującej kredyty hipoteczne. A uza-

sadniał taką formę zwolnień oceną produktywności i wydajności siły roboczej.
Jeden z niezadowolonych pracowników sfilmował rozmowę szefa z pracownikami, 
a film stał się hitem w sieci. Garg jest znany z dosyć oryginalnej formy zarządzania. 
Kiedyś wysłał do swoich pracowników e-mail, w którym ich obrażał i nazywał 
„spowolnioną bandą głupich delfinów”. Teraz dzięki nowym technologiom zba-
dał wydajność, przy czym twierdził, że 250 pracowników poświęca jedynie dwie 
godziny dziennie na pracę dla jego firmy. q

Sprzedaż broni nadal rośnie   

Firmy zbrojeniowe znakomicie sobie radzą w pandemii. Po raz szósty 
z rzędu udało im się zwiększyć sprzedaż. Wzrost był jednak nieco mniejszy 

niż w poprzednich latach.
Konsekwencje ekonomiczne pandemii nie wypruły dziury w skarbcach czo-
łowych światowych firm zbrojeniowych. Wręcz przeciwnie: 100 największych 
sprzedawców broni sprzedało w 2020 r. uzbrojenie i usługi wojskowe o war-
tości 531 mld dol., co oznacza neutralny pod względem walutowym wzrost 
o 1,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Wyniki ogłosił sztokholmski 
Instytut Badań nad Pokojem SIPRI.  
Stany Zjednoczone pozostają liderem na międzynarodowym rynku bro-
ni. Amerykańskie korporacje niezmiennie zajmują pięć czołowych miejsc 
w rankingu SIPRI od 2018 r. 41 amerykańskich firm z pierwszej setki sprzedało 
broń o wartości 285 mld dol. w 2020 r., co oznacza wzrost o 1,9 proc. Odpo-
wiada to udziałowi 54 proc. całej sprzedaży wśród 100 najlepszych firm. Na 
drugim miejscu są Chiny z udziałem ok. 13 proc., a następnie Wielka Bry-
tania z 7,1 proc.
Rosja, która znalazła się na czwartym miejscu, w przeciwieństwie do trzech 
czołowych krajów nie odnotowała żadnego wzrostu, ale spadek o 6,5 proc. q
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Francja konkuruje 
ze SpaceX

Amerykańska firma SpaceX, szefa Tesli Elona Muska, 
wyznacza obecnie tempo produkcji rakiet wielokrotnego 

użytku. W przyszłości Francja również chce się zaangażować 
w kosmiczny biznes.
Francuski minister Bruno Le Maire zapowiedział, że Francja 
zamierza konkurować ze SpaceX Muska i umożliwić Euro-
pejczykom dostęp do rakiety wielokrotnego użytku przez 
zbudowanie własnego Falcona 9. Obecnie SpaceX dominuje 
w tym sektorze, a także prowadzi loty do międzynarodowej 
stacji kosmicznej (ISS).
Podczas wizyty w fabryce europejskiej firmy kosmicznej Ariane 
w Normandii Le Maire zapowiedział, że rakieta powstanie do 
2026 r., a sam prezydent Francji Macron zaprezentował plan 
inwestycyjny o wartości 30 mld euro o nazwie „Francja 2030”, 
który ma na celu przywrócenie konkurencyjności w kosmo-
sie. ArianeGroup jest wspólnym przedsięwzięciem Airbusa 
i Safran. q

Luksusowy jacht zacumowany 
w marinie lub majestatycznie 

pływający po Morzu Śródziemnym 
robi wielkie wrażenie. Okazuje się, 
że pandemia spowodowała ogromny 
wzrost zamówień i globalny popyt na 
pływające pałace. Zgodnie z ostatnimi 
danymi z Global Order Book rynek 
wzrósł o 25 proc. w roku 2021, do 1200 
zbudowanych jednostek. W czasach 
pandemii milionerzy doceniają bez-
pieczeństwo na jachcie i prywatność 
z dala od tłumów. Dostępne tech-
nologie wymiany danych, takie jak 
Internet, umożliwiają pracę i kiero-
wanie biznesem z każdego miejsca 
na świecie. Wyprzedane są jachty do 
końca 2025 r., a czekający są skłonni 
zapłacić ogromne pieniądze za prze-
skoczenie kolejki. Krytycy tego tren-
du wskazują, że produkcja jachtów 
powoduje zużycie ogromnych ilości 
energii i stawiają zarzut, że bogaci 
tego świata nie dbają o los planety. q

Pływające pałace
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Trudny czas 
dla restauracji
Artur Jarczyński, znany warszawski restaurator, wprowadził ograniczenia 
dla niezaszczepionych w restauracji Der Elefant w Warszawie. Opowiada o zagranicznych 
wzorach, na których się opiera w swoich restauracjach

Gdy chce się wejść do restauracji w Eu-
ropie lub USA, należy pokazać paszport 
covidowy lub aktualny negatywny test. 
Kiedy antyszczepionkowiec prezydent 
Brazylii Jair Bolsonaro przybył na sesję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zamiast 
spędzić wieczór w jednej z nowojor-
skich restauracji, musiał zadowolić się 
kawałkiem pizzy, który w towarzystwie 
swych współpracowników zjadł na man-
hattańskim chodniku.
Wiem, że u nas sporo szumu medialnego 
wywoływała moja decyzja: w październi-
ku 2021 r. wprowadziłem ograniczenia 
dla osób niezaszczepionych w jednej 
ze swoich 12 restauracji – Der Elefant 
w Warszawie. Przed wejściem do restau-
racji oprócz standardowej stacji z płynem 
dezynfekcyjnym wisi afisz z informacją, 
że wstęp do środka jest możliwy dla osób 
zaszczepionych, ozdrowieńców i posia-
dających aktualny test na COVID-19.

Było to odważne, rzekłbym – oddolne 
działanie… 
Dla mnie ta decyzja była oczywista, bo 
gdy tworzę kolejną restaurację, najwyż-
szą wartością jest dla mnie – oprócz 
jakości serwowanych dań, przyjaznego 
i profesjonalnego serwisu – bezpieczeń-
stwo moich gości. Sporo podróżuję i za-
wsze staram się kolekcjonować pomysły 
i rozwiązania sprawdzone przez najlep-
szych, które wielokrotnie stają się dla 
mnie inspiracją. Nieskromnie powiem, 

że jest to też istotny element pozio-
mu, który reprezentujemy. Poziomu 
opartego na najlepszych światowych 
standardach. Gdy byłem w Austrii, 
Niemczech czy we Francji, wszędzie 
przed wejściem do lokalu proszono 
mnie o okazanie paszportu covidowego. 

I było to dla mnie zupełnie oczywiste, 
każdy to akceptował, stając się w ten 
sposób członkiem tej społeczności. 
Jak wspomniałem, czuję się odpowie-
dzialny za moich gości i dlatego po po-
wrocie do Polski chciałem zaoferować 
najwyższy poziom bezpieczeństwa, 
zwłaszcza że przestrzeń restauracyjna 
jest zamknięta, a wirus przenosi się 
w niej szybko. I jeszcze jedno. Mam 
wśród swoich bliskich i znajomych oso-
by, które w pandemii bardzo ostrożnie 
się zachowują, osoby starsze, nieko-
rzystające z komunikacji miejskiej, 
nieodwiedzające miejsc publicznych, 
starające się to ryzyko minimalizować. 
I z myślą o takich gościach uczyniłem 
ten ukłon.

Niestety, nie obyło się bez hejtu, po-
dobno niektórzy nawet nazywali te 
obostrzenia „faszystowskimi”.
Nasza decyzja zbiegła się w czasie z de-
monstracją tzw. antyszczepionkowców, 
która tego dnia przemieściła się w naszą 
okolicę. Muszę podkreślić, że wzorową 
i dyskretną ochronę zapewniła nam 
policja, co przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Mieliśmy również telefo-
ny, w których wyrażano swoje oburze-
nie z podjętej przeze mnie decyzji, ale 
podejrzewam, że to grupa osób, którą 
przez życie niesie potężny bagaż emo-
cji, których nie potrafią w inny sposób 
rozładować niż przez hejt. Po dwóch 

 CZAS LOCKDOWNU 
NAUCZYŁ NAS POKORY, 

POKAZAŁ TEŻ, ŻE NIC 
NIE JEST PEWNE. 
PODPISYWALIŚMY 

WIELOLETNIE UMOWY, 
BO ZAKŁADALIŚMY,  
ŻE W PRZYSZŁOŚCI 
PRZECIEŻ NIC SIĘ 

NIE ZMIENI, ROBILIŚMY 
KALKULACJE 

DŁUGOTERMINOWE, 
A PANDEMIA POKAZAŁA, 
ŻE NIC NIE JEST OD NAS 

ZALEŻNE
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nas zależne. Jest to nowe doświadczenie, 
które też czegoś ważnego uczy.

W pandemii siadła turystyka, a co za 
tym idzie – odwiedzane przez turystów 
restauracje.
Przed pandemią turystyka była naj-
szybciej rozwijającą się gałęzią rynku 
na świecie. Stąd też nasza obecność 
w Krakowie, w sercu polskiej turysty-
ki – restauracja w Sukiennicach – oraz 
w Warszawie na Starym Mieście – Ba-
zyliszek i Kompania Piwna. Pandemia 
spowodowała, że nagle przestali przy-
jeżdżać turyści, przestano organizować 

konferencje, targi, spotkania biznesowe, 
śluby i uroczystości rodzinne. 

Obecnie idzie ku lepszemu.
Jesteśmy zmęczeni pandemią i staramy 
się ją wyprzeć z naszej świadomości. 
W tym roku ruch się odbudowuje, ale 
daleko nam do tego, co było przed pan-
demią. Niepokoi bombardowanie nas 
informacjami o drożyźnie, podwyżkach, 
np. energii. Możemy stanąć przed wybo-
rem: wydać pieniądze na prąd czy pójść 
do restauracji. I to też może spowodować 
trend wsteczny. Jako uważny obserwator 
tego, co się dzieje na świecie, przyglądam 
się bacznie rynkowi restauracyjnemu 
w Austrii – totalny lockdown i przymuso-
we szczepienia – oraz temu, co się stało 
w Teksasie i na Florydzie, gdzie rekomen-
dowano jedynie noszenie masek. W tych 
amerykańskich stanach nie było żadnych 
specjalnych obostrzeń, a pandemia dość 
łagodnie się z nimi obeszła.

Czy opisywane zasady zaczną obowią-
zywać też w innych lokalach?
Na razie nie. Wszystko zależy od tego, 
jak sytuacja pandemiczna będzie się 
rozwijała. Mam nadzieję, że ta fala bę-
dzie malała i nie będzie konieczności 
wprowadzania kolejnych ograniczeń.

Od ponad 30 lat zaskakujesz swoich 
gości, którzy – jak podkreślasz – sta-
nowią najważniejsze dobro, nowymi 
daniami, nietuzinkową kuchnią. Co 
teraz polecasz w bezpiecznej restau-
racji Der Elefant?
Odwiedził mnie 2 miesiące temu Wiktor 
Gloger z Izraela, moim zdaniem najlepszy 
żyjący szef kuchni, urodzony w Argen-
tynie. Za jego sugestią i radą mamy do 
zaoferowania kilka nowości w karcie, 
np. steki i hiszpański antrykot jagnię-
cy z mlecznej jagnięciny oraz gicz też 
mlecznej jagnięciny. Oferujemy również 
najlepsze i najświeższe owoce morza, 
w tym ostrygi sprowadzane przez moją 
siostrę. Jesteśmy zawsze przygotowani, 
aby nieść naszym gościom radość i po-
ciechę w tych niełatwych czasach. n

rozmawiał Andrzej Mroziński

dniach hejtu wszystko wróciło do nor-
my, a teraz nawet przybywa gości, bo 
jesteśmy bezpieczną wyspą w czasie 
narastającej czwartej fali pandemii. 

Pandemia wpłynęła negatywnie na 
biznes restauracyjny, wytworzyła się 
nowa sytuacja, z którą nigdy przedtem 
nie mieliśmy do czynienia.
Ten czas nauczył nas pokory, pokazał też, 
że nic nie jest pewne. Podpisywaliśmy 
wieloletnie umowy, bo zakładaliśmy, że 
w przyszłości przecież nic się nie zmieni. 
Robiliśmy kalkulacje długoterminowe, 
a pandemia pokazała, że nic nie jest od fo
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Jak odnieść sukces 
w chińskim świecie
28 stycznia br. nakładem wydawnictwa MT Biznes ukazała się książka, która przynosi 
odpowiedzi na wiele pytań nurtujących polskich przedsiębiorców planujących ekspansję 
w Chinach i Azji 

Radosław Pyffel, ekspert z za-
kresu polityki zagranicznej 
i Chin, przeprowadził wywia-
dy z 20 biznesmenami z róż-

nych branż, którzy dzielą się w nich swo-
im doświadczeniem współpracy z Pań-
stwem Środka i szczegółowo omawiają 
błędy, których mogli uniknąć. Dzięki 
temu poznanie i zrozumienie wschodniej 
kultury, norm i wartości, instytucji czy 
stylu prowadzenia biznesu może okazać 
się dla polskich przedsiębiorców mniej 
kosztowne i czasochłonne.
Chiny są obecne we wszystkich bran-
żach i sektorach oraz w wielu aspektach 
naszego życia. Stało się tak za sprawą 
bezprecedensowego wzrostu gospodar-
czego ostatnich dekad i dokonującej się 
na naszych oczach rewolucji techno-
logicznej. W Polsce rosnące znaczenie 
Chin na świecie jest często przyjmowane 
z niedowierzaniem lub zaskoczeniem, 
radykalną krytyką albo bezkrytycznym 
entuzjazmem. Dla przedsiębiorców 
XXI w. Azja nie jest już kwestią wybo-
ru, lecz oznacza konieczność wejścia 
w kontakt z tamtejszym biznesem, co 

bez poznania i zrozumienia wschodniej 
kultury, norm i wartości, instytucji, stylu 
prowadzenia biznesu i wyzwań z nimi 
związanych jest skazane na fiasko. Moż-
na tę wiedzę zdobywać przez własne 
doświadczenia i uczenie się na błędach, 
co – jak wiadomo – bywa kosztowne, 
czasochłonne, a nawet bolesne.
To wszystko jest powodem, dla którego 
autor postanowił porozmawiać z osoba-
mi, które wypłynęły na chiński ocean 
w ostatnich latach. Jego rozmówców 
łączy świadomość wielkiego wyzwa-
nia, do którego potrzeba głowy, cha-
rakteru, a czasem także wiary. Zderzyli 
się z rzeczywistością Państwa Środka 
i przeszli pozytywnie tę weryfikację, 
stając się mistrzami w swoich dziedzi-
nach. Teraz chętnie dzielą się swoimi 
przemyśleniami, odpowiadając m.in. 
na pytania: w jaki sposób rozmawiać 
z Chińczykami; co wyróżnia chiński 
styl prowadzenia biznesu; czym różni 
się chińska etykieta biznesowa od eu-
ropejskiej; na jakie wyzwania należy się 
przygotować, gdy się wchodzi na rynek 
chiński; jakie są upodobania chińskich 

konsumentów; czego się spodziewają 
w relacjach Polska-Chiny, a także jaki 
wpływ wywrą Chiny na poszczególne 
branże i sektory świata, Europy oraz Pol-
ski. Książka jest jednak nie tylko kom-
pendium praktycznej wiedzy o Państwie 
Środka i prowadzonym w nim biznesie, 
lecz także kroniką zmian ostatnich de-
kad i zapowiedzią przyszłości. Można 
polecić ją każdemu, kto już prowadzi 
biznes w Chinach, planuje nawiązać 
współpracę z Chińczykami albo styka 
się z nimi w swojej pracy. Książka zain-
teresuje również wszystkich ciekawych 
świata pozaeuropejskiego, który otwiera 
zupełnie nowe możliwości, stawiając 
nowe wyzwania.
Rozmówcy, którzy wypowiadają się na 
łamach książki, zostali starannie do-
brani, a łączy ich sukces (jak powie-
dzieliby Amerykanie) lub mistrzostwo 
( jak powiedzieliby Chińczycy). Mi-
strzostwo w tym, co robią, niezależnie 
od tego, czy to IT, finanse, logistyka, 
nieruchomości, handel, czy stosunki 
międzynarodowe. Każdy z nich ma za 
sobą lata doświadczeń, co gwarantuje, 
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oraz Krzysztof Jakimiuk, działający na 
polskim odcinku Nowego Jedwabnego 
Szlaku Bartosz Komasa i Bartosz Miszkie-
wicz oraz jeden z najlepiej mówiących po 
chińsku Polaków – Marcin Wielondek. 
Nie zabrakło też właścicieli polskich 
firm, którzy odwiedzili setki chińskich 
fabryk: Radosława Atlasa oraz Pawła Fa-
lickiego. Są też: Bartosz Ziółek z filmową 
historią pierwszej w Chinach polskiej 
restauracji, mecenas Łukasz Sosnow-
ski, niezwykle doświadczony manager 
Marek Orzechowski oraz działający 
w nowych branżach: Grzegorz Zwoliń-
ski z SatRevolution (branża kosmiczna), 
Marek Dzikowicz (nieruchomości) oraz 
Filip Zieliński (nowe technologie). Łączy 
ich także to, że wszystkie opowiedzia-
ne przez nich historie są niesamowite 
i niezwykle pouczające. n 

Wojciech Gryciuk

że zna się na rzeczy. To, co osiągnęli, 
mówi samo za siebie. Profesor Bogdan 
Góralczyk – autor wielu klasycznych 
już książek o Chinach, m.in. „Chiński 
feniks”. Jacek Bartosiak, który widząc 
zachodzące w świecie zmiany, porzucił 
lub przynajmniej znacznie ograniczył 
praktykę adwokacką i stał się najbardziej 
wpływowym komentatorem ds. polity-
ki międzynarodowej, bezdyskusyjnie 
i trwale zmieniającym polskie myślenie 
o świecie. Profesor Marcin Piątkowski – 
starszy ekonomista Banku Światowego 
oraz autor wielu inspirujących książek. 
Są szefowie polskich firm z pierwszej 
setki najbogatszych Polaków, którzy 
operując w Polsce, stworzyli globalne 
firmy: Krzysztof Domarecki (założyciel 
Seleny) i Wiesław Żyznowski (szef Mer-
catora), a także rezydujący i odnoszący 
sukcesy w Szanghaju Michał Bielewicz 

Radosław Pyffel 
jest prezesem firmy 
konsultingowej Blue 
Dragon, a także ekspertem 
Instytutu Sobieskiego 
ds. polityki międzynarodowej 
i Azji. W latach 2016–2018 był 
z ramienia RP członkiem Rady 
Dyrektorów Azjatyckiego Banku 
Inwestycji Infrastrukturalnych 
(AIIB) w Pekinie, a w latach 
2018–2020 pełnomocnikiem 
zarządu PKP Cargo ds. rynków 
Jedwabnego Szlaku. Od lat 
jest także przedstawicielem 
wielu polskich i europejskich 
firm w Chinach i Azji 
Wschodniej. Był stypendystą 
polskiego MEN na czołowych 
chińskich uczelniach, m.in. 
na Uniwersytecie Sun Yat-sena 
w Kantonie i Uniwersytecie 
Pekińskim. Przebywał też 
na stypendium językowym 
na Tajwanie. W 2008 r. wydał 
dwie książki poświęcone 
Chinom i Azji: „Chiny w roku 
olimpiady” oraz „Chińska 
ruletka i co dalej”. Jest także 
autorem programów 
edukacyjnych poświęconych 
Azji, w tym „Chińskiego 
biznesu” i „Azjatyckiego Wieku”.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
XXI W. AZJA  
NIE JEST JUŻ  
KWESTIĄ WYBORU, 
LECZ OZNACZA 
KONIECZNOŚĆ 
WEJŚCIA W KONTAKT 
Z TAMTEJSZYM 
BIZNESEM, CO BEZ 
POZNANIA WSCHODNIEJ 
KULTURY, NORM 
I WARTOŚCI, INSTYTUCJI, 
STYLU PROWADZENIA 
BIZNESU I WYZWAŃ 
Z NIMI ZWIĄZANYCH 
JEST SKAZANE  
NA FIASKO
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ilustracje Olena Cegłowska

Talerz i jego ręce były pomarań-
czowe od kurkumy. Nad nami, 
pod nierównym sufitem, krę-
cił się leniwie stary wiatrak. 

Upał się tym jednak nie przejmował. 
Oderwałem prawą ręką kawałek placka 
i zanurzyłem w pomarańczowym sosie. 
– Chcesz zobaczyć dowód na istnienie 
Boga? – zapytał mężczyzna. 
A potem, nie czekając na odpowiedź, 
podwinął rękaw koszuli.
– Bóg – powiedział. – Bóg!

Czarne, gęste włosy na jego przedra-
mieniu podniosły się do góry, jakby były 
słonecznikami szukającymi słońca.
– Widzisz? To dowód na istnienie Boga.
A wiatrak ciągle się kręcił, nie zwracając 
uwagi na dziejącą się poniżej epifanię.

Rumuński historyk religii Mircea Eliade 
uważał, że człowiek jest nie tyle racjonal-
nym, logicznym Homo sapiens, ile raczej 
przesiąkniętym mitami i nieświadomymi 
treściami homo religiosus. Człowiekiem 

EXPERIENCE
Rakesh zarządzał sikhijskim 
domem pielgrzyma 
Gurudwara w Kuala 
Lumpur. A do tego gotował 
dla gości. Położył na stole 
smażony ryż z warzywami 
i czapati

PEAK
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dzieje się coś zaskakującego. Funkcjo-
nowanie neuronów zaczyna się zmie-
niać. Jedne obwody zostają aktywowane, 
a inne dezaktywowane. Powstają nowe 
dendryty, tworzone są nowe połączenia 
synaptyczne, a mózg staje się bardziej 
wrażliwy na subtelne doświadczenia. 
Postrzegania się zmieniają, przekonania 
zaczynają ewoluować, a Bóg staje się 
neurologicznie realny. 
Według niego oprócz takich podstawo-
wych potrzeb, jak przetrwanie i rozmna-
żanie się, jest jeszcze jedna potrzeba 
– transcendencji. Poszukiwania sensu 
życia. Słowo „transcendencja” pochodzi 
z łaciny i oznacza „przekraczający”. Dla 
historyków religii jest to jedna z najistot-
niejszych cech duchowości. Dotyczy 
bowiem doświadczenia pozwalającego 

DZIŚ CZŁOWIEK 
SĄDZI, ŻE NIE MA 
NIC ŚWIĘTEGO, 

ŻADNEGO BOGA, 
ALE MIMO TO UWAŻA, 

ŻE JEGO ŻYCIE 
MA SENS, BO WIE, 

ŻE BEZ TEGO SENSU 
NIE MÓGŁBY ŻYĆ, 
BYŁBY W CHAOSIE

EXPERIENCE

religijnym. Z tego punktu widzenia nasze 
ludzkie poszukiwanie sensu życia jest 
niczym innym jak tylko zracjonalizowaną 
potrzebą sacrum, duchowości. 
„Dziś człowiek uważa, że nie ma nic 
świętego, żadnego Boga, ale mimo to 
jest zdania, że jego życie ma sens, bo wie, 
że bez tego sensu nie mógłby żyć, byłby 
w chaosie. Szuka istoty bytu, ale nie na-
zywa tego Bogiem lub sacrum – nazywa 
to sensem życia lub celem życia. Wydaje 
się, że nie ma tu nic religijnego; widzimy 
po prostu człowieka zachowującego się 
jak istota ludzka. Jako historyk religii 
nie jestem pewien, czy nie ma tu nic 
religijnego, duchowego...” – pisał Eliade.
Przeczucia Eliadego potwierdziła współ-
czesna nauka. Badania na Harvardzie 
dowodzą, że rodzimy się, wierząc w siłę 
wyższą. Psycholog Thomas Bouchard 
z University of Minnesota na podstawie 
badań bliźniaków jednojajowych uznał, 
że skłonność do posiadania doznań 
mistycznych jest zapisana w genach. 
Jak natomiast twierdzi genetyk Dean 
Hamer, istnieje nawet coś takiego, jak 
„gen Boga”. Gen odpowiedzialny za sa-
motranscendencję. Nawet nasze mózgi 
mają budowę religijną.
„Wyjaśnienie wierzeń i zachowań religij-
nych można znaleźć w sposobie działania 
wszystkich ludzkich umysłów” – pisze 
Pascal Boyer w swojej książce „Reli-
gion Explained”.
Poszukiwanie peak experience dostarcza-
jących doświadczeń transcendentnych 
nie jest więc domeną nielicznych mi-
styków, ale normą. Nie zachcianką, ale 
koniecznością. Elementem niezbędnym 
do utrzymania zdrowia psychicznego.
– Większość problemów, jakie mają moi 
pacjenci, wynika z niezaspokojonego 
głodu duchowego – twierdził szwajcarski 
psychiatra Carl Gustav Jung.
Co więcej, wydaje się, że choć z jednej 
strony mamy „wpisaną w nasz genotyp 
wiarę”, to z drugiej strony właśnie ta 
wiara stoi za ewolucją ludzkiego mózgu.
– Bóg zmienia mózg – twierdzi Andrew 
Newberg, neurobiolog, który bada mózg 
w świetle doświadczeń mistycznych, 
peak experience. – Jeśli wystarczająco 
długo kontemplujesz Boga, to w mózgu 

przekroczyć naszą ludzką kondycję i do-
tknąć Absolutu. Ale transcendentne do-
świadczenie ma też znaczenie o wiele 
szersze i nie musi dotykać jedynie re-
ligii. Chodzi o stan, kiedy wychodzimy 
poza swoją wiedzę, zrozumienie siebie 
i świata i kiedy dotykamy Nieznanego. 
Swego rodzaju Nieskończoności, która 
dla kochanków może być pierwszym 
doświadczeniem Miłości, a dla naukowca 
zajrzeniem za zasłonę stworzenia.
Zasłonę, o której tak pisał William Bla-
ke: „Gdyby oczyścić drzwi percepcji, 
każda rzecz jawiłaby się taka, jaka jest: 
nieskończona”.
Bez zaspokojenia tej transcendencji, 
bez znalezienia sensu naszej codziennej 
egzystencji nie jesteśmy w stanie nie 
tylko rozwijać się jako gatunek, lecz także 
być szczęśliwi i zdrowi. Potrzebujemy 
doświadczenia pozwalającego przekro-
czyć nam nasze ograniczone biologią 
i historią ciało.
Do podobnych wniosków doszedł też 
Newberg, który badając dziesiątki mó-
zgów w peak experience, zwrócił szcze-
gólną uwagę na zachowanie dwóch frag-
mentów mózgu. To właśnie one w czasie 
doświadczenia mistycznego generują 
poczucie przynależności. Oness. Po 
pierwsze, płat ciemieniowy dezaktywuje 
się. Ten fragment mózgu znajduje się 
w górnej części tylnej kory i jest odpo-
wiedzialny za przetwarzanie informacji 
z naszych zmysłów. Dzięki temu pomaga 
nam stworzyć fizyczne odczucie siebie 
i ustanowić relacje między nami a resztą 
świata. Kiedy więc medytacja zaczyna go 
wyłączać, automatycznie dochodzi do... 
zanikania poczucia „oddzielności”. „Ja” 
się rozpływa, a granice pomiędzy człowie-
kiem a resztą świata znikają. Po drugie, 
płat czołowy, który normalnie pomaga 
nam skupić uwagę i skoncentrować się na 
rzeczach i celach, zostaje wyłączony. To 
powoduje wyciszenie naszej aktywności 
intelektualnej. Zanika nasz społeczny 
konformizm, znikają lęki i chęć plano-
wania. Jesteśmy w tu i teraz. Bez traum 
przeszłości i lęku przed przyszłością. 
W doskonałej obecności.
– Peak experience to odczucie nieograni-
czonych możliwości, nieskończoności, 

GOSPODARKA
felieton

23
MANAGER REPORT 

styczeń–luty 2022



– Dzięki narzędziom takim jak EEG mo-
żemy zbadać mózg i zrobić jego mapę. 
Zobaczyć, jakie mamy problemy, ogra-
niczenia i potencjalne możliwości. Neu-
rofeedback pozwala nam trenować nasz 
mózg i poprawiać jego działanie. A neu-
romedytacja pozwala nam wprowadzić 
mózg w peak experience, pojawiająca się 
w tym stanie neuroplastyczność jest 
zaś szansą na upgrade’owanie naszego 
umysłu i rozwijanie ludzkiego potencjału 
– Kamila uśmiecha się. – Peak experience 

to poczucie bycia jednocześnie potężniej-
szym i bardziej bezradnym, niż się było 
kiedykolwiek, to uczucie wielkiej ekstazy, 
zdziwienia i podziwu, to utrata poczucia 
czasu i przestrzeni – pisał Abraham Ma-
slow, twórca słynnej piramidy potrzeb.
W konsekwencji tego rozpłynięcia się 
poczucia ego i doświadczenia pełnej 
obecności w tu i teraz dochodzi do odczu-
cia Oness. Poczucia przynależności do 
czegoś większego niż my sami. Ten stan 
w chrześcijaństwie nazywają ekstazą (z 
gr. ekstasis, „bycie na zewnątrz siebie”), 
w buddyzmie nazywają go oświeceniem, 
w zen – satori, w hinduizmie – moksza, 
a w islamie – fana.
Co ciekawe, to doświadczenie nie jest 
tak rzadkie, jakby się wydawało. Według 
badań blisko 70 proc. Amerykanów i An-
glików zadeklarowało, że przynajmniej 
raz w życiu mieli doświadczenie peak 
experience. Z tego 30 proc. deklaruje, że 
było to doświadczenie stricte duchowe, 
które zmieniło ich życie. Ekstaza.
To doświadczenie innego spojrzenia 
na rzeczywistość i świat związane jest 
m.in. z tym, że w czasie peak experience 
dochodzi do niesamowitej aktywizacji 
mózgu i neuroplastyczności. Te części 
mózgu, które nigdy się nie łączyły, za-
czynają współpracować. Rozpoczynają 
się nowe procesy chemiczne. 
Doktor Javier Cudeiro, szef grupy Neuro-
ciencia y Control Motor z Uniwersytetu 
w A Coruña, uważa, że peak experience są 
związane z substancjami chemicznymi 
wytwarzanymi przez ludzki mózg oraz 
ze zmianami w jego strukturze, które do-
prowadzają również do powstania samo-
świadomości czy języka i innych skom-
plikowanych procesów kognitywnych.
Tak więc możliwe, że to doświadczenie 
peak experience doprowadziło do powsta-
nia kultury, cywilizacji i Pokemonów. To 
te stany szczytowe nauczyły nas myśleć, 
tworzyć i być szczęśliwym.
Kamila Orlińska jest fizykiem, badaczem 
neurofeedbacku, wykładowcą i pierw-
szym w Europie trenerem neuromedy-
tacji. Pracuje w warszawskim iMIND 
Institute nad badaniem i wykorzysta-
niem peak experience do zwiększenia 
potencjału człowieka.

to nie tylko możliwość doświadczenia 
transcendencji i „znalezienie” sensu 
życia, to także namacalna, mierzalna 
szansa na świadomą ewolucję naszego 
umysłu. Wyobraź sobie, że możesz w spo-
sób intencjonalny i powtarzalny gene-
rować stan pełni szczęścia i spełnienia, 
o którym pisał Maslow. Wyobraź sobie, 
że masz dostęp do pełni swoich możli-
wości zawsze i wszędzie. Kim mógłbyś 
być? Kim chciałbyś być? n

Edi Pyrek
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Prezentujemy managerki, 
które mają ogromny 
wpływ na rozwój swojej 
branży, pokazując, czym jest 
prawdziwa siła kobiet

Optyka
kobietą

  1. Hanna Duszyńska  
  2. Milena Jastrzębska
  3. Karolina Kryut
  4. Daria Ciszak
  5. Danuta Stenka
  6. Lucyna Seniów
  7. Anna Gotalska
  8. Marzena Rogalska
  9. Marta Szaflik
10. Małgorzata Leszczyńska
11. Anna Maria Ambroziak
12. Izabela Maciejewska
13. Anna Rossa-Moczulska q Rosnąca siła kobiet na rynku pracy .................................................. 26
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Na te i inne pytania odpowiada 
opublikowany przez Bigram 
i THINK TANK raport „Ro-
snąca siła kobiet – kobiety 

na rynku pracy”, którego partnerami są 
firmy Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO 
oraz Erbud. 
Polskie optyczki odważnie sięgają po 
swoje. Są wykształcone, ambitne i dosko-
nale adaptują się do zmian. Dysponują 
wachlarzem cech, które predysponują 
je do efektywnego zarządzania pro-
jektami zarówno w pracy, jak i w do-
mu. I – jak wynika ze zrealizowanego 
przez CubeResearch badania – nie jest 
to zdanie odosobnione. 94 proc. bada-
nych przyznało, że rola kobiet na rynku 
pracy w branży optycznej rośnie. Coraz 
częściej docenia się ich kompetencje 
i kwalifikacje do pełnionych stanowisk. 
Współczesne firmy wiedzą, że udział 
kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
przynosi im wymierne korzyści. Zdaniem 
ankietowanych o rosnącej sile kobiet 
w biznesie świadczą przede wszystkim 
ich wysokie kwalifikacje (94 proc.), od-
waga do otwarcia własnego biznesu 
(81 proc.) oraz przemiany społeczne 
i walka ze stereotypami (72 proc.). 

Wykształcenie i rozwój

Solidne wykształcenie, empatia, odpo-
wiedzialność i elastyczność – to cechy, 
które kobiety zazwyczaj wnoszą do firm. 
Badania pokazują, że osoby o takich ce-
chach – bez względu na płeć – podejmują 
skuteczniejsze decyzje i są bardziej odpor-
ne na zawirowania dzisiejszego świata. 
Nie dziwi zatem fakt, że wyższe stano-
wiska w firmach optycznych piastuje aż 
61 proc. kobiet. Za najistotniejsze czynniki 

decydujące o osiąganiu sukcesów bizne-
sowych przez kobiety ankietowani uznali: 
doświadczenie (76 proc.), umiejętność 
adaptacji do zmian (68 proc.) oraz wy-
kształcenie (62 proc.). Równie istotne 
okazały się także: proaktywne zdoby-
wanie nowych kompetencji (56 proc.) 
oraz umiejętność do podejmowania ry-
zyka (56 proc.). Kobiety w dzisiejszych 
czasach aktywniej i odważniej inwestują 
we własny rozwój, zarówno w zakresie 
wykształcenia formalnego, jak i przez do-
datkowe szkolenia oraz kursy. To znacznie 
zwiększa ich szanse na rynku pracy. 
 – Kobiety są doskonale merytorycznie 
przygotowane, nie trzymają się kurczo-
wo utartych schematów, odważnie się 
przekwalifikowują i przebranżawiają – 
komentuje Adam Mamok, Prezes Grupy 
Essilor Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. 
– Robią to wszystko, pracując często na 
dwóch lub więcej etatach – łączą niełatwe 
zarządzanie firmą z równie niełatwym 
zarządzaniem mikroprzedsiębiorstwami, 
jakimi są ich domy. Wierzę, że pomimo 
przeciwności i stereotypów, z którymi 
jednak w dalszym ciągu przychodzi im 
się mierzyć na polu zawodowym, ich 
pozycja w kolejnych latach będzie się 
umacniała, a tych barier będzie coraz 
mniej. Kiedy patrzę na to, jak wiele w cią-
gu ostatnich lat osiągnęły kobiety w bran-
ży optycznej, czuję dumę. I tej dumy 
z własnych dokonań życzę wszystkim.

Optyka a pandemia

Ostatnie dwa lata pokazały, że kobiety 
w branży optycznej potrafią skutecznie 
stawiać czoła zmianom i nowym wy-
zwaniom. Co więcej, niezwykle efek-
tywnie wykorzystały – i w dalszym ciągu 

wykorzystują – czas pandemii na rozwój 
zawodowy. Poszukują nowych możli-
wości zawodowych i podnoszą swoje 
kwalifikacje w zakresie kompetencji 
cyfrowych. Wiedzą, jak ważne w bizne-
sie optycznym są działania proaktywne 
i takie, które odpowiadają wymogom 
i dynamice rynku i potrzebom konsu-
mentów. 
 – Jeśli ktokolwiek myślał, że zarządza-
nie kryzysem jest domeną mężczyzn, 
powinien spojrzeć na to, jak kobiety ra-
dzą sobie w obliczu pandemii – dodaje 
Justyna Musiałowska-Skrzypek, dyrektor 
marketingu Grupy Essilor Polska, Litwa, 
Łotwa, Estonia. – Jak pokazują wyniki 
badań, idzie im doskonale. Szkolą się, roz-
wijają, poszerzają horyzonty, odkrywają 
swoje silne strony. Czas zaoszczędzony 
na dojazdy do pracy wykorzystują na 
kursy online i poszukiwanie możliwości 
rozwoju zawodowego. 
Prawie połowa objętych badaniem ko-
biet w ostatnich dwóch latach rozwinęła 
swoje kompetencje w posługiwaniu się 
mediami społecznościowymi, a niemal 
dwie piąte w obszarze cyfrowym. 

Może być jeszcze lepiej

Utrwalone przez setki lat stereotypy w dal-
szym ciągu mają się świetnie, a różnice 
w płacach kobiet i mężczyzn – pomimo 
konsekwentnej polityki Unii Europej-
skiej w celu ich wyrównywania – nadal 
są widoczne. Zdecydowana większość 
respondentów (71 proc.), jako czynnik 
utrudniający awans kobiet, wskazała 
właśnie stereotypy i społeczne przyzwy-
czajenie do tego, że to mężczyźni zaj-
mują wysokie stanowiska w hierarchii 
zawodowej. n

kobiet
Kobiety na stanowiskach 
kierowniczych w branży optycznej – 
co sprawia, że rosną w siłę i realizują 
się doskonale w życiu zarówno 
zawodowym, jak i prywatnym? 
Czy w XXI w. nadal mierzą się 
ze stereotypami w pracy? rynku pracy

Rosnąca siła

na 
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Męska perspektywa 
kobiecej strony biznesu
Adam Mamok, prezes Grupy Essilor Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, o specyfice branży optycznej 
i roli, jaką odgrywają w niej kobiety, oraz o tym, jak firma troszczy się o swoje współpracowniczki 

Optyka to branża, w której rola kobiet jest szcze-
gólnie widoczna. Co o tym decyduje? 
Każda branża ma swoją specyfikę i czasem 
można łatwo zdefiniować czynniki o tym de-
cydujące, a czasem to jest trudniejsze zadanie. 
Biorąc pod uwagę płeć pracowników salonów 
optycznych, możemy śmiało powiedzieć, że 
dominują kobiety. Wiele z nich to właścicielki 
salonów optycznych. To jest bardzo ciekawa 
branża, gdzie troska o wzrok jest misją i pasją 
wielu osób. To, co jest charakterystyczne, to 
również fakt, że z tej branży bardzo rzadko 
ktoś odchodzi. Dla większości to praca na całe 
życie. Osobiście bardzo się cieszę, że w branży 
optycznej jest tyle kobiet, które odnoszą suk-
cesy. Wracając do pytania – myślę, że oprócz 
pracy z ludźmi, chęci pomagania im w dobrym 
widzeniu kolejnym czynnikiem jest moda, bo 
branża optyczna oprócz aspektu medyczne-
go jest również nastawiona na kształtowanie 
wizerunku. Oprawy okularowe, ich wielość 
i różnorodność w połączeniu z rozwiązaniami, 
jakie zapewniąją szkła okularowe, stanowią nie-
zwykłe dopełnienie wizerunku klienta. Ponadto 
możemy zaoferować klientom rozwiązanie 
3 w 1 – Inteligentne Szkła Transitions, które 
są przejrzyste w pomieszczeniach, zabarwione 
na zewnątrz i ponadto chronią wzrok przed 
szkodliwym promieniowaniem UV. To wszystko 
daje nam maksymalną ochronę wzroku 365 dni 
w roku i nowoczesną stylizację uzupełniającą 
nasz wygląd zewnętrzny.

Z naszych kontaktów z Grupą Essilor Polska 
wynika, że w państwa spółce dominują kobiety. 
Dlaczego? 
Ja bym to określił inaczej – zarówno mężczyźni, 
jak i kobiety są bardzo ważni. Bardzo mi zależy, 
aby kobiety były traktowane tak samo i aby nie 
było dyskryminacji. Zawsze to podkreślam i nie 
są to tylko deklaracje. Jeżeli w kontaktach z nami 

rola kobiet jest bardzo widoczna, to oznacza, że 
ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości. 

Jak wspieracie swoje pracownice, bo jak wia-
domo, kobiety w Polsce muszą dzielić czas na 
pracę zawodową i poważne obowiązki domowe? 
Staramy się do tego podejść elastycznie. Przede 
wszystkim panie, które zachodzą w ciążę, nie 
muszą się martwić o swój powrót do pracy. 
Miejsce zawsze na nie czeka. Nie twierdzę, że 
to jest łatwe, bo ostatnie dwa lata pandemii to 
wyzwanie dla wszystkich, ale potrafimy tym tak 
pokierować, aby wspierać kobiety. To, co obecnie 
obserwuję, to zmieniający się model ról w rodzi-
nie. Coraz częściej panowie mocno angażują się 
w obowiązki domowe i ten „klasyczny” podział 
powoli się dezaktualizuje. 

Nie sposób nie zapytać na koniec o to, jak bran-
ża i wasza firma przetrwały najgorszy okres 
pandemii.
Pandemia była dla nas wszystkich ogromnym szo-
kiem, ale z perspektywy czasu muszę przyznać, 
że poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Wszystkie 
nasze firmy z Grupy Essilor (Essilor Polonia, JZO, 
JAI KUDO) zakończyły rok 2021 bardzo dobrymi 
wynikami finansowymi. W tym roku planujemy 
duże inwestycje w naszym zakładzie w Jeleniej 
Górze, kolejne kampanie telewizyjne i interneto-
we. Pandemia nie pokrzyżowała naszych planów 
związanych z działalnością dobroczynną. Razem 
z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
organizujemy ogólnopolską akcję „Przejrzyj na 
oczy – badania wzroku”. Będziemy kontynuowali 
naszą kampanię „Czas na Wzrok”, która buduje 
świadomość troski o wzrok wśród Polaków. Jest 
tutaj jeszcze wiele do zrobienia, bo Polacy nie 
dbają o stan swojego wzroku i rzadko się badają. 
To błąd, ponieważ badaniu wzroku powinniśmy 
się poddawać przynajmniej raz w roku. n

rozmawiał Jarek Dotka
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Wpływowe 
kobiety

na rynku optycznym
Przeglądając kolejne numery 

„Managera”, można dojść do 
budzącego niewesołe reflek-
sje wniosku, że jeszcze sporo 

czasu upłynie, zanim liczba stanowisk 
managerskich zajmowanych przez 
kobiety dorówna liczbie stanowisk, 
które piastują mężczyźni. Z roku na 
rok sytuacja się poprawia, na naszych 
okładkach częściej pojawiają się panie, 
które kierują dużymi firmami. Przed 
managerkami jednak jeszcze długa 
droga na szczyty… W związku z tym po-
stanowiliśmy zapytać ekspertów, w jakiej 

branży kobiety wykazują się szczególnie 
dużą aktywnością. Okazało się, że jest to 
optyka. Panie zakładają i rozwijają naj-
bardziej prestiżowe firmy w tej dziedzi-
nie. I świetnie sobie radzą – łączą wiedzę 
techniczną i znajomość najnowszych 
tendencji w dziedzinie mody. 
Jak to wygląda w praktyce? Zwróci-
liśmy się do kilkunastu przedstawi-
cielek branży z prośbą o odpowiedź 
na następujące pytania:
w  Osiągnęła pani sukces w biznesie, 

w branży optycznej. Jakie są źródła 
tego sukcesu? Proszę opowiedzieć 

o kamieniach milowych rozwoju 
swojej firmy.

w  Jak wygląda kobieca strona biz-
nesu optycznego? Czy istnieje 
kobieca szkoła zarządzania?

w  Coraz więcej mówi się i pisze o tym, 
co jeszcze trzeba zrobić w dziedzi-
nie równouprawnienia kobiet. Czy 
wspiera pani kobiece inicjatywy?

w  Jakie elementy ceni pani w partner-
stwie biznesowym, bo dziś trudno 
działać w branży optycznej, gdy 
nie ma się oparcia w dużej firmie 
technologicznej. ❏

w Od kiedy w 2019 r. podjęłam pracę 
w rodzinnej firmie, zaczęliśmy pracować 
nad zbudowaniem zaufania w zespole 
i ograniczeniem tradycyjnej hierarchii 
w firmie. W tym upatruję źródło sukcesu, 
mierzonego tym, jak bardzo chcemy razem 
pracować i realizować swoje wspólne, ale 
też indywidualne cele i marzenia. Z pew-
nością pomaga nam moje merytoryczne 
przygotowanie – jestem trenerem biznesu 
i coachem oraz certyfikowanym trenerem 
FRIS®. Na co dzień wykorzystuję swoją 
wiedzę w praktyce.

w Nie lubię dzielić świata i sposobów 
działania oraz myślenia na męskie 
i kobiece. Mam dużo cech, które często 
przypisywane są mężczyznom, a jedno-
cześnie czuję się stuprocentową kobietą. 
Zanim dołączyłam do biznesu optycznego, 
prowadziłam firmę w branży edukacyjnej, 
zdominowanej przez kobiety. Wiem, że 
w środowisku kobiecym jest więcej miejsca 
na empatię, wzajemne zrozumienie swoich 
potrzeb, ale też wyższą emocjonalność. 
Kobiety chętniej tworzą wspólne inicjatywy 
i dzielą się wyzwaniami. 

w Nie jestem feministką, nie czuję w mo-
im otoczeniu braku równości uprawnień 
i nie oczekuję od nikogo specjalnego 
traktowania. Jestem matką i wiem, że 
te kobiety z naszego zespołu, które też 
mają dzieci, chętniej zwracają się właśnie 
do mnie ze swoimi wyzwaniami i potrze-
bami. Organizuję kobiece grupy rozwojo-
we, pracuję z właścicielkami innych firm 
w grupach mastermind oraz prowadzę 
procesy mentoringowe dla mniej doświad-
czonych w biznesie kobiet. Realizuję się 
dzięki temu w roli trenera i coacha, czyli 
mojej równoległej do branży optycznej 
ścieżce zawodowej.

w W partnerstwie biznesowym najbar-
dziej cenię szczerość i otwartą komuni-
kację. Cenię to, gdy partnerzy wspierają, 
pozostawiając jednocześnie wolność 
realizowania swojej wizji. Tak właśnie 
współpracuje się nam już od 30 lat z Essi-
lor Polonia. Podoba mi się otwartość tej 
firmy na nowe inicjatywy, otwarcie centrum 
szkoleniowego, webinary, nowe produkty, 
jak również współudział w organizacji na-
szych wydarzeń. ❏

Milena Jastrzębska
ORLIŃSCY Salony Optyczne
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w Sukces naszego salonu optycznego 
to praca trzech pokoleń. Moją siłą jest 
rodzina, doświadczenie zbierane przez 
ponad 75 lat. Jesteśmy jedną z najstarszych 
i najbardziej znanych firm w Poznaniu. 
Trwamy pomimo zmian politycznych czy 
gospodarczych, a to wymaga determinacji, 
wiedzy, intuicji i siły. Od lat niezmiennie 
opieramy swoje działania na usługach 
najwyższej jakości. Stabilność nie jest u nas 
synonimem konserwatyzmu. Wyznaczamy 
trendy, oferując produkty innowacyjne, 
a co za tym idzie – najnowocześniejsze 
technologie optyczne. Od czasu, kiedy 
mój dziadek Franciszek Ciszak otworzył 
swój sklep, zadbaliśmy o wzrok tysięcy 
poznaniaków… Czasem żartuję, że uro-
dziłam się wśród okularów. Bez mojego 
taty Andrzeja Ciszaka salon nie miałby 
swojego charakteru i wizerunku. Mama 
sprawuje pieczę nad dokumentami. Z dumą 
przejmuję obowiązki i mogę mieć tylko na-
dzieję, że moja córka będzie mogła czerpać 

inspirację i doświadczenia z firmy zbudo-
wanej w 1945 r.

w Sukces w biznesie nie ma płci. Optyka 
to połączenie technologii, mody i ochro-
ny zdrowia. Priorytety mogą być różne. 
Kobiety zwykle kochają modę, trendy, 
stylizację. To ta najbardziej widoczna, 
spektakularna strona optyki, która może 
przyciągać panie. Gdy do tego dojdzie 
wykształcenie z dziedziny optometrii, 
optyki czy ekonomii, ta branża wydaje 
się bardzo atrakcyjna.

w Gdyby spojrzeć na problem globalnie, 
rola kobiet w wielu miejscach na świecie 
jest dramatyczna. Trudno tu nawet mówić 
o ich roli w biznesie. Zawsze było i jest to dla 
mnie bolesne. Za sprawą mojej podróżniczej 
pasji widziałam wiele kobiet, dla których 
codzienność jest trudna. Kultury, religie i po-
lityka mają olbrzymi wpływ na nasze życie. 
Nawet w Polsce światopogląd rządzących 
wpływa na prawa kobiet.

Daria Ciszak
Ciszak.com, Poznań

Karolina Kryut 
Optyk Karolina, Pszczyna

w Z dumą mogę wyznać, że jestem speł-
nioną kobietą – w życiu zarówno zawo-
dowym, jak i prywatnym. Z ogromną 
wdzięcznością przyjmuję gesty uznania, 
jakie otrzymuję z zewnątrz, szczególnie 
bliskie memu sercu jest odznaczenie Klej-
not Ziemi Pszczyńskiej w kategorii Kobieta 
Biznesu. Są one motywacją do stałego 
rozwoju i stawiania sobie kolejnych celów. 
Moją receptą na sukces jest robić to, co 
się kocha, mając jednocześnie oparcie 
w drugim człowieku. A w codziennej pracy 
przydają się również: odwaga, profesjona-
lizm, determinacja i otwartość na ludzi!

w Miłość do optyki i optometrii wzbu-
dziła we mnie cudowna kobieta – moja 
mama. I dzięki miłości powstała w 2008 r. 
nasza firma – Optyk Karolina. Na prze-
strzeni lat udało nam się stworzyć sieć 10 
salonów w dziewięciu śląskich miastach. 
Ostatnie dwa lata – czas pandemii – to 
najintensywniejszy okres w moim życiu 
zawodowym, ale jednocześnie najowoc-
niejsze lata w działalności firmy. 

w Kiedy myślę o kobiecej stronie biznesu, 
przychodzi mi na myśl zdanie, które może 
zabrzmieć prowokująco, jednak sądzę, że 
kryje się w nim cała istota pozycji kobiety 
w biznesie: „Największą zaletą kobiety 
jest właśnie być kobietą…”. Świado-
mość swojej kobiecości i potencjału, 
który drzemie w każdej z nas, jest naszą 
największą siłą. Cechy uważane przez 
niektórych za oznaki słabości – troskli-
wość, misyjność, uczuciowość – potrafią 
poruszyć, a czasem i potrząsnąć zimnym 
światem biznesu.

w W partnerstwie biznesowym, podob-
nie jak w życiu, najbardziej cenię relacje, 
świadomość, że po drugiej stronie jest 
człowiek. We współpracy z firmą Essilor 
opieramy się na wzajemnym zaufaniu. Tyl-
ko w taki sposób możemy podejmować 
innowacyjne projekty. Jesteśmy dumni, 
że mogliśmy razem dokonać otwarcia 
Centrum Edukacji Optycznej. Ta innowa-
cyjna przestrzeń pozwala pięknie szlifować 
talenty optyczne. ❏ 

w Niezwykle istotna jest dla nas współ-
praca z partnerami oferującymi oprawki 
i soczewki: od małych firm do dużych 
koncernów międzynarodowych. Współ-
praca z gigantem, np. Essilor Polonia, jest 
jak spotkanie Marsa i Wenus – fascynujące 
i owocne. Daje to szerszą perspektywę  
rozwoju optyki światowej i trendów czy 
szerszy dostęp do najnowocześniejszej 
technologii. Ważne, że tak duży koncern 
potrafi też słuchać uwag małej firmy i do-
stosowywać się do jej oczekiwań. ❏ 

29
MANAGER REPORT 

styczeń–luty 2022

GOSPODARKA
optyka jest kobietą



w Moja przygoda z branżą optyczną 
rozpoczęła się prawie 20 lat temu, kie-
dy w czasie studiów zaczęłam dorabiać 
w salonie optycznym moich obecnych 
teściów. Z biegiem czasu zaczęłam zajmo-
wać się obsługą klienta. Gdy dołączyłam 
do zespołu optycznego, poczułam, że to 
jest moje miejsce. Po kilku latach pra-
cy skończyłam szkołę optyczną, później 
studia optometryczne. Przez wiele lat, 
pracując u boku teścia, który jest moim 
mentorem i mózgiem operacji, postano-
wiliśmy wprowadzić salon na nowe tory. 
Razem zaprojektowaliśmy i zrobiliśmy 
kapitalny remont salonu. Kolejnym bar-
dzo ważnym krokiem było wejście we 
współpracę z firmą Essilor Polonia jako 
Salon Partnerski Varilux. Wprowadziliśmy 
nowe standardy obsługi, ujednoliciliśmy 
wizerunek firmy i staliśmy się postrzegani 
jako liderzy w dziedzinie optyki w naszym 
regionie. Dziś prowadzę swój salon i wiem, 

jak ważne są powyższe aspekty, aby dojść 
do sukcesu w branży optycznej.

w Warto jest inwestować w kobiety w salo-
nie optycznym. Są lepiej zorganizowane i po-
trafią działać na kilku frontach jednocześnie. 
Poza tym jest to branża po części modowa, 
a to my, kobiety, potrafimy lepiej doradzać 
w tej dziedzinie. Rzadko zdarza się, by męż-
czyzna wchodzący do salonu podejmował 
decyzję o zakupie okularów bez kobiecego 
wsparcia. W naszych salonach to właśnie 
kobiety stanowią zdecydowaną większość. 
Zarówno w dziale sprzedaży, optycznym, jak 
i medycznym. U nas to mężczyźni... powinni 
walczyć o parytety. 

w W biznesie najbardziej cenię wzajemny 
szacunek do tego, co razem tworzymy. 
A to my – salony optyczne i producen-
ci soczewek – tworzymy razem optykę. 
Współpraca z rozpoznawalną marką, Essilor 
Polonia, buduje zaufanie klientów. ❏

Anna Gotalska
Salon Visus, Gdańsk
Optyk Gotalska, Starogard 
Gdański

Hanna Duszyńska
Optyka Oxys, Będzin

w Sukces rozumiem jako działanie na 
najwyższym poziomie w celu spełnie-
nia marzeń i pragnień, przy jednocze-
snym zachowaniu równowagi pomiędzy 
wszystkimi płaszczyznami życia. 23 lata 
temu podjęłam moją pierwszą poważną 
pracę w salonie optycznym, nie wiedząc, 
że będzie ona jednocześnie moją najwięk-
szą pasją. Pracuję w firmie Optyka Oxys od 
ponad 20 lat, przeszliśmy razem wiele i tym, 
co jest niezmienne, pozostaje wartość, jaką 
jest człowiek. Na początku zaszczepiono we 
mnie, żebym rozumiała potrzeby klientów, 
pacjentów oraz współpracowników. Szybko 
zaczęłam szkolić i wdrażać innych do pracy. 
Po kilku latach zostałam trenerem, a potem 
przejęłam opiekę nad działem HR. Firma, 
kiedyś mała rodzinna, ma dziś 27 salonów. 
Jej właściciele stawiali na nowe rozwiąza-
nia i technologie. Nie bali się podejmować 
ryzyka, budowali sieć Okularium, stworzyli 
własną markę opraw Oxys, rozwijali struktury 
firmy, stawiając na rozwój pracowników. 

w Gdy spogląda się na całą branżę, 
widać, że kobiet jest tu bardzo dużo. 
Od wielu lat odpowiadam za budowanie 
zespołów, dobieranie osób na wszystkie 
stanowiska w naszej firmie, zawsze skupiam 
się na osobowości, kompetencjach, dopa-
sowaniu do współpracowników. Nie mogę 
jednak stwierdzić, że któraś z płci lepiej 

sobie radzi. Czy istnieje kobieca szkoła 
zarządzania? My, kobiety, mamy intuicję, 
która bardzo się przydaje w pracy. Wpro-
wadzamy w relacje biznesowe emocje, co 
pomaga tworzyć kulturę organizacyjną. 
Nasza wielozadaniowość pozwala na lepszą 
organizację pracy. To ważne kompetencje 
wspierające biznes.

w Kobiety, które chcą się rozwijać, mają 
takie możliwości. Świadczy o tym przykład 
naszej firmy. Moją cegiełką wspierania ko-
biecych inicjatyw jest rzesza wspaniałych 
pań, które pracują w Optyce Oxys lub się 
przez nią przewinęły. W sporej mierze przy-
czyniłam się do zatrudniania, szkolenia, 
awansów, kończenia studiów, kursów, co 
pozwoliło paniom poszerzać horyzonty, 
rozwijać się zawodowo, osiągać wyższe 
stanowiska. Kobiety wracają do nas po 
urlopach macierzyńskich z przekonaniem, 
że zrobimy wszystko, aby dalej mogły czuć 
się bezpiecznie i w dobrej atmosferze roz-
wijać się zawodowo.

w W partnerstwie biznesowym nie-
zmiernie ważna jest etyka oraz dbałość 
o wspólne interesy. Współpracując przez 
kilkanaście lat z firmą JZO, spotkałam wiele 
mocnych, zaangażowanych w biznes ko-
biet. Razem przecierałyśmy szlaki w branży 
optycznej. ❏ 
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Lucyna Seniów
Stylistka okularów, DrOKO, Legnica

w Optyką zajmuję się już od ponad 20 lat. 
Aby prowadzić biznes w tej branży, nie 
można przestać się rozwijać. Mimo że ukoń-
czyłam studia pedagogiczne, medyczne i po-
litologiczne, pogłębiam wiedzę, uczestnicząc 
w różnego rodzaju szkoleniach i warszta-
tach. To wszystko pozwoliło mi zrozumieć 
oczekiwania klientów wynikające z różnych, 
specyficznych potrzeb. Warto pamiętać, że 

współczesna optyka to nie tylko dbałość 
o wzrok, lecz także szeroko pojęta moda. 
Zawsze mnie to interesowało, uczestniczyłam 
w wielu wydarzeniach branży optycznej, m.in. 
w targach MIDO w Mediolanie, SILMO w Paryżu 
i wielu innych. Dzięki temu mogłam poznać 
styl i trendy z całego świata.
Zrodził się z tego pomysł zaangażowania 
się w pracę stylistki okularów. Był to strzał 
w dziesiątkę, moi klienci przestali traktować 
dobór nowych okularów jako konieczność, 
a stał się on dla nich wspaniałą okazją do 
zmiany wizerunku. To był dla mnie kamień 
milowy. Zaczęłam działać na szeroką skalę, 
nie tylko lokalnie, lecz także w Internecie, 
prowadząc blog oraz profil w mediach spo-
łecznościowych, gdzie pokazuję piękne 
oprawy, prawdziwe modowe perełki. 
Kolejny przełom nastąpił, gdy zrodził się 
pomysł stworzenia własnej kolekcji opraw 
okularowych. Tak zrodziła się marka LuDivi-
ne, a po niej dwie kolejne: LUKSY i DrOKSY. 
Dziś w naszych salonach DrOKO podczas 
stylizacji klientki uwielbiają te kolekcje!

w Kobiety świetnie radzą sobie w branży 
optycznej. W sukcesie pomaga wieloza-
daniowość, zaangażowanie, ale także 
kobieca intuicja i empatia. Wbrew wielu 
stereotypom kobiety potrafią wykazać się 

stanowczością i siłą, a wielowymiarowe po-
strzeganie wyzwań i problemów pozwala 
im na bezustanny rozwój i wprowadzanie 
nowych pomysłów. Myślę, że kluczem do 
zarządzania zespołem jest dobra rodzinna 
atmosfera i wzajemne wsparcie.

w Stawiam na kobiety, dlatego stanowią 
większość w moim zespole. Uczymy się od 
siebie nawzajem. Od jednych możemy czerpać 
inspiracje, pomysły i nowe rozwiązania, a od 
innych możemy otrzymać wsparcie i wiedzę 
wynikającą z wieloletniego doświadczenia. 

w W biznesie cenię relacje partnerskie. 
Dla mnie oznacza to obustronne wsparcie, 
szczerość, rzetelność. Wierzę, że to klucz do 
wieloletniej współpracy. Taka współpraca 
łączy mnie z Essilor Polonia, której działania 
są szczególnie bliskie idei wspierania kobie-
cego biznesu, a ich ambasadorka Danuta 
Stenka jest dla mnie kwintesencją kobiecej siły 
i inspiracją do sięgania po więcej. Jej wizyta 
w naszym salonie DrOKO była wspaniałym, 
motywującym wydarzeniem. Seria soczewek 
progresywnych Varilux jest ceniona przez 
użytkowników, a ja mam pewność, że oferuję 
najwyższą jakość produktów. Łączą nas nie 
tylko biznes i wspólne inicjatywy, lecz także  
postrzeganie świata.  ❏

Anna Rossa-Moczulska
Salony Optyczne Różowe Okulary

w Czy mogę nazwać swoje osiągnięcia 
sukcesem? Chyba jeszcze długa droga 
przede mną. Jestem perfekcjonistką, od-
czuwam niedosyt wiedzy. Thomas Edison 
mawiał: „Nie ma substytutu ciężkiej pracy”, 
więc każdego dnia uczę się czegoś nowe-
go. Wyznaczam sobie nowe cele i dążę do 
ich realizacji. Ciężko pracowałam, by dzisiaj 
znaleźć się w obecnym miejscu. Udało mi 
się wyposażyć salony w wysokiej jakości 
sprzęt do badania wzroku, wprowadzić do 
oferty najwyższej jakości soczewki korekcyjne, 
wdrożyć standardy obsługi. 

w Okulary stały się częścią wizerunku oraz 
dodatkiem ubioru. Kobiety mają większe 
poczucie estetyki, a w połączeniu ze specja-
listyczną wiedzą dotyczącą doboru soczewek 
są znakomitymi doradcami klientów. W innych 
dziedzinach dominują mężczyźni. Generalnie 
płeć nie ma znaczenia, liczą się cechy osobo-
wościowe i umiejętności. Dobry lider to taki, 
który słucha i obserwuje, nie boi się zmian, 
buduje zespół oparty na ich silnych stronach 

i potrafi zdiagnozować obszary rozwojowe 
pracowników, niezależnie, czy pochodzą 
z Marsa, czy z Wenus. 

w Ciągle mamy problemy z nieświado-
mymi uprzedzeniami nie tylko co do płci, 
lecz także religii, orientacji seksualnej, rasy, 
poglądów politycznych. A wszystko to nie 
powinno mieć znaczenia przy doborze ka-
dry. Jednak kobiety muszą udowadniać, że 
zawodowo stać je na więcej, choć często łą-
czą pracę zawodową z prowadzeniem domu 
i opieką nad dziećmi. Uważam, że damskie 
atuty to wielozadaniowość, organizacja 
pracy, dbałość o detale oraz planowanie 
w dłuższej perspektywie. 

w W partnerstwie biznesowym, tak jak 
w życiu, najbardziej cenię: uczciwość, lo-
jalność, szacunek wobec siebie, szczerość, 
profesjonalizm, otwartość. Są one dla mnie 
zarazem kluczowymi czynnikami sukcesu 
i działają w dwie strony. Pracuję w branży od 
ponad 20 lat, przeszłam długą drogę i róż-
ne szczeble kariery. Dwa lata temu, dzięki 

dołączeniu do Grupy Zakupowej Ekspert 
Optyk, rozpoczęłam współpracę z firmą JZO. 
Wprowadziłam do sprzedaży wysokiej jakości 
produkty JZO i Nikon. Nasza współpraca 
dobrze się układa dzięki transparentnym zasa-
dom, otwartości na moje sugestie i zdolności 
reakcji na ciągle zwiększające się oczekiwania 
klientów co do szkieł. ❏
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w Jako magister inżynier optyk, biofizyk 
oraz optometrysta od wielu lat zajmo-
wałam się szeroko pojętą optyką. Byłam 
m.in. managerem w znanej sieci optycznej, 
prowadziłam też franczyzę salonu optyczne-
go. Po trudnym okresie związanym z chorobą 
syna doszłam do wniosku, że już nic nie stanie 
mi na przeszkodzie. W 2010 r. stworzyłam 
Świat Optyki, co pozwoliło mi połączyć za-
interesowania z pracą, było też odskocznią 
od problemów. Wiele zawdzięczam wspar-
ciu męża Łukasza, który kieruje rodzinną 
firmą działającą od wielu lat. Jako jedna 
z pierwszych w moim regionie wprowadzi-
łam profesjonalne doradztwo stylisty opraw 
okularowych i Gabinet Terapii Widzenia dla 
dzieci. Powiększyłam zespół, który pomógł 
mi w rozwoju firmy. Wiele zawdzięczam mojej 
managerce Natalii, która jest moją prawą ręką. 
Nasz pięcioosobowy zespół jest świetnie 
zintegrowany. 

w Dla współpracowników jestem nie 
tylko wymagającą szefową, lecz także 
przyjacielem, osobą, która wysłucha, 
doradzi, ale też pocieszy. Myślę, że kobiety 

dobrze radzą sobie w biznesie, również dzięki 
temu, że słuchają intuicji i umieją działać 
spontanicznie, co pokazuje ich szczerość. 
Jestem konkretną osobą, dużo wymagam 
od podwładnych, ale tylko tego, czego sama 
ich nauczyłam. Oczekuję profesjonalizmu na 
każdym etapie, najważniejsza jest dla mnie 
umiejętność takiej interakcji z pacjentami, by 
zdobyć ich zaufanie i zapewnić im poczucie 
bezpieczeństwa. 

w Jeśli chodzi o wsparcie kobiet, to przyj-
muje ono różne formy – od zorganizowania 
charytatywnego pokazu mody okularowej 
na kaliskim rynku na rzecz samotnej młodej 
matki, która bardzo ciężko zachorowała 
onkologicznie do różnych eventów. Na przy-
kład na Dzień Kobiet klientki otrzymują 
upominki i duże rabaty. Co roku organizuję 
też przed salonem Dzień Dziecka. Jako firma 
wspieramy inne inicjatywy, m.in. WOŚP 
i Szlachetną Paczkę. 

w Uczestniczymy w wielu kampaniach 
społecznych inspirowanych przez JAI 
KUDO, np. „Pomaganie przez badanie” 
czy „Czas na Wzrok”. ❏

Marta Wawrzyniak
Świat Optyki, Kalisz

w Gdy zakładałam w drugiej połowie lat 
90. małą rodzinną firmę, myślałam, że to 
będzie tylko opcja dodatkowej pracy... 
Rozwój firmy wymaga indywidualnego po-
dejścia do biznesu. W pierwszej kolejności 
należy podnosić własne kwalifikacje, szkolić 
pracowników w dziedzinie optyki, doradz-
twa i kontaktu z klientem. Zaowocowało 
to dobrymi relacjami międzyludzkimi oraz 
pozwoliło na dalszy rozwój firmy.

w Jako współwłaścicielce firmy i kobie-
cie łatwiej mi jest dostrzec problemy 
międzyludzkie i w relacjach z klientami. 
Moją szkołą zarządzania zespołem była 
praktyka biznesowa.

Wykładnikiem równouprawnienia jest 
– moim zdaniem – nie płeć, tylko umie-
jętność współpracy w zespole. Dewizą 
naszej firmy jest dostrzeganie drugie-
go człowieka.

w Bardzo sobie cenię w partnerstwie 
biznesowym profesjonalizm i zasady. 
Ponad 25 lat współpracy z JZO pozwoliło 
nam zachować wysokie standardy w biz-
nesie, polegające na zaufaniu, lojalności, 
rzetelności, terminowości oraz szybkiej 
realizacji zleceń. Od trzech lat zacieśniłam 
współpracę z JZO we wdrażaniu nowocze-
snych technologii, wprowadzając na rynek 
optyczny szkła okularowe firmy Nikon. ❏

Anna Derkowska
Centrum Optyczne A.K. Derkowscy, Inowrocław
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w Przygodę z optyką zaczęłam w 1983 r. 
Po trzyletniej nauce u najlepszego optyka 
w Bydgoszczy Józefa Bułatka oraz zdaniu 
egzaminu czeladniczego otworzyłam zakład 
w Mogilnie, który do dzisiaj znakomicie 
prosperuje. Na początku wsparła mnie 
matka. Obecnie w pracy pomagają mi 
panie, które zatrudniam, oraz mój mąż. 
Na przestrzeni ostatnich lat zawód optyka 
bardzo się zmienił. Kiedyś była to branża 
typowo rzemieślnicza, a dziś zajmujemy się 
klientami w szerokim spektrum. Okulary 
to moja pasja, dzięki której codziennie 
rano z uśmiechem wstaję do pracy. Mo-
ją pasję podzielają syn i synowa, którzy 
również prowadzą zakład optyczny. Dzięki 
ich fascynacji nowoczesnymi technolo-
giami także mój zakład wyposażony jest 
w światowej klasy aparaturę. Drugie ważne 
źródło zawodowego sukcesu to rozwijanie 

kompetencji, podnoszenie kwalifikacji, 
aby profesjonalnie, bezpiecznie i uczciwie 
świadczyć usługi. 

w Obecnie coraz więcej kobiet stawia 
na siebie i swój własny rozwój. Ćwiczą 
umiejętności potrzebne do osiągnięcia 
sukcesu zawodowego, zyskując pewność 
siebie i pełną samodzielność. Dobrze, że 
w Polsce powstaje wiele projektów, które 
ułatwiają kobietom zakładanie własnych 
biznesów. 

w W moim partnerze – JZO – cenię to, 
że ma szerokie perspektywy bizneso-
we, a współpraca z nim zapewnia bez-
pieczeństwo. Podobają mi się kampanie 
edukacyjne, akcje charytatywne polegające 
na badaniu przesiewowym wzroku wśród 
najmłodszych. Ważną kwestią jest też szyb-
kość i dokładność realizacji zamówień. ❏ 

Ewa  
Górska-Bernaciak
Zakład Optyczny  
Ewa Górska-Bernaciak, Mogilno

w Podstawowym źródłem sukcesu w każ-
dej branży są: pracowitość i odwaga po-
dejmowania mądrych decyzji, ale też 
ryzykowania i wykorzystywania okazji oraz 
prawo do błędów. Należy odczuwać trochę 
strachu, jednak nie może on sprawiać, że się 
zatrzymujemy. Jego zadaniem jest motywo-
wanie, podsycanie naszej waleczności, a także 
sprawienie, że praca będzie wyzwaniem, pasją 
i motorem do rozwoju. Nade wszystko ważny 
jest optymizm.

w Kobieca przewaga względem męż-
czyzn to przede wszystkim zarządzanie 
w oparciu o empatię, te wszystkie cechy, 
które budują kobiecą energię: ciepło, zdol-
ność robienia kilku rzeczy naraz, troska, 
hojność, szacunek i zrozumienie. Tego nie 
znajdziemy w męskim, twardym, czarno-
-białym świecie. Zbiór typowo kobiecych 
cech pozwala nadać biznesowi wyjątkowy 
charakter, podejść do każdego pacjenta 

Kinga Michałowska 
Centrum Optyczne Michałowska, Pniewy

w W biznesie i we współpracy z JAI KUDO 
cenię jasne zasady, przejrzystość warun-
ków, grę fair. Wizjonerzy i osoby otwarte 
na zmiany, nowości, myślenie to dla mnie 
najlepsi partnerzy w kształtowaniu firmy. 
Tylko w takim gronie możemy się rozwijać, 
budować silny biznes, odporny na zagro-
żenie konkurencją czy wichrem zmian. ❏

indywidualnie, pozwolić mu poczuć energię 
miejsca, które dla niego budujemy, i sprawić, 
że będzie chciał wracać.

w Wspieram kobiece inicjatywy, jeśli 
są szczere, oparte na chęci budowa-
nia, tworzenia czegoś wyjątkowego 
i jeśli widzę w tym też ciężką pracę. 
Po latach pracy nauczyłam się rozpozna-
wać fałsz w biznesowych działaniach, 
chęć poklasku najczęściej tanim lub 
czyimś kosztem. Znam kobiety silne, 
pewne siebie, twórcze; spotkania z ni-
mi pchają nas zawsze do przodu, nie 
pozwalają się poddawać. Nie lubię sło-
wa „równouprawnienie”, samo w sobie 
kategoryzuje. Nie chcemy rywalizować 
z mężczyznami, chcemy dawać to, co 
mamy najlepsze, spełniać marzenia, żyć 
świadomie i z pasją, nie ustawać w dą-
żeniu do celu, a od mężczyzn brać to, 
co w nich najfajniejsze, dobre i twórcze. 

33
MANAGER REPORT 

styczeń–luty 2022

GOSPODARKA
optyka jest kobietą



Marta Szaflik
okulistka, Warszawa

w Zajmuję się przede wszystkim okuli-
styką, jestem lekarzem. Lekarką oku-
listką – tak przecież jest poprawnie. 
Chociaż czasem śmieszy mnie tworzenie 
odmian żeńskich od wszystkich zawodów, 
to jednak nie sposób nie zauważyć, że 
coraz więcej kobiet gra pierwsze skrzyp-
ce w wielu inicjatywach okulistycznych 
czy optycznych.

w Dziedziny związane z okiem się prze-
nikają. Okulistyka. Optyka. Ortoptyka 
czy też obecna w Polsce stosunkowo od 
niedawna optometria. W codziennej prak-
tyce wykorzystanie wiedzy i współpraca 
osób ze wszystkich tych dziedzin dają 
możliwość holistycznego podejścia do 
problemu pacjenta. Dobre zrozumienie 
współistnienia i przenikania się tych branż 
otwiera możliwości szerokiej współpracy. 

w Od ponad 25 lat prowadzimy wspólnie 
z mężem Salony Optyczne OPTOM Lesz-
czyńscy. Łączy nas miłość, pasja i marzenia. 
Tworzymy zgrany team, do którego w ostat-
nim czasie dołączyła córka. Prowadzona 
rodzinnie firma daje nam stabilizację finan-
sową, a dzięki zaangażowaniu zespołu mogę 
się realizować społecznie. Jestem pierwszą 
w historii kobietą, która została starszym 
cechu. To dla mnie ogromne wyróżnienie 
i wyzwanie, gdyż w zarządach pokrewnych 
organizacji zasiadają głównie mężczyźni, 
choć branża optyczna to w większości ko-
biety. Zdobyłam ogromne zaufanie wśród 

Małgorzata Leszczyńska
Cech Optyków  w Warszawie

optyków, ponieważ wsłuchuję się w ich 
potrzeby i realizuję sprawy ważne dla branży. 
Mam umiejętności przywódcze i trenerskie, 
które wykorzystuję do dzielenia się z innymi 
wiedzą i doświadczeniem. Ostatnim sukce-
sem, z którym jestem identyfikowana, jest 
Polski Numer Optyka – PNO – nadawany 
przez Cech Optyków w Warszawie osobom 
kierunkowo wykwalifikowanym. 

w Kobiety odnoszą sukcesy, bo szybko się 
uczą, mają intuicję i zdolności wykonywania 
wielu czynności w jednym czasie. Potrafią 
sobie zwizualizować cel i krok po kroku iść 
do przodu. Nie zrażają się pomimo krytyki 
i porażek. To daje im ogromną przewagę 
w biznesie, dlatego lepiej radzą sobie na 
kierowniczych stanowiskach. Współpraca jest 
dla nich istotą rozwoju firmy i wykorzystują 
ją do prowadzenia biznesu. 

w Chociaż mówi się, że mamy rów-
nouprawnienie, kobiety nadal są dys-
kryminowane. Ogólnie uważa się nas 
za gorsze od mężczyzn, co według mnie 
mija się z prawdą. Owszem, jesteśmy bar-
dziej uczuciowe, częściej działamy pod 
wpływem impulsu, trudniej panujemy nad 

emocjami. To daje nam ogromną przewagę, 
gdyż szybciej rozpoznajemy złe intencje, 
łatwiej rozwiązujemy konflikty i skrupulat-
nie zdobywamy doświadczenie. Potrafimy 
łączyć życie rodzinne i biznesowe, osiągając 
przy tym ogromne sukcesy. 

w Uczciwość i dobre relacje to elementy, 
które w partnerstwie biznesowym cenię 
najbardziej. Podstawą sukcesu jest zaufa-
nie. Czynnie działam na rzecz edukowania 
środowiska. Od kilku lat jestem ekspertem 
w kampanii edukacyjnej KRIO. Jako star-
szy cechu zaś zabiegam o to, aby o dobre 
widzenie dbał odpowiednio wykształcony 
personel. Zależy mi na doprowadzeniu do 
regulacji zawodu. 

w Współpracuję z firmami, z którymi 
łączą nas wspólne wartości. Pomagam 
przedsiębiorcom optymalizować koszty 
prowadzenia biznesu, tworząc grupę za-
kupową. W ten sposób daję im możliwość 
konkurowania na rynku zdominowanym 
przez sieci handlowe. Uczestniczę w wie-
lu akcjach wspierających indywidualne 
salony optyczne organizowanych przez 
dostawców produktów handlowych. ❏ 

w Jako lekarka okulistka skrupulatnie 
oceniam, wykorzystując swoją wiedzę 
przy wsparciu najnowszych technologii, 
stan zdrowia oczu, a często nie tylko ich. 
Wiadomo, oczy to zwierciadło duszy, a tak 
naprawdę zwierciadło stanu zdrowia nasze-
go ciała. To właśnie na dnie oka możemy 
ocenić stan chociażby naczyń krwiono-
śnych bez traumatyzacji pacjenta. Tak, tak, 
o okulistyce moglibyśmy rozmawiać długo. 
Wracając jednak do wsparcia i współpracy 
w ramach inicjatyw „ocznych” – współpra-
cujemy, na co dzień dbając o pacjentów, 
konsultując ich, lecząc, znajdując najlepsze 
rozwiązania. Oczywiście także wspierałam 
i wspieram całą sobą oraz w mediach ini-
cjatywy szerzące wiedzę i świadomość 
konieczności badania oczu, ale także cho-
ciażby taką ogólnopolską akcję jak „Czas 
na Wzrok”. Wspieram propagowanie wiedzy 

o najnowszych rozwiązaniach optycznych, 
takich jak okulary progresywne, czy akcję 
badań wzroku u dzieci itd. Kolejne inicjaty-
wy są w toku. A o oczy trzeba dbać. Może to 
brzmi trywialnie, ale gdy pomyślimy, że jest 
to zmysł, którym odbieramy ponad 80 proc. 
informacji o otaczającym nas świecie, po-
wyższe zdanie nabiera mocy. Moc – ona 
też jest kobietą. ❏
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w W 2002 r. podjęłyśmy życiową decyzję o założeniu własnej 
gazety. Tworzyłyśmy ją małymi kroczkami, nie nastawiając się na 
zyski, ale przede wszystkim kierując się ideą możliwości edukacji 
środowiska; podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pokazania 
kierunku zmian w jakości obsługi klienta, nowoczesnego wyglądu 
salonu oraz jego wyposażenia. Nawet nie wiemy, kiedy i jak nasza 
gazeta stała się podstawową i obowiązkową lekturą każdej osoby 
z branży optycznej. Dzięki otwartości autorytetów z branży widzą-
cych konieczność zmian i współpracy ośrodków akademickich 
wychowaliśmy na gazecie „Optyka” zupełnie nowe pokolenie 
optyczne i optometryczne. 

w 20 lat temu, gdy poznawałyśmy branżę, osobami decyzyjnymi 
byli przede wszystkim mężczyźni, ale to specyfika tamtego 
czasu. Jako młodym kobietom nie było nam łatwo. Zmiany na-
stępowały powoli, teraz kobiet jest zdecydowanie więcej. Jest to 
znaczna i zauważalna różnica, co widać zwłaszcza po kolejnych 
rocznikach studentek i studentów optyki i optometrii. 
Bywa, że kobiety radzą sobie lepiej jako managerki, ale – naszym 
zdaniem – nie zależy to od płci, ale od predyspozycji osobistych. 
Według nas, jeśli ktoś jest dobrym liderem, to potrafi skompletować 
zespół, zarządzać nim i poprowadzić skutecznie do celu, niezależnie 
od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna.

w Pomimo zmian wciąż 
w niektórych zawodach 
kobietom jest trudniej niż 
mężczyznom i otrzymują 
mniejsze wynagrodzenia. 
Równouprawnienie polega na 
ocenie osobowości i predyspo-
zycji zawodowych, a nie płci. Do 
prawdziwej równości jeszcze wiele 
brakuje, nie tylko w sferze zawodowej, 
lecz także domowej. 

w Na ulicy i w mediach widać, że coraz więcej ludzi świetnie 
wygląda w okularach. Dzięki kampaniom społecznym wiedzą, jak 
często i w jaki sposób powinno być przeprowadzane prawidłowe 
badanie i jakie produkty są obecnie dostępne. Częściej badają wzrok 
swój i swoich dzieci, a co za tym idzie – częściej zmieniają okulary. 
Wysoko oceniamy zaangażowanie Grupy Essilor w społeczne kampanie 
uświadamiające ludziom, jak ważny jest wzrok. To także zmotywo-
wało inne firmy (dystrybutorów, producentów czy salony optyczne) 
do podobnych działań. Wszystkie te inicjatywy, a głównie kampanie 
i szerokie działania społeczne Grupy Essilor, silnie wpływają na rozwój 
całej branży optycznej. ❏

Magdalena Lis i Monika Gawinowicz
magazyn „Optyka”, Warszawa

w Interoptyka powstała w 1991 r. jako firma rodzinna, ukierunko-
wując swoje działania na potrzeby rozwoju branży optycznej w Pol-
sce. W rodzinnym biznesie pomagam od 15. roku życia. Od 2007 r. 
zarządzam firmą razem z mamą, przy wsparciu merytorycznym taty 
Waldemara Maciejewskiego, inżyniera mechaniki precyzyjnej i optyki. 
Jednocześnie ukończyłam studia na dwóch kierunkach artystycznych: 
na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
oraz fotografii w łódzkiej szkole filmowej PWSFTViT. Brałam udział 
w wielu prestiżowych, międzynarodowych konkursach i wystawach, 
uzyskując najwyższe wyróżnienia i nagrody. To właśnie połączenie 
działalności w biznesie, pracy naukowej i twórczości artystycznej ma 
wpływ na wyjątkową jakość usług świadczonych przez Interoptykę. 
Sztuka i optyka to fascynujące i powiązane ze sobą dziedziny, które 
przenikają się nawzajem w wielu obszarach. 

w Bardzo ważna jest dla mnie strona estetyczna wydawanego 
przez nas od 1991 r. magazynu „OKO”. Prezentujemy w nim 
w minimalistycznej i estetycznej szacie graficznej piękno opraw 
okularowych. Na jego łamach na przestrzeni 30 lat zadebiutowało 
ponad 1000 firm i marek optycznych. Magazyn „OKO” służy konso-
lidacji środowiska optycznego, optometrycznego i okulistycznego 
w Polsce. Od 30 lat dostarczamy informacji na temat najnowszych 
trendów, źródeł zaopatrzenia, kontaktów handlowych i ważnych 
wydarzeń branżowych. Z mojej inicjatywy od wielu lat wspieramy 
Światowy Dzień Wzroku, zachęcając polską branżę optyczną do 
włączania się w jego obchody. Od 2016 r. wydajemy „OKO Trendy” 
– pierwsze wydawnictwo dla konsumentów koncentrujące się na 
zdrowiu oczu i modzie okularowej, które znacznie poszerza krąg 

odbiorców, docierając bezpo-
średnio do klientów salonów 
optycznych. 

w Kobiety stanowią 90 proc. 
zespołu redakcyjnego magazynu 
„OKO”. Uważam, że najbardziej war-
tościowa jest niehierarchiczna atmosfera 
charakterystyczna dla kobiecego zespołu. Staramy się skupiać 
na pozytywnych aspektach i celach oraz spełniać swoją misję 
najlepiej jak to możliwe. 
W branży optycznej działa wiele wspaniałych kobiet, które po-
dziwiam i których inicjatywy staram się wspierać, m.in.: Invisible 
Exhibition – Niewidzialna Wystawa, której dyrektorką jest Małgorzata 
Szumowska. W 2018 r. włączyłam się do ważnej akcji społecznej 
„Ścieżka dostępu – podziel się przestrzenią” (zainicjowanej przez 
Niewidzialną Wystawę), której celem jest poszerzenie świadomości 
wśród osób widzących w kwestii dostosowania infrastruktury dla 
osób z dysfunkcją wzroku.

w W partnerstwie biznesowym najbardziej cenię sobie kon-
centrację usług na potrzebach klienta, dbałość o potrzeby 
społeczeństwa, innowację i ekologię. Nasza współpraca z Grupą 
Essilor spełnia wszystkie te kryteria. Staramy się wspierać inicja-
tywy i akcje charytatywne Grupy na łamach magazynu „OKO” 
oraz w mediach społecznościowych. W ubiegłym roku wzięliśmy 
też udział w międzynarodowych konferencjach szkoleniowych 
zorganizowanych przez Grupę Essilor. ❏ 

Izabela Maciejewska
Interoptyka, magazyn „OKO”, Łodź
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 W środowisku szeroko pojętej ochrony 
wzroku liczą się profesjonalizm, 

wiedza, mądrość i doświadczenie, a te 
połączone z empatią i intuicją stają się 
źródłem obfitości, co powoduje, że w tej 
branży sukces jest kobietą.

Słowo „sukces” wymaga jednak definicji 
i dla mnie oznacza działanie na najwyż-
szym poziomie możliwości jednostki. Dla 
jednych sukces to suma porażek i uporu, 
który nie pozwolił się poddać w trudnych 
momentach. Dla innych to ciężka praca, 
konsekwencja i jasna wizja celu. 

w Na sukces każdego przedsiębiorstwa 
pracują wszystkie jego ogniwa. Dlatego 
warto otaczać się osobami godnymi zaufa-
nia, odpowiedzialnymi oraz posiadającymi 
odpowiednie kwalifikacje. Kluczową rolę 
w zarządzaniu firmą odgrywa pierwiastek 
ludzki – to brzmi totalnie jak truizm, ale 
pamiętajmy o tym, że nadrzędnym celem 
jest profesjonalizm, dążenie do perfekcji 
w zakresie oferowanych usług, komunikacji 
z otoczeniem biznesu czy kształtowania 
wizerunku firmy. 

Zespół powinien zdawać sobie sprawę, 
że ciągłe inspirowanie, usprawnianie 
i dążenie do doskonałości to naturalna 
maksymalizacja efektów i nie jest ważne, 
czy to mężczyzna, czy kobieta nim kieruje, 
ważny jest człowiek. Każdy według swoich 
indywidualnych talentów powinien wy-
korzystywać atuty z korzyścią dla firmy. 
Przekonania o własnej wartości, pozytywne 
myślenie, optymizm, energia, pewność 
siebie oraz umiejętności wsparte jednocze-
snym zachowaniem uważności, mądrości 
i pokory pozwalają realizować wyznaczo-
ne cele. Nie jest tajemnicą, że biznes lubi 
cierpliwość i przemyślane wybory. Każda 
decyzja wiąże się zarówno z ryzykiem, jak 
i odpowiedzialnością. 

w Jestem przeciwniczką wszelkich po-
działów na płeć: fizyczną, genetyczną, 
biologiczną, społeczną, grupę etniczną, 
wiek, preferencje seksualne itd. Jeśli 
jednak postawimy pytanie, co stanowi 
siłę kobiet w biznesie, okaże się, że jest to 
zarówno empatia, dzięki której możemy 
pochwalić się zmysłem analitycznym oraz 
intuicją, jak i kompetencje miękkie. Pełnią 
one kluczową funkcję nie tylko w obszarze 

zarządzania zasobami ludzkimi, lecz także 
podczas procesów negocjacyjnych. Prowa-
dzenie biznesu nie jest bynajmniej domeną 
mężczyzn, tym bardziej że na rynku pracy 
nie brakuje odważnych i przedsiębiorczych 
kobiet, które coraz częściej biorą biznesową 
przyszłość firmy we własne ręce.

Badania jednoznacznie wskazują na to, że 
struktury, którymi kierują kobiety, cechują się 
wyższym poziomem sprzedaży, większą sta-
bilnością cen oraz lepszą sytuacją finansową. 
Ponadto my, kobiety, jesteśmy zdecydowanie 
bardziej otwarte na różnorodność i chętnie 
konfrontujemy się z opiniami z zewnątrz. 
Nawet jeśli im nie ulegamy, a tym bardziej jeśli 
opinie te są diametralnie różne od naszych.  
Wyróżnia nas brak radykalizmu i polaryzacji 
oraz świadome wybory.

w Co jeszcze różni lidera kobietę i męż-
czyznę? Jak wspomniałam, nie lubię 
rozmawiać o podziałach i jestem za tym, 
żeby mówić o tym, co nas łączy. W tym 
wspólnym zbiorze kobiety cechuje zwykle 
większy optymizm i mniejsza skłonność 
do podejmowania ryzykownych decyzji 
oraz myślenie długoterminowe. W każdej 
sytuacji mamy przygotowany plan dzia-
łania, który można implementować, gdy 
strategia biznesowa nie przekłada się na 
zaplanowane efekty. Zdecydowana więk-
szość kobiet realizuje się w obszarach, 
które zna, oraz branżach, które rozumie, 
ale bardzo lubię wyzwania. Jest to zatem 
doskonały sposób na osiągnięcie bizneso-
wego sukcesu, szczególnie w momencie, 
w którym praca jest naszą pasją, tak jak 
dla mnie okulistyka.

Otwartość na wiedzę i zadawanie pytań 
stanowią motywację do działania. Zada-
wanie pytań, odpowiednie przygotowanie 
merytoryczne i kompetencje do prowa-
dzenia firmy sprzyjają samorealizacji. 
Kobiety liderki doskonale radzą sobie 
z wyzwaniem i wielopoziomowością za-
dań, są wszechstronne i uważne. Kultura 
patriarchalna bezrefleksyjnie promująca 
męski wzorzec jest nie lada wyzwaniem 
w świecie biznesu, dlatego silne kobiece 
osobowości, zdające sobie sprawę z wa-
gi zaangażowania w życie i firmę, mają 
większą szansę na pokonanie tych ste-
reotypów i odnalezienie swojego miejsca 
w świecie, w którym nie ma sentymentów. 

Schematy są po to, by je łamać, a okazje, 
aby je wykorzystywać. Rola kobiet w biz-
nesie sukcesywnie rośnie – to pozytywny 
trend, który korzystnie wpływa na stan 
całej gospodarki.

w Z mojej perspektywy najważniejsze jest 
dążenie do realizacji własnych marzeń 
i celów. Właśnie z tego powodu kobieta 
prowadząca firmę niezależnie od branży 
powinna być przekonująca i zdecydowana 
w relacjach z męskimi współpracownikami 
i kontrahentami, ale zarazem nie musi się sta-
rać udowadniać swoich kompetencji, zanim 
nawiąże długofalowe kontakty biznesowe. 
I mężczyznom, i kobietom proponuję nie 
zadawać wciąż pytań o równouprawnienie, 
tylko zmienić założenia, myślenie i działać. 
Zadając takie pytania, zamykamy przestrzeń 
i potwierdzamy jego brak!

Odpowiedź na pytanie, czy kobiety wspie-
rają się odpowiednio mocno, brzmi: nie-
stety nie! Od dziecka wychowywane są 
raczej w paradygmacie rywalizacji. Ale 
zmiany modeli rozwoju osobistego oraz 
kobieca energia i prawda zmieniają świat. 
W przestrzeni zawodowej nadal, szczegól-
nie w obszarze medycyny, patriarchat jest 
wszechobecny. Zwykle boją się konkurencji, 
powiedzmy to wprost, osoby małej wiedzy. 
Dla mądrego naukowca drugi człowiek 
jest pretekstem do rozwoju i współpracy, 
a jeśli także rywalizacji, to tylko pozytywnej 
i konstruktywnej. ❏

Anna Maria Ambroziak 
specjalistka okulistyki, Centrum Okulistyczne Świat Oka, Warszawa
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Optyka
jestkobietą

Silny kobiecy team (od lewej): Natalia Woźniak, Ewelina Macuga-Strojek, Justyna Skrzypek, Monika Zosowska i Ewa Żebrowska
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Justyna Skrzypek. Od ponad 20 lat związana z marketingiem 
i komunikacją marketingową na kluczowych stanowiskach, m.in. w agencji 
McCann oraz firmie PUMA. Od 2014 r. piastuje stanowisko Country 
Marketing Director Poland & Baltics w Grupie Essilor, firmie będącej 
światowym liderem branży optycznej. Kreatorka i inicjatorka programu 
edukacyjnego „Czas na Wzrok” na temat ochrony i pielęgnacji wzroku 
wśród polskiego społeczeństwa. Jako pierwsza w branży optycznej 
zaprosiła do współpracy przy promowaniu najważniejszego zmysłu – 
wzroku – ponad 100 celebrytów i influencerów, w tym silne osobowości 
kobiece, które realizują w niestandardowy sposób zadania edukacyjne. 
Działania te wspierają co roku m.in. Danuta Stenka, Marzena Rogalska, 
Małgorzata Rozenek, Katarzyna Cichopek, Magda Steczkowska 
i wiele innych. Współautorka ogólnopolskiej akcji „Zobacz Lepszą 
Przyszłość”, dedykowanej dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczo-
wychowawczych. 
Inicjatorka projektu „Optyka jest kobietą”, który pokazuje, jak polskie kobiety, 
zarówno w Grupie Essilor (Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO), jak i niezależne 
polskie optyczki zawojowały świat oraz jak rozwinęły swoje biznesy w zawrot-
nym tempie mimo pandemii, kryzysu i wielu innych utrudnień. 

w Przyszłość jest kobietą – to moje motto 
życiowe, które zawiera w sobie wszyst-
ko to, w co wierzę, co cenię i co jest mi 
bliskie. Jako kobiety mamy niesamowite 
kompetencje oraz potrójną inteligencję, 
która daje nam tę niezwykłą siłę i prze-
wagę nad światem: inteligencję związa-
ną z mózgiem, inteligencję serca oraz tę 
trzecią, wyjątkową, która odróżnia nas 
od mężczyzn – inteligencję zlokalizowa-
ną w okolicy brzucha, tzw. „gut feelings”. 
To jednak niejedyne cechy kobiet, które 
stawiają je na wygranej pozycji w naszej 
nowej rzeczywistości, przemieniającej wie-
le aspektów życia w procesy sterowane 
sztuczną inteligencją. Z punktu widzenia 
nauki są dużo lepiej przystosowane do 
nowej cywilizacji, bo przez setki lat dbały 
o ognisko domowe i wykształciły w sobie 
umiejętność rozumienia emocji.

w Podczas ostatniego globalnego załama-
nia naszej starej rzeczywistości generalnie 
kobiety poradziły sobie znacznie lepiej niż 
mężczyźni i wyszły z tej szokującej zmiany 
jeszcze silniejsze. Wiele światowych badań 
potwierdziło to, że w sytuacji dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości to właśnie 
kobiety zakasały rękawy i stanęły odważnie do 
walki o przetrwanie. Założyły nowe biznesy, 
stanęły na czele największych korporacji, 
przebranżowiły się dynamicznie oraz przysto-
sowały szybciej i lepiej do nowych warunków. 
Tak też się stało w branży optycznej. Dynamika 
zmian była tutaj najwyższa od lat i to właśnie 
pomysłowość i otwartość na zmianę kobiet 
dała taki piękny rozwój tego sektora. Pokazują 
to najnowsze badania przeprowadzone przez 
BIGRAM i THINK TANK wraz z Grupą Essilor 
(Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO), gdzie rola 
kobiet w biznesie optycznym eksplodowała 
do niewyobrażalnych wartości. 

w Czym jest ta sekretna, kobieca, we-
wnętrzna siła, która jest w stanie odmie-
nić losy naszego świata? Po pierwsze, ta 
siła drzemie w każdej z nas bez wyjątku. 
Każda kobieta rozkwita i wykorzystuje swój 
nieograniczony potencjał, jeśli czuje się 
kochana, szanowana i doceniona przede 
wszystkim przez samą siebie. Jeśli speł-
ni te warunki, to uzyskuje stan harmonii 
i przez to osiąga niewyobrażalny poziom 
sprawczy. To jest właśnie ta wewnętrzna 
siła kobieca, która nie może się równać 

Justyna Skrzypek 
Country Marketing Director,  
Essilor Group Poland & Baltics
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w Od 2009 r. prowadzę ogólnopolską 
akcję edukacyjną „Czas na Wzrok” do-
starczającą ogromną dawkę wiedzy 
o tym, jak dbać o najważniejszy ze zmy-
słów, prezentującą rozwiązania w posta-
ci okularów szytych na miarę, a przede 
wszystkim zwracającą uwagę rodziców 
na regularne badania wzroku dzieci. Akcja 
została doceniona przez jury konkursu 
„Złote spinacze”, co tylko potwierdza, jak 
ważne w skali kraju są tego typu działania. 
W tym roku akcja wspiera Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, która tym razem – pod 
hasłem „Przejrzyj na oczy” – zbiera środki 
na urządzenia zapewniające najwyższe 
standardy diagnostyki i leczenia wzroku 
dzieci. Nasz cel to przeprowadzenie przez 
salony optyczne bezpłatnych, przesiewo-
wych badań ostrości wzroku dzieci w wieku 
5–18 lat. Grupa Essilor przekaże 2300 par 
okularów korekcyjnych dla najbardziej 
potrzebujących najmłodszych Polaków. 
Akcja realizowana jest z polskimi salonami 
optycznymi. 

w Wiele uwagi poświęcam rozwojowi 
marki Inteligentnych Szkieł Transitions 
w Polsce, a także w krajach bałtyckich. To 
zaawansowana technologia, która ma po-
magać chronić wzrok użytkowników przed 
szkodliwym nadmiarem światła niebieskiego 
w pomieszczeniach, a także na zewnątrz. 

Dopasowują się one do ilości światła, bę-
dąc przejrzyste wewnątrz, a zabarwione na 
zewnątrz. Dzisiaj jest to niezmiernie ważne, 
kiedy dorośli i dzieci spędzają mnóstwo go-
dzin przed ekranami, a ponadto chcemy być 
modni i lubimy się wyróżniać. 

w Kolejna moja aktywność to rozwój 
digitalizacji w Grupie Essilor i wsparcie 
polskich optyków w tym obszarze. Pan-
demia spowodowała, że niezbędne okazały 
się rozwiązania w postaci e-konferencji, 
zaawansowanych narzędzi na stronach 
internetowych: wirtualne przymierzalnie, 
kreator szkieł czy umawianie wizyt i konsul-
tacji online. W ten sposób dostarczyliśmy 
naszym klientom narzędzia i pokazaliśmy 
możliwości rozwoju ich biznesów w sieci.

w Moje zaangażowanie i pasja do wykony-
wanych zadań, uśmiech i bezinteresowne 
wsparcie to paliwo napędowe dla moich 
współpracowniczek,  przyjaciółek i zna-
jomych.  W pracy na co dzień spotykam się 
z zespołami z trzech spółek, wyjątkowymi 
kobietami z obszarów m.in. marketingu, 
sprzedaży i finansów. Najlepszą nagrodą 
jest patrzenie, jak te bezpośrednio współpra-
cujące ze mną rozwijają swoje umiejętności 
i mają ogromną radość i satysfakcję z wyko-
nywanych zadań. Przy tej okazji chciałabym 
im podziękować i życzyć wszystkim kobietom 
spełnienia i samorealizacji. ❏

Ewa Żebrowska 
Country Media,  
Digital & Communication 
Manager,  
Essilor Group Poland & Baltics,  
Transitions Ambasador  
Poland & Baltics

z żadną inną i ma szansę uzdrowić naszą 
cywilizację. Dzięki połączeniu tej czystej ko-
biecej energii i mocy z trzech poziomów jej 
inteligencji mamy niepowtarzalną szansę 
zorganizować ludzkość w oparciu o nowe, 
lepsze zasady.

w Jestem pewna, że właśnie my, sza-
nujące się, świadome i silne kobiety, 
szczere wobec siebie i wspierające się 
nawzajem, będziemy w stanie dokonać 
tej ogromnej zmiany, aby uratować naszą 
planetę przed totalną destrukcją. Słychać 
to już w kuluarach wielkiego świata polityki. 
Nadszedł czas kobiet i bardzo jestem z tego 
powodu szczęśliwa. W Grupie Essilor już 
dawno zauważyliśmy, że kobiety są siłą 
napędową branży optycznej, i stworzyli-
śmy dla nich nieograniczone możliwości 
rozwoju. Kluczowe stanowiska kierownicze 
w połowie zajmują już kobiety. 
Nieprzypadkowo spełniłam też tutaj swo-
je marzenie, aby zbudować silny zespół 

wyjątkowych, utalentowanych osób, skła-
dający się w zdecydowanej większości 
z kobiet, o których wiem, że są najlepsze 
i razem ze mną zdobędą wszystkie galak-
tyki branży optycznej. To uczucie, kiedy na 
spotkaniu kreującym pomysły na kolejny 
rok dynamicznego rozwoju ochrony wzro-
ku, digitalizacji branży optycznej, edukacji 
i nowych sposobów dotarcia do klienta 
przerzucamy się pomysłami, dajemy wy-
raz swojej ogromnej pasji do optyki, wiary 
w sukces i w to, że zdobędziemy kolejne 
szczyty razem – jest bezcenne. Nie ma nic 
piękniejszego i mocniejszego niż współpra-
cujące ze sobą kobiety, wspierające się na 
każdym kroku i broniące siebie nawzajem, 
a przy okazji czerpiące radość z budowania 
czegoś historycznego. Wiemy już wszystkie 
doskonale, że tylko razem sięgniemy gwiazd.

w Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną. 
To zespoły marketingu, edukacji i szkoleń, 
składające się z wyjątkowych i pełnych 

pasji, wspierających się wzajemnie współ-
pracowników, w dużej mierze z kobiet. Po 
7 latach pracy w Grupie Essilor udało mi 
się go stworzyć. Cieszy mnie najmniejszy 
sukces każdej z nich, prywatny i zawodowy. 
Z przyjemnością też patrzę, jak każda z nich 
pnie się po szczeblach kariery, rozwijając 
swoje wyjątkowe talenty i nie niszcząc przy 
okazji nikogo z zespołu, tylko zapraszając 
innych współpracowników do wspólnej nie-
powtarzalnej biznesowej podróży. Wiem, że 
nie wszędzie jeszcze ta solidarność kobieca 
i w ogóle współpraca korporacyjna zacho-
dzi. Liczę, że właśnie branża optyczna da 
wspaniały przykład, aby zamiast podstawiać 
nogę drugiej kobiecie, lepiej podać jej rękę 
i zobaczyć, co się stanie. Myślę, że właśnie 
dawanie sobie szansy i silna wiara w siebie to 
kluczowe pierwiastki nowej planety współ-
pracujących, silnych i świadomych kobiet 
w branży optycznej. W końcu przyszłość 
i optyka są kobietą. ❏
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w Zespół marketingu JZO to silny 
kobiecy team, który doskonale 
dostrzega, rozumie i zaspokaja 
potrzeby współczesnych konsu-
mentek. To nasz niezwykle ważny 
atut. Jak wiemy, to kobiety stoją za 
większością decyzji zakupowych. 
Dlatego do naszych kampanii mar-
ketingowych angażujemy właśnie 
kobiety, które są silnymi i uznanymi 
autorytetami. W ubiegłych latach 
współpracowaliśmy z Krystyną Czu-
bówną, a w tym roku rozpoczynamy 
kolejną kampanię z udziałem Ma-
rzeny Rogalskiej. Według mnie tylko 
kobieta może tak naprawdę najlepiej 
zrozumieć, dlaczego to takie ważne, 
aby zachować młodość spojrzenia 
na zawsze. To nasz przepis na sukces, 
dlatego tak dobrze wychodzą nam 
kolejne pomysły na przywracanie 

wszystkim ludziom perfekcyjne-
go widzenia.

w W marketingu JZO zajmujemy się 
stroną produktową marki JZO i Ni-
kon. W 2021 r. wprowadzono wiele no-
wości produktowych na rynek optyczny 
w ramach JZO – szkła progresywne 
Senseo, powłoka antyrefleksyjna Aura 
Max UV, Inteligentne Szkła Transitions 
Xtractive Polarized. Szkła progresywne 
Senseo otrzymały Złoty Medal Targów 
Optyka 2021. Od niedawna optycy 
mogą korzystać z unikalnego na ska-
lę światową interaktywnego salonu 
optycznego Nikon Store. 

w Uważam, że kluczem do sukcesu 
jest wspaniała atmosfera i bardzo 
dobry duch współpracy, który wy-
kształcił się w naszym zespole właśnie 
dzięki kobietom. ❏

w W pracy bardzo często współpra-
cuję z kobietami. W moim zespole 
marketingowym w Essilor Polonia są 
same kobiety. Różnią nas wiek, zacho-
wanie, systemy wartości, mamy różne 
doświadczenia, ale to, co nas łączy, to 
wspólnota, jaką tworzymy, prawdziwy 
zespół. Pandemia pokazała, że możemy 
na siebie liczyć. Gdy przeżywałam bardzo 
trudne chwile, moja szefowa i cały mój 
zespół przejęły wszystkie projekty, tak 
abym ten trudny czas w pełni poświęciła 
rodzinie. Kiedy jedna z nas pozostawała 
w domu z powodu choroby, inne przy-
jeżdżały do niej z zakupami. Jesteśmy 
elastyczne, multizadaniowe, szybko 
dostosowujemy się do zmian. A przede 
wszystkim ufamy sobie, dlatego praca 
w domu w sytuacjach awaryjnych nie 
stanowi dla nas problemu. 

w Często kontaktuję się z wyjątkowy-
mi liderkami biznesu – optyczkami 

z całej Polski. To charyzmatyczne ko-
biety, właścicielki salonów optycznych, 
które wiedzą, jak rozwijać swoje firmy. 
Są otwarte na nowe trendy w komuni-
kacji marketingowej. Od lat ambasa-
dorką kampanii  Varilux – najlepszych 
soczewek progresywnych – jest znako-
mita aktorka Danuta Stenka. 

w Od dawna analizuję wiele ba-
dań dotyczących zachowań konsu-
menta. Wiemy, że to właśnie kobiety 
w większym stopniu dbają o zdrowie 
swoje i swojej rodziny, to zdrowie dla 
większości z nas jest najwyższą warto-
ścią. Dlatego w wielu naszych mate-
riałach marketingowych dotyczących 
ochrony wzroku zwracamy się właśnie 
do kobiet.

w Cieszę się, że pracuję w sektorze, 
w którym to kobiety są inicjatorka-
mi zmian i wyznaczają nowe trendy 
zachowań rynkowych. ❏

Monika Zosowska 
Essilor Polonia, Marketing Manager, Poland & Baltics

Ewelina Macuga-Strojek 
JZO, Marketing Manager Poland, Lithuania, Latvia & Ukraine
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w Bliski jest mi temat wspierania 
kobiet w poszukiwaniu i rozwijaniu 
ścieżki zawodowej, przy jedno-
czesnej dbałości o prywatną prze-
strzeń. Nasza firma jest niezwykle 
zbalansowana, jeśli chodzi o propor-
cje zatrudniania kobiet i mężczyzn. Na 
poziomie europejskim Grupa Essilor 
zarządzana jest przez kobietę, Chry-
stel Barranger, a grono jej najbliższych 
współpracowników w dużej mierze 
stanowią również kobiety. W najwyż-
szej kadrze managerskiej w Polsce 
mamy równy podział – 50 proc. grona 
zarządczego stanowią kobiety i tyle 
samo jest mężczyzn. Na czele części 
operacyjnej Grupy Essilor również stoi 
kobieta, która odpowiada za wszyst-
kie aspekty produkcyjne, a także z po-
wodzeniem zarządza wymagającymi 
projektami operacyjnymi.

w W Grupie Essilor funkcjonuje 
wiele różnego rodzaju inicjatyw 
wspierających kobiety w ich roz-
woju. Na poziomie europejskim pro-
wadzony jest międzynarodowy pro-
gram managerski, w ramach którego 
kobiety wywodzące się z różnych 
organizacji wspierają, uczą i inspirują 
się wzajemnie, uczestnicząc w pro-
gramie rozwojowym EVE. Innym 
przykładem europejskiej inicjatywy 
jest korporacyjny program mento-
ringu. W zależności od własnych 
umiejętności, potrzeb i predyspo-
zycji nasze koleżanki uczestniczą 
w procesie jako mentorki lub osoby 
korzystające z wiedzy i doświadcze-
nia innych uczestników. Lokalnie 
dajemy możliwość korzystania z co-
achingu i udziału w wielu lokalnych 
i regionalnych projektach. ❏

w W naszej firmie dużą rolę odgrywa-
ją kobiety, jest nas ponad 70. Zdecy-
dowana większość pracuje w centrali, 
ale też mamy dwie przebojowe kie-
rowniczki regionalne, które codziennie 
przemierzają setki kilometrów i pracują 
w terenie. Siła, która w nas drzemie, to 
przede wszystkim wielozadaniowość. 
Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. 
A nawet jeśli się taka znajdzie, to wie-
my, że możemy zwrócić się do siebie 
o pomoc. Kobiety w JAI KUDO bardzo 
się wspierają. Jesteśmy koleżankami 
w pracy, ale i po pracy. 

w Na początku pandemii większość 
z nas pracowała w tzw. home office. 
Nie miałyśmy ze sobą bezpośredniego 
kontaktu. Musiałyśmy łączyć obowiązki 
zawodowe z tymi domowymi. Nawet 
w tak ekstremalnej sytuacji wiedziały-
śmy, że możemy na siebie liczyć. 

w Nasza wewnętrzna energia i siła 
wsparcia przekłada się na oddziały-
wanie na rozwój rynku optycznego. 

Coś, co nas wyróżnia w branży, to in-
dywidualne, biznesowe wsparcie każ-
dego salonu optycznego. Jesteśmy 
w codziennym kontakcie z naszymi 
klientami, dbamy o nich, załatwiamy 
każdą sprawę, która jest dla nich waż-
na. Jesteśmy partnerami, ale również 
przyjaciółmi. Nasze relacje są długo-
terminowe, co skutkuje lojalnością 
i wzajemną sympatią. 

w Za cel obraliśmy zrewolucjonizo-
wanie polskiego rynku optycznego, 
oferując zjawiskowe oprawy w cenie 
dostępnej dla każdego. Okulary są czę-
ścią stylizacji, które podkreślają nasz 
styl życia, dlatego zaprosiliśmy do 
współpracy przy projektowaniu znane 
osobowości: Anię Kruk, Noriakiego czy 
Lidię Kalitę. Chcemy, aby nasz produkt 
był dla każdego, ale oryginalny i idealnie 
dopasowany. Ponadto współpracujemy 
z Arturem Żmijewskim, który jest na-
szym ambasadorem i z powodzeniem 
reklamuje soczewki progresywne oraz 
oprawy polskiej produkcji. ❏

Natalia Woźniak
JAI KUDO Polska, Marketing Manager

Aneta Różyło 
Essilor Group, HR Director, Poland & Baltics
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 Współczesne Polki postrze-
gam jako kobiety silne 
i jednocześnie wrażliwe, 
które potrafią dążyć do 

realizacji własnych celów oraz troszczyć 
się o swoich bliskich. Każda z nas jest 
inna, ma inne doświadczenia i może 
postrzegać otaczającą rzeczywistość na 
swój sposób. To, co na pierwszy rzut oka 
może wydawać się niezrozumiałe, przy 
bliższym kontakcie przestaje takie być. 
Dlatego staram się nie oceniać, tylko 
poznać, usłyszeć i zrozumieć drugą oso-
bę. Myślę, że to, co wspiera nas, kobiety, 
i pomaga budować trwałe relacje, to 
uważność, inteligencja emocjonalna, 
empatia i intuicja – to takie magiczne 
moce kobiet. 
Od zawsze staram się na różne sposoby 
wspierać kobiety w ich działaniach. Na 
przykład przez rozmowy, warsztaty, spo-
tkania czy książki. To rodzaj wymiany 
myśli i doświadczeń. Każda z nas ma jakiś 
cel, czy cele, inaczej może definiować 
sukces, z czego innego może czerpać siłę 
i radość. Właśnie ta różnorodność jest 

inspirująca, możemy uczyć się od siebie 
nawzajem i wzajemnie obdarowywać. 
Jestem pewna, że wybór, akceptacja 
i zaufanie pozwalają nam się rozwijać 
i dodają skrzydeł. Mam świadomość, że 
to, co jest dla mnie dobre, niekoniecz-
nie musi takie być dla kogoś innego, 
i odwrotnie. Ważne, aby się wspierać 
w rozwoju i starać zrozumieć. 
W tysiącach rozmów, które odbyłam 
z kobietami, wybrzmiało, że kobieta, 
aby rozkwitać, potrzebuje czuć, że ma 
prawo wyboru. 
Ważnym doświadczeniem dla mnie jest 
prowadzenie cyklu „Kafka z Rogalem” 
na moim profilu na Instagramie. To taki 
magiczny krąg, głównie kobiecy – roz-
mowy live, do których zapraszam nie 
tylko zaprzyjaźnione ze mną kobiety czy 
ekspertki. To miejsce jest otwarte dla 
wszystkich. Od marca spotykamy się 
w każdą środę o godz. 21 i tak powstała 
nasza kafkowa społeczność – bardzo róż-
norodna. Jedne z powodzeniem spełniają 
się w roli partnerek, inne matek, prowa-
dzą swoje biznesy, fundacje, łączą role 

albo nie. Otwarte, poszukujące i szczere. 
Imponują mi swoim uporem w dążeniu 
do celu i pokonywaniu wyzwań. Obser-
wując je, wiem, że hasztagi #SiłaKobiet 
oraz #siostrzenstwo to nie są puste frazesy. 
Przykład Marty, aktywnej uczestniczki 
„kafki”, której wszystkie towarzyszyłyśmy 
w chorobie i procesie zdrowienia, jest 
tego żywym dowodem.
Wydaje mi się, że kobieca siła tkwi 
właśnie w wyjątkowej umiejętności 
słuchania i dążenia do rozwoju, której 
efektem jest samoświadomość.
Podziwiam kobiety, które odważnie 
patrzą w przyszłość, i czuję, że jestem 
jedną z nich. Dodatkowo mam asa 
w rękawie – progresywne szkła JZO. 
Dlatego bliska jest mi rola ambasadorki 
tych szkieł oraz aktywność w ramach 
kampanii „Czas na Wzrok”. Szansa na 
bycie częścią tak wartościowego pro-
gramu edukacyjnego, którego celem 
jest szerzenie wiedzy w zakresie dbania 
o wzrok i jego ochrony, ma dla mnie 
także głębszy wymiar. n

Marzena Rogalska

pusty

#SiłaKobiet 

Przyznaję, że jestem ogromną szczęściarą, 
ponieważ w życiu zarówno prywatnym, 
jak i zawodowym od zawsze otaczałam się 
wspaniałymi, inspirującymi kobietami

to nie
frazes
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Mam wrażenie, że w ciągu 
kilku ostatnich dekad 
kobiety zrobiły wiel-
ki krok w kierunku 

samorealizacji w życiu zawodowym. 
Zrozumiały i – co szalenie ważne – wal-
czą o to, by być stawianymi na równi 
z mężczyznami. Czuję ogromną dumę 
i wspieram takie kobiety całym sercem, 
bo wiem, że trudno jest przebić się 
przez „szklany sufit”. 
W mojej pracy zawodowej zdarzyło mi 
się spotkać z krzywdzącymi stereotypa-
mi i jednocześnie wsłuchiwać się w głosy 
innych kobiet. Zawód aktorki pozwala 
wcielać się w różne charaktery, często 
skrajne, dzięki czemu miałam i nadal 
miewam tę wyjątkową szansę być bliżej 
i czuć mocniej to, co mogą czuć kobiety 
znajdujące się w przeróżnych sytuacjach 
życiowych – zarówno prywatnych, jak 
i zawodowych. Często żartuję, że ak-
torstwo bywa błogosławieństwem, ale 
może być też przekleństwem. I rzeczy-
wiście coś w tym jest. Zawsze jednak 
staram się wyciągać wnioski dla siebie 
samej. Zagłębiać się w każdą kreowa-
ną przeze mnie postać i czerpać z niej 
jak najwięcej. To ogromna wartość tej 
profesji, którą staram się przekładać 

Jesteśmy
prawdziwymi 

wojowniczkami

również na życie prywatne. Aktorstwo daje 
mi możliwość, aby dokładniej i lepiej ro-
zumieć potrzeby kobiet.     
Myślę, że naszą supermocą jest przede 
wszystkim wielozadaniowość. Ta jednak 
potrafi nas sprowadzić na złą ścieżkę, choć 
uważam, że nie jest to wina samych kobiet. 
To wypadkowa przykrych doświadczeń, 
stereotypów, tkwienia – pomimo XXI w. – 
nadal w pewnych utartych schematach czy 
szufladkowaniu kobiet. Skończmy z tym 
raz na zawsze. Każda z nas jest wyjątko-
wa, każda z nas zasługuje na to, co dla 
niej najlepsze, i w końcu każda ma pełne, 
konstytucyjne prawo do samostanowienia 
i decydowania o tym, co jest dla niej  najbar-
dziej odpowiednie – na każdym polu i każdej 
płaszczyźnie. I mamy prawo o to walczyć. 
Tak, kobiety to prawdziwe wojowniczki. 
I to jest w nich niezwykłe.
Czuję się zaszczycona, że od kilku lat je-
stem ambasadorką szkieł progresywnych 
Varilux. To dzięki nim odkryłam nową, 
nieograniczoną jakość życia. Odkryłam 
nowy komfort funkcjonowania. Ponadto 
w obecnych czasach, kiedy zwraca się dużą 
uwagę na stylizację, to właśnie okulary są 
tym jej elementem, który w znakomity 
sposób dopełnia mój wygląd. n

Danuta Stenka
. 

My, kobiety, jesteśmy bardzo silne. Mamy w sobie niezwykłą moc. 
To niespotykana wrażliwość, umiejętność łączenia w jednym 
czasie ogromu obowiązków, ale także spełniania się na wielu 
płaszczyznach, realizowania swoich pragnień
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Dlaczego? Ponieważ potrzebu-
jemy elastyczności, otwar-
tości na zmiany, empatii 
i kompetencji miękkich. 

Mamy coraz więcej doświadczeń, ob-
serwacji, badań i analiz pokazujących, że 
tylko na wsparciu wyżej wymienionych 
cech zyskamy wszyscy: indywidualnie 
i zbiorowo. To warunek korzystania ze 
zmian, a jak wiadomo, zmiany są stałym 
elementem naszego życia. Już Heraklit 
z Efezu stwierdził, że „jedyną stałą rzeczą 
w życiu jest zmiana”, warto dobrze się 
w niej poruszać, a dzisiejsza rzeczywi-
stość pokazuje nam to wyjątkowo ja-
skrawo. Jest jednak jeden podstawowy 
warunek, który uwalnia nasz potencjał 
i umożliwia nam skuteczne działanie 
w każdych warunkach: pewność siebie, 
ale o tym nieco dalej.
Rozwój nowych technologii, sztucznej 
inteligencji oraz automatyzacji wery-
fikuje to, co do tej pory wydawało się 
niemożliwe do zastąpienia, i to, czego 
na razie nie da się zastąpić: inteligencji 
emocjonalnej. Kobiety opanowały umie-
jętności, których poszukuje nowoczesny 
rynek pracy. Potrafią słuchać, współ-
pracować, są empatyczne. W naturalny 
sposób wpisują się w nowy, opiekuńczy 
styl przywództwa. Pandemia COVID-19 
również nagle i w krótkim czasie wymu-
siła zmiany w sposobie naszego funkcjo-
nowania, wyznaczając nowe strategie 
i sposoby skutecznego działania. 

To hasło słyszymy coraz częściej. Jedni głoszą je z pełnym 
przekonaniem, inni z delikatnym przekąsem. Niezależnie 
od tego, na ile dzisiaj się z nim utożsamiamy, jedno jest pewne: 
przyszłość naprawdę jest kobietą

Zmiany te dotknęły wszystkich istotnych 
obszarów codziennego funkcjonowania 
w wymiarze indywidualnym i zbioro-
wym. Z perspektywy jednostki oraz efek-
tywności jej funkcjonowania połączenie 
życia prywatnego i rodzinnego oraz za-
wodowego okazało się dla wielu z nas 
niezwykle wymagające i ważne. Zdalne 
nauczanie, zdalna praca, praca w modelu 
hybrydowym, zmiany modelu bizneso-
wego w wielu branżach, ograniczone 
bezpośrednie kontakty z ludźmi, strach 
o zdrowie najbliższych, ale też o sytuację 
ekonomiczną i perspektywę, brak moż-
liwości kontrolowania wielu zmiennych 
wpływających bezpośrednio na naszą 
sytuację spowodowały, że pewne cechy 
w sposobie naszego funkcjonowania 
okazały się kluczowe i niezastąpione. To 
przede wszystkim otwartość na zmiany, 
elastyczność w dostosowywaniu się do 
nowych warunków, umiejętność łącze-
nia kilku ról jednocześnie, empatia. Jak 
pokazują liczne obserwacje i badania, to 
cechy, które mocniej przejawiają kobiety. 
Żyjemy w czasach, w których nagle te-
raźniejszość pokazuje nam palcem, ja-
kie umiejętności i cechy będą stanowiły 
o przyszłości. To doskonała okazja do 
zrobienia świadomego kroku w kierun-
ku budowania środowiska przyjaznego 
różnorodności, wzajemnej inspiracji 
w skutecznym działaniu zespołów, ale 
też kobiet i mężczyzn niezależnie. Trzy-
manie się utartych ścieżek, stereotypów, 

Przyszłość
kobietąjest 

AGNIESZKA PLENCLER – wykładowca, 
psycholog z doświadczeniem w biznesie, 
autorka holistycznego podejścia 
do budowania marek osobistych 
Personal Code. Dyrektor zarządzająca 
programem „Uwierz w Siebie”. Członkini 
Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz 
Lady Business Club.

zachowawczych modeli działania nie 
sprawdzi się ani chwili dłużej, co więcej, 
stanie się ścianą na drodze do dobrostanu 
psychicznego, ale też rozwoju organizacji 
i biznesu. 

Konkrety w pandemii

Jednym z ciekawszych badań, jakie w cza-
sie pandemii przeprowadzono, jest bada-
nie w ramach projektu „COVID-19 Fever”. 
Badanie zrealizowane w ponad 20 krajach 
z różnych kontynentów przez firmę Neu-
rohm pokazuje, że to właśnie kobiety 
bardziej rozumiały i lepiej dostosowywały 
się do zaistniałej sytuacji. Są one bardziej 
empatyczne: martwią się i dbają o zdrowie 
innych, nawet bardziej doceniają wysiłek 
osób pracujących w służbie zdrowia. Są 
bardziej otwarte na wprowadzane zasa-
dy bezpieczeństwa oraz na przestrzega-
nie ich. Niestety, badanie to pokazało 
również, że kobiety, dostrzegając więcej 
i ponosząc duży wysiłek, mają jednocze-
śnie niższą samoocenę niż mężczyźni. 
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Jest to tym bardziej niepokojący wynik, 
że badanie wykorzystało inteligentną 
technologię iCode, która pozwala wyjść 
poza deklarację osób badanych. Jest zatem 
niezwykle czuła i pokazuje nie tylko to, 
co mówimy, ale przede wszystkim to, co 
myślimy i czujemy. Zatem kobiety rozu-
mieją wyzwania, naturalnie starają się im 
sprostać, dbając nie tylko o siebie, lecz 
także o innych, jednocześnie zaniżając 
swój wkład i poczucie pewności siebie. 
To z całą pewnością nie dodaje im siły do 
dalszego skutecznego działania. Spełnia-
jąc oczekiwania społeczne i dając z siebie 
wiele na każdym polu życia prywatnego 
i zawodowego, kobiety często płacą wyso-
ką cenę, o czym mówią wnioski z drugiego 
badania, jakie chcemy przytoczyć. Wyniki 
badania Infuture Institute ,,Wpływ pan-
demii COVID-19 na kobiety w Polsce i na 
Cyprze” pokazują, że pandemia pogłębiła 
istniejące już wcześniej różnice dotyczące 
m.in. nierównego podziału obowiązków 
domowych i spowolniła rosnące do tej 
pory trendy związane z umacnianiem się 
pozycji kobiet w sferze zawodowej. Nastą-
pił powrót do kulturowo przypisywanych 
kobietom ról społecznych: opiekunek, 
strażniczek ogniska domowego, poświę-
cających się matek, co potwierdzają także 
inne analizy, między innymi raport De-
loitte: „Wpływ pandemii na perspektywy 
rozwoju zawodowego kobiet w biznesie”.
Jaki nasuwa się wniosek? Kobiety lepiej 
czują i odnajdują się w sytuacji, w której 

konieczna jest elastyczność, otwartość 
na zmiany, empatia i skuteczne łączenie 
kilku ról. Jednak cena, jaką za to płacą, 
bywa wysoka, a ryzyko tego, że wkład, 
jaki kobiety wniosły i wnoszą, zostanie 
niedoceniony i niewykorzystany, jest 
nadal duże. Czas na zmiany, wzrost świa-
domości i łamanie szklanych sufitów. 

Wracając do pewności siebie...

Analizując wcześniejsze międzynarodo-
we badania pokazujące, że kobiety, po-
mimo ponoszonego wysiłku w pandemii 
i empatycznego podejścia, oceniają niżej 
swoją pewność siebie niż mężczyźni, 
firma Neurohm wraz z naukowcami 
z Akademii Leona Koźmińskiego i Wyż-
szej Szkoły Bankowej w Warszawie 
opracowała inteligentny test mierzący 
poczucie własnej wartości, by naukowo 
rozpracować składowe pewności siebie 
i móc ją podnosić. Tak powstało badanie 
i program „Uwierz w Siebie”. Jego celem 
jest diagnoza poziomu pewności siebie 
w czterech kluczowych wymiarach: od-
porności na krytykę, poczucia atrakcyj-
ności społecznej, poczucia skuteczności 
i kompetencji oraz spersonalizowanej 
interwencji, czyli szkolenia/programu 
podnoszenia pewności siebie we wskaza-
nych wymiarach wymagających poprawy.
W badaniu „Uwierz w Siebie” przygląda-
no się ogólnopolskiej reprezentatywnej 
próbie Polaków oraz osobom pracującym 

w dużych korporacjach: Banku BPH 
GE Capital, Banku Millennium, Lotte 
Wedel, Orange Polska, PepsiCo Polska, 
Pfizerze Polska oraz SAP Polska. Wyniki 
pokazały, że wiele jeszcze musimy zrobić 
w budowaniu środowiska sprzyjające-
go różnorodności, ale zmiany możemy 
osiągnąć szybciej, niż nam się wydaje. 
Wyniki badań częściowo potwierdzają 
powszechny pogląd, że kobiety są z siebie 
mniej zadowolone niż mężczyźni. Mają 
niższe poczucie skuteczności, są mniej 
odporne na krytykę, a jedyny obszar, 
w którym wypadają lepiej od mężczyzn, 
to poczucie atrakcyjności. Jednak iCode 
ujawnia, że wiele z owych negatywnych 
opinii kobiety wyrażają jedynie na po-
ziomie deklaracji. Choć nawet co druga 
kobieta deklaruje negatywne myślenie 
o sobie (56 proc.), tylko co piąta jest rze-
czywiście o tym przekonana (26 proc.)! 
Aż 82 proc. ankietowanych kobiet i męż-
czyzn deklaruje, że wierzy w kompetencje 
kobiet na stanowiskach kierowniczych. 
Jednak inteligentne testy ujawniają, że 
jest w tym dużo politycznej poprawności. 
Z samym poglądem faktycznie utożsamia 
się jedynie 27 proc. badanych! Dotyczy 
to w równym stopniu mężczyzn i ko-
biet. Co ciekawe, mocno przekonani są o 
tym pracownicy korporacji (45 proc.), co 
druga osoba pracująca w dużej firmie 
szczerze wierzy w kompetencje kobiet 
jako kierowniczek.
Bez podnoszenia poziomu pewności 
siebie nie będziemy w stanie wnosić 
swojej wartości, kompetencji do oto-
czenia, a już na pewno nie w perspek-
tywie długofalowej. „Uwierz w Siebie” 
będzie miał zastosowanie na każdym 
etapie budowania kultury organizacyjnej 
i rozwoju pracownika (employer i em-
ployee branding). Wierzymy, że szanując 
i pielęgnując różnorodność, wzmocni 
on u wielu poczucie własnej wartości, 
a tym, którzy potrzebują psychologicz-
nego wsparcia, pozwoli lepiej określić 
swoje potrzeby. Pragniemy, by kobiety 
i mężczyźni w Polsce uświadomili sobie, 
jak światy obu płci mogą się uzupełniać 
i wzajemnie inspirować. Przyszłość jest 
(pewną siebie) kobietą. n

Agnieszka Plencler, Rafał Ohme

RAFAŁ OHME – profesor 
w szkołach biznesu 
w Polsce i RPA, założyciel 
firmy technologicznej 
DIGITAL EMOTIONS, 
autor bestsellera „Emo 
Sapiens – harmonia emocji 
i rozumu” i współautor 
„Spa dla Umysłu – zadbaj 
o siebie, by dbać o innych”. 
Prowadzi wykłady 
i warsztaty na temat 
kompetencji przyszłości – 
emocjonalnej inteligencji 
i poznawczej zwinności.
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Sztuka 
kolekcjonowania
Piotr Bazylko, dziennikarz i manager, przekształcił hobby w profesję i założył 
ze wspólniczką galerię. Opowiada o regułach rządzących rynkiem sztuki

Jako kolekcjoner odgrywał pan wyjąt-
kową rolę na polskim rynku sztuki. 
Pańskie teksty i opinie były swoistymi 
drogowskazami dla wielu osób. 
Bardzo się cieszę, gdy słyszę takie sło-
wa. Mój przykład pokazuje, że każdy 
może kolekcjonować sztukę i po pew-
nym czasie na tym się znać. W młodo-
ści sztuką się interesowałem tyle, ile 
powinien się interesować wykształcony 
człowiek, który nabrał obycia z kulturą. 
Kiedy odwiedzałem miasto ze znanym 
muzeum, zawsze korzystałem z okazji, 
żeby je zwiedzić. Chodziłem na ważne 
wystawy w Warszawie. Nie myślałem 
wówczas o kolekcjonowaniu sztuki, 
choć co jakiś czas kupowałem obrazy.

Gdy weźmie się pod uwagę nikłe zain-
teresowanie sztuką w naszym kraju, 
i tak wykazywał pan sporą inicjatywę. 
Myślę, że takich osób jest coraz więcej. 
Ale prawdziwy przełom stanowił dla 
mnie udział w kursie w Warszawskiej 
Szkole Fotografii Mariana Schmidta, 
który był prezentem urodzinowym 
od żony Aliny. Zabawne, ale niewiele 
z tego kursu wyniosłem, jeśli chodzi 
o naukę fotografowania. Zainteresowa-
ły mnie za to świetne zajęcia z historii 
fotografii i z jej kolekcjonowania. Sta-
nowiło to dla mnie pierwszy impuls 
do kupowania klasycznej czarno-białej 
fotografii. Pierwsza tego rodzaju pra-
ca, jaką kupiłem na polskiej aukcji, to 
„Płacząca fontanna” Evy Rubinstein. 
Do dziś wisi na ścianie w moim domu. 
Był to mój pierwszy świadomy zakup 
fotografii. 

A malarstwa?
To był kupiony wcześniej obraz Marka 
Sobczyka „Mauzoleum Galii Placydii”. 
Później była właśnie fotografia kolek-
cjonerska. Na przełomie lat dwutysięcz-
nych otworzyła się przede mną droga 
do młodej polskiej sztuki. Powstały 
pierwsze galerie, w tym warszawski 
Raster. Długo bałem się wejść do Rastra. 
Obawiałem się, że wiem zbyt mało, że 
mogę się ośmieszyć. Jak sądzę, takie 
rozterki przeżywa wiele osób, które za-
czynają przygodę ze zbieraniem sztuki. 
Zupełnie niepotrzebnie. Szybko przeko-
nałem się, że galerzyści zachowują się 
życzliwie, chętnie udzielają rad. Dziś 
mam wielu przyjaciół przede wszyst-
kim wśród artystów i kolekcjonerów, 
ale też niektórych galerzystów. 
 
Pana zbiór bardzo szybko zaczął się 
rozrastać, uchodzi pan za największego 
kolekcjonera młodej sztuki w Polsce. 

Nie wiem, czy zasługuję na taki tytuł, 
tym bardziej że nie od ilości prac zależy 
jakość kolekcji. Przez 20 lat zgromadzi-
łem prawie 700 prac. Gdyby pokazać je 
chronologicznie, powstałby obraz tego, 
jak kształtowałem się jako kolekcjoner. 
Zawsze zaczyna się tak, że najpierw ku-
puje się... uchem. Słucha się, co inni 
mówią, bo brakuje nam pewności wła-
snych opinii i decyzji. Po jakimś czasie 
zaczynamy kupować to, co naprawdę 
nam się podoba. Dopiero wtedy prace 
układają się w indywidualny zbiór, po-
wstają między nimi intuicyjne związki. 
Kolekcjoner, który kupuje stosunkowo 
dużo, zaczyna się orientować, że jakieś 
rzeczy go interesują bardziej, a inne 
mniej. Zwykle jest to jakieś medium 
lub temat. I tak pojawia się kolejny etap 
ewolucji kolekcjonerskiej. Na początku 
drogi zastanawiamy się, jak obraz będzie 
wyglądał na ścianie. Później, już jako 
zaawansowani kolekcjonerzy, myślimy, 
czy będzie pasował do zbioru. Taka jest 
podstawowa różnica między wczesnym 
a dojrzałym etapem kolekcjonowania.

Najwybitniejszy powojenny kolekcjo-
ner sztuki współczesnej dr Lech Siuda 
uważał, że obrazy powinny cieszyć 
każdego dnia. Konkurował więc z mu-
zeami o najlepsze prace, gdyż uważał, 
że zamiast inspirować i zachwycać, 
trafią one do magazynów. 
Sporą część mojej kolekcji z konieczno-
ści trzymam w magazynie, ale co jakiś 
czas przywożę ją do domu i zmieniam 
ekspozycję. Przy okazji warto zauwa-
żyć, że kolekcjonerzy i muzealnicy mają 

SYSTEMY GALERII 
I AUKCJI POWINNY 
BYĆ ODDZIELONE. 

W OGÓLE NIE 
WYOBRAŻAM SOBIE, 

ŻEBY NA AUKCJE 
TRAFIAŁY OBRAZY, 

NA KTÓRYCH 
JESZCZE NIE ZDĄŻYŁA 

ZASCHNĄĆ FARBA. 
MIEJSCE TAKICH PRAC 

JEST W GALERIACH

fo
t. 

 M
ia

 D
ud

ek

46
MANAGER REPORT 

styczeń–luty 2022

INWESTOR
sztuka



47
MANAGER REPORT 

styczen–luty 2022

INWESTOR
sztuka



kolekcji na aukcji „kolekcji Piotra Bazyl-
ko” w domu aukcyjnym DESA Unicum. 
Podjąłem taką decyzję z dwóch powo-
dów: odchodziłem z pracy, chciałem 
się pożegnać z wieloma pracami, które 
wisiały w moim biurze. Drugi powód 
był ważniejszy – musiałem zdobyć 
pieniądze na założenie galerii Import 
Export, w której rozmawiamy. Pieniądze 
przeznaczamy na to, żeby spokojnie 
budować pozycję galerii i aby przetrwała 
ona trudne chwile.

Czy zamierza pan organizować bardzo 
modne ostatnio aukcje młodej sztuki? 
Nie mam takich planów. Uważam, że 
systemy galerii i aukcji powinny być 
oddzielone. W ogóle nie wyobrażam 
sobie, żeby na aukcje trafiały obrazy, na 
których jeszcze nie zdążyła zaschnąć far-
ba. Miejsce takich prac jest w galeriach. 
Aukcje młodej sztuki są ewenementem 
na skalę światową. Dobrym czy złym? 
Mam negatywny stosunek do aukcji mło-
dej sztuki i nie uważam, żeby z nich coś 
naprawdę wartościowego przetrwało 
za 20, 30 lat. Jeśli ktoś chce sobie kupić 
pracę do domu, żeby się nią cieszyć, to 
te aukcje młodej sztuki są OK. Jednak 
jeśli ktoś zamierza budować kolekcję 
lub kupować inwestycyjnie, to z czystym 
sumieniem odradzałbym takie działanie.

Znajomych, którzy proszą mnie o kon-
takt z artystą, konsekwentnie odsyłam 
do galerii. To właśnie tam twórcy za-
noszą swoje najlepsze dzieła, słabe 
zostawiają w pracowniach.
To prawda, galerzyści, współpracując 
z artystami, wybierają najciekawsze 
prace. Przy bliższej współpracy czasem 
nawet sugerują, żeby najgorszych prac 
w ogóle nie pokazywać, a może nawet 
należałoby je zniszczyć. Na tym polega 
pozytywna selekcja. Niestety, specyfiką 
polskiej sztuki jest to, że kolekcjonerzy 
za wszelką cenę szukają bezpośrednie-
go kontaktu z artystami. Coraz więcej 
twórców dostrzega jednak pozytywne 
strony współpracy z galeriami i odma-
wia sprzedaży bezpośredniej. Dotyczy 
to, rzecz jasna, artystów współpracują-
cych na stałe z galeriami czy przez nie 

reprezentowanych. Sam wielokrotnie 
kupowałem bezpośrednio, ale tylko 
wtedy, gdy artyści jeszcze nie byli zwią-
zani umowami z galeriami. W interesie 
zarówno artysty, jak i kolekcjonera jest 
to, żeby kupować przez galerię.

Znane zagraniczne galerie inwestują 
duże kwoty w kariery młodych arty-
stów. Sprzedając ich prace, zawierają 
umowy z prawem pierwokupu po 
to, żeby uniemożliwić spekulacyjne 
zmiany cen.
Chodzi o to, żeby ceny w galeriach nie 
różniły się dramatycznie od aukcyjnych. 
Wiadomo, że kwoty osiągane na au-
kcjach czasami są kilkukrotnie wyższe 
od galeryjnych, ale to jest nie do utrzy-
mania w dłuższym czasie, więc prędzej 
czy później te ceny spadają. Nie wszyscy 
artyści wytrzymują ciśnienie związane 
z tym, że ceny idą w dół, gdy popyt się 
nasyci. Dlatego galerie za wszelką cenę 
starają się zmniejszyć ryzyko spekulacji. 
Rzeczywiście, klauzule, o których pan 
wspomniał, istnieją. Są to bardziej umo-
wy dżentelmeńskie, które obowiązują 
obie strony. Naturalnie, klient może 
złamać tę zasadę, ale dzieje się tak tylko 
raz, bo w tej galerii raczej nigdy nic już 
nie kupi. Mam kilka prac kupionych 
właśnie w taki sposób w galeriach zagra-
nicznych, z klauzulą, że w ciągu pięciu 
lat nie mogę odsprzedać ich inaczej 
niż przez galerię, oczywiście zgodnie 
z obowiązującymi aktualnie cenami. 
 
Mało kto zdaje sobie sprawę, że praca 
określonego artysty, w identycznym 
formacie i wykonana tą samą techniką, 
jeśli jest słaba, może być kilkukrotnie 
tańsza od bardzo dobrej.
Dzieje się tak na etapie wtórnego obie-
gu. Charakterystyczne, reprodukowa-
ne, pokazywane na wystawach dzieła 
osiągają na aukcjach znacznie wyższe 
ceny niż prace wtórne. 

W środowisku kolekcjonerów funkcjo-
nuje określenie „obraz o charakterze 
muzealnym”.
Czyli taki, który chciałoby mieć muzeum, 
publikowany w katalogach, wybierany 

zupełnie inny stosunek do sztuki. Kiedyś 
wypożyczyliśmy pracę Jakuba Juliana 
Ziółkowskiego, która wcześniej wisia-
ła u nas w toalecie, na jego wystawę 
„Hokaina” w Zachęcie. Moja żona Alina 
powiedziała o tym dyr. Agnieszce Mora-
wińskiej, którą informacja ta wyraźnie 
zaskoczyła. My natomiast uważamy, że 
każde miejsce w domu jest dobre, by 
eksponować sztukę. Taka właśnie jest 
różnica między kolekcjonowaniem do-
mowym i muzealnym.

Rozumiem to doskonale, ponieważ ja 
również trzymam część swoich obrazów 
w schowku Less Mess, a w domu wyko-
rzystuję skrzętnie każdą ścianę. Wróćmy 
jednak do tematu tworzenia kolekcji...
Każdy kolejny zakup powinien pasować 
koncepcyjnie do zamysłu, którym się 
kierujemy. Gdy ma się już naprawdę 
dużo prac, zmniejsza się kolekcjonerska 
zachłanność. Ważna jest odpowiedź na 
pytanie: Czy posiadanie nowej pracy coś 
zmieni w mojej kolekcji? W konsekwen-
cji prowadzi to do świadomej selekcji, 
dużo silniejszej niż na wczesnym etapie 
tworzenia zbioru, gdy myślimy: jakie to 
jest fajne, chciałbym to mieć. Później do-
strzegamy, że prawdziwą radość dają nam 
rzeczy, które naprawdę nas interesują.

Gdy znajomi pytają mnie, co kupować, 
odpowiadam: to, co ci się do szaleń-
stwa podoba, a jeszcze lepiej to, co 
cię wyjątkowo drażni i niepokoi, bo 
zwykle te prace okazują się najlepsze.
Coś w tym jest, że gdy oswoiłem się 
z pracami, które na początku mnie od-
rzucały, zostawałem z nimi na długo. 
Często prace, którymi zachwyciłem się 
w pierwszej chwili, dziś już omiatam 
wzrokiem i zastanawiam się, co mogłoby 
je zastąpić na ścianie czy półce. Kiedy 
nasz zbiór jest duży, mózg dokonuje 
nieświadomej selekcji. Pojawia się myśl, 
czy bez kolejnej nowej pracy kolekcja 
będzie taka sama, czy lepsza?

Czy należy weryfikować kolekcję?
Uważam, że to dobry pomysł. Właśnie 
dlatego w maju 2021 r. zdecydowałem 
się sprzedać ponad 60 prac ze swojej 
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przez kuratorów na wystawy. Wszystko 
to musi mieć wpływ na cenę. Dlatego 
warto wypożyczać prace na wystawy, 
aczkolwiek pamiętając, żeby zadbać, 
by galerie czy muzea ubezpieczyły je 
zgodnie z wartością rynkową. Wspo-
minam o tym jako ważnym elemencie 
bezpieczeństwa, ale jednocześnie pod-
kreślam, że należy pokazywać prace ze 
swojej kolekcji jak najczęściej, za każdym 
razem odnotowując ten fakt i gromadząc 
stosowną dokumentację. 

Publikujemy na naszych łamach cykl 
rozmów z Marią Wollenberg-Kluzą 
o twórcach niesłusznie zapomnianych. 
Przypominanie artystów, o których ry-
nek zapomniał, cały czas trwa. I warto 
to robić. Rynkiem sztuki rządzi cyklicz-
ność. Mody się zmieniają, co jakiś czas 
rynek poświęca więcej uwagi artystkom 
i artystom przez długi czas nieobec-
nym. Dzieje się tak, gdy galeria, kurator 
czy jakaś instytucja zainteresują się 
twórczością danego artysty. Na rynek 
trafiają jego prace, nierzadko osiągają 
wysokie ceny. Zawsze stoi za tym jednak 
czyjaś ciężka praca. Kilka dni temu 
odbyła się świetna wystawa Krzyszto-
fa Junga, artysty niefunkcjonującego 
dotąd w obiegu. To przykład, że mniej 
znane dzieła mogą wrócić i na nowo 
wzbudzać zainteresowanie. 
 
Jaki jest program, ale też pomysł funk-
cjonowania pańskiej galerii?
O tym, że chcę być obecny na rynku 
sztuki nie tylko jako kolekcjoner, myśla-
łem od dłuższego czasu. Zbiegło się to 
ze spotkaniem mojej wspólniczki Soni 
Jakimczyk, z którą poznaliśmy się, gdy 
organizowała w Londynie wystawę prac 
Andrzeja Wróblewskiego. Zaczęliśmy 
rozmawiać i stwierdziliśmy, że oboje 
chcemy tego samego, to znaczy planu-
jemy założyć galerię. Nazwaliśmy ją 
Import Export. Zależy nam, żeby nasza 
galeria zdobyła mocną pozycję na ryn-
ku sztuki i dawała szansę pokazywania 
artystów spoza Polski w naszym kraju, 
a polskich za granicą. Chcemy pokazy-
wać sztukę, która naszym zdaniem jest 
dobra i warta promocji, niezależnie od 

medium i przynależności narodowej 
twórców. Pierwsza wystawa to był pokaz 
wspólnych prac dwóch bardzo ciekawych 
artystek – Stefanii Batoevy i SAGG Napoli. 
Ta wystawa łączyła w sobie performance 
z malarstwem. Druga wystawa – fotogra-
fie, rzeźby i obrazy Mii Dudek. Trzecia 
– obiekty Przemka Branasa. Czwarta 
wystawa poświęcona będzie twórczości 
Veroniki Hapchenko, młodej malarki 
ukraińskiej mieszkającej w Polsce. 
 
Pańska droga do własnej galerii była 
długa i nietypowa. Środowiskową 
rozpoznawalność zapewnił panu pro-
wadzony przez wiele lat z Krzysztofem 
Masiewiczem portal ArtBazaar.
Pracowałem przez 10 lat jako dzienni-
karz prasowy, telewizyjny i agencyjny. 
Później przez 20 lat  byłem partnerem 
w agencji PR. Równocześnie z Krzyszto-
fem pisaliśmy o kolekcjonowaniu sztuki, 
wydawaliśmy książki. Ale to już prze-
szłość. Kiedyś pytany o hobby zawsze 
odpowiadałem – sztuka współczesna. 
Dziś jest to już mój zawód. n
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Hobby › podróże

Wypoczynek › 
„Azja Południowo- 
-Wschodnia. Tuż przed 
pandemią spędziliśmy z żoną 
i synem miesiąc w Indonezji, 
która tak nam się spodobała, 
że chcemy wrócić, kiedy tylko 
otworzą się granice”. 

Kuchnia › tajska i japońska 

Restauracja › „Chciałbym 
polecić wspaniałą zupę 
pho w Vietnamce oraz 
ramen w Yatta Ramen. Obie 
restauracje nie mają wyglądu, 
ale mają świetne jedzenie”.

Samochód › zawsze Volvo 

Zegarek › „Omega Seamaster 
z 1968 r., którą dostałem 
w prezencie od żony, bo jest 
to rok moich urodzin”.  

Piotr Bazylko

fo
t. 

 M
ia

 D
ud

ek

49
MANAGER REPORT 

styczeń–luty 2022

INWESTOR
sztuka



Media poświęcają wiele uwagi infla-
cji. To dziś dyżurny temat, podobnie 
jak COVID-19. Niestety, funkcjonuje 
tylko jako hasło, a to przecież bardzo 
złożony problem. 
W jakimś sensie każdy z nas ma swoją 
osobistą inflację. Chociaż wszystkich 
dotyka, to każdego w trochę innym stop-
niu. W każdym przypadku zależy ona 
od koszyka konsumpcji i posiadanych 
zasobów. Paradoksalnie ma mniejszy 
wpływ na dochody, bo podążają one 
za zmianami cen. Jeśli jednak ktoś po-
siada zasoby pieniężne, to odczuwa ją 
w bolesny sposób. Portfel to nie tylko to, 
co wpływa i wypływa, lecz także to, co 
się posiada. Jeżeli byśmy się przyjrzeli 
państwom, które w dłuższym czasie 
doświadczały inflacji, to na tle krajów, 
które jej nie notują, wyraźnie ubożeją. 

Klamka
w cenie

domu
Stanisław Kluza, prezes 
Quant Tank, wykładowca 
SGH, były szef KNF, 
minister finansów i prezes 
BOŚ, rozmawia z Piotrem 
Cegłowskim o inflacji

PAMIĘTAMY WSZYSTKIE 
KONSEKWENCJE 

WYSOKIEJ INFLACJI 
– OBNIŻONĄ 
SKŁONNOŚĆ 

DO OSZCZĘDZANIA, 
SPIRALĘ ZADŁUŻENIA 

PRZEDSIĘBIORSTW, 
NIEPEWNOŚĆ 

WALUTOWĄ. MOŻNA 
POWIEDZIEĆ, ŻE 
INFLACJA BYŁA 

GŁÓWNĄ BARIERĄ 
ROZWOJU I SZYBKOŚCI 

TRANSFORMACJI  
W POLSCE

Dlaczego tak się dzieje?
Dochodzi do spadku wyceny aktywów 
kapitałowych i nieruchomościowych, 
ale także tak zwanych krajowych dóbr 
kolekcjonerskich. Jeżeli ktoś zbiera sztu-
kę, zwykle koncentruje się na artystach 
pochodzących z jego kraju. Na przykład 
Jacek Malczewski nigdy nie będzie tak 
doceniany za granicą jak w Polsce. Je-
żeli więc w naszym kraju zamożność 
obywateli spadnie, to realna rynkowa 
wycena dzieł tego malarza będzie szła 
ku dołowi, a nie do góry. 

Wspomniał pan na wstępie, że każdy 
z nas inaczej odczuwa inflację.
Różnicują to dochody, zamożność, indy-
widualne preferencje, ale w Polsce należy 
spojrzeć na to dodatkowo w kontekście 
międzypokoleniowym czy generacyjnym. fo
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które zdrożały w różnym stopniu. Tak 
wylicza się średnią, która jest ważona 
naszą strukturą konsumpcji. Jeżeli np. 
spożywamy 60 proc. chleba i 40 proc. bu-
łek, to uwzględniamy to w takiej właśnie 
proporcji. Pamiętajmy, że ceny chleba 
i bułek mogą inaczej rosnąć i tu się po-
służę przykładem: duża sieć handlowa 
bardzo długo utrzymywała cenę chleba 
1,99 zł za 550 g, co daje 3,6 zł za kilogram. 
W ostatnim czasie sieć podniosła tę cenę, 
bochenek kosztuje teraz 2,19 zł za 550 g, 
czyli 4 zł za kilogram. Jest dosyć duży 
wzrost, bo powyżej 10 proc. Jednocześnie 
sieć od wielu lat utrzymuje cenę kajzerki 
na poziomie 29 gr, podczas gdy koszty jej 
wyprodukowania i sprzedaży od lat się 
zmieniają. Dlaczego? Tania kajzerka to 

produkt, który przyciąga osoby z młod-
szej grupy wiekowej, rzadko decydujące 
się na cały bochenek, a kupując bułki, 
robią też inne zakupy. A wydawałoby 
się, że w przypadku bardzo podobnych 
produktów wzrost ceny powinien być 
taki sam... Paradoksalnie największym 
stabilizatorem inflacji w Polsce w ostat-
nich latach nie był bank centralny, lecz 
sieci sprzedaży detalicznej. Mają one 
długoterminowe strategie zakupowo-
-sprzedażowe, które opierają się na za-
sadzie prekontraktacji.

Wróćmy do ciekawej kwestii pokole-
niowych różnic w odczuwaniu inflacji. 
Jak już wspomniałem, osoby w wieku 
20–30 lat nie odczuły jeszcze inflacji. Ta 
grupa ma dzisiaj też najniższe oczekiwa-
nia w tej dziedzinie. Z kolei pokolenie 
czterdziesto- i pięćdziesięciolatków pa-
mięta przynajmniej jedną dużą inflację, 
z końca lat 80. i początku transformacji. 
Przykładowo inflacja w roku 1989 wynio-
sła ponad 600 proc. Z kolei w pierwszej 
połowie roku 1990 były miesiące, kiedy 
wzrost cen przekraczał 1000 proc. w skali 
rocznej. Oznaczało to ogromny spadek 
zasobów, utratę 90 proc. siły nabywczej 
pieniądza posiadanego w gotówce. Pa-
miętamy wszystkie konsekwencje tej 
wysokiej inflacji – obniżoną skłonność 
do oszczędzania, spiralę zadłużenia 
przedsiębiorstw, niepewność waluto-
wą. Można powiedzieć, że inflacja by-
ła główną barierą rozwoju i szybkości 
transformacji w Polsce. Stanowiła jeden 
z najbardziej bolesnych dla gospodar-
ki elementów niechcianego spadku 
po systemie komunistycznym. Dopie-
ro ustabilizowanie inflacji w XXI w. 
przełożyło się na szybkie nadganianie 
luki cywilizacyjnej i rozwojowej Polski 
w stosunku do Europy Zachodniej i in-
nych wysoko rozwiniętych gospodarek. 
Inflacja to pierwszy problem, z którym 
trzeba było się uporać. 

A jak postrzega inflację pokolenie 
wchodzące w wiek emerytalny? 
Zostało najbardziej dotknięte kosztami 
transformacji, ale też pamięta okres gier-
kowski i gomułkowski, czyli czas, kiedy 

Zupełnie inny stosunek do inflacji ma po-
kolenie naszych dzieci, które nigdy jej nie 
doświadczyły. Mój bardzo oszczędny syn 
dostał jakiś czas temu 200 zł. Stwierdził, 
że sobie je przechowa, bo planuje zakup 
jakiegoś gadżetu elektronicznego, którego 
nazwy nie wymienię. Technologia cały 
czas idzie do przodu, więc zaplanował, że 
za jakiś czas za tę samą kwotę będzie mógł 
kupić lepsze urządzenie. Minęło kilka lat 
i stwierdził, że nadal go stać tylko na ba-
zowy model. Okazało się, że lepszy gadżet 
– w odniesieniu do wynagrodzeń – jest 
rzeczywiście tańszy, ale 200 zł w skarbon-
ce nie ma takiej siły nabywczej. Opowiem 
jeszcze o swoich studentach, należących 
do grupy wiekowej 20+. Nigdy wcześniej 
nie mieli do czynienia z inflacją, czytali 
o niej w podręcznikach. Ostatnio, chodząc 
do sklepów, zaczynają zauważać rosnące 
ceny, widzą, że będą musieli więcej wydać 
na wyjazd na wakacje. Inflacja nie jest 
jednak czymś, co naprawdę zabolało 
ich w życiu. 

Trudno się temu dziwić. Pamięć histo-
ryczna pokolenia, które urodziło się 
po transformacji systemowej, odnosi 
się do XXI w. 
Zrobiłem zestawienie, z którego wynika, 
że od drugiej połowy 2001 r. w Polsce nie 
było inflacji powyżej 5 proc. Przykładowo 
w roku 2001 wynosiła 3,6 proc. Kiedy 
wchodziliśmy do Unii Europejskiej i do-
szło do tak zwanego wyrównania ceno-
wego, osiągnęła ona przejściowo poziom 
4,6 proc. Po wcześniejszym kryzysie, 
w roku 2011, raz się zbliżyła do 5 proc. 
Zwróćmy jednak uwagę, że przez 20 lat 
XXI w. w naszym kraju na koniec roku nie 
było inflacji powyżej 5 proc. Jeżeli byśmy 
zobaczyli skumulowany efekt wzrostu 
cen w ostatnich latach, to generalnie 
z punktu widzenia życia codziennego nie 
był on nadmiernie dotkliwy. Dostrzega 
się pewne fluktuacje cenowe, ale nie było 
widać presji na zmianę cen. 

Czy inflacja jest podobna dla wszyst-
kich branż? 
Inflacja jest pewnego rodzaju agregatem. 
Dla gospodarki możemy ją określić, jeżeli 
się weźmie pod uwagę koszyk produktów, 

PARADOKSALNIE 
INFLACJA MA 

MNIEJSZY WPŁYW 
NA DOCHODY, 

PONIEWAŻ PODĄŻAJĄ 
ONE ZA ZMIANAMI 
CEN. JEŚLI JEDNAK 

KTOŚ POSIADA 
ZASOBY PIENIĘŻNE, 

TO ODCZUWA JĄ 
W BOLESNY SPOSÓB. 

PORTFEL TO NIE TYLKO 
TO, CO WPŁYWA  

I WYPŁYWA, 
LECZ TAKŻE TO,  
CO SIĘ POSIADA

w cenie
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mieliśmy do czynienia z pustym pienią-
dzem i pustymi półkami. Pieniądz nie 
miał pokrycia w towarach. Paradoksem 
komunizmu, który należy ocenić bar-
dzo krytycznie, była wielowalutowość. 
Wydaje się, że jedynym pieniądzem był 
wówczas polski złoty, ale to nieprawda. 
Polska miała też drugą walutę uzna-
waną przez państwo – bony dolarowe 
Pekao, za pomocą których można było 
kupować w sieci Pewex. Kolejną wa-
lutą było w tamtym czasie złoto, a w 
nieoficjalnym obiegu – dolary i marki 
RFN. Gospodarka zmierzała w kierunku 
najbardziej prymitywnych form handlu 
wymiennego, co znaczyło, że kraj cofał 
się cywilizacyjnie. Kolejną walutą były 
słynne kartki na mięso, cukier, benzy-
nę... i inne produkty w niedoborze. Co 
więcej, mieliśmy do czynienia z ukrytą 
inflacją. Ten sam maluch, na którego 
można było wpłacać pieniądze w wielo-
letniej perspektywie, kosztował zupełnie 
inną kwotę na giełdzie samochodowej. 
Oficjalna cena dolara w stanie wojen-
nym wynosiła chyba pięć razy mniej niż 
czarnorynkowa. W najgorszej sytuacji 
było jednak pokolenie, którego przed-
stawiciele mają dziś 80–90 lat. Przeżyło 
wojenną inflację i późniejsze zawłasz-
czenie zasobów przez państwo przez 
nieuczciwy parytet wymiany pieniędzy. 
Słowem, każde pokolenie widzi inflację 
w różny sposób, ale w każdym przypadku 
są to wyłącznie złe doświadczenia. 

Inflacja nie zawsze jest złem wcielo-
nym, może też mieć pozytywne skutki. 
Badania ekonomiczne pokazują, że 
jeśli występuje niewielka, kontrolowa-
na inflacja, to jest ona neutralna dla 
gospodarki, a nawet w jakimś sensie 
może stanowić bodziec do większej 
aktywności. Jeżeli jednak inflacja prze-
kracza poziom 5 proc., to wyraźnie 
szkodzi gospodarce. 

A co z deflacją?
Ma także swoje negatywne skutki. 
Przede wszystkim generuje problem 
z nominalną sztywnością płac w dół. 
Efekt negatywny tego zjawiska polega 
na tym, że słabsze przedsiębiorstwa, 

Banki wysyłają nam nerwowe SMS-y o 
podwyżkach oprocentowania. 
Jeżeli oprocentowanie w banku wzro-
śnie z 0 do 1 proc. albo 2 proc., a inflacja 
osiągnie 7–9 proc., to realna strata na 
depozycie wyniesie 5–7 proc. Co gor-
sza, mamy dziś najbardziej negatywną 
realną stopę procentową w Unii Euro-
pejskiej. Kraje Europy Zachodniej do-
świadczyły już wielokrotnie zerowych 
stóp procentowych i niewielkiej infla-
cji, mając niewielką, ujemną, realną 
stopę procentową na poziomie –1 proc. 
albo –2 proc. Nie powinniśmy dopuścić 
do tego, by mieć bardziej ujemną re-
alną stopę procentową niż rozwinięte 
gospodarki. Jest to jeden z najbardziej 
niebezpiecznych czynników dla stabil-
ności kursu walutowego w przyszłości. 
Polska powinna w pierwszej kolejności 
obronić stabilność kursu walutowego, 
co jest zresztą zapisem w artykule 227 
konstytucji, podpunkt 1. Zgodnie z nim 
Bank Centralny jest odpowiedzialny 
za wartość polskiego pieniądza. Przy 
tak dużej presji inflacyjnej krytyczną 
zmienną do obrony może okazać się 
kwestia stabilności kursu walutowego. 
Należy też podjąć działania na rzecz 
odbudowy bazy depozytowej. Kry-
terium minimum to założenie, żeby 
realne stopy w Polsce nie były niższe 
niż w kluczowych gospodarkach strefy 
euro. Punktem odniesienia mogą być 
Niemcy, Francja albo Niderlandy. 

Inflacja to problem, z którym świat 
walczy od stuleci.
Znakomicie ilustruje to okres hiszpań-
skich podbojów kolonialnych. Do Eu-
ropy trafiło wówczas bardzo dużo złota 
i srebra. Zmieniły się relacje cenowe 
kruszców, bo nagle doszło do wzrostu 
zasobu, który był miernikiem cen. Pa-
miętajmy, że pieniądz pełni nie tylko 
funkcję płatniczą, ale jest również mier-
nikiem cen. Przyjmuje się, że w wyniku 
wielkiego napływu kruszcu do Europy 
w ciągu stu lat doszło do poważnej infla-
cji. Ceny wyrażone w kruszcu wzrosły 
o 100 proc. Zastanówmy się – jeżeli 
przez 100 lat ceny wzrosły o 100 proc., 
to jaka była inflacja średnioroczna? 

które mogłyby się częściowo zrestruk-
turyzować w dziedzinie kosztów wyna-
grodzenia, nie podwyższając płac, nie 
mogą tego zrobić. Inaczej mówiąc, kiedy 
pojawia się deflacja, firmy nie mogą 
obniżać płac, ponieważ pilnują tego 
związki zawodowe. W konsekwencji 
dochodzi do zwolnień i rośnie bezro-
bocie. A to z kolei powoduje, że obniża 
się popyt. Jeżeli zbyt długo utrzymuje 
się deflacja, może to być regresogenne. 
Dużo gorsze są jednak skutki zbyt wy-
sokiej inflacji. A my ostatnio zbyt łatwo 
przebiliśmy wskaźnik 5 proc. i to po raz 
pierwszy od 20 lat. 

Jest to powód do niepokoju. 
Pamiętajmy, że cel inflacyjny w Polsce 
to 2,5 proc. plus-minus 1 punkt procen-
towy. Oznacza to, że ta inflacja powinna 
mieścić się w paśmie: 1,5–3,5 proc. Jeże-
li przyjmiemy, że 3,5 proc. to jest jeszcze 
poziom, powiedzmy, akceptowalny, 
warto się zastanowić, jaki poziom po-
winien budzić niepokój. Odwołajmy 
się do skojarzenia z sygnalizatorami 
drogowymi: zielone światło to przedział 
1,5–3,5 proc., żółty alert pojawia się 
powyżej 3,5 proc. Dla mnie granicę 
stanowi przedział 4,5–5 proc. Wtedy 
powinno zapalić się czerwone światło. 
Został on przekroczony w Polsce w dru-
giej połowie 2021 r. Taki poziom inflacji 
zagraża rozwojowi gospodarczemu. 
Obniża też skłonność do oszczędzania 
i deprecjonuje majątek. 

BADANIA 
EKONOMICZNE 
POKAZUJĄ, ŻE 

JEŚLI WYSTĘPUJE 
NIEWIELKA, 

KONTROLOWANA 
INFLACJA, TO JEST 
ONA NEUTRALNA 
DLA GOSPODARKI, 

A NAWET W JAKIMŚ 
SENSIE MOŻE 

STANOWIĆ BODZIEC 
DO WIĘKSZEJ 
AKTYWNOŚCI
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Jest to 0,7 proc. rocznie. Jeżeli byśmy 
przyjęli, że akceptowalna w dzisiejszych 
czasach inflacja byłaby na poziomie 
2,5 proc., to znaczy, że w 100 lat ceny 
by wzrosły o 1000 proc. Ale jeżeli już 
byłaby na poziomie 5 proc., to w cią-
gu 100 lat wskaźnik ten wyniósłby 
13 000 proc. Gdybyśmy doszli do in-
flacji dwucyfrowej, czyli do 10 proc., 
wówczas z perspektywy 100 lat byłoby 
to 1 378 000 proc. Zwróćmy uwagę, jak te 
niewielkie zmiany po przecinku wyglą-
dają z perspektywy ich oddziaływania 
w dłuższym okresie. Dlatego tak ważne 
jest, żeby utrzymywać ceny w ryzach. 
Inflacja w różnych okresach historycz-
nych może być bardzo poważną barierą 
rozwojową dla Polski. W latach 90. była 
szczególnie bolesna i możemy wskazać 

przykład, jak właśnie z tego powodu 
została zubożona, a nawet pozbawiona 
majątków klasa średnia w Polsce. Lu-
dzie ci zostali ukarani za oszczędzanie, 
bo wysoka inflacja jest pewnego rodzaju 
podatkiem wymierzonym w oszczędza-
jących. Z długoterminowego punktu 
widzenia jest czymś wysoce negatyw-
nym. Inną konsekwencją jest wysokie 
bezrobocie lat 90. 

W czasach poprzedniego ustroju wiele 
osób dokonywało wpłat na samocho-
dy, mieszkania i pieniądze te straciły 
wartość. 
Gdybyśmy mieli odzwierciedlić dzi-
siejszą wartość wpłaty, na przykład na 
poczet segmentu albo małego domku 
jednorodzinnego z początku lat 80., 

z przedziału 250 tys. do pół miliona 
wyrażoną w ówczesnych złotych, to po 
kilkunastu latach wartość nabywcza 
tamtych pieniędzy byłaby... tysiąckrot-
nie niższa. Brak rewaloryzacji sprawił, 
że po kilkunastu latach inflacji lat 
80. i początku lat 90. wszyscy, którzy 
w tamtym okresie w pełni wpłacili na 
dom i bezskutecznie czekali w kolejce 
na jego wydanie, mogliby sobie za te 
pieniądze – czyli za 250–500 tys. zł – 
najwyżej kupić przysłowiową klam-
kę. Dlatego inflacja jest tak bardzo 
destrukcyjna z punktu widzenia sta-
bilności makroekonomicznej. Depre-
cjonuje zamożność, wartość majątku 
obywateli. n 

rozmawiał Piotr Cegłowskifo
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Wyzwania 
współczesności 
Ze względu na wagę i aktualność 
problemów poruszanych podczas IX edycji 
Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG 
wracamy raz jeszcze do tego wydarzenia, 
by przedstawić trzy interesujące wystąpienia 

Wraz ze wzrostem świadomości 
wpływu biznesu na środowisko 

i społeczeństwo zwiększa się rola, jaką 
zrównoważony rozwój przedsiębiorstw 
odgrywa na rynkach kapitałowych. 
Obowiązek spełniania wysokich stan-
dardów w zakresie polityki klimatycz-
nej i społecznej oraz ładu korporacyj-
nego jest ujęty w międzynarodowych, 
w tym unijnych, regulacjach. Ponadto 
inwestorzy sami coraz częściej inte-
resują się tym, w jaki sposób pracu-
ją ich pieniądze. To ogólnoświatowy 
trend opierający się na przekonaniu, 
że trzeba dbać o środowisko, o spo-
łeczności lokalne, pracowników oraz 
o przejrzyste zasady ładu korporacyj-
nego. Dla funduszy inwestycyjnych 
raportowanie ESG staje się jednym 
z elementów procesu doboru spółek 
do swoich portfeli. Inwestorzy szukają 
spółek z potencjałem inwestycyjnym, 

ale też przejrzystych pod względem 
czynników ESG, zarządzanych zgodnie 
z zasadami corporate governance. Są 
przekonani, że te spółki są bardziej 
przewidywalne, generują mniejsze ry-
zyko inwestycyjne i budują stabilną 
wartość dla akcjonariuszy, ponieważ 
w dłuższej perspektywie wypełnia-
nie zasad ESG wpływa pozytywnie na 
wartość spółki. W ostatnich 14 latach 
szeroki indeks rynków rozwijających 
się wzrósł o 53 proc., w tym samym 
czasie wyodrębniony indeks spółek 
o najwyższych standardach ESG wzrósł 
aż o 140 proc. Za tym trendem idą in-
westycje, ponieważ powstaje coraz 
więcej funduszy inwestujących według 
kryteriów ESG. Na koniec 2020 r. w skali 
globalnej w tego typu funduszach było 
ulokowanych aż 40 bln dol. 
Trend związany ze wzrostem znaczenia 
ESG widoczny jest również w Polsce, 

ponieważ jesteśmy częścią globalnego 
rynku. Już wkrótce wszystkie spółki 
giełdowe na rynku regulowanym GPW 
zostaną objęte obowiązkiem raportowa-
nia niefinansowego zgodnie z nowymi 
regulacjami europejskimi, związanymi 
z dyrektywą CSRD. Bardzo ważne, aby 
te spółki już się do tego przygotowywa-
ły, bo raporty ESG będą wymaganym 
dokumentem, źródłem informacji dla 
banków czy funduszy inwestycyjnych 
finansujących ich działalność. Opra-
cowywane są Europejskie Standardy 
Raportowania w tym zakresie. Bardzo 
zależy nam na tym, aby spółki notowane 
na GPW nie odstawały poziomem zna-
jomości zagadnień ESG od spółek z ryn-
ków zachodnioeuropejskich. W tym 
celu Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie we współpracy z Euro-
pejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 
opracowała dokument „Wytyczne do 

Piotr Borowski, 
członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., 
skupił się na dwóch tematach: 

– dlaczego wykorzystywanie danych ESG w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych zaznacza się 
coraz silniej na globalnych rynkach kapitałowych?

– w jakim stopniu polskie fundusze uwzględniają 
zagadnienia ESG w swoich politykach inwestycyjnych 
obecnie, a co deklarują na przyszłość?
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 Obowiązująca obecnie Dyrektywa 
dotycząca raportowania niefinan-

sowego (The Non-Financial Reporting 
Directive, NFRD) przyjęta w 2014 r. 
stanowiła znaczącą zmianę w zakresie 
transparentności przedsiębiorstw. Dziś 
mija kilka lat od momentu jej wejścia 
w życie i widać, że jej funkcjonowanie 
nie wypełniło luki wiedzowej inwestorów 
czy analityków. Wniosek ten jest spójny 
z przemyśleniami i zaleceniami przedsta-
wianymi przez grupę zadaniową EFRAG, 
pracującą obecnie nad Dyrektywą w spra-
wie sprawozdawczości w zakresie zrów-
noważonego rozwoju przedsiębiorstw 
(Corporate Sustainability Reporting Di-
rective, CSRD), która znacznie zaostrzy 
wymogi zawarte w obecnych regulacjach, 
a także będzie wymagać od podlegających 
jej firm spełniania również wytycznych 
Taksonomii, TCFD i SFDR (w przypadku 
instytucji finansowych). Zmiany stop-
niowo zaczynają obowiązywać już od 
cyklu raportowania za bieżący rok, a ich 
pełne wdrożenie nastąpi w ciągu 3 lat (za 
2023 r. finansowy). Zmiany mają na celu 

wypełnienie luki informacyjnej tak, by 
raporty nie stanowiły wyłącznie formy 
laurki, ale adresowały strategiczne wy-
zwania – istotne z perspektywy organiza-
cji. Już teraz widać efekty zmiany. Rośnie 
jakość raportowania ESG oraz stopień zin-
tegrowania danych finansowych z ESG, 
rośnie również jakość ujawniania kwestii 
klimatycznych. Rośnie liczba niezależ-
nych weryfikacji zewnętrznych danych 
ESG. Biznes najczęściej raportuje ryzyka 
i szanse związane z wpływem zmian 
klimatu na model biznesowy. Problem 
sprawia natomiast ujęcie scenariuszowe 
wpływu możliwych zmian temperatury 
na strategię i tzw. odporności organizacji 
na te zmiany (jedynie 13 proc. raportów), 
jak również kwantyfikacja finansowa ry-
zyk i szans (jedynie 20 proc. raportujących 
kwestie klimatyczne zgodnie z TCFD). 
Nowymi obowiązkami zostanie objętych 
ok. 49 tys. spółek w UE, w tym aż 3 tys. 
dużych spółek w Polsce (liczbę małych 
i średnich spółek giełdowych szacuje 
się na 180 ). W tym również firmy spoza 
giełdy (!). Oceniamy, że dla blisko 90 proc. 

z nich będzie to nowość, wymagająca 
trwałej zmiany zarządczej. Firmy po-
winny rozpocząć proces przygotowania 
już teraz. 
Na podstawie ponad 150 procesów 
wsparcia doradczego w przygotowaniu 
strategii, raportów ESG i zintegrowa-
nych zgodnych z międzynarodowymi 
wytycznymi (GRI, IIRC, SASB, WEF, 
NFRD etc.) możemy stwierdzić, że czas 
na wdrożenie niezbędnych procesów do 
opisania w raporcie, tj. polityk i strategii 
ESG, procesów należytej staranności, 
systemów (np. zarządzania ryzykiem), 
a także dekarbonizacji, to, przy natłoku 
innych zadań biznesowych, okres od 
2 do 5 lat. Przeciętny proces trwa 4–5 
miesięcy, co w przypadku pierwszego 
raportu może być dwukrotnie dłuższe 
– ze względu na konieczność wielopo-
ziomowych akceptacji, a także braku 
danych (w tym scope 3 czy kodów NACE 
w systemach księgowych). W zależności 
od wielkości organizacji w proces rapor-
towania ESG zaangażowanych jest od 
20 do 150 osób w organizacji, przecięt-
nie zbieranych jest 60–80 wskaźników. 
Jest to duże wyzwanie, gdy weźmie się 
pod uwagę fakt, że by przynieść realną 
wartość dla zarządów czy inwestorów, 
raporty powinny być wydawane zgodnie 
z ogłoszeniem wyników finansowych. 
Średnia globalna czasu publikacji to 

raportowania ESG”. Jest to zbiór reko-
mendacji i wskazówek dotyczących sto-
sowania i raportowania czynników ESG, 
które pomogą utrzymać się spółkom 
notowanym na GPW w spektrum za-
interesowania zagranicznych funduszy 
inwestycyjnych. Warszawska giełda zak-
tualizowała także zbiór zasad „Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, 
których przestrzeganie przez spółki gieł-
dowe jest jednym z istotnych kryteriów 
ich oceny w zakresie stosowania zasad 
ESG dotyczących ładu korporacyjnego 
przez inwestorów i innych uczestników 
rynku kapitałowego. 2

Maria Ibisz, 
Senior Manager w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, 
przedstawiła następujące zagadnienia:

– czy wnioski z gromadzonych w procesie raportowania danych ESG są 
wykorzystywane przez zarządy do zmian w sposobie prowadzenia biznesu?

– jak pracochłonny jest proces przygotowań w spółkach do opracowania 
pierwszego raportu niefinansowego?
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3,1 miesiąca od zakończenia roku fiskal-
nego, 4,5 miesiąca w przypadku osobne-
go raportu ESG. Można wskazać liderów, 
którzy dokonali transformacji procesów 
raportowania przy okazji NFRD. Firmy te 
rozpoczęły proces raportowania już we 
wrześniu poprzedniego roku. Niektóre 
przygotowują się, aby w 2022 r. wdrożyć 
system umożliwiający zbieranie danych 
w czasie rzeczywistym i zmniejszenie 
pracochłonności organizacji przez au-
tomatyzację i wdrożenie konektorów 

z istniejącymi systemami (np. Deloitte 
rozwija takie narzędzia z globalnymi 
partnerami – SAP, Salesforce, Workiva, 
– czy stosując Power Bi). 
Dla tych firm dane ESG stanowią punkt 
odniesienia umożliwiający doskonale-
nie procesów decyzyjnych i strategicz-
nych, mitygowanie ryzyk, oszczędności 
finansowe, a także osiągnięcie wielu 
dodatkowych korzyści, w tym m.in. 
wzmocnienia notowań w ratingach 
ESG czy pozyskania finansowania. 2

Transformacja energetyczna i ogra-
niczenie wpływu człowieka na 

środowisko wymagają przede wszyst-
kim świadomego podejścia biznesu 
do zakupu energii i jej konsumpcji. 
Najpilniejszą potrzebą jest redukcja 
emisyjności zużywanej energii. Tam, 
gdzie to możliwe, powinna nastąpić 
jak najszybsza dekarbonizacja spół-
ek i ich przejście na zieloną energię. 
Można to uczynić na dwa sposoby. 
Można zbudować własne odnawialne 
źródła energii lub kupić zeroemisyj-
ną energię z sieci bezpośrednio od 
sprawdzonego dostawcy gwarantują-
cego w pełni jej zielone pochodzenie. 
Zakup takiej energii w cenie porów-
nywalnej z cenami energii tradycyjnej 

jest obecnie na rynku jak najbardziej 
możliwy. Trzeba jednak pamiętać, że 
nie każdy sprzedawca jest w stanie do-
starczyć energię pochodzącą wyłącznie 
ze źródeł OZE. Wiele z oferowanych 
standardów nie jest dopasowanych 
do struktury zapotrzebowania klienta, 
a rosnące zainteresowanie klientów 
zieloną energią powoduje nadwyżkę 
popytu nad podażą, gdyż ok. 70 proc. 
energii elektrycznej w Polsce nadal 
wytwarzane jest z węgla.
W najbliższych latach wzrost cen energii 
elektrycznej w całej Europie będzie sty-
mulowany rosnącymi cenami uprawnień 
do emisji CO2. Na wzrosty cen wpływa też 
spadająca dostępność energii z tradycyj-
nych sterowalnych źródeł wytwórczych. 

Odpowiedzialny przedsiębiorca, który 
stara się łączyć swój biznes ze zrównowa-
żonym rozwojem, może już dzisiaj budo-
wać długofalowe strategie kształtowania 
niskoemisyjnego i opartego na źródłach 
odnawialnych portfela zakupu energii. 
Strategia taka pomoże ograniczyć waha-
nia i niekontrolowane wzrosty cen. Dłu-
goterminowo najbardziej odpowiednim 
podejściem jest podpisanie kontraktu 
PPA (Power Purchase Agreement), czyli 
umowy na zakup energii bezpośrednio 

z odnawialnego źródła wytwór-
czego. Portfel zakupowy można 
w takim przypadku podzielić na 
różne horyzonty czasowe i zależ-
nie od profilu ryzyka, odbiorcy 
czy ekspozycji na zmienność 
cenową energii kształtującą 
marżę sprzedawanego produktu 
określić indywidualnie strategię 
zakupu energii. Długotermino-
we i kompleksowe podejście do 
zarządzania zakupami energii 
umożliwia uzyskanie odpowied-
nio uśrednionej ceny.
Innym, bardziej zaawansowa-
nym podejściem do tematu 
dekarbonizacji są inwestycje 
we własne źródła energii lub 
odpowiednie zarządzanie po-
pytem, które dzięki elastyczne-
mu podejściu do zużycia energii 
umożliwia oszczędności wyni-
kające ze świadczenia usług ela-

styczności DSM lub DSR (Demand Side 
Management / Demand Side Response). 
Uelastycznienie klienta przez gotowość 
do ograniczenia konsumpcji będzie miało 
wpływ na obniżenie cen energii elek-
trycznej. Odbiorcy, którzy już mają swo-
je źródła energii, powinni przyspieszyć 
ich wymianę na źródła niskoemisyjne. 
Własne źródła zapewniają generację on-
-site, czyli produkcję energii elektrycznej 
bezpośrednio na miejscu. Pozwalają też 
uniknąć opłat dystrybucyjnych oraz mo-
cowych. Dodatkowym wsparciem tego 
typu odbiorców mogą być wspomniane 
kontrakty PPA z wytwórcami OZE oraz 
wykorzystanie komplementarnych roz-
wiązań minimalizujących koszty dostaw 
energii dla końcowych klientów. 2

dr Jarosław Bogacz,
członek Zarządu Polenergii, 
zajął się dwiema kwestiami:

– jak połączyć 
zrównoważony rozwój 
ze zrównoważoną zmianą 
cen energii?

– co może zrobić spółka, 
żeby zdekarbonizować 
swoje źródła energii?
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Odwilż regulacyjna
Pandemia wyzwoliła tendencje deregulacyjne niewidziane na rynku kapitałowym 
od dekad. Z jednej strony to cieszy, bo polskie spółki poddane są nadmiernym wymogom, 
z drugiej zaś budzi pewne zaniepokojenie

prezes zarządu Stowarzyszenia  
Emitentów Giełdowych

dr Mirosław Kachniewski

Ewolucja regulacji polskiego 
rynku kapitałowego polegała 
na systematycznym dokrę-
caniu śruby. Szybkość tego 

dokręcania zależała od liczby i skali 
nadużyć. Jeśli nadużycie było wynikiem 
niedoskonałych regulacji, to oczywistą 
konsekwencją było ich rozbudowanie. 
Co ciekawe, nawet jeśli nadużycie by-
ło wynikiem złamania regulacji, to 
i tak dochodziło do dokręcania śruby, 
tak jakby istniało przekonanie, że jak 
będzie więcej przepisów, to będą rza-
dziej łamane.
Ten jednostajny trend widoczny był 
od kilku dekad w całej UE. Przy czym 
warto zwrócić uwagę na potrójną spe-
cyfikę rynku polskiego. Po pierwsze, 
mamy najmniejsze spółki, więc te sa-
me wymogi unijne są u nas bardziej 
dokuczliwe. Po drugie, implementacja 
przepisów unijnych najczęściej wiąże 
się z naszą radosną krajową twórczością 
regulacyjną dodatkowo utrudniającą 
funkcjonowanie. Po trzecie wreszcie, 
kultura egzekwowania prawa jest u nas 
na dużo niższym poziomie – w krajach 
zachodnich nawet najgłupszy przepis 
nie jest szkodliwy, gdyż nie zostanie 
zastosowany w praktyce.
Żadne analizy, badania, statystyki nie by-
ły w stanie zmienić podejścia unijnych 
regulatorów. Aż nastał COVID i okazało 
się, że otworzył oczy niedowiarkom. 
Nagle te dane dotyczące spółek ucie-
kających z giełd europejskich, nieko-
rzystne porównania z danymi z innych 
rynków czy wreszcie brak możliwości 
finansowania małych i średnich przed-
siębiorstw zaczęły być ważne. Podobnie 
jak zgłaszane od lat postulaty usunięcia 
najbardziej szkodliwych dla rynku wy-
mogów.

doczekało się ono odpowiedzi – ta długa 
wersja prospektu nie jest potrzebna 
i wystarczy ta 30-stronicowa. Co cie-
kawe, zmiana ta nie została dokonana 
wskutek obniżenia ryzyka na rynku, 
ale wręcz przeciwnie – w warunkach 
rosnącej pandemicznej niepewności.
Koncepcja takiego krótkiego prospektu 
bardzo się uczestnikom rynku spodo-
bała, w związku z czym Komisja Eu-
ropejska poszła za ciosem i zajęła się 
głównym obszarem regulacji dotyczą-
cych spółek giełdowych, tj. wymogów, 
jakie muszą spełniać już po rozpoczęciu 
notowań. Obecnie trwają konsultacje 
tzw. Listing Act, w ramach których zo-
stały zadane pytania o wszelkie aspekty 
związane z notowaniem spółek. Będąc 
osobą, która przepracowała w nadzorze 
ponad dekadę, postrzegam niektóre 
z nich jako bardzo ryzykowne. 
Obawiam się, że tak jak po kryzysie 
subprime mieliśmy do czynienia z kru-
cjatą regulacyjną, której wynikiem 
stały się nadmiarowe wymogi, tak 
obecnie możemy być świadkami zbyt 
daleko idących działań quasi-deregu-
lacyjnych. Quasi dlatego, że ograni-
czenie wymogów może być pozorne 
i zwabić spółki w pułapkę. Przykłado-
wo, ograniczenie objętości prospektu 
do 30 stron nie ogranicza jednocześnie 
ryzyka emitenta. Wręcz przeciwnie 
– im krótszy będzie prospekt, tym 
większe ryzyko, że pominięte zostały 
informacje uznane ex post za kluczowe 
do podjęcia decyzji inwestycyjnych. 
Dlatego ważne jest, aby zmiana regu-
lacji odbywała się proporcjonalnie do 
zmiany nastawienia nadzorców, żeby 
spółki nie były zaskoczone restryk-
cyjnym egzekwowaniem liberalnych 
przepisów. n

Na pierwszy ogień poszedł prospekt 
emisyjny. Od dawna było wiadomo, że 
o ile prospekt obejmuje bardzo dużo in-
formacji ułatwiających podjęcie decyzji 
inwestycyjnej, o tyle nie jest dokumen-
tem czytanym przez inwestorów. Stąd 
wiele lat temu pojawił się obowiązek 
opracowywania skrótu prospektu, żeby 
inwestorzy nie musieli czytać całego 
kilkusetstronicowego dokumentu. Bez 
odpowiedzi pozostawało jednak pyta-
nie, po co opracowywać prospekt, skoro 
bardziej przyjaznym dla inwestorów 
dokumentem jest jego skrót. I wreszcie fo
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Sytuacja na polskim rynku nieruchomości nie przestaje budzić emocji. Analiza rzetelnych 
danych pozwala jednak sformułować przynajmniej kilka tez, które warto wziąć pod uwagę 
w 2022 r. oraz w kolejnych latach

Stopy procentowe mogą okre-
sowo przekroczyć 3,0 proc., 
ale w dłuższej perspektywie 
pozostaną niskie. Pamiętajmy, 

że ustawowy cel inflacyjny w Polsce to 
2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem 
+/– 1 pkt proc. Oznacza to, że NBP musi 
dążyć do utrzymania przyjętego celu 
i nie może przez dłuższy czas biernie 
przyglądać się rosnącym cenom. Zbyt 
gwałtowne podwyżki mogłyby jednak 
niekorzystnie odbić się na koniunktu-
rze gospodarczej. Z wypowiedzi człon-
ków RPP wnioskuję, że bank centralny 
przez najbliższe kwartały będzie po-
ruszał się „drogą środka”. Oznacza to, 
że będzie akceptował inflację powyżej 
celu, ale jednocześnie dokona jeszcze 
kilku podwyżek stóp. 
W tym miejscu warto wspomnieć 
o tzw. hipotezie Fishera. Mówi ona, że 
w długim terminie inflacja jest zbieżna 

że w perspektywie trzech lat główna 
stopa procentowa ustabilizuje się na 
poziomie nie wyższym niż 2,5 proc. 
Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że mo-
że ona być nawet niższa niż w okresie 
przed wybuchem pandemii (1,5 proc.). 
Przykłady innych państw pokazują, że 
wraz ze wzrostem PKB koszt pieniądza 
w danym kraju ulega systematycznemu 
obniżeniu (wykres 1). Dlatego jeśli uda 
się nam utrzymać na dotychczasowej 
ścieżce wzrostu, polityka pieniężna 
Polski będzie ulegała stopniowemu 
łagodzeniu. 
Jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że 
to prognoza długoterminowa. W per-
spektywie najbliższych kwartałów do-
puszczam możliwość podniesienia stóp 
procentowych ponad poziom 3 proc. 
Nie będzie dla mnie zaskoczeniem, 
jeśli do połowy 2023 r. główna stopa 
procentowa NBP utrzyma się powyżej 

od kilkunastu 
lat związany z branżą,  

ekspert rynku nieruchomości  
miesięcznika „Manager” 

Piotr Tarkowski

z poziomem rynkowych stóp procen-
towych (w Polsce miarą tego ostat-
niego jest WIBOR). W związku z tym 
koszt pieniądza w naszym kraju nie 
powinien wzrosnąć radykalnie. Sądzę, 

Prognozy 
rynku nieruchomości 
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należy raczej przyjrzeć się, ile wynosił 
WIBOR przed wybuchem pandemii, 
i porównywać z nim obecną wysokość 
rat. A tak się składa, że jest ona tylko 
niewiele wyższa. W większości przypad-
ków przekracza poziom z lat 2014–2019 
o mniej więcej 10 proc. (mniej więcej, 
gdyż jest zależna od marży kredytowej 
banku oraz ustalonego okresu spłaty 
kredytu). 

Warto jednak zaznaczyć, że jeśli WIBOR 
osiągnie poziom oczekiwany przez 
rynek, to posiadaczy hipotek czekają 
dalsze podwyżki. Szacuję, że mogą one 
wynieść 10–15 proc., co w przypadku 
modelowego kredytu (400 tys. zł na 
25 lat) oznacza dodatkowe kilkaset zło-
tych miesięcznie. To dość dużo i dlatego 
uważam, że aby nie zabić gospodarki, 
polskie władze monetarne nie będą 
radykalne w temacie podwyżek stóp. 
Wzrosty będą pewnie zrekompensowa-
ne przez podniesienie wynagrodzeń. 
Spodziewam się też wykorzystania in-
nych narzędzi, chociażby wprowadzonej 
już tarczy antyinflacyjnej. Swoją drogą 
jej efekty są już widoczne – pod koniec 
grudnia ceny benzyny na stacjach paliw 
obniżyły się średnio o 25 gr względem 
listopada, co w pewnym przybliżeniu 
przekłada się na spadek wskaźnika in-
flacji o ok. 0,3 proc.
Jednym z powodów wysokiej inflacji 
jest dobra koniunktura, a więc warto 
brać pod uwagę pocieszający fakt, że 
obecna wysoka inflacja to także efekt 
koniunktury panującej w gospodarce. 
Poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak 
np. sprzedaż samochodów, większość 
gałęzi przemysłu notuje rekordowe 
wyniki. Stopa bezrobocia zbliża się do 

tej granicy, a stawka WIBOR będzie 
jeszcze wyższa (aktualne notowania 
kontraktów terminowych sugerują, że 
w perspektywie 9–12 miesięcy możliwe 
jest przekroczenie nawet 4,0 proc.).
Zamiast drastycznego podnoszenia stóp 
procentowych możemy się spodzie-
wać innych narzędzi spowalniających 
inflację. 
Zakładam, że Polska raczej nie pójdzie 
drogą Czech, które niedawno rady-
kalnie podniosły stopy. Nasz kraj nie 
może sobie na to pozwolić, chociażby 
z uwagi na bardzo duży odsetek kre-
dytów o zmiennej stopie procentowej 
(w Czechach udział tego typu pożyczek 
jest niski). Już teraz raty kredytów hi-
potecznych pną się w górę. Względem 
poziomów sprzed podwyżek są o ok. 
30 proc. wyższe. Co ważne, tylko nie-
wielka część ogółu posiadaczy kredytów 
hipotecznych zaciągnęła zobowiązanie 
w okresie rekordowo niskich stóp pro-
centowych. Z ogólnej liczby ok. 2,5 mln 
obsługiwanych obecnie kredytów hi-
potecznych mniej więcej 340 tys. (czyli 
13 proc.) to kredyty zaciągnięte między 
kwietniem 2020 r. a październikiem 
2021 r. Dla pozostałych 87 proc. kon-
sumentów ostatnie kwartały stanowiły 
więc pewnego rodzaju promocję, a nie 
punkt wyjściowy. W przypadku tej grupy 

Wykres 1. Stopa procentowa a PKB per capita w poszczególnych krajach

Źródło: opracowanie własne na podstawie Trading Economics.
PKB per capita (tys. USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  
Biura Informacji Kredytowej.

Wykres 2. Liczba wniosków o kredyt hipoteczny w latach 2019–2021
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najniższego poziomu w historii. W górę 
pną się za to wynagrodzenia, w tempie 
9–10 proc. rocznie. Nawet problemy 
energetyczne, o których ostatnio jest 
głośno, w dużej mierze są efektem 
koniunktury. Z danych PSE wynika, 
że w ciągu roku konsumpcja energii 
elektrycznej w Polsce wzrosła aż o kil-
kanaście procent. Można więc sądzić, 
że nasza gospodarka ma dość siły, aby 
zaabsorbować podwyżki stóp dokonane 
przez Radę Polityki Pieniężnej. Innymi 
słowy, szybkie podniesienie kosztu pie-
niądza z 0,1 proc. do 2,25 proc. nie prze-
łoży się na istotny spadek aktywności 
gospodarczej. Przestrzeni do kolejnych 
podwyżek robi się jednak coraz mniej. 
Przykład Stanów Zjednoczonych z lat 
2016–2018 pokazuje, że uporczywe pod-
noszenie stóp bardzo istotnie zwiększa 
ryzyko załamania koniunktury.
W 2022 r. sytuacja na rynku mieszka-
niowym ulegnie normalizacji. Pod-
wyżki stóp procentowych nie pozostaną 
oczywiście bez wpływu na rynek nie-
ruchomości. Przy obecnym poziomie 
WIBOR wzrost kosztów kredytowania 
jest odczuwalny (dla modelowego kre-
dytu – 400 tys. zł na 25 lat – miesięczna 
rata od września zwiększyła się o ok. 
450 zł). Już teraz możemy więc zauważyć 
delikatne uspokojenie popytu. Nie jest 
to jednak dowód na załamanie rynku. 
Liczba wniosków o kredyty, choć w ostat-
nim czasie mniejsza, wciąż pozostaje 
wysoka względem długoterminowej śred-
niej. Warto też pamiętać, że w okresie 
pierwszych trzech kwartałów 2021 r. 
mieliśmy „górkę” wynikającą z niezre-
alizowanego popytu w roku 2020. Jest 
więc bardzo prawdopodobne, że po tym 
niespokojnym okresie wracamy już do 
standardowego trendu. 
W 2022 r. liczba zawieranych transakcji 
może spaść, a wyścig cen zwolni tem-
po. Nadal możemy spodziewać się jed-
nak wzrostów rzędu 6–8 proc., a więc 
o połowę mniejszych od kilkunasto-
procentowych podwyżek w tym roku. 
Wzrosty będą wymuszać m.in. rosną-
ce koszty budowy, coraz wyższe ceny 
gruntów i planowane zmiany w ustawie 
deweloperskiej oraz w rozporządzeniu 

Wykres 3. Przeciętne wynagrodzenie na tle średnich cen nieruchomości 
w krajach Europy (dane dla 40 państw)

o warunkach technicznych. Z powodu 
wyższych stóp zmniejszy się potencjalna 
zdolność kredytowa Polaków. Jednakże 
w najbliższym roku należy się spodzie-
wać co najmniej 8-procentowego wzrostu 
wynagrodzeń oraz wejścia w życie prze-
pisów ułatwiających zakup mieszkania 
(gwarantowany wkład własny w ramach 
Polskiego Ładu). Per saldo powinno to 
sprawić, że możliwości popytu nie tylko 
nie spadną, lecz wręcz będą wyższe niż 
w poprzednich latach. 
Sytuację na rynku mieszkaniowym 
powinna też stabilizować rekordowa 
aktywność deweloperów. Szacunki za 
2021 r. mówią o ok. 230 tys. wybudo-
wanych domów i mieszkań – w histo-
rii naszej wolnorynkowej gospodarki 
jest to absolutny rekord. Jednocześnie 
w blokach startowych czeka budowa 
kolejnych setek tysięcy nieruchomości. 
Powinno to sprawić, że podaż i popyt 
wreszcie się zrównoważą, co zaha-
muje gwałtowne wzrosty cen, jakie 
obserwowaliśmy w ostatnich latach 
(jednym z powodów był znaczny nie-
dobór mieszkań na rynku względem 
zgłaszanego zapotrzebowania).
Widzę pewne ryzyko dla zbilansowa-
nia popytu z podażą powoli rosną-
cym udziałem w rynku podmiotów 

i funduszy, które kupują całe projekty, 
a nawet firmy deweloperskie w ramach 
mieszkań na wynajem. 
Nieruchomości nadal będą jednak sta-
nowiły atrakcyjną formę lokaty kapitału 
i zabezpieczenia przed inflacją. 
Analizując europejski rynek nierucho-
mości, możemy zauważyć interesującą 
zależność. Polega ona na tym, że wraz 
ze wzrostem zamożności danego spo-
łeczeństwa (wyrażonego poziomem 
średniego wynagrodzenia) w górę idą 
także ceny domów i mieszkań (wykres 3). 
Innymi słowy, w takich gospodarkach, 
jak Niderlandy, Szwajcaria czy Norwe-
gia, nieruchomości są o wiele droższe 
niż np. w Serbii, Albanii czy Mołdawii. 
Taka zależność pozwala na tworzenie 
optymistycznych prognoz dla kupują-
cych mieszkania. Zakładając, że tem-
po wzrostu wynagrodzeń pozostanie 
wysokie, a polityka banku centralnego 
względnie łagodna, oznaczać to będzie 
systematyczne wzrosty cen. Oczywiście 
w poszczególnych latach zmiany mogą 
być różne, ale w wieloletniej perspekty-
wie nieruchomości powinny zyskiwać 
7–8 proc. w skali roku. Wygląda więc 
na to, że będzie to jeden z najskutecz-
niejszych sposobów na zabezpieczenie 
naszego majątku przed inflacją. n 
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Pecunia non olet?
Według rzymskiego historyka Swetoniusza cesarz Wespazjan, który wprowadził specjalny 
podatek dla garbarzy używających uryny do oczyszczania skór, miał odpowiedzieć swojemu 
synowi Tytusowi, który skrytykował go za zajmowanie się niepoważnymi aspektami 
gospodarki: pecunia non olet (pieniądze nie śmierdzą)

Ta łacińska sentencja może 
być przyczynkiem do rozwa-
żań na temat roli pieniądza 
we współczesnym świecie, 

postrzegania jego wartości, różnych 
sposobów jego wykorzystywania. W tym 
kontekście można zadać pytanie, czy 
rzeczywiście jest tak, że pieniądz jest li 
tylko kategorią ekonomiczną, jej war-
tością absolutną, bez której nie jest 
możliwy rozwój ekonomiczny. W tym 
znaczeniu pieniądz powinien być wolny 
od ocen wartościujących, także w sensie 
etycznym. Sposób postrzegania pienią-
dza i przypisywanie mu określonej roli, 
w sensie zarówno gospodarczym, jak 
i społecznym lub politycznym, oraz pró-
ba etycznego wartościowania pieniądza 
wpisują się idealnie w zasadniczy spór 
między konsekwencjalizmem a deon-
tologizmem, mający swoje historyczne 
odniesienia w krytycznym dyskursie 
hellenistycznych szkół: epikurejskiej 
i stoickiej, czy bardziej współcześnie 
odnoszący się do konfrontacji utyli-
taryzmu Johna Stuarta Milla z etyką 
Immanuela Kanta. 
Jak należy oceniać ludzkie czyny i dzia-
łania? Czy na podstawie ich skutków, 
czy raczej w oparciu o ściśle określone 
i obowiązujące normy postępowania? 
Czy zatem, przykładowo, można uspra-
wiedliwiać nieetyczne wykorzystywanie 
pieniądza, ale mające na celu osiągnięcie 
dobrych celów? Jakie mogą być pod-
stawy do kategoryzacji tych celów, co 
np. będzie dobrym celem w polityce 
gospodarczej państwa? Czy celem ta-
kim będzie np. dobro jednostki, walka 
z ubóstwem i ze społecznym wyklucze-
niem, prowadzenie zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego,  

poziomu cen i wspieranie polityki gospo-
darczej rządu, mogą być przedmiotem 
wartościowania w odniesieniu zarówno 
do podejmowanych działań i stosowa-
nych instrumentów (np. ustalanie wy-
sokości stóp procentowych przez Radę 
Polityki Pieniężnej), jak i do zakładanych 
celów i skutków określonych działań 
(np. wywierania pośrednio wpływu na 
poziom inflacji)? Na kanwie powyższych 
dylematów i konstatacji ściśle określonej 
prawno-konstytucyjnie odpowiedzialno-
ści NBP za wartość polskiego pieniądza 
można polemizować z poglądami tych, 
którzy populistycznie próbują w debacie 
publicznej niesłusznie przypisać ban-
kowi centralnemu także inne zadania 
i cele oraz odpowiedzialność za zjawiska 
gospodarczo-społeczne, które nie leżą 
w domenie działalności i odpowiedzial-
ności NBP oraz jego organów. 
Pieniądz jest, z jednej strony, kategorią, 
wydawałoby się, bardzo prostą w swej 
istocie, którą każdy z nas jest w stanie 
zdefiniować w mniej lub bardziej fa-
chowy sposób, często intuicyjnie – na 
pewno każdy z nas powie, że wie, co to 
jest pieniądz i do czego służy. Z drugiej 
strony, mimo dogłębnych badań teore-
tycznych, analizowania zachodzących 
procesów i sformułowania wielu teorii, 
pieniądz nadal pozostaje kategorią zło-
żoną i jest nie do końca przewidywal-
nym i bardzo wrażliwym na wszelkie 
zawirowania, zasadniczym, ale mimo 
wszystko nie zawsze stabilnym fun-
damentem współczesnej gospodarki, 
w wymiarze zarówno globalnym, jak 
i indywidualnym każdego człowieka, 
na poziomie przedsiębiorstw, między-
narodowych korporacji, społeczeństw 
czy państw. n 

nastawionego na uzyskanie relatywnie 
wysokiego poziomu wskaźników roz-
wojowych (HDI, WHR) często kosztem 
osiągania założonych poziomów kwanty-
tatywnych wskaźników ekonomicznych 
(PKB, PSN), czy odwrotnie – celem będzie 
propagowanie niczym nieskrępowanego 
rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw 
i korporacji zgodnie z wiarą, że wszelkie 
społeczne nierówności powinny niwe-
lować się ewolucyjnie we wzrastającym 
ogólnym dobrobycie?  
Odnosząc te dylematy do polskiej polityki 
pieniężnej, można np. zastanawiać się 
nad tym, czy działania podejmowane 
przez Narodowy Bank Polski i jego organy, 
w ramach konstytucyjnej odpowiedzial-
ności za wartość polskiego pieniądza, ma-
jące także na celu utrzymanie stabilnego 

prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych, 
specjalista z zakresu prawa 

finansowego, absolwent UAM 
w Poznaniu (prawo) oraz Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu 
(bankowość), w latach1997–2019 
pracownik naukowy KUL, obecnie 

prorektor Akademii Polonijnej,  
były poseł (1997–2001)  

i były wiceminister środowiska 
(2000–2001)

Maciej Rudnicki
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Marketerzy wypracowali 
kilka, jeśli nie kilkana-
ście definicji leadów – 
według niektórych są 

to po prostu klienci, według innych 
zbiór najpotrzebniejszych danych do 
wykreowania potencjalnej sprzedaży, 
np. numer telefonu, personalia, adres 
e-mail. Punktem wspólnym między 
większością interpretacji jest cały 
proces zarządzania transakcją. Ten 
z kolei może być kierowany z poziomu 
dedykowanego landing page’a, me-
diów społecznościowych czy oficjal-
nej witryny danej marki. Co istotne, 
największym kapitałem w tej kategorii 
działań marketingowych jest realne 
zaangażowanie użytkownika.
Według badań analityków z Hubspot 
aż 61 proc. marketerów deklaruje, że 
największym wyzwaniem w całym 
procesie sprzedażowym jest genero-
wanie ruchu oraz właśnie pozyskiwa-
nie wartościowych leadów. Już w tym 
miejscu pojawia się pierwsza trudność 
z poziomu samej marki: samodzielna fo

t.:
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Obserwując wysyp 
kolejnych narzędzi 

marketingowych, 
marki często 
zapominają 

o podstawowym celu 
własnych działań 
w świecie digital, 

czyli sprzedaży. 
Ta z kolei napędzana 

jest przez samych 
zainteresowanych 

– to akurat truizm – 
jednak podstawowe 

pytanie brzmi, 
w jaki sposób dotrzeć 

do potencjalnych 
klientów. 

W tym przypadku 
odpowiedzią będzie 
tzw. lead generation

generowanie

istotne?
leadów

Dlaczego

praca na rzecz gromadzenia danych 
potencjalnych klientów bardzo szybko 
może spalić na panewce.
Co więc zrobić, aby generowanie leadów 
było naturalne i wartościowe z punktu 
widzenia zarówno działalności opera-
cyjnej marki, wizerunku brandu w szer-
szym kontekście, jak i samego klienta? 
Warto uwzględnić bardzo konkretne 
działania towarzyszące, m.in. content 
marketing. Tak złożone przedsięwzięcie 
wymaga od zespołu ogromnego na-
kładu pracy i czasu, a nigdy nie ma 
gwarancji, że dana kampania przyniesie 
zaplanowane rezultaty. Stąd najbar-
dziej uważne biznesy wchodzą w ścisłą 
współpracę z agencjami zewnętrznymi, 
te z kolei wiedzą, jak minimalizować 
ryzyko i maksymalizować zyski z le-
ad generation.

Tak robią to najlepsi

Aby w pełni zrozumieć komplekso-
wość generowania leadów, należy 
w pierwszej kolejności zwrócić uwagę 

jest 
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na adresata danej kampanii. Na pierw-
szy rzut oka działania nastawione na 
relację B2B strukturalnie nie różnią się 
od dialogu na linii B2C, ale – jak zwykle 
bywa – diabeł tkwi w szczegółach. Ba-
dania Hubspot z roku 2017 wskazują, 
że przykładowo mailing bezpośredni 
generuje więcej leadów w przypadku 
sprzedaży klientom indywidualnym 
niż biznesowym. Odwrotny efekt z ko-
lei odnotowano przy okazji pokazów 
branżowych oraz telemarketingu.
Wyrównane szanse pozyskania leadów 
zarówno w przypadku B2B, jak i B2C 
odnotowano podczas analizy efektów zło-
żonych kampanii mailingowych, prowa-
dzonych blogów, SEO, a także Google Ads. 
Co ważne, badania Hubspot wskazują, 
że klienci indywidualni o wiele częściej 
dzielą się swoimi danymi, kiedy to marki 
aktywnie zarządzają swoimi kanałami 
w mediach społecznościowych, jest to też 
najbardziej efektywne narzędzie spośród 
wszystkich w zestawieniu.
Ankieta przeprowadzona przez The 
Statistics Portal z kolei wskazuje, że 

53 proc. respondentów określa sku-
teczny mailing bezpośredni mianem 
najlepszej formy pozyskiwania leadów. 
Na podium znalazło się także pozycjono-
wanie SEO (44 proc.) ex aequo z content 
marketingiem. Pierwszą trójkę zamyka 
streaming (40 proc.), który wyjątkowo 
zyskał w czasie twardego lockdownu.

Gotowość i nagroda

Korzyści marek z pozyskiwania le-
adów nie trzeba szerzej przedstawiać 
– sprzedaż, dialog z klientem, budowa 
wizerunku – jednak czy także konsu-
ment może być beneficjentem tego 
typu działań? Oczywiście, że tak. Mowa 
o tzw. lead magnet, a więc wymiernej 
nagrodzie, która jest ściśle powiąza-
na z systemem generowania ruchu. 
Przykłady? Chociażby e-book, do któ-
rego dostęp mają wyłącznie osoby za-
rejestrowane w danym systemie lub 
subskrybenci newslettera. Podobny 
schemat występuje także przy zapisach 
na webinaria oraz transmisje na żywo.

Tym samym działania z zakresu lead 
generation pozwalają niejako ożywić 
markę przez kreowanie takich treści, 
które jednocześnie pozycjonowałyby 
brand w czołówce własnej branży, 
ale również angażowały potencjal-
nych klientów całą otoczką firmy – 
jej wartościami, filozofią, know-how 
i doświadczeniem. Takie podejście 
otwiera przedsiębiorcom całkowicie 
nowe drzwi do komunikowania oraz 
promowania własnej działalności, 
a w dobie tak dynamicznego rozwo-
ju technologii może się okazać, że 
dzisiejsza decyzja o np. organizacji 
webinaru wytyczy całkowicie nowe 
trendy na kolejne lata.
Co jednak, gdy część użytkowników 
nie podziela entuzjazmu bardziej za-
angażowanej klienteli? Generowanie 
ruchu i pozyskiwanie danych konsu-
menckich to także sztuka odpowied-
niego podziału audytorium, a co za tym 
idzie – adekwatne rozłożenie akcen-
tów w ramach publikowanych treści. 
Marketerzy wyróżniają 3 podstawowe 
grupy: A – tzw. gorący lead (ang. hot 
lead), B – ciepły lead (ang. warm lead) 
oraz C – zimny lead (ang. cold lead). 
Pierwszy zbiór określa osoby, które są 
gotowe do sfinalizowania transakcji, 
a więc „gratulacje”, „to już kilka kro-
ków” lub „dziękujemy, że jesteś z nami” 
w mailingu czy landing page’u jest jak 
najbardziej na miejscu. Nieco więk-
szymi zdolnościami perswazyjnymi 
należy wykazać się w dwóch ostatnich 
grupach. Pamiętajmy jednak, że gra-
nica między namową a nieetyczną 
promocją jest wyjątkowo cienka.
Jak więc pozyskiwać leady, a przy tym 
nie zaprzepaścić dotychczasowego do-
robku wizerunkowego? Kluczem jest 
holistyczna strategia marketingowa, 
którą biznes jest w stanie wypracować 
wyłącznie ramię w ramię z doświad-
czonymi ekspertami. Czy zespół in-
-house’owy wystarczy? Bardzo często 
specjaliści firmowi są wspierani przez 
agencje zewnętrzne. W tak komplek-
sowej materii, jaką jest lead generation, 
warto czerpać z osiągnięć wykwalifiko-
wanej pod tym kątem kadry. n

Katarzyna Jarczewska, 
współwłaścicielka i partner 
zarządzający w agencji 
Media Forum, specjalizującej 
się w PR i marketingu 

CO ZROBIĆ, ABY 
GENEROWANIE 
LEADÓW BYŁO 
NATURALNE 
I WARTOŚCIOWE 
Z PUNKTU WIDZENIA 
ZARÓWNO 
DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 
MARKI, WIZERUNKU 
BRANDU W SZERSZYM 
KONTEKŚCIE, JAK 
I SAMEGO KLIENTA? 

istotne?
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Emerytura 
po amerykańsku 
O emerytach mówi się 
w różnym kontekście, 
o ich postawach, rzadziej 
o problemach, z jakimi 
muszą się borykać, 
aby przeżyć. Nikt 
jednak nie skupia się 
na ich losie, który zdaje 
się zaprogramowany 
na marne dożycie... 

 Właśnie, dożycie do czego? 
Do śmierci? Dla jednych 
emeryci są dobrzy, bo wła-
ściwie głosują, dla dru-

gich źli, bo źle głosują, liczy się jedynie 
ich użyteczność. Ani jedni, ani drudzy 
nie dotykają jednak istoty problemu, co 
w konsekwencji prowadzi do tego, że se-
niorzy idą za tymi, którzy im więcej dają. 
A przecież są to wspaniali, zasługujący na 
dostojne życie ludzie, których jesteśmy 
spadkobiercami. 

Raj ciepłolubnych

Kilka styczniowych dni spędziłem w USA 
u dziadków w Kings Point na Florydzie. 
To położone nieopodal Tampy osiedle 
domków charakteryzuje się tym, że za-
mieszkują je głównie ludzie starsi z ca-
łych Stanów Zjednoczonych. Nie jest to 

miejsce wyjątkowe, bo takich na terenie 
USA są tysiące. W Kings Point, jak mawia 
dziadek, mieszkają ciepłolubni. W kate-
goriach znanych mi emerytów to miejsce 
można z całą pewnością nazwać rajem, 
tutaj nikt tego tak nie nazywa, bo to zu-
pełnie normalna sprawa. Wśród miesz-
kańców nie widać specjalnych różnic. 
Korzystają z tych samych atrakcji ośrodka, 
placów gier, z tych samych kortów, z tego 
samego pola golfowego i kilku basenów.  
Jedyne różnice, które można tutaj do-
strzec, to wystawność domów, które kosz-
tują od 100 tys. do 500 tys. dol.  Ups... Już 
czuję, jak część czytelników zastanawia 
się nad przeprowadzką tutaj, po sprze-
daniu mieszkania w Polsce. Przy okazji 
wspomnę, że nieruchomości na terenie 
USA mogą nabywać jedynie obywatele 
lub stali rezydenci, tak że zamiana miesz-
kania w Warszawie na domek na tym 

Autor tekstu Aureliusz „Wilk” Herczakowski 
przy bramie w Kings Point na Florydzie

INWESTOR
emerytura



osiedlu musi uwzględniać także sprawy 
rezydencji. 
Wracając do mieszkańców osiedla. Są 
wśród nich ludzie o różnej zasobności, ale 
każdy ma samochód i wózek golfowy. Ci 
bogatsi mają po prostu lepsze samocho-
dy, od pięknych oldtimerów do Ferrari 
i Bentleyów. W zależności od poczucia 
młodzieńczości jedni jeżdżą motocyklami 
Harley Davidson (na terenie osiedla działa 
prężnie klub harleyowców), drudzy mają 
w pobliskiej marinie piękne jachty warte 
kilka milionów dolarów. Ale nie to jest 
istotą tego miejsca. Otóż najważniejsze 
jest to, że stać na to człowieka, który 
przepracował w USA kilkanaście lat.
System emerytalny oparty na social 
security, wynikający z liczby prze-
pracowanych lat, zapewnia podsta-
wę egzystencji na poziomie 25–100 
tys. dol. rocznie, zgodnie z zasadą: 
dłużej pracujesz, więcej masz. Reszta 
pieniędzy, z których korzystają tu-
tejsi emeryci, pochodzi z funduszy 
inwestycyjnych, które, jak wiadomo, 
są mniej lub bardziej ryzykowne. Kto 
bardziej ryzykuje, ten zarabia więcej, 

Koszty domu z utrzymaniem to ok. 2000 dol. miesięcznie. Jeśli domki zamieszkują pary, 
które pracowały nie kilkanaście lat, ale np. 30, to mamy do czynienia z regularnymi 
milionerami, którzy prowadzą wspaniałe życie, troszcząc się wyłącznie o zdrowie
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zwolennik mniejszego ryzyka zyskuje 
mniej. Sama podstawowa emerytura 
nie wystarczyłaby, by zamieszkać na 
opisywanym osiedlu. 

Beatlesowskie 64 

Spójrzmy na singla w wieku beatlesow-
skim – 64 lata – który poza social security 
przez ostatnie 10 lat przed przejściem na 
emeryturę odkładał rocznie 10 tys. dol. 
Jest to możliwe, ponieważ średnie wy-
nagrodzenie nauczyciela, policjanta czy 
urzędnika to ok. 50 tys. dol. rocznie. Pro-
cent składany bezpiecznego funduszu 
inwestycyjnego w ostatnich 10 latach 
wyniósł np. 230 proc. Zatem singiel ma 
do dyspozycji 230 tys. dol. plus emery-
turę z social security. Za tę kwotę na 
tym osiedlu uzyska dom o powierzchni 
180–200 mkw., wyposażony w trzy sypial-
nie, trzy łazienki i dwa garaże. Nikt nie 
kupuje jednak domu za gotówkę... Rata 
kredytu wynosi ok. 1200 dol. miesięcznie. 
Utrzymanie domu też nie jest specjalnie 
kosztowne. Za 600 dol. miesięcznie otrzy-
muje się pełną obsługę posesji: koszenie 
trawy, malowanie domu, wymianę dachu 
co 10 lat, dostęp do wszystkich atrakcji, 
które wymieniłem wcześniej. Za dodat-
kowe 50 dol. miesięcznie można wykupić 
ubezpieczenie serwisowe wszystkiego, co 
jest w domu i może się zepsuć – pralki, 
zmywarki, lodówki etc. Koszty domu 
z utrzymaniem to więc ok. 2000 dol. 
miesięcznie. Jeśli jeszcze dodam, że 
w większości domki zamieszkują pary, 
które pracowały nie kilkanaście lat, ale 
np. 30 lat, to mamy do czynienia z regu-
larnymi milionerami, którzy prowadzą 

wspaniałe życie, troszcząc się wyłącznie 
o swoje zdrowie i kondycję, bo resztę za-
pewnia im system. Nie dziwi zatem fakt, 
że średnia wieku dożycia mieszkańców 
osiedla jest wyższa od średniej o 9 lat 
i wynosi 88 lat.   

Lazy days emeryta

Z mojego punktu widzenia wyglądało to 
tak: mam zwyczaj sypiania przy otwartym 
oknie, więc uczestniczyłem w życiu całej 
machiny osiedla już od godz. 4 rano, kiedy 
zaczynają prace automatyczne zraszacze 
trawy. Hałaśliwe bestie, więc większość 
mieszkańców śpi przy zamkniętych 
oknach i korzysta z klimatyzacji lub ma 
wyłączone zraszacze przy swoich oknach. 
Temperatura, niestety albo na szczęście, 
jest tutaj tropikalna. W nocy w styczniu 
utrzymuje się ok. 20° C  w dzień 27–30° C. 
Wiele jednak daje chłodny wiatr znad 
Zatoki Meksykańskiej, więc upał nie jest 
tak dotkliwy, jak np. w Miami. 

O godz. 6, tuż po wschodzie słońca, po-
jawiają się kosiarze, którzy, na szczęście, 
korzystają z kos i kosiarek akumulatoro-
wych, bardzo cichych. 
Około godz. 7 słychać na osiedlu lekki 
ruch wózków golfowych – to mieszkańcy 
jadą do siebie nawzajem na śniadanie 
lub do jednej z kilku restauracji albo 
barów na osiedlu. Po śniadaniu u na-
szych dziadków odbywa się godzinny 
rytuał czytania prasy przy kawce. Około 
9 zaczyna się ruch na polach golfowych, 

Około godz. 9 
zaczyna 
się ruch 
na polach 
golfowych, 
kortach 
i placach 
do gry. 
Około 
godz. 11, 
gdy upał mocno 
doskwiera, 
większość wyrusza 
na zakupy
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kortach i placach do gry. Około godz. 11, 
kiedy upał już mocno doskwiera, więk-
szość wyrusza na zakupy lub spacery 
po klimatyzowanych molo. Inni wra-
cają do domów, by oddać się swoim 
pasjom, i tak wygląda to mniej więcej 
do godz. 14. Oczywiście w tym samym 
czasie na osiedlu trwają prace naprawcze 
i konserwacyjne dróg, chodników etc. 
Około godz. 14 rozpoczyna się pora 
lunchu i bez rezerwacji stolika w osie-
dlowych barach i restauracjach o lun-
chu można zapomnieć, więc ruszamy 
samochodem do pobliskiej Tampy, by 
popływać łodzią i znaleźć jakiś miły 
lokal, co udaje nam się bez większego 
trudu. Nawiasem mówiąc, Tampa to 
przepiękne, bogate miasto – temat na 
inny artykuł. Około godz. 17 najedzeni 
dopływamy do portu, krótki spacer i po-
wrót na osiedle, które już tętni życiem. 
Jako że jesteśmy w strefie tropikalnej, 
zmierzch trwa tu kilka minut i ok. godz. 
18 jest już ciemno, ale osiedlowe puby 
i kluby zaczynają działać pełną parą 
i życie towarzyskie kwitnie przy piwku, 
winie i mocniejszych trunkach. Da się 
usłyszeć wędkarskie i morskie opowie-
ści, sprośne żarty, biesiadne śpiewy, 
a towarzyszą temu tańce. 
Nasi dziadkowie są miłośnikami jaz-
zu i niekoniecznie dobrze się odnaj-
dują w klimatach country music, ale 
co ciekawe, w pobliżu osiedla są dwa 

cenach to nierealne marzenie dla miesz-
kańca naszego kraju. Nie ma u nas luk-
susowych domów opieki w tej cenie, 
a wspomniane wyżej 600 dol. miesięcz-
nej opłaty to połowa ceny pobytu w dwu-
osobowym pokoju o niskim standardzie 
w ponurym prywatnym domu starców. 
Za zachodnią granicą wprawdzie można 
znaleźć porządne ośrodki dla seniorów, 
ale opłaty to wielokrotność polskich 
stawek. Nasuwa się pytanie: Jakim cu-
dem w USA, gdzie przecież nikt nie 
dokłada do biznesu, powstały ośrodki 
zapewniające emerytom godne życie 
za rozsądne pieniądze, a w Europie nie 
jest to możliwe? Może to nisza, którą 
powinni odkryć nasi inwestorzy? n

Aureliusz „Wilk” Herczakowski

renomowane kluby jazzowe, gdzie gry-
wają prawdziwe supergwiazdy. Dodam, 
że na terenie osiedla są dwa teatry z du-
żymi scenami, na których realizowane są 
poważne koncerty. W najbliższym czasie 
zagrają: Barbra Streisand, Cher, Elton 
John... Osiedle wydaje swój ponadstu-
stronicowy kwartalnik, w którym znaj-
dują się zapowiedzi wszystkich imprez. 
Oczywiście jest też wydanie internetowe. 
Dla mnie, jako miłośnika muzyki, naj-
wspanialsze jest to, że w każdą środę 
zawodowi muzycy żyjący na tymże osie-
dlu jamują do muzyki Davisa, Coltrane’a, 
Rollinsa, a robią to na takim poziomie, 
że szczękę musiałem z podłogi podnosić. 
Około godz. 22 życie osiedla zamiera, 
słychać wracających z pubów wesołych 
mieszkańców. Około godz. 4 znowu włą-
czają się zraszacze... 
Tak zorganizowana, powtarzalna bez-
troska zapewnia uśmiech na twarzach 
wszystkich, z którymi witam się pozdro-
wieniem Happy New Year, jadąc rankiem 
dziadkowym meleksem do włoskiej pie-
karni po świeże bagietki. Wspaniałe życie 
wśród zabawnych i pełnych humoru 
przyjaciół.  
Mógłbym jeszcze wiele pisać o tym eme-
ryckim raju. Myślę, że tych kilka zdań 
uświadamia, jak naprawdę powinno wy-
glądać życie seniora w cywilizowanym 
kraju. Warto zauważyć, że ośrodek na 
takim poziomie i przy amerykańskich 

Około godz. 7 słychać na osiedlu cichy ruch wózków 
golfowych – to mieszkańcy jadą do siebie nawzajem 
na śniadanie lub do jednej z kilku restauracji
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Nauka dla biznesu
Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z trzech największych organizacji naukowych 
w Europie, zrzeszająca ponad 4,5 tys. naukowców z różnych dziedzin i dysponująca 
bazą ponad 5 tys. laboratoriów, z czego ponad 500 jest unikalnych w skali krajowej.
W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców rozwija wspólnie z instytutami klu-
czowe obszary gospodarki, wdraża nowe technologie i ułatwia ich komercjalizację.
– Potrzebujemy w Polsce silnych, interdyscyplinarnych jednostek naukowych, 
które są w stanie realizować skomplikowane, złożone projekty, w których efekcie 
powstają nowe technologie – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badaw-
czej Łukasiewicz.
W ciągu najbliższych czterech lat SBŁ planuje również zainwestować w kampusy 
Łukasiewicza, gdzie w nowych lokalizacjach powstaną nowoczesne laboratoria, 
by polscy naukowcy mieli do dyspozycji najlepszą infrastrukturę badawczą, 
dedykowaną konkretnym dziedzinom nauki. q

Milion 
transakcji 

Liczba transakcji wykonanych 
za pomocą BLIKA zbliżenio-

wego w aplikacji IKO przekroczyła 
milion. We wszystkie dni robocze 
klienci wykonują ok. 30 tys. takich 
transakcji i ich liczba systematycz-
nie rośnie.
– BLIK zbliżeniowy został dobrze 
przyjęty przez klientów PKO BP. Naj-
częściej korzystają z niego oczywi-
ście w Polsce – transakcje krajowe to 
ponad 99 proc. płatności. Natomiast 
za granicą najwięcej transakcji wy-
konali w takich krajach, jak Niemcy, 
Ukraina i Niderlandy. W sumie płaci-
li w ten sposób w niemal 50 krajach 
świata na różnych kontynentach, 
w tym między innymi w Watyka-
nie, Gruzji, Tajlandii, Omanie, na 
Seszelach i w Namibii – mówi Paweł 
Placzke, dyrektor Departamentu 
Produktów Klienta Indywidualnego 
PKO BP.
Warto dodać, że aplikacja mobilna 
PKO Banku Polskiego jest najpo-
pularniejszą aplikacją bankową 
w Polsce – liczba aktywnych IKO 
w listopadzie 2021 r. przekroczyła 
6 mln. Od marca 2013 r., czyli od 
chwili uruchomienia aplikacji, użyt-
kownicy logowali się do niej ponad 
4,1 mld razy i wykonali 1 mld trans-
akcji na łączną kwotę 274 mld zł. q 

Europejska Dolina Krzemowa? 

Choć to w Warszawie znajduje się trzecie co do wielkości, po londyńskim 
Canary Wharf i paryskim La Défense, centrum biurowe w Europie, to 

dalsza deindustrializacja miasta stanowi duże ekonomiczne ryzyko – prze-
strzegają analitycy programu ESPON. Ich zdaniem stołeczny ratusz powinien 
wziąć przykład z Wrocławia czy Trójmiasta i zacieśnić współpracę z sąsiednimi 
gminami w celu odbudowy sektora przemysłowego.
Przedmiotem jednego z najnowszych case studies jest kondycja sektora prze-
mysłowego w tzw. regionie warszawskim stołecznym, w którego skład wchodzi 
m.st. Warszawa wraz z powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, 
nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim 
zachodnim i wołomińskim (w sumie ok. 3 mln mieszkańców i 6104 km kw.). 
Autorzy opracowania sugerują, że władze Warszawy i okolicznych powiatów 
powinny opracować kompleksowy program reindustrializacji regionu dzięki 
nowoczesnej, innowacyjnej i neutralnej klimatycznie produkcji – farmaceu-
tyce, przemyśle lotniczym i kosmicznym, elektronice. 
Wśród lokalizacji wymieniane są tereny dzisiejszego lotniska Chopina – 
w przypadku realizacji projektu CPK olbrzymi obszar doskonale skomuni-
kowany z centrum stolicy mógłby zostać zagospodarowany na nowy park 
technologiczny z lekką produkcją. Badacze ESPON wskazują również na 
100-hektarowy teren w gminie Pomiechówek, szczególnie atrakcyjny dla 
przemysłu lotniczego ze względu na bliskość lotniska w Modlinie. q

fo
t.:

 A
do

be
St

oc
k;

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

op
ra

c.
na

 p
od

st
. P

AP

68
MANAGER REPORT 

styczeń–luty 2022

NOWE TECHNOLOGIE
IT



Krok ku 
metawersum 
Huobi, spółka działająca 

w branży blockchain, 
uruchomiła kampanię o war-
tości 100 mln dol. z okazji No-
wego Roku Księżycowego, by 
wspierać rozwój metawersum.
Kampania zachęca użytkowni-
ków do eksplorowania nadcho-
dzących możliwości rozległej 
sieci wirtualnych światów, któ-
ra w przyszłości może obejmo-
wać rzeczywistość rozszerzoną, 
rzeczywistość wirtualną, holo-
graficzne awatary 3D, materiały 
filmowe i inne metody komuni-
kacji. W celu promocji rozwija-
nia metawersum Huobi rozda 
nagrody o wartości 100 mln 
dol., w tym dostęp do nowych 
tokenów dla metawersum 
w ramach Primelist, produk-
tów do zarządzania zasobami 
o wysokim zwrocie w ramach 
PrimeEarn oraz specjalnych 
losowań w ramach PrimeBox. 
Huobi zaprosi też uczestników 
do zapisów na DID (zdecentra-
lizowane identyfikatory) lub 
spersonalizowane wirtualne 
tożsamości w metawersum; 
użytkownicy ci będą mogli wy-
grać wyjątkowe awatary NFT 
z motywem tygrysa. q 

Oddech jak odcisk palca

Każdy człowiek ma unikatowy odcisk palca, bardzo prawdopodobne jest, że ma też indywi-
dualny zestaw związków zawartych w wydychanym powietrzu. Jeśli badania naukowców 

z AGH potwierdzą tę hipotezę, to oddech mógłby stać się kolejnym bioidentyfikatorem, np. 
do potwierdzania tożsamości.
Poszukiwaniem tego oddechowego odcisku (exhaled breath pattern) i jego sposobu wykrywania 
zajmuje się dr hab. inż. Artur Rydosz, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
– Staramy się rozgryźć, czy to w ogóle jest możliwe, tzn. czy z 3,5 tys. związków, które dotychczas 
wykryto w wydychanym powietrzu, da się znaleźć taki indywidualny zestaw, oddechowy wzór 
danej osoby, który dodatkowo nie będzie się zmieniał ze względu na aktualny stan zdrowia 
czy przebyte choroby – powiedział badacz. Dodał, że pierwsze tego typu badania, prowadzone 
w Stanach Zjednoczonych, wydają się obiecujące: przebadano tysiąc osób i otrzymano tysiąc 
różnych profili oddechowych. q

Grupa Żabka jest obecnie największą siecią 
sklepów autonomicznych w Europie – 

uruchomiła 25 sklepów wspieranych przez 
sztuczną inteligencję o nazwie Żabka Nano. 
Innowacyjny koncept, pozwalający na szybkie 
zakupy bez kasjerów, kolejek i gotówki, jest pre-
cyzyjnie dostosowany do charakteru lokalizacji 
oraz profilu klientów. Sklepy działają w kilku 
formatach, takich jak samodzielne kontenero-
we automaty sprzedażowe, tradycyjne punkty 
brick-and-mortar czy store-in-the-store. Każdy 
z nich wykorzystuje technologię opracowaną 
w ścisłej współpracy z amerykańską firmą 
technologiczną AiFi.
Grupa Żabka stała się najszybciej rozwijającą się 
siecią spożywczą w Europie – w 2021 r. otworzy-
ła 1100 sklepów, czym w sumie osiągnęła ponad 
7900 tradycyjnych placówek. Jednocześnie 
sieć uczestniczy w rewolucji technologicznej 
na rodzimym rynku. Zbudowała i doskonali 
własny koncept autonomiczny: stworzyła Żabkę 
Nano i otworzyła pierwszy autonomiczny sklep 
w czerwcu 2021 r. w Poznaniu.

– Żabka jest europejskim liderem w tworzeniu 
rozwiązań modern convenience, które odpo-
wiadają na potrzeby współczesnych klientów. 
Skupiamy się na tym, aby zapewniać wyjątkowe 
i wysoce spersonalizowane doświadczenia 
zakupowe, łącząc świat cyfrowy z otoczeniem. 
Chcemy na nowo definiować szybkość zaku-
pów. W 2021 r. otworzyliśmy 25 placówek au-
tonomicznych Żabka Nano. Na tym jednak nie 
poprzestajemy, jeszcze w I kwartale tego roku 
uruchomimy kolejnych kilkanaście – mówi 
Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.
Placówki Żabka Nano są już testowane przez 
klientów w 25 lokalizacjach w 6 miastach w kra-
ju. Mogą z nich korzystać klienci w Gdańsku, 
Krakowie, Piasecznie, Poznaniu, Sopocie i War-
szawie. 
Żabka Nano wykorzystuje innowacyjne metody 
autoryzacji i płatności za zakupy. Pierwsze 
placówki były połączone z aplikacją mobilną 
sieci, która umożliwiała zarówno wejście do 
środka, jak i płatność za zakupy. Same zakupy 
trwają tylko chwilę, a płatność realizowana 
jest automatycznie.
Stosowana we wszystkich sklepach innowacyjna 
platforma AiFi jest rozwiązaniem opartym na 
kamerach, wykorzystującym komputerową 
wizję i tzw. machine learning do rozpoznawa-
nia zdjętych z półek produktów oraz automa-
tycznie finalizującym płatność po wyjściu ze 
sklepu. System nie identyfikuje klientów ani 
nie zapamiętuje obrazu, co gwarantuje pełne 
zachowanie prywatności i bezpieczeństwo. q

Żabka Nano podbija Europę

69
MANAGER REPORT 

styczeń–luty 2022

NOWE TECHNOLOGIE
IT



dzieje się
O tym, co zmieni uruchomienie 
Local Zone AWS w Polsce, 
o transformacji cyfrowej w obliczu 
pandemii koronawirusa oraz 
przyszłości AWS rozmawiamy 
z Przemkiem Szuderem, 
dyrektorem generalnym na region 
Europy Środkowo-Wschodniej 
w Amazon Web Services

Zacznijmy od prawdziwej rewelacji, 
którą usłyszeliśmy podczas dorocz-
nego kongresu re:Invent. AWS wraz 
z początkiem 2022 r. otwiera w Polsce 
Local Zone. Co to oznacza dla AWS i co 
to oznacza dla klientów?
Lokalna Strefa AWS to zestaw najważ-
niejszych i najczęściej używanych 
usług, z których korzystają nasi klienci. 
Są to zatem różnego rodzaju instancje 
i moce obliczeniowe, pamięci masowe 
i przestrzenie dyskowe, a także bazy da-
nych, rozwiązania kontenerowe i inne. 
Wraz z uruchomieniem strefy lokalnej 
w Polsce zyskamy zupełnie nowe moż-
liwości związane z dostępnością usług, 
które będą wówczas w równym stop-
niu służyć klientom polskim i naszym 
partnerom globalnym.
Z lokalnych stref AWS w Stanach Zjed-
noczonych korzystają już m.in. Netflix 
oraz firmy z branży gier, np. Ubitus czy 
Edgegap. Firmy te dzięki temu rozwią-
zaniu mogły ograniczyć opóźnienia 
w przesyle danych, a przez to zapewnić 
swoim odbiorcom rozrywkę na naj-
wyższym poziomie. Wiele światowych 
firm zauważyło ogromny potencjał pol-
skiego rynku oraz zapotrzebowanie na 
usługi cyfrowe. Dzięki strefie lokalnej 
Amazon Web Services (AWS) będą one 
mogły zoptymalizować swoje usługi 
oraz wzmocnić konkurencyjność. To 
także szansa na pojawienie się i rozwój 
nowych dostawców usług i klientów.

Transformacja
cyfrowa

teraz
obszarze. Co to oznacza? AWS zapewnia 
szeroką dostępność usług oraz wysoki 
poziom niezawodności, który rapor-
towany jest przez podmioty trzecie, 
i mówimy tu o danych obiektywnych. Je-
steśmy liderem w tym obszarze. Dlatego 
nie tylko giełda papierów wartościowych 
NASDAQ, lecz także wielu globalnych 
liderów brokeringu walutami, którzy 
wymagają ultrawysokiej niezawodności, 
korzystają z naszych rozwiązań. Dla 
takich instytucji kilkusekundowe opóź-
nienia mogą oznaczać wielomilionowe, 
a nawet miliardowe straty. Przykłady 
można by mnożyć, ale mówimy cho-
ciażby o takich klientach, jak firma 
ubezpieczeniowa Aviva czy TVN, który 
prowadzi transmisje w czasie rzeczywi-
stym. Doświadczenie olbrzymich firm 
jest najlepszą rekomendacją i gwarancją 

Wraz z uruchomieniem strefy lokalnej 
w Polsce pojawią się nowe możliwości 
dla klientów z rynków regulowanych, 
szczególnie w zakresie sprostania re-
gulacjom dotyczącym miejsca prze-
twarzania danych. To rozwiązanie dla 
klientów, którzy chcą, a w niektórych 
przypadkach muszą mieć dane blisko 
siebie w Polsce.

Pierwszą przewagę AWS nad konku-
rencją właśnie poznaliśmy. Jakie inne 
aspekty sprawiają, że klienci powinni 
wybierać wasze rozwiązania?
Chmura AWS istnieje 15 lat, czyli naj-
dłużej na rynku. Dyrektor generalny 
Amazon Andy Jassy powtarza zawsze, 
że nie da się skompresować 15-letnie-
go doświadczenia i tego, czego się na-
uczyliśmy, do kilku lat operacji w tym 
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Nasi architekci odpowiadają za część 
merytoryczną szkolenia: opracowują 
treści warsztatowe i narzędzia, specjalne 
pakiety na użytek partnerów oraz ich 
klientów, a także przeprowadzają róż-
nego rodzaju symulacje. Niezależnie 
od branży, w jakiej działa firma, a także 
miejsca, w którym aktualnie się znajduje 
w środowisku chmurowym, otrzymuje 
ona wsparcie od AWS. To sfera, która 
bardzo nas wyróżnia na tle konkurencji.

Dotknęła nas pandemia i wiele działal-
ności przeniosło się ze świata realnego 
do sieci. Jak pandemia wpłynęła na 
AWS, jego rozwój? Czy obserwujecie 
wzmożone przenoszenie danych do 
chmury?
Podzieliłbym okres pandemii na dwa 
etapy: pierwszy to czas, w którym nikt 
nie spodziewał się tego, że przestaniemy 
pracować w biurach. Zaobserwowali-
śmy szybko, że nasi klienci doświadczali 
bardzo skrajnych scenariuszy. Wiele 
firm zdecydowało się na rozwiązania 
chmurowe, przechodząc na pracę zdal-
ną. Mieliśmy też przykłady firm, takich 
jak polski start-up Molecule.one, który 
pracował nad szczepionką na COVID-19.

Branża gier przeżyła okres dynamiczne-
go wzrostu, bo dla wielu osób gry online 
stały się jedną z niewielu dostępnych 
form rozrywki, kiedy zostaliśmy zmu-
szeni nie opuszczać naszych domów.

Mieliśmy też wielu klientów z branży 
podróżniczej, na przykład Polskie Linie 
Lotnicze LOT, będące wiodącym opera-
torem lotniczym w Polsce. Dopiero co 
pomogliśmy im zmigrować i stworzyć 
na nowo cały system rezerwacji, system 
transakcyjny i e-commerce, czyli handel 
elektroniczny, a już w pierwszej fazie 
pandemii firma została – mówiąc meta-
forycznie – uziemiona. Nie tylko nie była 
w stanie przetestować nowego systemu, 
lecz także jej obroty z tytułu działalności 
spadły do zera! To wpłynęło też na nas. 
Jeśli klient nie ma obrotów, to my również 
nie zarabiamy – to jedna z podstawo-
wych cech chmury obliczeniowej AWS. 
Dziś jednak obserwujemy odradzanie 
się branży lotniczej. Choć wciąż mamy 
pandemię, samoloty są pełne.
Wielu naszych obecnych klientów, któ-
rzy byli w chmurze AWS „jedną nogą”, 
zastanawiało się, dlaczego nie zdołali 
być szybsi, dlaczego nie zareagowali 
na tę niecodzienną sytuację wcześniej 
i bardziej zdecydowanie. Byliby teraz 
w innym miejscu i z dużą przewagą 
nad konkurencją. Spowodowałoby to 
ogromne przyspieszenie.
Z kolei większość pozostałych firm zaczę-
ła się mocno interesować rozwiązaniami 
AWS. Nie jest jednak sztuką przenieść 
wszystko do chmury, wyzwaniem jest 
zbudowanie odpowiednich kompetencji, 
chmura – oprócz zmiany technologicznej 
– jest bowiem także ogromną zmianą 

bezpieczeństwa dla naszych wszystkich 
przyszłych partnerów biznesowych.
Kolejną przewagą AWS, o której muszę 
wspomnieć, jest paleta rozwiązań, które 
proponujemy klientom. My nie mówimy, 
że droga do sukcesu wiedzie z punktu 
A do punktu B, tylko przedstawiamy pięć 
różnych możliwości, uwidaczniając ich 
wady i zalety. Nie rekomendujemy żadnej 
z nich, ponieważ wierzymy, że każdy 
klient powinien wziąć pod uwagę swoje 
preferencje czy strategię biznesową i sam 
wybrać najlepszą opcję dla siebie. My 
nie „wymuszamy” na klientach jednego 
rozwiązania. Oferujemy merytoryczne 
wsparcie w procesie wyboru, ale zapew-
niamy pełną swobodę.

Macie wiele produktów, które oferujecie 
swoim klientom. Czy zapewniacie także 
pomoc od strony ludzkiej? Nie każdy 
jest specjalistą z dziedziny informatyki.
Jak najbardziej. Mamy dwa rodzaje sta-
nowisk: z jednej strony jest Account 
Management, czyli takie tradycyjne 
wsparcie klienta, a z drugiej – zespół ar-
chitektów. To nie są osoby od sprzedaży, 
tylko specjaliści od baz danych, serwe-
rów i uczenia maszynowego, którzy są 
nieodpłatnym wsparciem dla naszych 
klientów i prowadzą ich praktycznie od 
samego początku. Pomagają, doradza-
ją rozwiązania i szkolą zespoły – są to 
obecnie bardzo popularne aktywności. 
W AWS nazywamy to immersion days. 

Werner Vogels, Vice President & Chief Technology Officer Amazon.com Adam Selipsky, CEO Amazon Web Services, oraz David Solomon, CEO Goldman Sachs
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mentalną. Dlatego organizujemy szkole-
nia i zapewniamy wsparcie specjalistów, 
aby nasi klienci czuli się przygotowani 
i bezpieczni.

No właśnie, czy to nie jest tak, że klienci 
cały czas reprezentują dawny tok my-
ślenia, że to, co mam u siebie, widzę, 
znam i czuję się bezpiecznie?
Taki tok myślenia jest rzeczywiście wi-
doczny jeszcze w naszym regionie, co 
ma zapewne źródło w zależnościach 
historyczno-kulturowych. Mamy jednak 
w Polsce niesamowity kapitał i potencjał 
w branży IT. W niektórych aspektach, 
np. w bankowości online i transakcjach 
bezdotykowych, wyprzedziliśmy Zachód 
przez to, że były one u nas wprowadzone 
później niż tam, przez co mogliśmy od 
razu wdrożyć najnowsze rozwiązania. 
Dysponujemy siłą 400 tys. światowej 
klasy deweloperów. Kiedy popatrzymy 
na HackerRank, narzędzie do oceny 
umiejętności programistów, polscy 
deweloperzy są w top 3, w samej czo-
łówce. Nasze zaangażowanie w budo-
wę rozwiązań programistycznych jest 
ogromne, a wiedza jest na najwyższym 
światowym poziomie. Choć często tego 
nie widzimy, to rynek pracy w IT stał 
się globalny. Polskie firmy muszą teraz 
konkurować o najlepsze talenty na rynku 
z największymi światowymi graczami, bo 
po naszych specjalistów wyciągają ręce 
ciekawe start-upy z Nowego Jorku, duże 
banki z Niemiec czy firmy deweloperskie 
ze Szwajcarii. Dlatego, wracając do py-
tania, pod względem technologicznym 
jesteśmy nadal za Zachodem, ale to się 
będzie zmieniać. 

Ponieważ dzięki wam da się szybko 
pracować na całym świecie...
To jest też przewaga w kategorii zaso-
bów ludzkich, bo jeśli ktoś jest wybit-
nym ekspertem od rozwiązań AWS, to 
jest zwyczajnie rozchwytywany. Kosz-
ty pracy w Polsce nadal są relatywnie 
niskie i w niedługim czasie będziemy 
obserwować dwie prędkości rozwoju. 
W jednej z nich firmom, które nadal 
działają w modelu tradycyjnym, będzie 
trudniej pozyskać specjalistów, którzy 

stają się coraz drożsi. W drugiej Polacy 
będą pracować nad fenomenalnymi 
produktami i platformami, które będą 
odnosiły sukcesy międzynarodowe. Wy-
mienię choćby jednego z naszych dużych 
klientów, firmę Brainly z Krakowa, która 
przyspieszyła niewiarygodnie podczas 
pandemii. Podczas gdy mieliśmy 800 tys. 
uczniów zamkniętych w domach, odby-
wających lekcje zdalne, platforma do 
nauki w sieci równorzędnej peer to peer 
(każdy z każdym) okazała się strzałem 
w dziesiątkę. Dziś Brainly ma 350 mln 
użytkowników – nie tylko w Polsce, lecz 
także na całym świecie – co pokazuje siłę 
chmury i jest tylko jednym przykładem 
globalnego sukcesu polskich inżynierów.

To krótko: która branża lub branże 
najszybciej się rozwinęły?
Z pewnością najszybciej wciąż rozwija 
się branża gier, ale myślę, że ona zawsze 
była mocna. Ogromne przyspieszenie na-
stąpiło na pewno w handlu detalicznym 
i nie mówię tylko o przejściu na sprzedaż 
wysyłkową, ale o całej transformacji cy-
frowej. Obserwujemy wciąż bardzo niskie 
marże na produkty i olbrzymią konku-
rencję, dlatego firmy szukają pomysłów 
na przyciągnięcie klientów. Świetnym 
przykładem jest Rossmann w Polsce, któ-
rego cała implementacja i transformacja 
cyfrowa są zasługą polskiej innowacji, 

wykonanej przez polskich projektantów, 
a nie czymś, co zostało zaimplemen-
towane z zagranicznej centrali. Jest to 
faktycznie coś, co wyróżnia sieć na tle 
konkurencji. 

A tak poza protokołem, czy jest branża, 
której nie da się zaimplementować 
do chmury? 
Nie widzę branży, w której nie da się 
tego zrobić. Weźmy chociażby taką firmę 
Sinergise ze Słowenii, która wytworzyła 
niesamowite rozwiązanie dla rolnictwa 
i leśnictwa. Kupuje ona od dostawców 
obrazów satelitarnych zdjęcia obszarów 
uprawnych, a następnie oferuje usługę 
z zakresu analizy big data, która służy 
zarządzającym obszarami leśnymi czy 
rolnymi do zmaksymalizowania zbiorów. 
Firma podpisała kontrakt z rządem Bra-
zylii, który postanowił udostępniać dane 
wszystkim farmerom. Rządzący doszli do 
wniosku, że sam rolnik na własną rękę 
nie byłby w stanie skorzystać z takiego 
rozwiązania. Pokazuje to, że każdy, jeśli 
tylko posiada chęć, aby pójść w stronę 
cyfryzacji, jest w stanie to zrobić.

Jak wygląda proces wdrażania takiej 
usługi? Rozumiem, że jest jakaś forma 
audytu. I co się dzieje dalej?
Tu znów możemy przedstawić dwa 
scenariusze. W jednym, występującym 

AWS ZAPEWNIA 
SZEROKĄ 

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 
ORAZ WYSOKI POZIOM 

NIEZAWODNOŚCI, 
DLATEGO ZAUFAŁA 

NAM GIEŁDA 
PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 
NASDAQ ORAZ 

WIELU GLOBALNYCH 
LIDERÓW, KTÓRZY 

WYMAGAJĄ 
ULTRAWYSOKIEJ 
NIEZAWODNOŚCI

72
MANAGER REPORT 

styczeń–luty 2022

NOWE TECHNOLOGIE
biznes w chmurze



znacznie częściej, firma chce urucho-
mić jakiś nowy proces cyfrowy, który 
wcześniej nie istniał w jej strukturach. 
Tradycyjny sklep mówi, że chce handlo-
wać online, więc musi powstać strefa 
e-commerce, nie tylko sam sklep, lecz 
także cała komunikacja z nim związa-
na, automatyzacja marketingu. Tworzy-
my więc coś zupełnie nowego i robimy 
to w chmurze. Zajmuje to mniej czasu, 
bo trwa, na przykład, miesiąc, a nie 
pół roku.
Drugi scenariusz wdrażamy, jeśli w fir-
mie jakieś procesy są niewydolne, bo 
ktoś źle wyskalował moc obliczeniową 
albo zastosował aplikację, która jest 
archaiczna. Wtedy przychodzi do AWS 
i pyta, jak moglibyśmy zmigrować pro-
cesy do chmury. Wówczas zaczyna się 
nasza praca, której etapem startowym 
jest faktycznie swego rodzaju audyt. 
W 75 proc. nie dotyczy on jednak sfery 
technologicznej, tylko umiejętności 
w organizacji. Po jego zakończeniu 
przygotowujemy dla klienta raport, 
w którym pokazujemy obszary, o któ-
rych trzeba pomyśleć w kontekście 
optymalizacji i modernizacji. I proszę 
mi wierzyć, te pierwsze kroki stawiane 
są wokół edukacji, wzbogacania wie-
dzy, certyfikacji ludzi, a dopiero potem 
przychodzi pora na rzeczy technolo-
giczne. Potwierdza się teza, że każda 
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Wypoczynek › Mazury w lecie

Samochód ›  BMW

Podróże › gdzieś, gdzie są góry 
i morze jednocześnie

Jedzenie › włoskie

Zegarek › smartwatch

Przemek Szuderzmiana siedzi w głowie i jest procesem 
mentalnym. 

Spójrzmy jeszcze na rynek motoryza-
cyjny i to, jak szybko rozwija się wzglę-
dem tego, co klient dostaje w formie 
gotowego produktu. Polska nie ma 
własnej marki motoryzacyjnej, ale jest 
fantastycznym dostawcą specjalistów 
i know-how dla branży motoryzacyjnej. 
Jak ta branża rozwija się dzisiaj?
Branża motoryzacyjna jest bardzo cie-
kawa, a my mamy wiele do zaoferowa-
nia producentom aut. Przykładem mo-
że być platforma BMW ConnectedDrive 
oparta na rozwiązaniach AWS. Dzięki 
niej właściciel samochodu może dziś 
sczytać kluczyk smartfonem i przesłać 
dostęp do auta osobie znajdującej się 
w innej części miasta. 
Cała Grupa Volkswagena to z kolei 
120 fabryk na całym świecie. O ile 
design i systemy w samochodzie są 
wdrażane bardzo szybko, o tyle sam 
proces produkcyjny wiąże się z gigan-
tycznymi nakładami finansowymi. 
Jeśli ktoś inwestuje miliardy w linie 
produkcyjne, bardzo ciężko jest po-
wiedzieć, że teraz musimy wszystko 
zmodernizować. AWS skupia się w du-
żym stopniu na usługach Internetu 
Rzeczy i w zeszłym roku udostępnili-
śmy całą linię usług z zakresu zamie-
niania obrazu z kamery analogowej 
na cyfrową. Można zatem powiedzieć, 
że tu proces transformacji dopiero 
się zaczyna.
Wspomnę jeszcze o monitorowaniu 
produkcji na poziomie poddostaw-
ców, które wejdzie na nowy poziom, 
gdy ruszą prywatne sieci 5G. Już dziś 
wielu specjalistów podkreśla wagę 
łączności 5G oraz wszystkiego, co się 
wokół tego dzieje, bo wiele procesów 
zostanie znacznie uproszczonych. Bar-
dzo często spotykamy się z klientami, 
którzy mówią: „Chciałbym coś zrobić, 
ale nie mam tu zasięgu” lub „Wi-fi nie 
rozwiąże moich problemów”, bo nie da 
się olbrzymiej fabryki objąć routerami. 
Właśnie dlatego uważam, że prywatne 
sieci 5G umożliwią nam realne przy-
spieszenie. Problemem jest natomiast 

dostępność podzespołów. Wiele firm 
jest już przygotowanych na rozwiązania 
5G i tak naprawdę tylko brak dostęp-
ności np. chipów do czujników będzie 
w stanie je wyhamować lub przesunąć 
proces ekspansji.

Jakie marzenia przed polskim od-
działem?
Mamy z pewnością wiele celów, ale wy-
marzona sytuacja to taka, w której strefa 
lokalna już działa, a my jesteśmy jeszcze 
bardzo zadowoleni z tego, co dzieje 
się w Polsce od 2017 r., kiedy otworzy-
liśmy nasze biuro. Mamy w Gdańsku 
cały Alexa Development, w Warsza-
wie otworzyliśmy Globalne Centrum 
Kompetencji, gdzie nasi inżynierowie 
wspierają klientów w zakresie Internetu 
Rzeczy, uczenia maszynowego i anali-
tyki danych. Rozbudowujemy też nasze 
biuro, widząc olbrzymie zainteresowa-
nie klientów naszymi rozwiązaniami. 
Wsłuchujemy się w potrzeby naszych 
klientów i trafnie na nie reagujemy, 
a oni są zadowoleni ze współpracy. n 

rozmawiał Michał Garbaczuk
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Pandemia diametralnie zmie-
niła podejście wielu przed-
siębiorców do innowacji, 
część z nich musiała w dy-

namicznym tempie implementować 
nowe rozwiązania, aby nie tyle podnieść 
konkurencyjność biznesu, ile utrzymać 
się na rynku. Pomimo znacznego upły-
wu czasu oraz zapewnień firm o odpo-
wiednim przygotowaniu pracowników 
nadal aż 20 proc. polskich respondentów 
nie posiada odpowiednich urządzeń do 
komfortowej pracy zdalnej – wynika 
z badania „Poly Evolution of the Work-
place”, przeprowadzonego przez Spark 
Communications na przełomie sierpnia 
i września 2021 r. na zlecenie firmy 
Poly. Przyspieszona lekcja z technologii 
przyniosła organizacjom i biznesom 
szeroki wachlarz nowych możliwości. 
Warto się zastanowić, które ze zmian 
przyniesionych przez sytuację epide-
miologiczną zostanie z nami na dłużej. 

Klucz do współpracy

Zakres nowych technologii wdraża-
nych w firmach w okresie pandemii 
był szeroki: aż 91 proc. ankietowanych 
przedsiębiorców zadeklarowało, że 
wraz z trwaniem pandemii zaczęło wy-
korzystywać przynajmniej jedno nowe 
rozwiązanie technologiczne, co obrazu-
ją wyniki badania „Nowoczesne tech-
nologie w przedsiębiorstwach przed, 
w trakcie i po pandemii COVID-19”. 

OBECNIE 
NA ZNACZENIU 

ZYSKUJĄ 
KOMPETENCJE 

I TALENTY 
PRACOWNIKÓW, 
BEZ ZNACZENIA 

OKAZUJE SIĘ 
ICH LOKALIZACJA

Znaczącą przewagę spośród dostępnych 
narzędzi zdobyły technologie służące 
do komunikacji – korzysta z nich już 
blisko 7 na 10 przedsiębiorców. Sytuacja 
epidemiologiczna spowodowała też 
przedefiniowanie pojęcia pracy oraz 
wzrost popularności modelu zdalnego 
i hybrydowego. W czasach przedco-
vidowych znaczną uwagę skupiano 
na miejscu wykonywania służbowych 
obowiązków. Obecnie na znaczeniu 
zyskały kompetencje i talenty pra-
cowników, bez znaczenia okazuje się 
ich lokalizacja.
Członkowie zespołów mogą pracować 
wspólnie w czasie rzeczywistym, w róż-
nych miejscach na świecie, zyskują 
przy tym elastyczność i komfort oraz, 
co ważne, nie tracą czasu na dojazdy 
do biura. Kryzys wywołany pandemią 
z pewnością spowodował konieczność 
weryfikacji planów i założeń wielu 

biznesów w różnych obszarach, tym 
samym przyspieszył wdrożenie inno-
wacyjnych rozwiązań kluczowych dla 
funkcjonowania firmy w nowej rzeczy-
wistości. Warto zauważyć, że zmiany 
w obszarze współpracy dotknęły nie 
tylko pracowników biurowych. Pod 
wpływem obostrzeń sanitarnych na 
popularności zyskało załatwianie spraw 
telefonicznie czy przez Internet, bez 
konieczności opuszczania domu. Warto 
jednak zauważyć, że zmiany w takich 
organizacjach, jak poradnie zdrowia, 
szpitale, szkoły czy urzędy, również są 
związane z inwestycją w rozwiązania 
technologiczne, które umożliwiają ko-
munikację na najwyższym poziomie.

Komfort na odległość

Myśląc o rozwiązaniach umożliwiają-
cych komunikację pracowników pod-
czas audio- i wideokonferencji, warto 
zwrócić uwagę na inteligentne urządze-
nia. Zaawansowane mikrofony potrafią 
spośród hałasu wychwycić głos mówcy 
i odpowiednio wyciszyć otaczające go 
dźwięki, tak aby odbiorca mógł w pełni 
skoncentrować się na komunikacie. 
Na uwagę zasługują też inteligentne 
kamery, które śledzą rozmówcę, dzięki 
czemu może on swobodnie poruszać 
się po sali. 
Dodatkowo tego typu urządzenia 
sprawdzają się również podczas 

Lockdown, liczne ograniczenia sanitarne i wprowadzenie dystansu społecznego 
spowodowały, że transformacja cyfrowa nabrała tempa. Do wybuchu pandemii 
73 proc. przedsiębiorstw nie inwestowało w nowoczesne technologie – wynika 
z najnowszego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Nowoczesne technologie 
w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19”

Pandemia sprzyja  
nowoczesnym technologiom
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pandemii już nie wrócimy – czy w kwe-
stii pracy, zakupów, czy wspomnianej 
wcześniej komunikacji. 
Firmy zostały zmuszone do elastycz-
ności, szybkiego wprowadzania zmian 
oraz dostosowania się do nowych wa-
runków. Wykorzystanie sztucznej in-
teligencji jest coraz powszechniejsze, 
a ona sama staje się mądrzejsza i dzięki 
temu umożliwia nam funkcjonowanie 
w stale ewoluującej nowej normalno-
ści. Pandemia spowodowała zmiany we 
wszystkich sektorach, zarówno w du-
żych, jak i małych firmach, zmuszając 
organizacje do przemyślenia sposobu 
planowania, rekrutacji i organizacji 
pracy pracowników. Z perspektywy 
mniejszych biznesów wykorzystanie 
urządzeń umożliwiających współpracę 
w czasie rzeczywistym może przyczynić 
się do budowania ich konkurencyjności 
na rynku. Należy zauważyć, że sztucz-
na inteligencja ma demokratyzujący 
wpływ na biznes, pozwala mniejszym 
biznesom na dostęp do technologii, któ-
re wcześniej były poza ich zasięgiem. n

Wojciech Gryciuk

wideokonferencji w większej grupie, 
gdy pośród kilkunastu obecnych mo-
nitorują osoby mówiące, robiąc na 
nich zbliżenie podczas wypowiedzi. 
Spotkania online na stałe wpisały się 
już w życie przedsiębiorstw i organiza-
cji. Niezależnie od tego, czy będą one 
miały charakter pogawędki, omówie-
nia szczegółów projektu czy rozmowy 
typowo sprzedażowej, wysoka jakość 
obrazu i inteligentne funkcje sprawiają, 
że wszyscy, niezależnie od tego, z jakie-
go miejsca pracują, czują się słyszani, 
zauważeni i zaangażowani w spotkanie.

Inne formy komunikacji

Zmiany, które dokonały się jako na-
stępstwo pandemii i obostrzeń z nią 
związanych, w wielu aspektach przeor-
ganizowały i przewartościowały świat, 
w którym dotychczas funkcjonowali-
śmy. Znaczna część przedsiębiorców 
zamierza w przyszłości korzystać 
w swojej organizacji z nowoczesnych 
form komunikowania się. Oznacza 
to, że do wielu przyzwyczajeń sprzed 

91%
TYLU  

PRZEDSIĘBIORCÓW 
DEKLARUJE, 

ŻE W POWODU 
PANDEMII ZACZĘŁO 
WYKORZYSTYWAĆ 

PRZYNAJMNIEJ JEDNO 
NOWE ROZWIĄZANIE 
TECHNOLOGICZNE

20%
TYLU POLSKICH 

RESPONDENTÓW 
NADAL NIE POSIADA 

ODPOWIEDNICH 
URZĄDZEŃ  

DO KOMFORTOWEJ  
PRACY ZDALNEJ
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Boom na coboty
W opublikowanym przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) raporcie o stanie 
robotyzacji za 2020 r. mówi się o wzroście gęstości robotyzacji w Polsce do 52 jednostek  
oraz o ponad 17 tys. robotów przemysłowych pracujących łącznie w naszym kraju 

 Wzrost sprzedaży robo-
tów na świecie wyniósł 
0,5 proc. (do 383,5 tys. 
sztuk), podczas gdy ry-

nek robotów współpracujących zwięk-
szył się o 6 proc. (do 22 tys. sztuk). 
W związku z przewidywaną globalną 
poprawą koniunktury gospodarczej 
IFR prognozuje wzrost sprzedaży na 
rynku robotów przemysłowych w 2021 r. 
aż o 13 proc. do łącznej liczby 435 tys. 
jednostek, a w 2024 r. do ok. 0,5 mln. 

Liderem roboty współpracujące

W 2020 r. coboty stanowiły łącznie 
5,7 proc. wszystkich sprzedanych ro-
botów przemysłowych, podczas gdy 
w 2017 r. było to zaledwie 2,8 proc. IFR 
podkreśla, że wraz z rosnącą liczbą cobo-
tów pracujących w przedsiębiorstwach 
poszerza się zakres ich zastosowań, 
a ich programowanie jest zdecydowanie 
łatwiejsze w porównaniu z tradycyjnymi 
robotami przemysłowymi. Jeśli cho-
dzi o prognozy, to IFR jest zdania, że 
ożywienie gospodarcze po wyjątkowej 
sytuacji globalnej związanej z pandemią 
COVID-19 stwarza doskonałe warunki 
do dalszego wzrostu w tym segmencie.
– 2020 był rokiem, który pokazał, jak 
ogromne zmiany mogą zajść na rynku 
w stosunkowo krótkim czasie. To sprzy-
ja zadawaniu pytań, kwestionowaniu 
dotychczasowych sposobów działania 
i otwartości na nowe rozwiązania. 
Przedsiębiorstwa zdały sobie sprawę, 
jak korzystne może być lokalizowanie 
produkcji bliżej rynku zbytu i przy-
gotowywanie linii produkcyjnych, 
tak żeby były gotowe na modyfikacje 

wynikające choćby z braku kompo-
nentów lub ze zmian w strukturze po-
pytu. Automatyzacja, wprowadzanie 
cobotów do produkcji może bardzo 
pomóc w tych elementach i przedsię-
biorcy to dostrzegają. Pokazują to dane 
IFR, potwierdzają to również wyniki 
Universal Robots. – W III  kw. 2021 r. 
odnotowaliśmy rekordowe przychody 
w wysokości 78  mln  dol., co oznacza 
wzrost o 46 proc. w porównaniu z ze-
szłorocznym przychodem za III kw. 
i 31 proc. w porównaniu z okresem 
przed pandemią. To wyraźnie pokazuje 
skalę przyspieszenia segmentu roboty-
ki współpracującej – powiedział Pavel 
Bezucký, General Manager w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej z Uni-
versal Robots.

Najlepiej w elektronice 

Ze względu na pandemię rok 2020 był 
wyjątkowo trudny w wielu branżach, co 
odbiło się także na liczbie nowych ro-
botów przemysłowych w naszym kraju. 
Liczba zainstalowanych robotów w Pol-
sce spadła w 2020 r. o 19 proc. do 2147 
sztuk. Do tej pory najwyższą sprzedaż 
odnotowano w 2018 r. (2651 jednostek) 
oraz w 2019 r. (2642). 
Popyt na roboty w przemyśle motory-
zacyjnym w 2020 r. spadł o 42 proc. do 
568 sztuk. Dla branży był to jednak wy-
jątkowo trudny okres. Zarówno produ-
cenci samochodów, jak i dostawcy części 
doświadczyli dwucyfrowych spadków 
sprzedaży. W innych branżach ten obraz 
nie jest tak jednoznaczny – w branży 
tworzyw sztucznych i wyrobów che-
micznych (obejmuje także farmację 

6%
O TYLE WZROSŁA ŚWIATOWA 

SPRZEDAŻ COBOTÓW 
W 2020 R. (DO 22 TYS. SZTUK), 
PODCZAS GDY CAŁY RYNEK 

TYLKO O 0,5 PROC.  
(DO 383,5 TYS. SZTUK)

19%
O TYLE SPADŁA SPRZEDAŻ 

ROBOTÓW W POLSCE 
W 2020 R. Z POWODU 

PANDEMII

16 % 

TYLE WYNOSI 
ŚREDNIOROCZNE TEMPO 

WZROSTU LICZBY 
DZIAŁAJĄCYCH ROBOTÓW 

PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE 
W LATACH 2015–2020  

(NA ŚWIECIE TYLKO 9 PROC.)
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Gęstość robotyzacji

Chociaż w Polsce stale ona rośnie, cały 
czas utrzymuje się na dość niskim po-
ziomie 52 robotów na 10 tys. pracowni-
ków w stosunku do krajów ościennych 
(Słowacja – 175, Czechy – 162, Węgry 
– 120, gorsza jest tylko Rumunia – 28). 
Gęstość w kluczowym dla tego wskaź-
nika przemyśle motoryzacyjnym wzra-
stała u nas w kraju średnio każdego 
roku o 9 proc., ze 131 sztuk w 2015 r. 
do 206 w 2020 r. Wciąż jednak liczba ta 
jest niska w porównaniu z danymi dla 
branży motoryzacyjnej w pozostałych 
krajach naszego regionu: Słowacja – 803, 
Czechy – 675, Węgry – 460, Rumunia – 
406. Gęstość robotyzacji w pozostałych 
branżach w Polsce wynosi 37, podczas 

gdy w Czechach jest to 72, na Węgrzech 
– 66, Słowacji – 47 i w Rumunii – 16.
– Oceniam, że Polska ma spore możliwo-
ści podniesienia produktywności dzięki 
robotyzacji. Katalizatorem zmian metod 
produkcji będzie niewątpliwie sytuacja 
na rynku pracy – wzrost kosztów pracy, 
a przede wszystkim realny brak pra-
cowników. Rośnie jednak świadomość, 
a technologie takie jak roboty współ-
pracujące dają możliwość robotyzacji 
firmom niezależnie od ich rozmiaru 
– dodaje Pavel Bezucký.

Liderem Węgry

Nie wszędzie w Europie odnotowano 
spadki nowych instalacji robotów prze-
mysłowych, czego przykładem mogą 
być Niemcy, gdzie w 2020 r. wykonano 
22 302 instalacje, czyli prawie tyle samo, 
co rok wcześniej (22 313). W regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej podob-
nie jak w Polsce spadek liczby nowych 
robotów odnotowano w Czechach – 1975 
nowych instalacji (–25 proc.), na Sło-
wacji – 462 (–27 proc.) oraz w Rumunii 
– 377 (–32 proc.). Dzięki inwestycjom 
w sektorze automotive 21-procentowy 
wzrost zanotowały Węgry z 1116 sprze-
danymi robotami. n

Wojciech Gryciuk

i kosmetyki) spadek instalacji nowych 
robotów wyniósł 9 proc. (350 zainsta-
lowanych jednostek). Popyt na roboty 
w branży spożywczej wzrósł o 36 proc., do 
184 sztuk. Łącznie przemysł spożywczy 
stanowił 9 proc. wszystkich instalacji ro-
botów przemysłowych w Polsce w 2020 r. 
Niewielkie wzrosty popytu odnotowano 
w przemyśle metalowym i maszynowym 
– wzrost o 4 proc., do 263 jednostek.
W branży elektronicznej/elektrycznej 
zainstalowano 119 jednostek, o 38 proc. 
mniej niż w poprzednim roku. Mimo 
tak głębokiego spadku nowych instalacji 
w tym segmencie wartość ta była nadal 
znacznie wyższa niż w 2015 r. Łącznie 
w latach 2015–2020 odnotowano śred-
nioroczną stopę wzrostu sprzedaży na 
poziomie 37 proc.

Słowacja

Czechy

Węgry

Polska

Rumunia

175
162

120
52

28

Gęstość robotyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej w 2020 r. 
(w szt. na 10 tys. pracowników)
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La

Włoska motoryzacja 
jest traktowana przez 
wszystkich miłośników 
jako coś wyjątkowego, niemal 
świętego. Auta ze słonecznej 
Italii cenione są za styl, 
emocje i sportowe osiągi. 
Jestem w stanie wyobrazić 
sobie, że gdyby Romeo 
żył w naszych czasach, 
z pewnością porwałby  
Julię którymś z pięknych 
włoskich bolidów

Żyjemy jednak w trzeciej 
dekadzie XXI w. i wszyscy 
chcą jeździć dużymi SUV-
-ami, bo zdaniem większości 

są wygodne, bezpieczne i dodatkowo 
odzwierciedlają status społeczny swo-
jego właściciela. Włoscy producenci, 
znani z zamiłowania do tradycji, dość 
powściągliwie podchodzą do tego te-
matu i proponują klientom tylko cztery 
modele podwyższonych kombi. Do 
wyboru jest ekstremalne Lamborghini 
Urus, supereleganckie Maserati Levan-
te i cudnej urody Alfa Romeo Stelvio. 
Specjalnie pominąłem Fiata 500X, bo 
jest „tylko” crossoverem, a Alfa Romeo 
Tonale (w którym jestem zakochany) 
wciąż czeka na rynkowy debiut.

Jaka ona piękna

Stelvio jest jednym z tych samochodów, 
które mógłbym podziwiać, siedząc w wy-
godnym fotelu i popijając long drin-
ka. Włoskiej szkoły designu nie da się 
podrobić, a to, co pokazali projektanci 
w pierwszym SUV-ie legendarnej marki, 
zasługuje na wielogodzinny zachwyt. 
Alessandro Maccolini, szef projektan-
tów Alfa Romeo, podczas konferencji 
na „Autostyle 2017” tak prezentował 
założenia stylistyczne Stelvio: 
– Charakterystycznym elementem sty-
listycznym Stelvio jest historyczny grill 
i dwa boczne wloty powietrza, które 
gładko przechodzą w reflektory, bardzo 
podobne do tych z siostrzanego sedana 

DolceVita
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krągłe „biodra” i pięknie schodząca linia 
bagażnika, przywodzące na myśl walory 
Sophii Loren, są po prostu seksowne, 
a dopełnieniem sylwetki są wkompo-
nowane w zderzak dwie chromowane 
końcówki układu wydechowego.

Pełna kontrastów

Po otwarciu drzwi ukazuje się elegancki 
salon, połyskujący chłodnym aluminium 
i pachnący skórą. Testowana przeze mnie 
Alfa to Stelvio Veloce Ti, czyli elegantsza 
wersja usportowionej wersji eleganc-
kiego rodzinnego modelu. Przyznaję, 
trochę to zagmatwane, ale nazwa mo-
delu pochodzi od Passo dello Stelvio, 
najwyżej położonej drogi we włoskich 

Alpach Wschodnich, która nie dość, że 
ma 50  km długości i znajdują się na 
niej 83 zakręty, to jeszcze zimą jest za-
mknięta ze względów bezpieczeństwa. 
Jest tam tak stromo, że trzeba by ją od-
śnieżać łopatą!
Wróćmy jednak do samochodu. Kabina 
jest obszerna, a projektantom udało się 
wygospodarować mnóstwo miejsca na 
nogi. Fotele są wygodne i choć siedziska 
mogłyby być odrobinę dłuższe, to już 
po chwili zupełnie przestało mi to prze-
szkadzać.
Deska rozdzielcza została pokryta skórą 
i, podobnie jak górne części boczków 
drzwi, jest aksamitna w dotyku. W ogóle 
Alfę Romeo należy smakować zmysła-
mi. Na szczęście kokpit jest przejrzysty, 

Giulia. Stelvio i Giulia narodziły się mniej 
więcej w tym samym czasie i mają te 
same składniki stylizacyjne, przy czym 
zachowują dwie całkowicie odrębne 
tożsamości. Poświęciliśmy dużo czasu 
na zaprojektowanie przodu, ponieważ 
chcieliśmy, aby ten SUV od początku 
był rozpoznawalny jako prawdziwa Alfa 
Romeo, i nam się udało.
Och, jak im się to udało... Muskular-
ne, dynamiczne linie są jednocześnie 
gładkie i subtelne – sprawiają wrażenie, 
jakby zostały wyrzeźbione w marmurze. 
Ogromne wnęki nadkoli mieszczą 19-ca-
lowe koła, a zmieściłyby się tam o wiele 
większe, bo opony wytłoczone zostały 
z dużej ilości gumy i spokojnie można 
nieco zredukować ich profil. Szerokie, 
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czytelny i wszystko znajduje się na swoim 
miejscu. Głównym łącznikiem kierowcy 
z samochodem jest, naturalnie, kierowni-
ca. W Stelvio Veloce Ti jest ona mięsista, 
świetnie leży w dłoniach, a zza jej wieńca 
dyskretnie spoglądają ogromne alumi-
niowe łopaty zmiany biegów. O pewnych 
niedogodnościach związanych z obsługą 
manetek pisałem już w teście Giulii Ve-
loce, ale muszę przyznać, że w Stelvio 
szybko oswoiłem się z tym rozwiązaniem. 
Tylna kanapa została zaprojektowana dla 
dwóch osób i również tu jest bardzo wy-
godnie. Oparcie jest składane i pozwala 
powiększyć całkiem spory i ustawny 
bagażnik (525 dm3).

Gorące serce

Za co oprócz urody kochamy Włosz-
ki? Oczywiście za ich charyzmę, silny 
charakter i gorące serca. Piękne Stelvio 
niczym nie odbiega od tej trafnej de-
finicji. Pod historyczną tarczą Scudet-
to (tradycyjny trójkątny grill) kryje się 
prawdziwe Cuore Sportivo i choć ma 
tylko 4 cylindry i 2 litry pojemności, to 
zapewnia iście sportowe wrażenia. Silnik 
modelu Veloce Ti generuje moc 280 KM 
i moment obrotowy 400 Nm dostępny 
od 2250 obr./min, połączony z automa-
tyczną 8-biegową skrzynią biegów. Na-
pęd przenoszony jest na wszystkie koła, 
a cały układ napędowy bardzo chętnie 
zabiera się do pracy. Jeśli odpowiednio 

pogłaszczemy Alfę po kolanie, ta od-
wdzięczy się nam sprintem do 100 km/h 
w 5,7 sekundy i rozpędzi się maksymalnie 
do prędkości 230 km/h. To wyniki więcej 
niż zadowalające i ustawiają włoszkę 
wysoko w rankingu najlepszych SUV-ów.

Charyzma i styl

Auto prowadzi się bardzo przewidy-
walnie, niezwykle lekko i precyzyjnie 
pokonuje zakręty. Zawieszenie dobrze 

tłumi nierówności i daje ogromne po-
czucie bezpieczeństwa. W pewnej chwili 
pomyślałem sobie, że mógłbym zabrać 
Alfę na tor i sprawdzić jej możliwości, 
ale na szczęście wszystkie obiekty wokół 
Warszawy były w tym czasie zajęte, dla-
tego pozostało mi sprawdzić Stelvio na 
autostradzie. Samochód pewnie sunie 
lewym pasem i prezentuje swoje drugie, 
bardziej luksusowe oblicze. W kabinie 
jest przyjemnie cicho, a wysoki moment 
obrotowy silnika pozwala sprawnie przy-
spieszać bez zbędnych redukcji biegów. 
Układ kierowniczy w dalszym ciągu po-
zostaje precyzyjny i gotowy do akcji. 
O zużyciu paliwa nie będę się wypowia-
dał, napiszę tak: piękna i wyrafinowana 
kobieta wymaga nakładów finansowych, 
dlatego jeśli w piątkowy wieczór przed 
wyjściem na miasto przeglądacie kie-
szenie w poszukiwaniu zaskórniaków, 
Alfa Romeo Stelvio pozostanie w sferze 
waszych marzeń. Jeśli jednak jesteście 
ludźmi sukcesu, to będziecie do siebie 
pasować idealnie.
Alfa Romeo Stelvio jest pierwszym SUV-
-em włoskiej marki, ale projektanci przy-
łożyli się do pracy i stworzyli niezwykły 
samochód, który jest nie tylko piękny, 
lecz także zaawansowany technicznie. 
Sportowe dziedzictwo widać tu na każ-
dym kroku, ale genów Michała Anioła 
także nie da się pominąć. n 

Michał Garbaczuk

Wnętrze Alfy Romeo Stelvio wygląda jak 
wykute w marmurze. Miękkie, naturalne 
linie wprowadzają spokój, harmonię 
i elegancję. Jest włosko i bardzo stylowo

fo
t.:

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

MOTO
alfa romeo



Club Sport

BMW kochamy za sportowy 
styl, precyzyjne prowadzenie 
i doskonałą trakcję w każdych 
warunkach. Kochamy je także 
za wyrafinowaną technologię 
oraz to, że w czasach, kiedy 
słowa „emisja” i „ekologia” 
odmieniane są przez wszystkie 
przypadki, firma wprowadza 
do oferty samochód, który 
nie powinien dziś powstać 
nawet w najbardziej szalonych 
wizjach konstruktorów

Rozwinięciem skrótu CS w na-
zwie modelu BMW M5 są 
słowa „Club Sport”. W no-
menklaturze producenta 

samochodów z Monachium oznacza, że 
model otrzymał od inżynierów dodat-
kowy zastrzyk mocy i momentu obro-
towego, a nastawy zawieszenia i mapy 
zespołu napędowego mają bardziej 
energetyczne ustawienia. Wszystko 
dobrze, tylko my dziś mówimy o BMW 
M5, czyli modelu, który już w założe-
niach projektowych ma być wypchany 
mocą, precyzją i dzikimi doznaniami, 
polanymi na koniec sosem z adrenali-
ny. M5 CS jest samochodem (choć nie 
wiem, czy określenie „samochód” nie 
jest w tym przypadku obraźliwe), który 
wykracza poza wszelkie standardy oraz 
to, co znaliśmy do tej pory.

Wyobrażam sobie, że konstruktorzy 
z grupy projektowej przed przystąpie-
niem do pracy najpierw skoczyli z ka-
miennego mostu w Mostarze, następnie 
uprawiali rafting kategorii WW6 na 
rzece Voss w Norwegii, a na koniec wy-
padli z samolotu gdzieś w Karakorum, 
ubrani jedynie w wingsuity, wrażenia 
bowiem, jakich dostarcza jazda BMW 
M5 CS, są niezwykle trudne do opisania 
dla zwykłego człowieka, takiego jak ja.

Karbon i włókno węglowe

Zacznijmy może od początku, bo jesz-
cze zanim wciśniemy przycisk START, 
doznamy niezłego szoku. W opisie 
karoserii wyczynowego BMW powta-
rzać się będą słowa „karbon” i „włók-
no węglowe”. Karbonowy jest dach, 

czyCounter Strike?
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zostało zaprojektowane perfekcyjnie 
i daje doskonałe podparcie dla pleców 
nie tylko w czasie wygłupów na torze, 
lecz także podczas spokojnej jazdy au-
tostradą. Konstrukcja foteli jest bardzo 
specyficzna sama w sobie. Siedzisko jest 
bardzo wąskie i głębokie, boczki wysokie 
i twarde, a między nogami wystaje coś, co 
nazwałem roboczo „dziadkiem do orze-
chów”. To taki karbonowy element, który 
imituje środkową przelotkę wyczynowe-
go, 5-punktowego pasa bezpieczeństwa. 
Powiem tak: jeśli nie usiądziecie w fotelu 
poprawnie, to podczas jazdy „dziadek do 
orzechów” zrobi wam niezły balet... Za 
to oparcie fotela to zupełnie inna bajka. 
Jest szerokie i wyposażone w regulację, 
więc każdy dopasuje boczki do swoich 
rozmiarów. Poza tym, jak zobaczycie na 
zdjęciach, są naturalnie wentylowane. 
Z tyłu także zamiast kanapy znajdują się 
dwa fotele kubełkowe, ale nie są już tak 
mocno nacechowane sportem, choć mu-
szę przyznać, że także świetnie trzymają 
w zakrętach. Otrzymały nawet mocowa-
nia IsoFix, więc podróż z dzieciakami nie 
jest wykluczona. Za to bagażnik, proszę 
państwa, pomieści wszystkie wakacyjne 
bagaże, swoją kubaturą bowiem nie ustę-
puje niczym temu z cywilnych wersji.

Najszybszy w historii

Już dobrze, opowiadam i opowiadam 
o rzeczach, które widać na zdjęciach, 
a przecież nie kupuje się BMW M5 
CS, żeby na niego patrzeć. Pod maską 
modelu CS pracuje absolutny maj-
stersztyk inżynierii, czyli 4,4-litrowe 
V8 o mocy 635 KM i momencie obro-
towym równym 750 Nm, dostępnym 
już od 1800 obr./min! Jak on się wkręca 

na obroty, jak on przy tym charczy, 
jak nabiera prędkości! Ogromna siła 
wgniata pasażerów w fotele i nie po-
zwala im się wygrzebać, aż przestanie-
my przyspieszać. Producent podaje, 
że pierwsze 100 km/h pojawia się na 
liczniku po równych 3 sekundach! 
To najszybsze BMW, jakie kiedykol-
wiek opuściło fabrykę. Maksymalny 
moment obrotowy utrzymywany jest 
do prawie 6 tys. obrotów, co oznacza 
tylko tyle, że prawie 5-metrowy sedan 
wystrzeliwany jest jak z procy przy 
każdej prędkości. Testowany przeze 
mnie egzemplarz miał ograniczoną 
elektronicznie prędkość maksymalną 
do 305 km/h. Powtórzę jeszcze raz: 
ograniczoną elektronicznie. Ciekawe, 
jak szybko mógłby pojechać bez tego 
kagańca? Oczywiście nie było mi dane 
zbliżyć się do tej prędkości, ale nawet 
w zakresie od 0 do 140 km/h M5 CS daje 
kierowcy maksimum emocji.

Co pan robi, panie Hyde?

Wyczynowy układ jezdny zdaje się nie 
mieć granicy przyczepności, a nawet 
jeśli tylne koła zaczną się uślizgiwać, 
to zapanowanie nad bestią nie stanowi 
problemu. Inżynierowie BMW zainsta-

lowali tu nawet specjalny tryb MDM 
(M Drift Mode), który zrobi mistrza 
latania bokiem nawet z nastolatka. 
M5 CS jest klasycznym przedstawi-
cielem schizofrenika, który nawet 
nie kryje się z tym, że ma rozdwoje-
nie jaźni. W trybie EFFICIENCY (już 
samo to brzmi jak dobry żart, żeby 
w wyczynowym aucie zastosować tryb 
ekonomiczny) auto jest spokojne, jak 
limuzyna. W warszawskich korkach

wypolerowany i lakierowany tak, by 
wydobyć piękno jego struktury, z włók-
na węglowego wykonana została maska, 
która otrzymała dodatkowe otwory 
wentylacyjne z nielakierowanego kar-
bonu, a od jej wewnętrznej strony, na 
samym środku, wytłoczono stylizo-
wany napis „M5 CS”. Włókno węglowe 
powędrowało na obudowy lusterek, 
specjalny splitter przedniego zderzaka, 
spojler tylnej klapy i wydatny dyfuzor 
pod tylnym zderzakiem. 
Lekkie materiały pozwoliły zdjąć z masy 
M5 ponad 70 kg, ale ja już za chwilę 
miałem zaprzepaścić cały wysiłek kon-
struktorów. Postanowiłem więc jeszcze 
przez kilka minut po prostu popatrzeć 
sobie na to cudo i zauważyłem, że 20-ca-
lowe felgi w kolorze złotym mają różne 
opony na obu osiach. Z przodu producent 
zastosował opony Michelin Pilot Sport 4S 
w rozmiarze 275/35 R 20, a z tyłu 285/35 
R20. Wszystko po to, by móc zapanować 
nad przerażającą mocą tego sedana. M5 
CS może występować w różnych kolo-
rach, ale po obejrzeniu konfiguratora 
ogłaszam, że lakier Frozen Deep Green 
ze złotym wykończeniem detali pasuje 
do BMW M5 CS najlepiej.

Prawie jak w DTM

Kokpit w całości 
podporządkowany 
został sportowym, 
a w zasadzie wyczy-
nowym wrażeniom 
z jazdy. Kierownica 
obszyta jest za-
mszem i posiada 
znacznik jazdy na 
wprost, a skórzane 
obicie deski rozdzielczej i boczków prze-
szyte jest kontrastową czerwoną nitką. 
Największe wrażenie robią jednak fote-
le, które nie tylko wyglądają jak wyjęte 
z samochodów serii DTM, lecz także 
oferują podobny poziom trzymania. 
Bardzo obawiałem się, czy dam radę 
się w nie wcisnąć, ale żeby zająć miejsce 
za kierownicą, nie potrzebowałem łyżki 
do butów. Fotel jest ciasny, szczegól-
nie na wysokości siedziska, ale oparcie fo
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 8-biegowa skrzynia, która ma 3 tryby 
pracy, łagodnie zmieniała przełożenia, 
a samochód potrafił jechać z prędko-
ścią 30 km/h nawet na piątym biegu. 
Z kolei w trybie Sport M5 zachowuje 
się jak wściekły rottweiler polujący na 
swoją ofiarę. BMW jest przy tym wręcz 
matematycznie precyzyjny i dokładny, 
a skrzynia biegów wrzuca kolejne prze-
łożenia z prędkością karabinu maszy-
nowego. Najmniejszy ruch kierownicą 
odbierany jest przez komputer jako znak 
do zmiany kierunku, a wszystko dzieje 
się błyskawicznie. Jak każde BMW Serii 
M, tak i M5 CS ma na kierownicy dwa 
programowalne, czerwone przyciski 
oznaczone „M1” i „M2”. Komputer po-
zwala kierowcy ustawić mapę silnika, 
stopień twardości zawieszenia oraz 
układu kierowniczego, a także zakres 
stabilizacji toru jazdy i rozdział napę-
du (stały 4 x 4, 4 x 4 z preferencją tyłu 
i permanentny 2WD, czyli klasyczny 
napęd na tylną oś). 
Nawet tryb pośredni potrafi wystraszyć 
kierowcę, a jeśli ustawimy parame-
try na najbardziej wyczynowe, wtedy 
przycisk „M2” powinien zmieniać ko-
lor na brązowy i powinna się z niego 
wysuwać igła, tak by przypadkiem 
go nie wcisnąć... Auto z odłączonymi 
systemami będzie w stanie okiełznać 
jedynie zawodowy kierowca wyścigo-
wy, a tylna oś traci przyczepność nawet 
podczas jazdy autostradą. Tak, BMW 
M5 CS jest zdecydowanym faworytem 

do objęcia tytułu Widowmaker po 
słynnym modelu Porsche 911 Turbo. 
No, chyba że zapniemy wszystkie sys-
temy i będziemy grzeczni na drodze. 
Wtedy niemiecki sedan zachowuje 
się przyzwoicie, a najlepszym sło-
wem, które jest w stanie go opisać, 
jest „nieskończoność”.

To jeszcze nie koniec

BMW M5 CS konkretnie zagięło czaso-
przestrzeń. Sedan, który jest w stanie 
całkiem komfortowo przewieźć 4 pa-
sażerów z bagażami i w sekundę zmie-
nić się w torowego drapieżnika, jest 
czymś więcej niż tylko sportowym sa-
mochodem. O tym, że Niemcy potrafią 
budować wyczynowe konstrukcje, 
wiemy od lat. Tym razem jednak stwo-
rzyli coś, co prawdopodobnie może 
się już nigdy nie przytrafić. Dlaczego? 
Ano dlatego, że Unia Europejska, że 
ekologia, że poprawność polityczna, 
że elektromobilność i jeszcze wiele 
innych „że”. Cieszę się, że mogłem 
spróbować swoich sił za kierownicą 
BMW M5 CS. To auto dało mi mnóstwo 
radości, ale nauczyło też pokory i re-
spektu. Mam nadzieję, że to jeszcze 
nie ostatni taki samochód w historii. 
Tymczasem pozostaje najszybszym 
modelem, jaki kiedykolwiek wypro-
dukowało BMW. n

 Michał Garbaczuk
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Wioletta Chiszberg z firmy SOUND 
MACHINES/SOMA EU opowiada 
o swojej niezwykłej przygodzie 
biznesowej na Zanzibarze

Rajski 
biznes 

Prowadzi pani dużą firmę specjalizują-
cą się w branży muzycznej. Z racji wyjąt-
kowości sprzętu, który produkujecie, 
waszymi klientami są giganci z branży, 
tacy jak Depeche Mode, Madonna czy 
Radiohead. Jesteście widoczni w re-
klamach Apple’a i słyszalni chociażby 
w ostatnim wydaniu gry „Cyberpunk 
2077”. Skąd więc wziął się pomysł na 
hotel na Zanzibarze?
Pewnego razu siedziałam z kolegą, 
któremu do ręki wpadła pocztówka 

z Zanzibaru. Rzeczywiście widok był 
przepiękny. Zdjęcie jak z raju. Powie-
dział: „Chciałbym mieszkać i żyć w tym 
miejscu”. Po chwili ciszy wybuchnęli-
śmy śmiechem, ale po następnych kil-
ku minutach zaczęliśmy się poważnie 
zastanawiać, a właściwie czemu nie 
i co trzeba by było zrobić, aby urze-
czywistnić to marzenie. Pomyślałam, 
że idealnie byłoby mieć miejsce gdzieś 
na końcu świata, gdzie z jednej strony 
można by się spotykać z zarządem, 

najlepszymi pracownikami i klientami 
naszej firmy, a z drugiej z przyjaciółmi 
i rodziną. 

Macie partnerów biznesowych w róż-
nych częściach świata, więc tak napraw-
dę nie była to fanaberia, ale w dzisiej-
szych covidowych warunkach idealne 
miejsce, w którym można by się spotkać 
łatwiej niż w Europie. 
To prawda, z naszymi partnerami z Ro-
sji, USA czy Niemiec o wiele łatwiej 
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logistycznie spotkać się na Zanzibarze 
niż w Polsce. Poleciałam więc, by spraw-
dzić, jakie są możliwości kupna lub wy-
najęcia odpowiedniej nieruchomości. 
To, co zobaczyłam na miejscu, przerosło 
moje wyobrażenia. Poczułam się rze-
czywiście jak w pocztówkowym raju. 
Co ważne, od czerwca do września na 
wyspie panuje zima, która jest dokładnie 
taka jak nasze lato. Dla Europejczyka 
idealne warunki do życia: 24–28 st. Co 
nie mniej ważne, mieszkańcy są bardzo 
pomocni i otwarci na cudzoziemców. 
To, co zrobiło na mnie ogromne wra-
żenie, to ich podejście do życia, które 
diametralnie różni się od naszego. Tam 
nikomu się nie spieszy, na wszystko jest 
czas. Najważniejsza jest radość z tego, 
co się robi. Ich porzekadło głosi: róbmy 
wolniej, ale dobrze... 

W znalezieniu nieruchomości pomogli 
polscy księża.
To był rzeczywiście bardzo dobry kon-
takt i zapoczątkował współpracę ze 
wspaniałymi ludźmi. Gdy pojechałam 
do wskazanego ośrodka, miejsce kom-
pletnie mnie oczarowało. Widziałam 
oczami wyobraźni mój dom i część 
dla gości. Wyobraźnia była mi bardzo 
potrzebna, bo budynki były do kom-
pletnego remontu. Ale to nic, ważne 
było to, że ocean podchodził do sa-
mych budynków. Leżąc na hamaku 

rozpiętym między palmami, można 
było dotykać fal. 

Przygoda z Zanzibarem zaczęła się 
więc od generalnego remontu. 
Postanowiliśmy wykorzystać najwięk-
szy atut tego miejsca, czyli jego eks-
kluzywność, przede wszystkim rajska 
plaża, piękna i pusta, leżąca na uboczu. 
Budynki zostały całkowicie odrestau-
rowane, powstało też kilka nowych. 
Obecnie w części hotelowej wszyst-
ko jest już gotowe na przyjazd gości. 

 MAMY MAŁY 
OŚRODEK OFERUJĄCY 

WYSOKI STANDARD 
USŁUG, SPOKÓJ 

I PEWIEN RODZAJ 
INTYMNOŚCI 

CENIONY PRZEZ 
LUDZI, KTÓRZY CHCĄ 

UCIEC OD ZGIEŁKU 
WIELKICH HOTELIzd
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To 6 samodzielnych bungalowów, 
piętrowy budynek z 6 pokojami 
z widokiem na ocean oraz VIP ho-
use z 4 apartamentami, z których 3 
mają po około 40 mkw. Oprócz tego 
wykańczamy jeszcze największy, 
60-metrowy apartament z takim 
samym tarasem na górze. Na tere-
nie ośrodka jest jeszcze nasz dom 
z najwyższym tarasem widokowym 
w okolicy.

Zapewne to jeszcze nie wszystko.
Mamy też bar, restaurację, dom 
medytacji oraz megaatrakcję dla lu-
dzi związanych z muzyką, czyli studio 
muzyczne wyposażone w najnowocze-
śniejszy sprzęt naszej produkcji i kilku 
zaprzyjaźnionych firm. Od 1 lutego w na-
szej restauracji będzie pracował jeden 
z najlepszych kucharzy na wyspie, który 
wcześniej gotował m.in. dla prezydenta 
Zanzibaru. 

Kto może gościć w waszym ośrodku?
Początkowo mieli to być klienci naszej 
firmy, czyli SOMA LABORATORY. To kilka-
naście tysięcy muzyków z całego świata. 
Niestety, COVID-19 pokrzyżował te plany. 
Zaczęliśmy się zastanawiać nad normalną 
sprzedażą przez sieci bookingowe, ale 

szybko z tego zrezygnowaliśmy, bo nie 
było to zgodne z naszą ideą wypoczynku 
przyjacielskiego lub biznesowego. 

A na czym to polega?
W ośrodku jednorazowo może przeby-
wać nie więcej niż 50 osób. Naszą ideą 
jest, aby była to grupa przyjaciół lub 
rodzina, goście, którzy bukując cały 
ośrodek, chcą odpocząć w doskonałych 
warunkach, tylko w swoim towarzy-
stwie. Druga grupa to ludzie biznesu. 
Ci ostatni mogą zaprosić najlepszych 
lub potencjalnych klientów, najbliższy 
management albo najlepszych pracow-
ników. Jest to też idealne miejsce na 
negocjacje albo finalizowanie umów. 

Zależy nam na tym, aby goście czuli 
się komfortowo, a cały ośrodek był 
do ich dyspozycji. W związku z po-
wyższym z pewnością nie będziemy 
konkurowali ceną,  tylko jakością 
i ekskluzywnością naszego miejsca. 

Oprócz wysokiego standardu apar-
tamentów wasz ośrodek wyróżnia 
się pełną niezależnością i samo-
wystarczalnością. 
Mamy nawet własne owoce w tym 
mango papaje czy banany, a nad 
spokojem gości czuwają Masa-

jowie będący częścią naszej rodziny.

Na Zanzibarze Polacy prowadzą duże 
biznesy hotelowe. Czy jesteście z nimi 
związani?
Nie. Mamy mały ośrodek oferujący 
wysoki standard usług, spokój i pewien 
rodzaj intymności ceniony przez ludzi, 
którzy chcą uciec od zgiełku wielkich 
hoteli. To wyjątkowe miejsce, nie tylko 
ze względu na pogodę i wysoki standard 
usług. Wielką zaletę Zanzibaru stano-
wią piękne plaże, wspaniała przyroda 
i życzliwi, uśmiechnięci mieszkańcy. 
Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce 
na wakacje. n 
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N
ie tylko praca…

Wioletta Chiszberg

Wypoczynek › „Preferuję 
kameralny wypoczynek w ciszy 
i spokoju, najchętniej z książką, 
a cisza Zanzibaru jest tu wielkim 
sprzymierzeńcem”. 

Kuchnia › „Uwielbiam 
niezdrowe jedzenie. 
Na Zanzibarze urzekła mnie 
jednak tamtejsza zdrowa 
kuchnia”. 

Hobby › „Pomagam bezdomnym 
zwierzętom, odnawiam stare 
meble, dając im nową duszę. 
Kocham podróżować”.
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Waterberg 
Po raz kolejny zapraszam  
do Afryki. Dlaczego ponownie 
właśnie tam? Pewnie dlatego,  
że to moja miłość pierwsza 
i największa (mam na myśli 
kontynenty oczywiście) 
i chciałbym się tą miłością 
podzielić z czytelnikami 
„Managera”

piękno
i mrok
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 Wiele osób boi się Afryki 
i woli ją oglądać na ekranie 
tv lub smartfona. Oczywi-
ście ten strach często jest 

uzasadniony i nie będę przekonywał, że 
nic nam nie grozi, gdy przemierzamy 
ten kontynent. Zagrożeń jest wiele ze 
strony zarówno ludzi, jak i natury. Ale czy 
tam, gdzie na stałe mieszkamy, jesteśmy 
bezpieczniejsi? Różnie to bywa. Mnie 
więcej problemów spotkało w Polsce niż 
w trakcie nawet ryzykownych wypraw. 
Nasze poczucie bezpieczeństwa, jakiego 
na co dzień doświadczamy, jest w dużej 
mierze złudne. Znamy region, w którym 
mieszkamy, i ludzi, którzy nas otaczają. 
Przyzwyczajamy się do tego. Tworzy-
my w naszych umysłach swoistą strefę 
komfortu. Ale w tej strefie czyhają liczne 
ryzyka. Przez to, że u siebie czujemy 

Waterberg – niezwykłej urody 
płaskowyż zlokalizowany 
w centralnej części Namibii. 
Wyrasta 200 metrów ponad suchą, 
rozległą sawannę i ciągnie się 
przez ok. 49 km z południowego 
zachodu na północny wschód. 
Szerokość płaskowyżu waha 
się od 8 do 16 km. Wysokość 
nad poziomem morza 
to ok. 1700 metrów.
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się komfortowo, przestajemy zauważać 
i lekceważymy zagrożenia. Wyjeżdżając 
gdzieś daleko, gdzie jest inaczej, staran-
nie przygotowujemy się do nowych wa-
runków, a na miejscu jesteśmy czujnymi 
obserwatorami i podejmujemy przemy-
ślane decyzje. Dzięki temu zwykle dobrze 
zarządzamy naszym bezpieczeństwem. 
Spróbujmy zrobić sobie indywidualny 
własny bilans nieszczęść – wypadków, 
kradzieży, rozbojów, oszukaństwa lub 
niegodziwości, jakich doświadczyliśmy 
– i indywidualnie oceńmy, gdzie więcej 
złego nas spotyka.
Wspomniałem, że dla mnie Afryka jest 
pierwszą miłością. Zrodzoną z dziecię-
cych fascynacji przygodami Koziołka 
Matołka (tak, tak, był taki bohaterski 
koziołek), słuchanymi jeszcze na kase-
tach magnetofonowych, czy historiami 
Tomka Wilmowskiego na Czarnym 
Lądzie. Afryka długo była dla mnie 
niedostępnym obiektem pożądania. 
Aż do 1993 r., kiedy pierwszy raz tra-
fiłem na prawdziwie czarny ląd – do 
Kenii. Tym razem jednak nie będzie 
o Kenii, ale o wspomnianym kilka mie-
sięcy temu Waterbergu – niezwykłej 
urody płaskowyżu zlokalizowanym 

NAZWĘ WATERBERG MOŻNA PRZETŁUMA CZYĆ JAKO WODNĄ 
GÓRĘ. POCHODZI ONA PONOĆ OD LICZNYCH ŹRÓDEŁ WODY 
ZLOKA LIZOWANYCH NA ZBOCZACH PŁASKOWYŻU. NIE BEZ 
ZNACZENIA SĄ TEŻ PEWNIE DOŚĆ OBFITE OPADY DESZCZU 
W TYM REGIONIE

Droga do Waterbergu przez jeden ze strumieni

Niezwykłe krajobrazy Waterbergu
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w centralnej części Namibii. W Afryce 
są dwa Waterbergi, ten drugi to pasmo 
górskie zlokalizowane ok. 1500 km na 
wschód od Namibii, w Republice Połu-
dniowej Afryki. Oba są piękne, ale tym 
razem opowiem o tym namibijskim, 
który wyrasta 200 metrów ponad dość 
suchą oraz rozległą sawannę i ciągnie 
się przez ok. 49 km z południowego za-
chodu na północny wschód. Szerokość 
płaskowyżu waha się od 8 do 16 km. 
Wysokość nad poziomem morza to 
z kolei ok. 1700 metrów.
Nazwę Waterberg można przetłuma-
czyć jako wodną górę. Pochodzi ona 
ponoć od licznych źródeł wody zloka-
lizowanych na zboczach płaskowyżu. 
Nie bez znaczenia są też pewnie dość 
obfite opady deszczu w tym regionie. 
Dzięki temu niższe partie tej formacji 
skalnej porośnięte są bujną roślinno-
ścią, której soczysta zieleń wspaniale 
kontrastuje z pomarańczowym pia-
skowcem, z którego zbudowany jest 
płaskowyż. Roślinność doskonale roz-
wija się też na płaskim szczycie góry, 
dzięki czemu udało się tu utworzyć 
park narodowy licznie zamieszkany 
przez wspaniałe zwierzęta: możemy 

widokowych. Czasami jakaś grupka 
spragnionych mocniejszych wrażeń 
podróżników decyduje się na kilku-
dniowy trekking na rozległym szczycie, 
ale to wymaga uzyskania stosownego 
zezwolenia, gotowości spędzenia kilku 
dni w dziczy i akceptacji ryzyka spo-
tkania się oko w oko ze szczęśliwym, 
aczkolwiek niekoniecznie zadowo-
lonym z naruszania jego terytorium 
zwierzakiem. Miałem okazję przekonać 
się osobiście, jak takie spotkanie wy-
gląda, i zapewniam, że wtedy można 
zrozumieć, jak naprawdę działa wysoka 
dawka adrenaliny, zwłaszcza kiedy nie 
ma żadnego Homo sapiens w pobliżu, 
a w dłoni ściskamy nie karabin, ale apa-
rat fotograficzny... Historię tę opowiem 
już wkrótce, razem z kilkoma innymi, 
z jakimi niekoniecznie chcielibyśmy 
mieć do czynienia w podróżach...
Waterberg to nie tylko wspaniała natura. 
To też niestety mroczna historia i ona 
również przyciąga pewną grupę odwie-
dzających, w szczególności Niemców, 
których przodkowie, w czasie wojny 
z ludami Herero i Nama, stoczyli u pod-
nóża płaskowyżu 11 sierpnia 1904 r. 
zwycięską bitwę (Battle of Waterberg 

tu spotkać żyjące w spokoju bawoły 
afrykańskie, leopardy (pantery), żyrafy, 
nosorożce, gepardy, imponujące anty-
lopy sobolowe i wiele innych. W spo-
koju, bo płaskowyż jest nie tylko dość 
trudno dostępny, lecz także niemal 
nieodwiedzany przez ludzi. 
Nieliczni turyści ograniczają się do 
wizyty na kilku kempingach zlokali-
zowanych u podnóża góry, ewentu-
alnie do wejścia na jeden z punktów 

CZASAMI  
JAKAŚ GRUPKA 

SPRAGNIONYCH 
MOCNIEJSZYCH WRAŻEŃ 

PODRÓŻNIKÓW 
DECYDUJE SIĘ 

NA KILKUDNIOWY 
TREKKING 

NA ROZLEGŁYM SZCZYCIE, 
ALE TO WYMAGA 

UZYSKANIA 
STOSOWNEGO 
ZEZWOLENIA 

I GOTOWOŚCI  SPĘDZENIA 
KILKU DNI W DZICZY
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Sympatyczny i towarzyski 
dikdik u podnóża Waterbergu

Guźce bywają naprawdę całkiem sympatyczne, 
choć nie sprawiają takiego wrażenia

Leopardy nie zawsze stronią od ludzi…

Bawół afrykański na Waterbergu

Takie czaszki na Waterbergu  
to nie rzadkość

Życie na płaskowyżu 
przybiera też mniejsze 
formy
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w przekazie niemieckim lub Ohama-
raki Battle w przekazie Herero). Bitwa 
ta była punktem zwrotnym powstania 
Herero, które wybuchło w styczniu 1904 
r., by zatrzymać niemiecką ekspansję 
kolonialną na tych terenach. W po-
czątkowym okresie wojny powstańcy 
uzyskali sporą przewagę, ale, niestety, 
Niemcy sprowadzili do ówczesnej Nie-
mieckiej Afryki Południowo-Zachodniej 
(obecnie Namibia) 15-tysięczny korpus 
dowodzony przez okrutnego generała 
Lothara von Trothę. On też dowodził 
niemieckimi oddziałami w bitwie pod 
Waterbergiem, która odmieniła losy 
powstania. 
W bitwie wzięło udział ponad 1,5 tys. 
niemieckich żołnierzy oraz kilka tysię-
cy bojowników Herero dowodzonych 
przez przywódcę powstania Samuela 
Maharero. Powstańcom towarzyszyły 
całe rodziny; łącznie na tym obsza-
rze przebywało wówczas ok. 50 tys. 
członków plemienia Herero. Wszyscy 
niemieccy żołnierze wyposażeni byli 
w nowoczesne karabiny, w tym także 
kilkanaście maszynowych. Dodatkowo 
dysponowali 30 działami. Powstańcy 
wyposażeni byli znacznie gorzej, a część 
z nich dysponowała tylko tradycyjną 
bronią zwaną kirri. Nie do końca wia-
domo, czy była to celowa, czy przypad-
kowa taktyka, ale niemieckie oddziały 

Współczesne świadectwo bitwy 
pod Waterbergiem

okrążyły powstańców na południe od 
Waterbergu, tworząc od strony pustyni 
Kalahari lukę, przez którą dziesiątkowa-
ne oddziały Herero zdołały się częściowo 
wymknąć i wspólnie z rodzinami uciec 
na pustynię Kalahari. Niemcy odcięli im 
dostęp do wody. Von Trotha dążył wtedy 
do całkowitej eksterminacji Herero. 
Wielu z nich zginęło z wycieńczenia na 
pustyni, wielu zostało zabitych (często 
zakłutych bagnetami, by oszczędzać 
amunicję), a silniejsi byli wykorzysty-
wani do katorżniczej pracy, m.in. przy 
budowie linii kolejowej w południowej 
części obecnej Namibii. 
Część bojowników została umieszczo-
na w obozie śmierci na słynnej Shark 
Island koło miasta Lüderitz. Chyba 
najbardziej przerażającym faktem była 
jednak praktyka kilku niemieckich 
lekarzy prowadzących pseudonaukowe 
badania nad teorią ras, którzy na ma-
sową skalę wykorzystywali do swoich 
„badań” odcięte głowy Herero i Nama 
(innego plemienia, które również zbun-
towało się przeciw Niemcom).
Jak widzimy, piękne miejsca, jakie 
stworzyła natura, czasami były świad-
kiem przerażających scen, których 
autorem był nie kto inny, ale Homo 
sapiens – najbardziej kreatywne, ale 
i najbardziej drapieżne zwierzę w hi-
storii naszej planety.
Waterberg ma też polski akcent. Ledwie 
30 lat po opisanej bitwie swój drugi etap 

podróży rowerem przez Afrykę (tym 
razem z Przylądka Igielnego do Algieru) 
rozpoczął słynny polski podróżnik, Ka-
zimierz Nowak. Jego trasa biegła m.in. 
przez okolice Waterbergu. Upamiętnia 
to specjalna tabliczka zamontowana na 
ścianie recepcji NWR (Namibia Wildlife 
Resorts). Jego rowerowa podróż przez 
Afrykę (1931/1936) – najpierw z północy 
na południe, potem, już inną trasą, 
z południa na północ – to dzieło iście 
niezwykłe. n

Adam Maciejewski  
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Zapomniani

O ciekawych twórcach, o których 
nie pamiętają kolekcjonerzy 
ani właściciele galerii, opowiada 
Maria Wollenberg-Kluza

To nasza kolejna rozmowa o zapomnia-
nych artystach, których twórczość 
nie powinna przepaść w mrokach 
historii... 
Nie mówiliśmy jeszcze o Stefanii Brandt. 
Nie miała ona nic wspólnego z wybit-
nym batalistą Józefem Brandtem, które-
go prace zadomowiły się na europejskim 
rynku i osiągają bardzo wysokie ceny. 
Moi rodzice spotykali panią Stefanię 
jeszcze na przedwojennych plenerach, 
organizowanych przez Tadeusza Prusz-
kowskiego. Potem, już po latach, po 
wojnie lubili wspominać te czasy w Ka-
zimierzu. Warto przypomnieć, że Maria 
Kuncewiczowa napisała książkę „Dwa 

artyści

księżyce” o tych właśnie plenerach. 
Zbierała się tam brać studencka, która 
miała dużo wyobraźni. 

W jakim stylu malowała Stefania 
Brandt? 
Należała do kręgu kolorystów. Uciekając 
przed socrealizmem, malowała portrety 
dzieci i kwiaty. Nawiasem mówiąc, mam 
dwa portrety naszego syna Krzysztofa 
jej autorstwa, a sztalugę, której ciągle 
używam, dostałam od niej w prezencie. 
Jej prace są niebanalne, poetyckie. Kie-
dyś bardzo się podobały kolekcjonerom, 
reprodukowano je na pocztówkach. Na 
rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, 
na ostatnim piętrze miała maleńką ka-
walerkę, którą zamieniła w pracownię. 
Nie było jej łatwo w życiu, w dzieciń-
stwie straciła rękę. 

Stefania Brandt

Bronisława 
Wilimowska
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w latach 70. przyjechał ze Stanów 
Zjednoczonych. Był pełen fantazji, 
dzięki swoim amerykańskim doświad-
czeniom nabrał wielkiej pewności 
siebie, czego u nas artyści nie mają 
we krwi. Wiedział, że sztukę trzeba 
samemu promować. Miał mieszkanie 
na Świętojerskiej, potrafił swoje prace 
wywieszać na zewnątrz domu. Chętnie 
zapraszał do swojej pracowni. Potrafił 

się lansować, ale robił to w sposób 
kulturalny. Jego obrazy były odważne, 
dynamiczne. Tworzył na papierach 
szybkie prace, bardzo bogate kolory-
stycznie. Sprzedawał je sam, był wła-
snym managerem i impresario. Nosił 
nietypowe skórzane kurtki z frędzlami 
i kolorowe buty. Nie wiem, co się stało 
z jego pracami po śmierci, nigdy już 
ich później nie widziałam. 

Mówimy przede wszystkim 
o malarzach...
Najwyższy czas, by przy-
pomnieć Helenę i Lecha 
Grześkiewiczów, wybitnych 
ceramików, notabene zna-
jomych moich rodziców. 
To oni stworzyli design 
Włocławka, nawiązujący 
do dawnej kujawskiej or-
namentyki ludowej, a jed-
nocześnie ciekawy arty-
stycznie. Pod koniec lat 60. 
zwiedzałam pracownię do-
świadczalną Włocławka, za-
ciekawiły mnie nowoczesne 
projekty. Na pewno warto 
zainteresować się spuści-
zną Grześkiewiczów, choć 
nie wiem, co z niej jeszcze 
zostało. n 

rozmawiał Piotr Cegłowski

Ręki nie miała też inna malarka – 
Bronisława Wilimowska. 
Tragedia ta spotkała ją w czasie okupacji. 
To była ciekawa postać, godna przypo-
mnienia. Pochodziła z książąt gruziń-
skich, Rustaszwilich. Przed wojną stu-
diowała w Paryżu, gdzie zainspirował ją 
postimpresjonizm. Po powrocie do kraju 
wyszła za mąż za oficera, który zginął 
w pierwszych dniach kampanii wrze-
śniowej. Brała udział w powstaniu war-
szawskim. Po wojnie realizowała sporo 
zamówień ze strony wojska, organizowała 
plenery. Angażowała się w działania na 
rzecz środowiska plastycznego. To właśnie 
ona załatwiła emerytury artystyczne, bo 
wcześniej istniały tylko zasiłki dla twór-
ców. Dzięki niej artyści, którzy decydują 
się płacić składki, otrzymują emerytury. 
Sama należę do tej grupy... Bronisława 
Wilimowska zostawiła po sobie sporo 
dobrych prac, m.in. portrety Gajcego 
i Baczyńskiego. Mam w kolekcji jej obraz 
zainspirowany podróżą do Mongolii. 

W szarzyźnie czasów, o których opo-
wiada, artyści wyróżniali się z tłumu.
W tej dziedzinie bezkonkurencyjny 
był Władysław Popielarczyk, który 

Bronisława Wilimowska

Helena i Lech Grześkiewiczowie, mozaika, W Orbicie Słońca, ul. Marszałkowska 45/49 w Warszawie 

Władysław Popielarczyk
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Ekspedycja
Jak dać sobie radę w niestabilnym i nieprzewidywalnym świecie?  
Kluczem jesteśmy my sami, system wartości, umiejętność definiowania celów 
i osiągania ich, a podstawą jest... odporność

 Odporność psychiczna połą-
czona z uważnością to jeden 
z fundamentów skuteczno-
ści osobistej i umiejętności 

osiągania długotrwałych celów w życiu 
i biznesie. Odporność osobista i or-
ganizacyjna to również umiejętność 
adaptacji do szybko zmieniającej się 
rzeczywistości i zmian, które nieraz 
wywracają do góry nogami nasze życie 
i biznes.
Czasy, w których żyjemy i które nad-
chodzą, to czasy bezprecedensowych, 
wyjątkowych zmian, które dotyczą 
każdego bez mała fragmentu naszego 
funkcjonowania: pracy, domu, stylu ży-
cia, technologii, medycyny, dostępu do 
informacji, rozrywki. Na naszych oczach 
następuje coraz większe przyspiesze-
nie, za którym często nie nadążamy 

Odporność
i zaczynamy się gubić w świecie, a nawet 
we własnym życiu.

Jak przetrwać? 

Jak być zadowolonym i zdrowym? Jak 
sobie dać radę w niestabilnym i nie-
przewidywalnym świecie? Kluczem do 
tego jesteśmy my sami, system wartości, 
umiejętność zdefiniowania celów i osią-
gania ich, a podstawą jest... odporność. 
Nasza odporność i jej budowanie może 
być celem samym w sobie, który zapla-
nujemy na okres nadchodzących mie-
sięcy. Można ją porównać do ekspedycji, 
w której po drodze zaliczamy kolejne 
kamienie milowe. 
Gotowi? To czas ruszać w drogę! Zanim 
jednak w nią wyruszymy, warto mieć 
mapę i plan, jak i dokąd chcemy dotrzeć.

Jeżeli naszym celem jest odporność, to 
nie jest to jedna umiejętność, ale raczej 
ich zestaw, który dotyczy umysłu, ciała, 
relacji ze światem i z innymi ludźmi, 
emocji. Jest na przecięciu ważnych 
sfer naszego życia.
Porównanie budowania odporności 
osobistej, biznesowej i finansowej do 
ekspedycji ma głęboki sens, ponieważ 
dynamika tego procesu przypomina wy-
prawę. Na początku jest decyzja o wy-
zwaniu, jakie podejmujemy, następnie 
sprawdzenie, co nam jest potrzebne do 
osiągnięcia celu, przygotowanie, plano-
wanie, mapa drogi, treningi, know-how, 
aż w końcu wyruszenie na wyprawę. 
Później motywacja, aby wytrwać, ra-
dzenie sobie z porażkami, osiągnięcie 
celu – lub nie, to zależy od nas – po-
znanie samego siebie, inwentaryzacja, 

umysł

relacje

ciało

dusza

umysł

relacje

ciało

dusza
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Poznajemy też rytuały i praktyki, które 
służą rozwijaniu odporności. 

Akceptacja, uważność, 
wdzięczność

Moją ulubioną praktyką jest akceptacja, 
uważność, wdzięczność. Akceptacja 
tego, co przynosi droga. Uważność na 
to, co jest tu i teraz, bo zawsze w chwili 
teraźniejszej możemy znaleźć klucz do 
przyszłości. I w końcu wdzięczność za 
to, co mamy i czego często nie jesteśmy 
w stanie zauważyć przez to, że przesłania 
nam niewdzięczność za to, czego nie 
mamy, a tak naprawdę nie wiadomo, 
dokąd mogłoby nas to doprowadzić. 
Jeżeli moglibyśmy zapamiętać jedną 
praktykę budującą odporność, to przez 
jedną minutę codziennie bądźmy za 
coś wdzięczni. 
Myśląc o tym, jestem wdzięczny za 
możliwość poznawania nowych ludzi 
i budowania ciekawych relacji w Trend 
House. Możemy być wdzięczni za małe 
i duże rzeczy, to zależy od nas. 
Jest wiele dalszych obszarów eksplora-
cji odporności, dlatego zapraszam do 
naszej Ekspedycji Odporność w Marek 
Kamiński Academy, gdzie można zna-
leźć bogate programy rozwojowe. 
Bez odporności nie ma mowy o harmo-
nijnym życiu i osiąganiu celów, które mo-
gą być naszymi marzeniami, ale nieraz 
odporność i sztuka przeżycia są celem 
i wartością samą w sobie. n 

Marek Kamiński

rachunek sumienia i wejście na nowy 
poziom odporności, aby ruszyć w dalszą 
drogę, a odporność będzie narzędziem 
do podejmowania następnych wyzwań.

Na krańcach świata

Ja sam budowałem swoją odporność 
na krańcach świata i na krańcach moż-
liwości fizycznych oraz psychicznych 
człowieka, podczas wypraw na biegun 
północny i południowy, samotnego 
trawersu Antarktydy, przejścia Pustyni 
Gibsona w Australii, przepłynięcia jach-
tem Atlantyku czy w końcu wyprawy 
„Razem na bieguny” z Jankiem Melą na 
najbardziej niedostępne krańce naszej 
planety. Także samotna pielgrzymka 
z Kaliningradu do Santiago de Com-
postela 4000 km przez Europę dała mi 
głęboki wgląd w duszę człowieka. 
Były to wyprawy zespołowe, samotne, 
lodową pustką czy czerwoną pustynią 
(w temperaturze od –60 st. C do 50 st. C), 
ale zawsze w głąb człowieka, jego woli 
przetrwania i relacji ze światem. 
Te doświadczenia pozwoliły mi odkryć 
Metodę Biegun, czyli sztukę osiągania 
celów, na której zbudowałem procesy 
rozwojowe dla osób i firm w obszarze 
energii do zmian, mindsetu i skutecz-
nego działania.

W Ekspedycji Odporność eksplorujemy 
nasz umysł, ciało i fundamenty naszego 
życia, czyli system wartości. Zadajemy 
sobie pytania: Kim jestem? Dokąd zmie-
rzam? Jak podejmuję decyzje? Jak odży-
wiam ciało i umysł? Skąd się biorą moje 
cele? Jaki jest poziom mojego strachu 
i wewnętrznej harmonii? Jak radzę sobie 
z porażkami? Pytania nie są ważniejsze od 
bieżących odpowiedzi. Pytania pozostają 
często takie same, mimo że prawidłowe 
odpowiedzi się zmieniają. Na podsta-
wie odpowiedzi możemy budować plan 
i przez ćwiczenia zacząć trening w ob-
szarze ciała, umysłu i relacji. Zaczynamy 
uczyć się tego, jak wykorzystać intuicję, 
jak budować wewnętrzną energię i radzić 
sobie z porażkami, jak wykorzystać po-
tencjał porażki i sukcesu do dalszej drogi. 

Wyprawa na biegun południowy, 1995 r.

Przejście Pustyni Gibsona w Australiifo
t. 
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ODPORNOŚĆ OSOBISTA 
I ORGANIZACYJNA  
TO UMIEJĘTNOŚĆ 

ADAPTACJI  
DO SZYBKO ZMIENIAJĄCEJ 

SIĘ RZECZYWISTOŚCI 
I ZMIAN, KTÓRE NIERAZ  

WYWRACAJĄ  
DO GÓRY NOGAMI  

NASZE ŻYCIE I BIZNES
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Muzyka

Nasze analizy dotyczyły m.in. homologii, czyli pokrywania się pozycji 
klasowej (tego, gdzie się człowiek lokuje w hierarchii społecznej, 
głównie na rynku pracy) z rozmaitymi stylami życia, upodobaniami do 

gustów muzycznych – podkreślił w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce prof. 
Henryk Domański, socjolog z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, szef projektu 
badawczego. Członkami zespołu są również: dr Dariusz Przybysz, dr Katarzyna 
Wyrzykowska i dr Kinga Zawadzka. 
W debatach na temat stratyfikacji kultury najczęściej analizowane są właśnie gusty 
muzyczne. Naukowcy wskazują, że muzyka najpełniej odzwierciedla analogie 
między zachowaniami i preferencjami kulturalnymi a hierarchią klasową. „Nic nie 
klasyfikuje tak jednoznacznie, jak gusty muzyczne” – jest to stwierdzenie Pierre’a 
Bourdieu, francuskiego socjologa, cytowanego na stronie internetowej projektu.
Wyniki nowych badań potwierdzają występowanie prawidłowości stwierdzonych 
w innych krajach: że lubienie określonego stylu muzyki pokrywa się w dużym 
stopniu z podziałami klasowymi. Jak podkreślił prof. Domański, „wyższa pozycja 
klasowa zwiększa preferencje do muzyki klasycznej, poważnej”.
W badaniu CAPI, przeprowadzonym w 2019 r. na próbie ogólnopolskiej (w ra-
mach tego projektu), zainteresowanie muzyką poważną wskazali kierownicy 
wyższego szczebla i specjaliści (50,9 proc. badanych), za nimi są właściciele 
firm (41,5 proc.), a w jeszcze mniejszym stopniu pracownicy umysłowi niższego 

szczebla (31,6 proc.). Najrzadziej muzyka poważna jest 
lubiana przez robotników niewykwalifikowanych 

(16,8 proc.) i rolników (12,7 proc.).
Jeżeli chodzi o upodobania do muzyki rozryw-

kowej, to disco polo jest najbardziej lubiane 
przez osoby o najniższym statusie społecz-

nym, głównie rolników i robotników.
Co ciekawe, jeśli chodzi o upodobania 
do wielu gatunków muzycznych, wła-
ściciele firm lokują się bardzo blisko 
inteligencji (czyli kierowników wyższego 

szczebla i specjalistów) – nie tylko pod 
względem upodobań do muzyki klasycz-

nej, lecz także rocka. q

Filmy

Czas
 Współczesny kryminał może być 

niebanalny i dobrze osadzony 
w realnym świecie, a fajerwerki i scen 
kaskaderskie nie są potrzebne, by 
budować napięcie…  Dowodzi tego 
mini-serial HBO „Czas” w reżyserii 
Lewisa Arnilsa, z rewelacyjnymi rolami 
Seana Beana i Stephena Grahama. Obaj 
protagoniści spotkają się w więzieniu, 
gdzie drugi z nich jest strażnikiem, 
a pierwszy przestępcą z przypadku. 
W tym filmie nic nie jest oczywiste 
i przewidywalne. Polecamy. q

Na wodach 
północy
 HBO sfinansowało serial 

należący do ekstraklasy 
gatunku określanego jako męski film. Dużo 
w nim okrutnych scen rozgrywających 
się na statku wielorybniczym w XIX w. 
Realistycznie przedstawione polowanie 
na foki i połów wieloryba to obrazy dla 
osób o silnych nerwach. Co więcej – 
Andrew Haigh w genialny sposób obsadził 
Colina Farrella w roli psychopatycznego 
wielorybnika, którego przeciwnikiem jest 
lekarz uzależniony od laudanum. Ten film 
powoduje, że tegoroczna zima wydaje się 
łagodna… q fo
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W jakim stopniu styl życia Polaków, którego podstawowym 
wskaźnikiem są gusty muzyczne, jest w Polsce czynnikiem 
stratyfikacji, czyli kształtowania się hierarchii społecznej? 
Sprawdzali to socjologowie z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 
w ramach projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne. Gust 
muzyczny i stratyfikacja społeczna a proces kształtowania się 
stylów życia Polaków”

dla managera
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Dbam o to, abyś zrealizował/a 
wszystkie swoje marzenia.  

Odbiegam od salonów fryzjerskich –  
stworzyłam SPA dla Ciebie i Twoich 
włosów. Spraw sobie prezent, poczuj  

się wyjątkowo.  
Bądź najważniejszy/a w tym miejscu – 
gdzie otwieram pielęgnacyjny EDEN.  

Muzyka, sztuka, design  
– TO MIEJSCE, GDZIE ODKRYJESZ 
SWOJĄ STRONĘ DOSKONAŁOŚCI.  

Poświęć sobie czas, daj mi możliwość,  
abym mogła pokazać Ci  

MAGICZNĄ STRONĘ SIEBIE – WEJDŹ 
W ŚWIAT MOONLIGHT.

MOONLIGHT Monika Manz
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 60

GSM 600 443 642
e-mail: moonlight.atelier@gmail.com

www.moonlightatelier.pl

 moonlight Monika Manz

PARTNERZY:



pl. Inwalidów 10/5, 01-552 Warszawa
tel.: 661 35 35 25
e-mail: kancelaria@doradca360.pl
www.doradca360.pl

FACEBOOK

LINKEDIN

RESTRUKTURYZACJE
TO NASZA SPECJALNOŚĆ
Doradca 360 to odpowiedź na potrzeby tysięcy polskich 
firm, które obecnie narażone są na problemy prawne 
i skarbowe, a także wynikające z negatywnego obrazu, 
jaki w sytuacjach kryzysowych kreują media. Doradca 360 
jest nowoczesną i unikatową na rynku prawniczym firmą, 
zatrudniającą adwokatów, radców prawnych, doradców 
restrukturyzacyjnych i ekspertów PR.




