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WSTĘP 
„Ta książka może odmienić Twoje życie” – wielu autorów w podobny 

sposób rozpoczyna swoje książki, chcąc przykuć uwagę czytelnika, 

wzbudzić zaciekawienie, rozpalić nadzieję i zachęcić do zakupu. Do tego 

atrakcyjna okładka, obiecujący tytuł, zachęcająca informacja o autorze i 

rekomendacje innych czytelników sprawiają, że sięgniemy do portfela i 

rozpoczniemy czytelniczą przygodę. 

I dobrze – warto czytać, bo nie ma substytutu czytania i, ani słuchanie, 

ani oglądanie nie da tej wartości, nie rozwinie wyobraźni i nie przyniesie 

tej korzyści co czytanie. 

Zdarza się jednak potem, już w trakcie czytania, że dochodzimy do 

wniosku, iż obietnica złożona przez autora nie została dotrzymana, że są 

tam treści zapożyczone z innych książek czy źródeł i odnosimy wrażenie, 

że ulegliśmy sprawnym zabiegom marketingowym. 

Oddaję Ci do ręki moją pierwszą książkę, która naprawdę może odmienić 

Twoje życie, a jest wynikiem moich 54 lat doświadczeń, z tego 30 lat w 

biznesie, 37 lat przewodzenia i pracy z ludźmi, prowadzenia niezliczonej 

liczby seminariów, szkoleń, warsztatów oraz prezentacji biznesowych i 

negocjacji. Ta książka mówi między innymi o moim niezwykłym odkryciu, 

które nazwałem „Pierwszym Prawem Marketingu”. Jest ona wynikiem 

doświadczeń, które zacząłem gromadzić, gdy w 1988 roku byłem przez 

blisko rok domokrążcą w Londynie i nie znając języka, odwiedziłem 

kilkanaście tysięcy londyńskich domów i dokonałem osobiście kilku 

tysięcy sprzedaży. Piszę też o tym wszystkim, co wydarzyło się później – 

o „historii za kilkanaście milionów”, zarobionych i później utraconych 

wskutek błędów, przed którymi będę Cię chciał ostrzec. Ta historia jest 

częścią czegoś znacznie większego – częścią „historii za kilka miliardów”, 

które wpłynęły na konta firm, dla których wykorzystałem właśnie 

Pierwsze Prawo Marketingu.  

Opowiem Ci zatem o fortunie, która „kołem się toczy”, o głupocie, o 

kierowaniu się pysznym ego albo dla odmiany naiwnej wierze w ludzi. 

Podzielę się też z Tobą bardzo konkretną wiedzą, która wynika z mojego 
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doświadczenia i równie konkretnymi wskazówkami dla Twojego życia, 

pracy i biznesu, aby mogły Ci przynieść naprawdę wiele korzyści. 

Usłyszysz też historię o dziwnych przypadkach i zbiegach okoliczności, 

które bez wątpienia zdarzają się również w Twoim życiu, a których sens, 

znaczenie i wartość zacząłem rozumieć dopiero po latach. 

Wielokrotnie możesz mieć poczucie, że czyta się ją jak książkę 

przygodową, bo właśnie to usłyszałem, ujawniając jej fragmenty jeszcze 

w trakcie pisania, jednak wszystko, co opisałem, wydarzyło się w 

rzeczywistości i jest częścią mego życia. 

Przekonasz się, że jest historią niezwykle pouczającą, wyjątkowo bogatą 

i niosącą ponadczasową wartość, z której możesz zrobić użytek od zaraz 

i naprawdę zmienić życie swoje i ludzi z Twojego otoczenia. 

Jeśli przeczytasz ją z uwagą i skorzystasz z mądrości będącej wynikiem 

nauki, którą odebrałem, to zaoszczędzisz na bardzo kosztownych 

lekcjach, a w rezultacie, książka ta i to, co zawiera, może mieć wielki 

wpływ na Twój rozwój, relacje z ludźmi, pracę i biznes, jak również – jeśli 

taki będziesz mieć cel – może zarobić dla Ciebie fortunę. 

Chcę Cię też zapewnić, że jest książką wynikającą z głębokiego 

rozpoznania mojej życiowej misji, co zazwyczaj przychodzi z wiekiem, 

choć i tak dar ten dostają tylko nieliczni. 

Ja miałem to niezwykłe szczęście, że już w wieku kilkunastu lat nosiłem 

w sobie pewne szczególne pragnienie, które wyraziło się w pełni, gdy 

miałem 17 lat, w 1981 roku. 

Wtedy właśnie odkryłem, że otrzymałem od Boga dar inspirowania 

innych, przewodzenia im i dawania pozytywnego przykładu. I mimo że – 

jak się w tej książce przekonasz – sam się często na tej drodze gubiłem i 

nie raz dawałem sobie powody do wstydu, to zawsze jednak 

odczuwałem to przemożne działanie wewnętrznej busoli, która prędzej 

czy później przypominała mi, w jakim kierunku powinienem podążać i 

zmuszała do korygowania moich postaw i zachowań. 

Moją główną motywacją jest zatem podzielenie się z Tobą tym, co może 

Ci pomóc stać się lepszym i osiągnąć cele i rzeczy, które będą dla Ciebie 

dobre i pomogą Ci w zmienianiu świata na lepsze. Jakkolwiek brzmi to 
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patetycznie, wierzę, że kiedyś, odchodząc z tego świata, nie będziemy 

rozliczani z tego, ile zarobiliśmy pieniędzy, ile kupiliśmy domów czy 

samochodów, albo gdzie byliśmy na wakacjach, czy jak wielkie 

stworzyliśmy firmy, ale z tego, jaką wartość wnieśliśmy do życia innych 

ludzi i ile dobra uczyniliśmy. Wierzę też, że każdy z nas ma obowiązek 

rozwijać się, a mówiąc językiem przypowieści – pomnażać swoje talenty, 

na miarę potencjału, który jest mu dany. Uważam, że absolutnie każdy z 

nas ma do spełnienia ważną i wyjątkową misję, zarezerwowaną tylko dla 

niego i to właśnie jej warto poświęcić życie.  

Bywa jednak tak, że czasem dajemy się zwieść, ulegamy modom, innym 

ludziom albo podszeptom własnego ego i zamiast robić to, do czego 

jesteśmy powołani, chcemy tak jak inni – w szczególności ci, którzy 

głośno krzyczą i nakłaniają do swoich prawd i racji… Ulegamy zatem i 

przyjmujemy za swoje – styl życia i cele należące do innych, pragnienia, 

poglądy i przekonania, które wcale nie rezonują z naszym wnętrzem, ale 

są zgodne z tym, do czego przekonuje nas świat i towarzyszące mu 

media, w tym media społecznościowe. 

Skutek tego jest często taki, że w pewnym momencie zaczynamy 

dostrzegać, że już nie jesteśmy sobą, że daliśmy się przekonać, aby robić 

coś zupełnie innego, niż kiedyś pragnęliśmy. Co gorsza – mimo iż w głębi 

duszy czujemy wielki dyskomfort, z czasem zaczynamy przekonywać 

siebie samych, że była to jednak dobra decyzja i że właśnie to 

powinniśmy robić. Stąd też tak wielu ludzi zachłyśniętych modą na szybki 

sukces, definiowany w dużej mierze przez zasobność portfela, 

przynależność do określonej, prorozwojowej społeczności, 

obowiązujące w niej zainteresowania i realizowany przez nią styl życia – 

popada we frustrację i traci poczucie własnej wartości, bo nie dosięgają 

do tych, którzy stali się dla nich wzorami. Ci zaś niejednokrotnie, aby 

uzyskać swoje cele, pokazują siebie innymi niż są w rzeczywistości, 

manipulują poprzez zakłamywanie rzeczywistości, co dziś – przy 

wykorzystaniu mediów społecznościowych, stało się proste jak nigdy 

wcześniej. 
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Jeden z moich ulubionych cytatów, od których czasami rozpoczynam 

moje wystąpienia brzmi: „Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie 

osiągnęły tego, co Ty chcesz osiągnąć”. Cytat ten w oczywisty sposób jest 

odbierany jako przestroga przed podpowiedziami ludzi, którzy nie 

rozumieją naszych marzeń i pragnień i nie dane im było znaleźć się w 

miejscu, do którego my zmierzamy.  

Jeśli więc wybierzemy się na jakąkolwiek konferencję motywacyjną czy 

prorozwojową albo sięgniemy po tego typu książkę czy poradnik, to 

usłyszymy tam mnóstwo światłych rad od osób, które przekonują nas, że 

mówią z miejsca, do którego my właśnie zmierzamy, i że mogą być dla 

nas najlepszymi drogowskazami. 

Niestety w praktyce często się okazuje, że najdelikatniej mówiąc, kreślą 

przed nami kolorowy obraz, którego sami dopiero pożądają, a miejsce, 

w którym się znajdują, na pewno nie jest tym, w którym my chcielibyśmy 

się znaleźć – i to w wielu sferach życia. 

Nie ma jednak zbyt wielu chętnych, którzy szczerze opowiedzą o swoich 

porażkach czy wstydliwych sytuacjach, w których się znaleźli, bo przecież 

modne jest skupianie się tylko na tym, jak osiągać określone cele i 

spełniać swoje marzenia. Stwarza to potem często poczucie „oderwania 

od rzeczywistości”, które znajduje swój wyraz w ukazywaniu pięknego 

świata, po który możemy sięgnąć „tu i teraz”, bez przesadnego wysiłku, 

bez porażek i bez konieczności konfrontowania się z ludźmi, którzy 

realizują swoje cele naszym kosztem. 

W książce tej, w przeciwieństwie do wielu pozycji, w których autorzy 

chcą udzielić Ci światłych rad, znajdziesz wiele życiowych i biznesowych 

mądrości, które są w pewnym sensie parafrazą powyższego cytatu albo 

inną jego wersją. Będę Cię chciał wielokrotnie przestrzec przed 

sytuacjami, w których sam się znalazłem, a których szczerze Ci nie życzę. 

Cytat ten mógłby więc brzmieć następująco: 

Przyjmuj rady od osoby, która osiągnęła to, co Ty chcesz osiągnąć 

i przyjmuj jej przestrogi, aby po drodze nie znaleźć się w 

miejscach,  w których nie chciałbyś się znaleźć.  
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Albo nawet: 

Przyjmuj przestrogi od osoby, która wiele razy znalazła się w miejscu, 

w którym Ty nie chciałbyś się znaleźć. 

Oczywiście wcale się nie obrażę, jeśli to, czym będę się tu z Tobą dzielił 

zignorujesz, a nawet mnie to specjalnie nie zdziwi, bo naturą człowieka 

jest niestety to, że najskuteczniej uczymy się na własnych błędach 

życiowych. Liczę jednak na to, że w momentach podejmowania ważnych 

dla Ciebie decyzji albo w sytuacjach krytycznych, bądź takich, które 

wymagają bardzo poważnego zastanowienia, przypomnisz sobie to, co 

zawarłem w tej książce i być może unikniesz dzięki temu konsekwencji, 

które byłyby dla Ciebie i Twoich bliskich bardzo brzemienne w skutkach. 

Zapewniam Cię w tym miejscu, że każde zdanie, które tu przeczytasz, jest 

moim zdaniem, myślą wypływającą z mojego wnętrza i przekonań, bo 

jeśli chcę, aby była to książka prawdziwa, musi być w stu procentach 

moja, gdyż dopiero wtedy będę miał poczucie dobrze wykonanej pracy. 

Wierzę zatem, że otrzymasz ode mnie ogromną wartość i zechcesz 

wprowadzić w swoje życie to, co będzie dla Ciebie inspiracją i pozwoli Ci 

zrealizować Twoje cele i marzenia. 

Wierzę też, że nasze spotkanie nie będzie jednostkową przygodą, ale 

znajdzie się sposobność, aby rozpocząć wspólną podróż, której ta książka 

jest zalążkiem. Historia bowiem cały czas się pisze i dopiero przed nami 

są kolejne jej odsłony i doświadczenia. Mam w związku z tym nadzieję, 

że kolejne wydania tej książki będą jeszcze bogatsze i bardziej 

wartościowe, a być może i Ty będziesz miał w tym swój udział? Jestem 

człowiekiem z krwi i kości, który jest w ciągłej życiowej podróży, więc 

może również będzie nam dane spotkać się osobiście?  
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WPROWADZENIE 
Zacznę od gratulacji – na wstępie chciałbym Ci przede wszystkim 

pogratulować tego, że zdecydowałeś się sięgnąć po tę książkę i 

skorzystać z wartości, które w niej zawarłem. Wierzę, że będzie ona dla 

Ciebie bardzo przydatna, i że znajdziesz w niej bardzo konkretną wiedzę 

o życiu, pracy, biznesie i całej sferze relacji między ludźmi. Znajdziesz też 

w niej wiele konkretnych podpowiedzi, rad i wskazówek, których 

zastosowanie na pewno przyniesie Ci ogromne korzyści w życiu. 

Zdaję sobie sprawę, że jest zapewne jakiś powód, ważny dla Ciebie, który 

sprawił, że spotykamy się na łamach tej książki. Być może jesteś osobą, 

którą przestało satysfakcjonować miejsce, w którym się znajdujesz i 

chcesz rozwijać siebie i swoją osobowość, może interesuje Cię rozwój 

biznesowy, a może szukasz odpowiedzi na pytania, które w związku z 

tym zaczęły się u Ciebie pojawiać. Być może szukasz jakiejś alternatywy, 

a może chciałbyś się dowiedzieć, czy inni ludzie doświadczyli tego 

samego co Ty. Wierzę, że w tej książce znajdziesz nie tylko odpowiedzi 

na te pytania, ale o wiele, wiele więcej. 

Jeśli zainteresował Cię tytuł tej książki, a zawiera on bardzo konkretną 

kwotę połączoną z marketingiem, to może to oznaczać, że doskonale 

pojmujesz ten związek. Zakładam, że zgadzasz się z tezą, że w gruncie 

rzeczy wszyscy zajmujemy się marketingiem i jesteśmy sprzedawcami 

oraz z tym, że w zasadzie codziennie coś kupujemy i coś sprzedajemy.  

Gdy byliśmy dziećmi „sprzedawaliśmy” naszym rodzicom swoje 

zachowanie za słodycze, ich uwagę czy inne korzyści. Gdy chodziliśmy do 

szkoły – „sprzedawaliśmy” swoją wiedzę za oceny, a swoje 

zaangażowanie za określoną opinię. Kończąc szkołę i uczestnicząc w 

rozmowach kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodawcą, byliśmy 

sprzedawcami w czystej postaci. Jak wiemy, nie raz się zdarza, że świetny 

uczeń, który ma imponujące świadectwo, nie potrafi się „sprzedać” i nie 

może znaleźć pracy. Dla odmiany na taką samą rozmowę przychodzi ktoś 

z dużo gorszymi wynikami w nauce, ale dzięki temu, że ma to „coś”, co 
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wiąże się właśnie z umiejętnością sprzedania siebie, znajduje 

zatrudnienie i robi w danej firmie świetną i błyskotliwą karierę.  

Podobnie jest, gdy zaczynamy własny biznes, gdzie okazuje się, że bez 

względu na branżę, umiejętność sprzedaży warunkuje jego istnienie i 

rozwój.  

Gdyby sięgnąć do relacji między ludźmi i przyjrzeć im się bliżej, okazałoby 

się, że mamy tu do czynienia również ze sprzedażą, choć nikt nie chciałby 

tak tego nazywać. 

Słowo „sprzedaż” czy „sprzedawca” jest w pewnym sensie 

stygmatyzowane, a formalny zawód sprzedawcy nie cieszy się zbytnim 

prestiżem. Bierze się to przede wszystkim stąd, że żyjemy w kraju, w 

którym ciągle słychać echa przeszłości, w szczególności systemu, w 

którym zniechęcano ludzi do przedsiębiorczości, deprecjonowano 

wszelkie jej próby.  

Dobrze pamiętam czasy, gdy jedynym słusznym i akceptowalnym 

sposobem na karierę zawodową było zatrudnienie się w zakładzie 

państwowym i przepracowanie w nim do emerytury. Było to możliwe, 

bo zakłady państwowe miały swoje przedszkola, ośrodki wczasowe, 

służbę zdrowia i w razie potrzeby – kasy zapomogowo-pożyczkowe. 

Jeśli ktoś z tego systemu chciał się wyrwać, to możliwości związanych z 

przedsiębiorczością nie było zbyt wielu, co najwyżej drobny handel, 

rzemiosło czy mała produkcja. Ludzi z inicjatywą stygmatyzowano, 

powstawały pejoratywnie brzmiące hasła, takie jak: „handlarz”, 

„prywaciarz”, „badylarz”, zaraz obok tego było w tym samym tonie: 

„kanciarz”, „cinkciarz”, czyli złodziej… 

Skutki tego trwają do dziś i niestety chyba musi minąć jeszcze wiele lat, 

dopóki sobie nie uświadomimy, jak cenna jest umiejętność sprzedaży we 

wszystkich obszarach życia. Sprzedaż bowiem wcale nie oznacza 

podawania produktów z półki albo wciskania komuś w tej lub innej 

formie produktów bądź usług, których on nie potrzebuje. Profesjonalna 

sprzedaż, ta, którą stosujemy bez względu na wykonywany zawód, to 

sztuka autoprezentacji, rozpoznawania potrzeb, budowania relacji, 

prezentowania. To sztuka poprawnej komunikacji i dbałości o 
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odpowiednią jakość tego, co oferujemy, nawet jeśli wydaje się, że jest to 

praca w ogóle ze sprzedażą niezwiązana. Zawsze bowiem sprzedajemy 

swój czas, kompetencje i umiejętności. A to, czym się różnimy to cena, 

którą nam płacą. Cena ta jest właśnie wynikiem tego, co wiemy o 

sprzedaży i jak potrafimy to zastosować. Sprzedaż i wynikające z niej 

kwoty nierozerwalnie wiążą się z kolei z innym słowem, które również 

jest odmienianie przez wszystkie przypadki. 

Tym słowem jest „sukces”. 

„Sukces” – może oznaczać i nieść dla ludzi bardzo różną treść. Dla 

jednych sukces będą oznaczały pieniądze albo osiąganie celów, które 

przynoszą satysfakcję i budują poczucie własnej wartości i siły 

charakteru. Dla innych sukcesem będzie zdobycie władzy, autorytetu, 

pozycji społecznej i uznania, a dla kogoś jeszcze innego sukcesem jest 

kochająca się rodzina, fizyczna i intelektualna sprawność, grono 

przyjaciół i znajomych, czas wolny itd. Definicji sukcesu jest oczywiście 

wiele, a jedna z nich mówi, że sukcesem jest taki stan ducha, umysłu i 

ciała, który sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Podobna głosi, że 

sukcesem jest robienie rzeczy, które dają szczęście. Zauważmy, że 

pojawiało się tu kolejne ważne słowo: „szczęście” albo stan „bycia 

szczęśliwym”. Z pewnością słyszałeś, Drogi Czytelniku, pogląd, że 

„szczęście jest jedną z tych rzeczy, które się mnożą, gdy się je dzieli”. To 

z kolei zakłada interakcje z innymi ludźmi, bo dobrze wiemy, że na 

dłuższą metę człowiek nie potrafi być szczęśliwy sam dla siebie. W tym 

miejscu należałoby zacząć mówić o naszych relacjach z innymi ludźmi i 

całym spektrum elementów, które te relacje tworzą. Zaliczylibyśmy do 

nich naszą osobowość, wyznawane wartości i posiadane umiejętności 

oraz co ważne – nasz stosunek do rzeczy, w szczególności do pieniędzy 

– bo one właśnie mają wielki wpływ na relacje z ludźmi. 

Jedno jest pewne – różne rzeczy, na różnych etapach naszego życia, dają 

każdemu z nas szczęście i mogą być zupełnie inaczej postrzegane przez 

poszczególne osoby. Może się na przykład okazać, że ktoś, kto zarobił 

wielkie pieniądze, co przez innych będzie odbierane jako atrybut 

sukcesu i szczęścia, wcale nie będzie szczęśliwym człowiekiem. Znamy 
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ludzi zamożnych, którzy budując swoje biznesy, stracili rodziny, zdrowie, 

a czasami sens życia. Trzeba by więc jeszcze podyskutować o 

równowadze, która chyba dla każdego z nas stanowi spore wyzwanie, a 

co bez wątpienia jest tematem na odrębne opracowanie. 

Nie wiem, co dla Ciebie, Drogi Czytelniku, słowa sukces i szczęście 

oznaczają, ale mam przekonanie, że treści, które znajdziesz w tej książce, 

pomogą Ci w drodze do osiągnięcia tego, co jest dla Ciebie ważne i co Ty 

definiujesz jako sukces i szczęście. Osobiście zgadzam się ze 

stwierdzeniem, że trwały sukces nie oznacza osiągnięcia określonego 

celu i związanego z nim rezultatu, ale sukcesem będzie zdolność do 

poruszania się po drodze, na której osiągamy kolejne cele i robimy to z 

poczuciem misji, która daje nam szczęście. Czasem droga ta przypomina 

wygodną autostradę, ale zazwyczaj jednak jest dość kręta, biegnie raz 

pod górę, raz w dół, a często natrafiamy na gwałtowny zakręt. Bywa też 

i tak, że napotkamy na potworne dziury, na których nabijemy sobie 

niezłego guza. Sukcesem będzie wtedy wydostanie się z tej pułapki i 

podążanie dalej. Oś czasu, na której żyjemy, biegnie tylko w jednym 

kierunku – od narodzin do śmierci – i sukcesem będzie też zdolność do 

korzystania z doświadczeń z przeszłości po to, aby lepiej umieć poradzić 

sobie z przyszłością – właśnie z owymi zakrętami, dziurami czy innymi 

pułapkami.  

Jeden ze sloganów, który w tym miejscu warto przywołać mówi, że 

najlepiej jest uczyć się na cudzych błędach, ale niestety w praktyce 

zazwyczaj jest tak, że uczymy się naprawdę na własnych. Mało tego – 

czasami musimy daną lekcję powtórzyć kilkukrotnie.  

Jeśli przeczytasz uważnie tę książkę, to przekonasz się, że jej wielką 

wartością jest zbiór konkretnych sytuacji i doświadczeń, które układają 

się w wielki ciąg przyczynowo-skutkowy. Znajdziesz tu podobieństwa do 

Twoich doświadczeń i sytuacji, w których się znajdowałeś lub w której 

aktualnie jesteś. Jeśli zastosujesz rozwiązania, które ja przyjąłem albo 

unikniesz błędów, które  popełniłem, to będziesz mieć szansę na to, aby 

nie płacić tak wysokiej ceny, jaką musiałbyś zapłacić, gdybyś poszukiwał 

rozwiązań metodą prób. 



18 

Musimy jednak zdać sobie przy tym sprawę z nieubłaganych praw 

statystyki, które mówią o tym, że tak jak każdy marzy o sukcesie, tak dla 

większości sukces pozostaje w sferze marzeń. Aby uniknąć frustracji, 

większość ludzi zmienia definicję sukcesu i dostosowuje ją do aktualnego 

stanu rzeczy. W rezultacie ze wspaniałych planów i marzeń wizji 

inspirującego życia pozostaje tylko proza, a i z nią wcale nie jest łatwo 

sobie poradzić. I nie bawiąc się teraz w procenty, tylko nieliczni 

doświadczają tego procesu w odwrotnym kierunku, czyli nie obniżają 

lotów, nie przycinają marzeń do aktualnego stanu rzeczy, ale 

konsekwentnie i wytrwale realizują to, co zamierzyli, upadają i podnoszą 

się po wielokroć i kieruje nimi zawsze ta sama, niezmienna wewnętrzna 

busola... Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy to, co robią, wnosi 

prawdziwą wartość do życia innych ludzi, gdy to, czym się zajmują, 

rozwija ich samych i innych. Im większa jest skala tego działania, tym 

silniejsze są jednocześnie mechanizmy samonapędzające i skala dalej 

rośnie, co w rezultacie przynosi jeszcze większy sukces. Istotnym 

warunkiem jest przy tym zrozumienie, że życie to nie tylko płaszczyzna 

osiągania kolejnych celów – w szczególności w aspekcie zawodowym czy 

biznesowym, życie to również „życie” – rodzina, wartości, hobby, czas 

wolny i świadomość, że kiedyś ta gonitwa się skończy. 

Zarówno w przypadku ludzi, których dopada alibi „prozy życia”, jak i tych, 

którzy nieustannie się rozwijają, mamy do czynienia z jeszcze jednym 

elementem – ceną. 

Bowiem zawsze, czy chcemy, czy nie, przychodzi nam zapłacić jakąś 

cenę. Inna jest jednak cena działania i inna cena zaniechania. Ci, którzy 

podejmują działanie, świadomie godzą się na zapłacenie ceny – wysiłku, 

wytrwałości i zmagania się z przeciwnościami, czego owocem będzie 

osiągnięcie zupełnie odmiennych rezultatów niż ci, którzy tej ceny 

zapłacić nie chcą. Skutkiem jednak dla nich będzie po pewnym czasie to, 

że i tak swoją cenę zapłacą – często dużo bardziej dokuczliwą i 

zdecydowanie bardziej frustrującą. 

A zatem cenę działania płacimy wtedy, gdy działamy i zazwyczaj wiąże 

się to z jakąś niedogodnością. Kiedy na przykład chcemy osiągnąć jakiś 
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rezultat w sporcie, ceną będzie chodzenie na treningi i wszelkie wysiłki z 

tym związane. Kiedy zaczynamy zajmować się biznesem – ceną będzie 

zainwestowany czas, nerwy i podejmowane ryzyko. 

Cena zaniechania natomiast jest odłożona w czasie. Jeśli nie 

podejmujemy wyzwań, nie płacimy ceny działania, to zawsze zapłacimy 

cenę zaniechania. Trzymając się powyższego przykładu, jeśli nie 

zapłacimy ceny wysiłku na treningach, w ogóle z tego zrezygnujemy, to 

ceną, którą kiedyś zapłacimy, może być gorsze zdrowie, fatalna 

kondycja, nadwaga, ale też i brak umiejętności wytyczania celów, brak 

wytrwałości, którą nabylibyśmy, chodząc na treningi. Nie podejmując 

działań związanych z przedsiębiorczością, zapłacimy kiedyś cenę 

poczucia, że zmarnowaliśmy swój potencjał, szanse, z których korzystali 

inni, cenę niedoświadczenia korzyści, które mogły być owocami naszych 

działań. 

W tym miejscu należy dotknąć jeszcze jednego, niezwykle istotnego 

wątku. Już wiele lat temu zauważyłem, jak ważne są źródła naszych 

motywów, to, co i ile w życiu osiągamy albo jak wiele różnych trudności 

jesteśmy w stanie znieść i pokonać przeszkód, jest wynikiem naszej 

motywacji i źródeł, które leżą u jej podstaw. 

W tym kontekście niezwykle ważne jest dotrzeć do źródeł swojego 

„dlaczego” – dlaczego coś robisz, co Cię motywuje i co chcesz przez to 

uzyskać. Truizmem wydaje się stwierdzenie, że im silniejsze „dlaczego” 

w sobie odnajdziesz, tym łatwiej będzie Ci osiągnąć to, co zamierzasz. 

Warto zadać sobie trud i zainwestować odpowiednią ilość czasu, aby 

własne „dlaczego” odpowiednio zdefiniować, aby znaleźć szczerą 

odpowiedź na pytanie „dlaczego coś robisz?”. 

Z mojego doświadczenia wynika, że źródłem odpowiedniego „dlaczego” 

bywa czasem jedna sytuacja lub zbiór różnych doświadczeń. Naturalnym 

jest to, że kiedy jesteśmy młodsi, to trudno nam jednoznacznie 

zdefiniować nasze „dlaczego” i co chcemy osiągnąć, kiedy zaś dorastamy 

i zdobywamy życiowe doświadczenie, łatwiej nam to wszystko zobaczyć 

w pełnym obrazie. 
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Dlatego też tak wielu ludzi nie pracuje w swoich zawodach i zajmują się 

tym, czego wcześniej nie brali pod uwagę. Bierze się to właśnie stąd, że 

wraz ze zdobywaniem doświadczeń i życiową dojrzałością często 

odkrywamy swoje prawdziwe „dlaczego”, przedefiniowujemy stare cele 

i pragnienia. Moje „dlaczego” jest dziś bardzo wyraźnie i jasno 

zdefiniowane – chcę wnieść swój wkład w to, aby życie innych ludzi było 

lepsze i choć brzmi to patetycznie, moim pragnieniem jest, aby świat był 

lepszy. Czuję się powołany do tego, aby z jednej strony dawać ludziom 

dobry przykład, a z drugiej strony przestrzec ich przed błędami, które 

mogą doprowadzić do porażek. Bazuję przy tym tylko na moim 

osobistym doświadczeniu, na tym, w jaki sposób się rozwijałem i w jaki 

sposób ewoluowała moja świadomość. 

Moje „dlaczego” i jego siła narastały przez dziesięciolecia. Kiedy dziś 

cofnę się pamięcią, źródłem były sytuacje i zdarzenia, które rozgrywały 

się, gdy miałem kilkanaście lat. 

Chcę Ci to przedstawić na początku tej książki, bo wierzę, że warunkuje 

to Twoją uważność, a bardzo mi zależy na tym, abyśmy się lepiej poznali. 

Zależy mi na tym, bo wiem, że jeśli mi zaufasz, to wtedy uzyskasz 

najwięcej korzyści z tej książki. 

W tym miejscu wyjaśnię Ci pewnie po raz kolejny, że będziemy skupiali 

się zarówno na tym, co możesz osiągnąć, jak i wielokrotnie dowiesz się, 

czego powinieneś się wystrzegać i przed czym chcę Cię ostrzec. 

Mam bowiem na swoim koncie całkiem spory zbiór wspaniałych 

doświadczeń związanych z pracą z ludźmi, biznesem, osiąganiem 

sukcesów, ale mam też równie niechlubny zbiór potwornych błędów, 

porażek biznesowych i życiowych kataklizmów. 

W tej książce będę z Tobą po prostu szczery, a jeśli uwierzysz, że moją 

intencją jest podzielić się z Tobą tym, co może Ci pomóc, to moja misja 

zostanie w tym zakresie spełniona. 
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OD KIEPSKICH POCZĄTKÓW 

DO POCZĄTKÓW ROZWOJU 
Zacznijmy zatem od początku. Urodziłem się w 1964 roku w przeciętnej, 

polskiej rodzinie. Mój ojciec był technikiem i pracował w poznańskim 

Stomilu – fabryce produkującej opony, a mama była ekspedientką w 

sklepie. Pamiętam lata 70., gdy wychowywałem się na poznańskiej 

Starołęce, dzielnicy, w której znajdowało się kilka dużych państwowych 

zakładów przemysłowych, między innymi właśnie Stomil, Fabryka 

Maszyn Żniwnych, Lechia czy Amino. Pamiętam wielotysięczne tłumy 

ludzi, którzy pracowali na trzy zmiany i codziennie o 6.00, 14.00 i 22.00 

zaczynali lub kończyli pracę, napływając z lub w stronę wszystkich 

pobliskich przystanków tramwajowych i autobusowych. Wzrastałem w 

gronie łobuzerii – kolegów z sąsiedztwa, którzy spędzali większość czasu 

na pobliskim boisku przylegającym do starego, opuszczonego, 

poniemieckiego cmentarza. Dlatego też zwykło się mawiać, że „idziemy 

się bawić na cmentarz”. W domu się raczej nie przelewało, ale nie było 

też biedy. Żyliśmy jak większość przeciętnych w owym czasie rodzin, co 

oznaczało, że gdy rodzice byli w pracy, domem, mną, a później jeszcze 

moją młodszą siostrą, zajmowała się babcia, która przygotowywała 

obiady. Mama dbała o to, by w domu panował porządek, a ojciec, który 

był zapalonym majsterkowiczem, całe popołudnia spędzał w warsztacie, 

dokonując ciągłych napraw i modyfikacji wszystkiego, co się dało. 

Praktycznie co roku w czasie wakacji wyjeżdżaliśmy do Dziwnowa, gdzie 

Stomil miał swój ośrodek wczasowy dla pracowników, a w ciągu roku 

organizowano w należącym do tego zakładu domu kultury całkiem sporo 

różnego rodzaju imprez, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. 

W tym właśnie domu kultury miał miejsce mój pierwszy poważny występ  
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sceniczny, gdy będąc jeszcze w przedszkolu recytowałem wiersz dla 

pełnej sali rodziców i gości. Do dziś pamiętam oklaski i to, jak tuż za 

kurtyną dostałem w nagrodę czekoladę, która była w owym czasie 

deficytowym produktem i natychmiast zadeklarowałem, że zaraz mogę 

wrócić na scenę i wystąpić raz jeszcze. 

Zamiłowanie do słodyczy będące wynikiem absolutnego braku dbania 

przez mamę i babcię o dietę, doprowadziło do tego, że byłem małym 

grubasem. Na domiar złego nosiłem okulary, co w tamtych czasach, w 

zestawieniu z tuszą nie było specjalnie korzystne w relacjach z 

rówieśnikami. Pamiętam, że koledzy śmiali się ze mnie, przezywali mnie 

od buldożera i dokuczali. Zabawy młodych chłopców w tamtym czasie 

skupiały się na meczach piłki nożnej, do których nie byłem zapraszany, a 

jeśli już, to moim miejscem była obrona bramki, bo jak twierdzili, ze 

względu na swoją szerokość, miałem szansę stanowić zaporę dla 

przeciwnika. Pamiętam, że byłem wtedy pełen żalu, ale też i niezgody na 

takie traktowanie. Aby nie wpaść w swego rodzaju dziecięcą depresję, 

skupiłem się na nauce i czytaniu książek. Z perspektywy czasu myślę, że 

pomimo tego, iż było to swego rodzaju zachowanie ucieczkowe, 

przyniosło mi ono bardzo wiele konkretnych korzyści. W szkole 

podstawowej uczyłem się coraz lepiej, połykałem ogromne ilości książek, 

dzięki czemu kształtowało się moje słownictwo i wzrastała pewność 

siebie. Dziś wiem, że nie ma substytutu czytania. Wiem, że czytanie 

rozwija człowieka językowo, rozwija też wyobraźnię i budzi marzenia. 

Tak też było w moim przypadku. Myślę, że właśnie pod wpływem 

książek, postaci bohaterów, którzy mi imponowali, zacząłem pod koniec 

szkoły podstawowej podejmować ćwiczenia fizyczne, których 

rezultatem było to, że nie tylko schudłem, ale stałem się jednym z 

najsilniejszych chłopców w klasie. 

Ojciec, który był w młodości bokserem, nauczył mnie skakać na skakance 

i rozbudził zainteresowanie sportami walki. Dzięki temu z etykietką 

wysportowanego prymusa ukończyłem szkołę podstawową i poszedłem 

do szkoły średniej, gdzie bardzo szybko zostałem najlepszym uczniem w 

całej szkole i przez kolejne lata mogłem poszczycić się najlepszymi 
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ocenami. Z perspektywy czasu oceniam, że wyniki te ściśle wiązały się z 

tym, co stało się moją wielką pasją i co robiłem równolegle – ze sportem 

i harcerstwem.  

Pamiętam, kiedy w 1979 roku na ekrany kin wszedł film „Wejście smoka” 

z Bruce’em Lee, cała moja męska klasa w technikum zapisała się na 

zajęcia karate. Kiedy okazało się, że aby zostać królem ulicy, nie 

wystarczy zapisać się do klubu ani też pójść na kilka treningów, wszyscy 

zakończyli ćwiczenia. Pamiętam, że po roku zostałem sam. Miałem 

wielką ambicję, aby coś w tym sporcie osiągnąć. Trenowałem codziennie 

i aby jak najefektywniej wykorzystywać czas i nie opuścić się w nauce, 

ćwiczyłem i uczyłem się według pewnego systemu, który przyniósł mi 

nieprzeciętne rezultaty. Otóż po powrocie z treningu, zazwyczaj około 

21.30, siadałem do lekcji i nauki, które po każdej mijającej godzinie, 

przerywałem półgodzinnym treningiem w domu – wykonując pompki, 

przysiady i ćwiczenia rozciągające. Przez kolejne lata, na przemian ucząc 

się i trenując, do 3.00, a czasem 4.00 nad ranem byłem nie tylko 

prymusem w szkole, ale też jednym z najlepszych zawodników w klubie. 

Byłem bardzo rozciągnięty, silny i wytrzymały, brałem udział w 

zawodach, pokazach i turniejach. Nie raz wygrałem, ale zdarzało się też, 

że leżałem na deskach. Najbardziej zapadły mi w pamięć pewne 

mistrzostwa okręgu, w których przydzielano zawodników według tej 

samej kategorii wagowej i wylosowano mi przeciwnika, który przyglądał 

mi się przed walką z nieukrywaną obawą. Gdy walka miała się rozpocząć, 

naprzeciwko mnie stanął na macie ktoś zupełnie inny, dużo ode mnie 

większy, z zupełnie innej kategorii wagowej. Wtedy po raz pierwszy 

przekonałem się na własnej skórze, że reguły sportowe nie zawsze są 

regułami fair play, a przeciwnicy są gotowi uciekać się do oszustw, zaś ci, 

którzy powinni być bezstronnymi sędziami, nie chcą tego łamania zasad 

zauważać. Walka ta skończyła się dla mnie dramatyczną porażką, gdy 

oberwałem kilka kopniaków w twarz i z przestawioną szczęką 

schodziłem z maty. Zamiast jednak się załamać, jeszcze na tych samych 

mistrzostwach dałem z siebie wszystko podczas pokazu walki z cieniem, 

za co zdobyłem wicemistrzostwo okręgu. 
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Kilka lat później przekonałem się, jak bardzo doświadczenia sportowe i 

cechy charakteru wypracowane podczas żmudnych i systematycznych 

treningów przydają się w pracy i biznesie. 

W 1980 roku, gdy rozpoczynałem drugi rok nauki w technikum, nastąpił 

wielki zryw Solidarności, a wraz z nim powiało wolnością i nastąpił 

powrót do wielu wspaniałych tradycji. Odebrałem w domu wychowanie 

patriotyczne, codziennie wieczorem ojciec ze stryjem słuchali Radia 

Wolna Europa i często wspominali nieżyjącego już dziadka, który był 

powstańcem wielkopolskim, a później uczestnikiem wojny polsko-

bolszewickiej w 1920 roku. Właśnie w tym czasie zapałałem szczególną 

miłością do harcerstwa, które przeżywało swoje wielkie odrodzenie i 

powrót do tradycji sprzed II wojny światowej. 
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PRZYWÓDZTWO 
Już w szkole podstawowej prowadziłem swój zastęp, ale w 1981 roku, 

gdy miałem 17 lat, zrodziło się we mnie wielkie pragnienie, aby 

prowadzić drużynę harcerską, która będzie skupiała młodzież szkół 

średnich. 

Marzyłem o przewodzeniu grupie młodych ludzi, o robieniu wielkich 

rzeczy na wzór tradycji harcerstwa przedwojennego, o rozwijaniu siebie 

i innych ludzi w zdobywaniu kompetencji i umiejętności niedostępnych 

dla pozostałych kolegów i koleżanek, których życie sprowadzało się do 

schematu „dom – szkoła – dyskoteka”. 

Aby jednak to marzenie zrealizować, trzeba było po prostu zrekrutować 

młodzież do nowo powstającej drużyny, trzeba było ich przekonać do 

siebie jako drużynowego i do idei, która dla większości z nich była 

absolutną nowością.  

Pamiętam, jak chodziłem od klasy do klasy na lekcje wychowawcze i 

przeprowadzałem spotkania informacyjne, podczas których 

rekrutowałem kandydatów. Wtedy nauczyłem się, że aby tych młodych 

ludzi poruszyć, trzeba było nakreślić przed nimi wizję – na tyle wielką i 

interesującą, aby zechcieli zrobić coś poza szkołą i przyłączyć się do 

organizacji, która dopiero powstawała i podporządkować się 

określonym rygorom. Mało tego – mieli włączyć się do organizacji o 

charakterze hierarchicznym i podporządkować się komendom ich 

rówieśnika, który im tę wizję przedstawił. 

Jak się miało okazać, moja prezentacja i sposób jej przedstawiania, była 

na tyle skuteczna, że w krótkim czasie powstała ponad 30-osobowa 

drużyna uczniów szkół średnich, którzy zechcieli stworzyć wspólną 

ekipę. 

Stanąłem zatem przed kolejnym wyzwaniem – przygotowania dla nich 

zajęć, uczenia ich, wdrożenia systemu edukacji i rozwoju, 

zorganizowania wspólnych biwaków i zbiórek. Musiałem wyłonić 

zastępowych, a więc tych, którzy byli liderami i ich zadaniem było 

prowadzenie mniejszych zespołów. Powołałem spotkania kadry, 
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podczas których zapadały kluczowe decyzje, dotyczące tematyki zbiórek, 

przyjmowania nowych kandydatów do drużyny oraz organizacji 

biwaków, rajdów i obozów. 

Wszystko odbywało się w niezwykłym tempie, a ja byłem coraz bardziej 

podekscytowany, co z kolei udzielało się wszystkim członkom drużyny. Z 

tego czasu zapamiętałem, że „jeśli chcesz kogoś zapalić, sam musisz 

płonąć”. 

W krótkim czasie staliśmy się bardzo rozpoznawalną drużyną w Poznaniu 

i uzyskaliśmy niezwykle zaszczytny tytuł „Drużyny Sztandarowej Hufca 

Poznań Stare Miasto”. Zaczęliśmy też tworzyć własną harcerską markę, 

której niewątpliwymi wyróżnikami i atrybutami było noszenie spodni i 

lasek skautowych, co w tamtym czasie było absolutnym ewenementem. 

Stworzyłem zwycięski zespół marzeń młodych ludzi, którzy chcieli 

spędzać ze sobą czas, podejmować coraz to nowe wyzwania, czuli się ze 

sobą świetnie i chcieli wygrywać. 

Ogłoszenie w 1981 roku stanu wojennego tylko dodatkowo 

scementowało ekipę i dało nam poczucie robienia czegoś wyjątkowego. 

Łączyła nas jedna wspólna idea, która jednak wymagała ciągłego procesu 

rekrutacji, zastępowania odchodzących, starszych kolegów i koleżanek 

nowym narybkiem, który wymagał kształcenia od podstaw. System 

edukacyjny musiał być zatem przygotowany osobno dla początkujących 

i dla bardziej zaawansowanych oraz miał dodatkowo umożliwiać 

kształcenie liderów. 

Kilka lat później, podobnie jak stało się z doświadczeniami związanymi z 

uprawianiem sportu, te zdobyte w harcerstwie okazały się bezcenne i 

bezpośrednio przekładalne na pracę z ludźmi w biznesie. Prowadzenie 

ognisk i inspirujących gawęd dało mi bazę i dobre umiejętności do 

późniejszych wystąpień publicznych na dużej scenie. Zarządzanie 

kilkudziesięcioosobowym zespołem młodych, buntujących się ludzi, 

wydawanie im rozkazów, wymagało zdobycia wcześniejszego 

autorytetu, który można było zbudować tylko własnym przykładem. Nie 

było tam bowiem instrumentu dostępnego w firmach, który pozwala 

zmuszać ludzi do pracy. Musiałem nauczyć się tworzyć ducha wspólnoty 
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i skupić koleżanki i kolegów w misji tworzenia naszej harcerskiej marki. 

Trzeba było nieustannie wytyczać kolejne cele, które pozwalały ludziom 

się rozwijać, zdobywać kolejne sprawności, tak jak w świecie biznesu 

poziomy w karierze. Wspomnę tu również o koniecznych 

umiejętnościach organizacji czasu własnego i poszczególnych członków 

zespołu, o delegowaniu zadań i kontroli ich wykonania. Nauczyłem się 

rozpoznawać różne typy osobowości i choć nie miałem potrzeby ich 

naukowo definiować, to potrafiłem wyłaniać liderów, dzielić obowiązki 

adekwatnie do predyspozycji i inspirować do zdobywania coraz to 

nowych umiejętności i sprawności. Doświadczyliśmy też konkretnych 

rezultatów związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości, co wyrażało się 

w bardzo opłacalnych działaniach zarobkowych, z których 

finansowaliśmy zakupy sprzętu oraz sporą część kosztów związanych z 

organizacją rajdów czy obozów. Kilka razy w użyczonych 

pomieszczeniach uruchomiliśmy produkcję biało-czerwonych 

krzyżyków, które były symbolem niezgody na wprowadzenie stanu 

wojennego i sprzedawaliśmy je ze sporym zyskiem podczas różnych 

uroczystości patriotycznych i kolejnych wizyt papieża w Polsce. W 

podobny sposób organizowaliśmy zarobkowe dyskoteki w szkole 

średniej, na które przyjeżdżała młodzież z całego miasta. 

Z perspektywy czasu uważam, że harcerstwo było dla mnie najlepszą z 

możliwych szkół rekrutacji, zarządzania, motywacji, przedsiębiorczości, 

przywództwa, wystąpień publicznych i wielu innych umiejętności. Z 

tamtego czasu wyniosłem też przekonanie, że w pracy z ludźmi 

niezwykle ważne jest dawanie dobrego przykładu. Właśnie to przyniosło 

mi później sukces, w szczególności w biznesie marketingu sieciowego.  
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CZAS NA KOLEJNY KROK 
Nadszedł jednak taki czas, a było to w roku 1987, kiedy moje marzenia 

zaczęły sięgać dalej. 

Pragnąłem zwiedzać inne kraje, wyrwać się z tego miejsca, które było 

stygmatyzowane systemem komunistycznym, zobaczyć, jak naprawdę 

wygląda wielki świat i rozwinąć skrzydła. 

Byłem wtedy studentem politechniki, gdzie nauka nie szła mi już tak 

dobrze jak w szkole średniej. Z jednej strony – bardzo intensywne 

uprawianie sportu i działalność w harcerstwie nie pozostawiały zbyt 

wiele czasu na naukę coraz trudniejszego materiału, ale z drugiej strony 

– zaczęły się pojawiać w mojej głowie pytania, czy zawód inżyniera jest 

tym, który naprawdę będę chciał wykonywać. Doskonale wiedziałem, że 

najlepiej sprawdzam się w pracy z ludźmi i nie wyobrażałem sobie siebie 

pracującego przy konstruowaniu urządzeń bądź nadzorowaniu ich pracy. 

Dodam, że o powszechnej komputeryzacji nikt wtedy jeszcze nie marzył. 

I do końca życia nie zapomnę kartki przyklejonej do drzwi laboratorium 

komputerowego, która wielokrotnie informowała studentów: 

„Dzisiejsze zajęcia zostały odwołane z powodu agonii procesora 

operacyjnego”. Za tymi drzwiami znajdował się zajmujący wielkie 

pomieszczenie jeden komputer ODRA, do którego programy pisaliśmy w 

Pascalu i wgrywaliśmy je na kartach perforowanych. 

Niestety realizacja marzeń o wyjazdach zagranicznych wcale nie była 

łatwa. Młodszym czytelnikom wyjaśnię w tym miejscu, że w tamtym 

czasie paszporty były zdeponowane na milicji i żeby wyjechać za granicę 

trzeba było uzyskać odpowiednie zezwolenie. Aby się o nie w ogóle 

starać, trzeba było mieć zaproszenie z zagranicy, posiadać konto 

walutowe w banku z określoną kwotą dolarów lub wyjechać na jakąś 

zorganizowaną wycieczkę. Dodam do tego, że średnie zarobki w tamtym 

czasie w Polsce kształtowały się na poziomie między 20 a 40 dolarów 

miesięcznie, więc kapitał rzędu kilkuset dolarów stanowił fortunę nie do 

uzbierania przez przeciętnego pracownika, o studencie nie 

wspominając. 
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Wiele osób mogło wtedy uważać, że to, co zacząłem robić, to porywanie 

się z motyką na słońce, ale ja wiedziałem, że jeśli mam odwagę podjąć 

ryzyko, to będzie to możliwe i prędzej czy później wyjazdy dojdą do 

skutku. Byłem gotów podjąć wyzwanie, a dotychczasowe doświadczenia 

utwierdzały mnie w przekonaniu, że dam sobie radę. 

Dowiedziałem się, że aby przechytrzyć ówczesny system, musi za mną 

stanąć jakaś formalna organizacja lub instytucja, która będzie firmowała 

całe przedsięwzięcie. Zgłosiłem się więc do oddziału Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, że chcę założyć Klub 

Turystyczny przy Politechnice Poznańskiej i organizować wyjazdy dla 

studentów. Mogłem już wylegitymować się bardzo dużym 

doświadczeniem w organizacji wyjazdów turystycznych w harcerstwie, 

więc te doświadczenia stanowiły dla mnie doskonałą bazę. Oczywiście 

klub ten miał być przykrywką do organizacji wyjazdów autostopem po 

Europie, które formalnie nazywały się wyprawami naukowymi w celu 

zwiedzania innych krajów i poznawania ich kultur. Ponieważ to właśnie 

leżało u podstaw działalności PTTK, wszystko inne było kwestią 

spreparowania odpowiedniego programu, sporządzenia sterty 

dokumentów i bardzo wielu zabiegów organizacyjnych, których celem 

było – nazywając rzecz po imieniu – przechytrzenie ówczesnego 

systemu. Dodatkowo jedną z najtrudniejszych kwestii było wykazanie się 

kwotą kilkuset dolarów na koncie każdego uczestnika, trzeba więc było 

wielokrotnie przerzucać tę samą kwotę przez różne konta, aby uzyskać 

stosowne potwierdzenia. 

Wreszcie po przejściu całej procedury i uzyskaniu niezwykle cennej, 

okrągłej, czerwonej pieczęci Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego, zwróciłem się do milicji z wnioskiem o wydanie 

paszportów dla kilkunastu uczestników „studenckiej wyprawy 

naukowej”. Paszporty zostały wydane i dopiero teraz trzeba było zacząć 

równie skomplikowaną procedurę uzyskania wiz do krajów, przez które 

chcieliśmy podróżować. 
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W TRASĘ 
Kiedy już wszystko załatwiłem, nie pozostawało nic innego, jak dojechać 

pociągiem do ostatniej granicy państw komunistycznych, potem wyjść 

na wjazd na autostradę prowadzącą w kierunku wielkiego świata i ruszyć 

w drogę. Podróżowaliśmy zawsze w parach, chłopak z dziewczyną, aby 

skuteczność zabierania autostopem była większa. Jechałem praktycznie 

bez grosza przy duszy, z plecakiem pełnym prowiantu i różnych rzeczy 

do sprzedaży. Było to kilka zegarków, dwa aparaty fotograficzne, futro z 

lisa i jakiś kryształowy wazon, które dzięki różnicy w cenach pomiędzy 

Polską a krajami zachodnimi, można było sprzedać z kilkukrotnym 

zyskiem. Pamiętam, jak chodziłem po ulicach Belgradu i tamtejszym 

zegarmistrzom sprzedałem wszystkie zegarki. Później, na przepięknej 

greckiej Lefkadzie sprzedałem w zakładach fotograficznych aparaty 

marki Zenith, a futro z lisa znalazło nabywcę w Atenach, w zakładzie 

futrzarskim.  

Oczywiście głównym celem naszych podróży było znalezienie pracy przy 

zbiorach owoców lub warzyw, niektórzy znaleźli pracę w kawiarniach, a 

zarobione w ten sposób pieniądze miały w Polsce wielokrotnie większą 

wartość. Pamiętam, jak pracowałem w sadzie morelowym w 

starożytnych Mykenach na Peloponezie, nieopodal grobu Agamemnona, 

gdzie w blisko 50-stopniowym upale zrywałem owoce. Później 

pracowałem w fabryce soku morelowego i w ten sposób zarobiłem 

całkiem niezłą, jak na studenta, sumę. Spaliśmy u gościnnych ludzi, 

czasem w przydrożnych rowach, parkach czy na plaży. Wspominam, jak 

spałem na marmurach pod Akropolem w Atenach, bo oczywiście nie 

było mnie stać na hotel. Spotkałem bardzo wielu życzliwych, przyjaznych 

ludzi, ale też doświadczyłem kilku sytuacji, gdy dano mi odczuć – tak to 

dziś definiuję – że jestem człowiekiem  
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gorszej kategorii, bo podróżuję bez pieniędzy. Możecie sobie wyobrazić 

emocje 23-letniego chłopaka, który podróżuje ze swoją dziewczyną i nie 

stać go na kawiarnię czy godziwe warunki podróży. Z Grecji pojechaliśmy 

do Turcji, aby tam na bazarach kupić ciuchy, które można było sprzedać 

w Polsce. Nie będę opowiadał o dantejskich scenach, które rozgrywały 

się na granicach, o celnikach, którzy byli wredni i złośliwi, o 

kilometrowych kolejkach samochodów czekających na kontrolę 

graniczną. Takie były wtedy czasy.  
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PORWANIE I POŚCIG 
Pamiętam szczególnie niezwykle traumatyczne zdarzenie, gdy po 

dotarciu do stolicy Turcji, Ankary, wracaliśmy w nocy do Istambułu i 

zabraliśmy się na autostop samochodami ciężarowymi TIR. Na jednym z 

postojów, koło północy, moja dziewczyna została porwana przez 

kierowcę ciężarówki, który zatrzasnął ją w szoferce i dodając gazu, 

błyskawicznie ruszył na autostradę. Rozpoczął się całonocny pościg, 

który zakończył się kilkaset kilometrów dalej. Na szczęście nie doszło do 

najgorszego, ale wspomnienie to tkwi jak spora drzazga i aż boję się 

myśleć, jak inaczej mogła się ta sytuacja potoczyć.  

Kiedy pod koniec lata wróciliśmy do Polski z plecakami pełnymi towaru 

zakupionego w Turcji za pieniądze zarobione w Grecji, okazało się, że 

stanowi to całkiem interesujący kapitał. Nabrałem więc apetytu na 

kolejne wyjazdy i zaraziłem tym innych ludzi. Byłem wtedy studentem 

czwartego roku Politechniki Poznańskiej, ale coraz silniej czułem, że chcę 

robić coś zupełnie innego, niż to, co oferował zawód inżyniera. Czułem, 

że moim powołaniem jest praca z ludźmi, działalność organizacyjna i 

skupianie ich wokół siebie. Nie zapomnę, jak kilku prymusów z 

politechniki przyszło do mnie z propozycją nie do odrzucenia. Miałem 

wtedy ksywę „Komandor”, która wzięła się z bardzo popularnego na 

początku lat 80. filmu science-fiction „Kosmos 1999” – protoplasty „Star 

Treka”, w którym głównym bohaterem był dowódca statku kosmicznego 

– komandor Koenig. Powiedzieli – cytuję – „Komandor, ty już nie musisz 

chodzić na zajęcia z laboratoriów. My za ciebie wszystko zrobimy, ale w 

zamian ty wpisz nas na listę uczestników wyjazdu na zachód, który 

będziesz organizował w kolejne wakacje”. Było to dla mnie ewidentnym 

dowodem na to, jak cenne mogą być umiejętności organizacyjne i 

odwaga w robieniu rzeczy, na które nieliczni są gotowi się zdecydować.  
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PAMIĘTNY ROK 1988 
W 1988 roku powtórzyłem trasę z roku poprzedniego, a zaraz potem 

wyruszyłem w drugim kierunku, przez Włochy i Francję do Anglii. 

Pamiętam mój ścisk w gardle, gdy objuczony ciężkim plecakiem, 

spocony, szedłem ulicami Paryża obok ogródków paryskich kawiarenek 

i z zazdrością i gigantycznym żalem do nie wiadomo kogo, przyglądałem 

się moim rówieśnikom, siedzącym w tych ogródkach, wesołym, 

uśmiechniętym, popijającym kawę. Spałem w Paryżu na dworcu 

Montparnasse, a kiedy na noc zamknięto jego drzwi, spałem na 

karimacie na chodniku. Punktem docelowym był jednak Londyn. Kiedy 

tam dotarliśmy, spałem w londyńskim parku, a później na podłodze w 

kuchni u kogoś życzliwego z Polski, kto był już tam jakiś czas. Dość szybko 

znalazłem pracę w polskiej firmie budowlanej, która zajmowała się tak 

zwanymi demolkami, czyli zdzieraniem starych tapet, farb, demontażem 

starych instalacji i burzeniem niepotrzebnych ścian. Pamiętam, że 

pracowałem za dwa funty szterlingi na godzinę, po 12 do 16 godzin 

dziennie. Jedna taka dniówka stanowiła wartość miesięcznej pensji w 

Polsce, więc z pewnością, Drogi Czytelniku, zrozumiesz, że traktowałem 

to jako wyjątkową szansę. Wyjaśnię jednak od razu w tym miejscu, że 

Anglik pracujący na takim samym stanowisku zarabiał pięcio- czy 

sześciokrotnie więcej. Pracowałem siedem dni w tygodniu i z jednej 

strony byłem z tego powodu bardzo zadowolony, a z drugiej potwornie 

zmęczony.  
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WINDYKATOR 
Moja ówczesna dziewczyna rozpoczęła pracę sprzątaczki w małym 

hotelu należącym do Hindusa, ale bardzo szybko okazało się, że jej 

pracodawca jest nieuczciwy i wiedząc, że pracuje u niego nielegalnie, nie 

wypłacił jej wynagrodzenia. Udałem się więc do niego, aby odzyskać to, 

co jej się należało… Ponieważ nie znałem angielskiego, moja misja 

windykatora potoczyła się w nieprzewidzianym kierunku – w recepcji 

hotelu doszło do awantury, podczas której pobiłem właściciela hotelu i 

złamałem mu nos… Nigdy nie zapomnę mojej ucieczki z tej dzielnicy i 

adrenaliny pomieszanej z lękiem, co będzie, gdy złapie mnie policja… 

Jeszcze wiele lat później, gdy regularnie latałem do Indii, zastanawiałem 

się, co będzie, gdy go spotkam w samolocie i co miałbym mu do 

powiedzenia. 
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BANDA Z NOŻAMI 
Po kilku tygodniach zostałem w Londynie sam – dziewczyna mnie 

zostawiła, a moje emocje 24-latka stanowiły mieszankę żalu, 

rozczarowania, niezgody i gniewu. Zaczęła też narastać we mnie 

ambicja, aby po tych wszystkich traumatycznych przeżyciach dowieść 

światu, że jednak jestem coś wart. Podjąłem więc decyzję, że na rok 

przerwę studia, że zarobię, ile się da i wrócę do domu z tarczą, a nie na 

tarczy. Niestety z nastaniem jesieni praca na budowie się skończyła, a 

moje oszczędności zaczęły topnieć. Trzeba bowiem było zapłacić za 

wynajęty pokój, bilety na metro, kupić jedzenie, a z czasem cieplejsze 

ubranie na straga- 
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nach z odzieżą używaną. Nie pamiętam już teraz skąd, ale dowiedziałem 

się, że w londyńskiej dzielnicy Brixton jest sporo pustych mieszkań, tak 

zwanych squotów, w których można nielegalnie, na dziko zamieszkać i 

ktoś załatwił mi do takiego mieszkania klucz. Nie wiedziałem wtedy, że 

jest to dzielnica opanowana przez murzyńskie gangi i moja przygoda z 

mieszkaniem w squocie skończyła się dramatycznie. Pamiętam, jak do 

mieszkania wpadła banda czarnoskórych drabów z długimi nożami w 

rękach i zostałem wyrzucony na bruk. Byłem z kolegą i obaj utraciliśmy 

wszystko. Wkrótce potem kolega wrócił do kraju, a ja postanowiłem 

zostać. W polskim ośrodku społeczno-kulturalnym w Londynie była 

tablica ogłoszeń, na której pojawiały się oferty pracy. Dodam, że byłem 

nielegalnie, pochodziłem z kraju komunistycznego, zza żelaznej kurtyny. 

Trafiłem na tej tablicy na karteczkę z propozycją pracy, która, jak dziś 

uważam, w bardzo poważny sposób ukierunkowała moje dalsze życie.  
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ROZWOJOWE ZAJĘCIE 
Była to propozycja pracy domokrążcy na rzecz małej firmy, która część 

swojego zysku przeznaczyła na wsparcie dla inwalidów – taką 

przynajmniej otrzymałem informację. Praca miała polegać na chodzeniu 

od domu do domu, według odgórnie przygotowanej mapy, po 

sypialnych dzielnicach Londynu, pukaniu do drzwi i sprzedawaniu 

kolorowych długopisów. Były to cztery długopisy spięte gumką, a cena 

takiego zestawu wynosiła jeden funt szterling. 

Praca zaczynała się o 15.00 i kończyła o 20.00 w dni robocze, a od 10.00 

do 20.00 w soboty i niedziele.  

Moje wynagrodzenie było wynagrodzeniem prowizyjnym, rozliczanym 

tygodniowo. Od pierwszych stu sprzedanych zestawów otrzymywałem 

19 pensów, od drugich stu prowizja była już wyższa i wynosiła, o ile 

pamiętam, 25 pensów. Od kolejnych setek była ponownie coraz wyższa. 

Oznaczało to, że najbardziej opłacało się sprzedawać w weekendy, 

oczywiście pod warunkiem, że w ciągu tygodnia osiągnęło się najwyższy 

próg opłacalności. Zatrzymajmy się teraz na chwilę. Nie wiem, czy 

potrafisz to sobie, Drogi Czytelniku, wyobrazić – jesteś nielegalnie w 

obcym kraju i masz chodzić od drzwi do drzwi, pukać do nich i oferować 

kupienie paczki długopisów. Żebyś mógł wyobrazić sobie skalę 

wyzwania, przed którym stanąłem, dodam jeszcze, że w tamtym czasie 

praktycznie, poza kilkoma słowami, nie znałem języka angielskiego. 

Byłem jednak zdeterminowany. Czułem, że może to być szansa i 

podjąłem decyzję, że się nie poddam. W biurze firmy pracowała jedna 

osoba – Beata, która była Polką i to właśnie ona zamieściła ogłoszenie w 

polskim ośrodku społeczno-kulturalnym. Gdy przyznałem się jej, że nie 

znam języka, powiedziała mi, że nauczy mnie krótkiej formuły, którą 

będę recytował, gdy potencjalny klient zechce otworzyć mi drzwi. Nie 

zapomnę tego zdania do końca życia. Brzmiało ono tak:  

Could you help the physically disabled people by buying this pens? 

This is for sheltered workshop for the disabled. 
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Szczerze mówiąc, nauczenie się tego zdania to było za mało, trzeba było 

nauczyć się odegrać scenę przed oczami potencjalnego klienta. 

Wyglądało to mniej więcej tak, że nosiłem plecak pełen zestawów 

długopisów, w lewej ręce trzymałem sprzedawany aktualnie zestaw, a w 

prawej legitymację z moim zdjęciem, która zawieszona była na mojej 

szyi. Gdy klient otwierał drzwi, wystawiałem rękę z długopisami przed 

jego oczy i recytowałem: „czy mógłbyś pomóc niepełnosprawnym przez 

kupienie tych długopisów?”. Potem pomału cofając rękę z długopisami, 

a wysuwając przed jego oczy rękę, w której była legitymacja z moim 

zdjęciem, mówiłem drugą część: „to idzie na zakłady chronione dla 

inwalidów...”. 

Nic prostszego, no nie? 

Szczuto mnie psami, wzywano policję, a liczba razy, kiedy usłyszałem 

znamienne „fuck off” była nie do policzenia. Gdy dziś wracam do tych 

chwil pamięcią, to myślę, że – zważywszy na to, co do mnie mówiono – 

to fakt, iż nie znałem wtedy języka angielskiego, był dla mnie zbawienny. 

Pracowałem jako domokrążca do lata 1989 roku, czyli prawie rok. Przez 

większość czasu mojej kariery w tym „zawodzie” byłem jedynym 

pracownikiem tej firmy, ponieważ średnia stażu nowego śmiałka 

wynosiła jedno popołudnie. Zresztą do moich obowiązków bardzo 

szybko doszło wdrażanie nowego kandydata i otrzymywałem od jego 

sprzedaży dodatkową prowizję kierowniczą. Niestety nie dorobiłem się 

żadnego zespołu, bo ludzie po prostu nie wytrzymywali psychicznie w tej 

pracy. Świadomość, że udaje mi się skutecznie pokonywać strach i 

własne ograniczenia, których inni pokonać nie potrafią, dodawała mi sił 

i odbudowywała moje poczucie własnej wartości. 

I wtedy właśnie dokonałem przełomowego odkrycia i sformułowałem 

Pierwsze Prawo Marketingu (PPM). 
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PIERWSZE PRAWO MARKETINGU 
Bardzo szybko zorientowałem się, że liczba przeprowadzanych przeze 

mnie transakcji podlega pewnym prawidłom statystyki i jest uzależniona 

od tego, do ilu klientów uda mi się zapukać w czasie pracy. To z kolei było 

uzależnione od tego, ile czasu zmarnuję na czynności niesprzedażowe, w 

tym na przejście od drzwi do drzwi. Dlatego też odcinki te pokonywałem 

bardzo szybkim krokiem albo nawet biegając. Oczywiście stając przed 

kolejnymi drzwiami, brałem głęboki oddech, przyjmowałem 

odpowiednią postawę i przystępowałem do działania. 

Pierwsze Prawo Marketingu jest ciągle aktualne i bez wątpienia jest 

uniwersalnym prawem sprzedaży. Zastosowałem je do wszystkiego, 

czym zajmowałem się później i nadal je stosuję. Ty również możesz je 

zastosować, bez względu na to, czym się zajmujesz i gwarantuję Ci, że 

przyniesie Ci spektakularne rezultaty.  

Prawo to w wydaniu domokrążcy z Londynu brzmiało: 

Im szybciej chodzisz, tym więcej zarabiasz. 

Dlaczego tak? Mówiąc wprost: czasem straconym był czas przejścia od 

drzwi do drzwi, a czasem pracy było spotkanie z potencjalnym klientem. 

To właśnie z tego powodu pokonywałem te dystanse najszybciej jak się 

dało. Odbywałem codziennie ponad sto spotkań z klientami i łącznie 

odwiedziłem w ten sposób co najmniej kilkanaście tysięcy londyńskich 

domów, dokonując osobiście przynajmniej kilku tysięcy sprzedaży. 

Pracując kilka godzin dziennie, zarabiałem dwa razy tyle, ile pracując 15 

godzin dziennie na budowie. Zrozumiałem wtedy siłę tego prawa, siłę 

statystyki, a z czasem zacząłem rozumieć dużo więcej praw handlu... 

Zorientowałem się na przykład, że kiedy chodzę po dzielnicach 

zamieszkałych przez imigrantów, muszę przyjmować postawę 

stanowczą, wyrażać się w mocny sposób, jak jakiś urzędnik podatkowy. 

Dla odmiany, gdy chodziłem po bogatych dzielnicach byłem 

ugrzeczniony, miły i proszący. Po kilku miesiącach odkryłem, co znaczy 
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stały klient. Obchodziłem bowiem wtedy po raz drugi te same ulice co 

kilka miesięcy wcześniej – ludzie poznawali mnie, a ponieważ w 

międzyczasie wykupiłem sobie codzienne zajęcia w szkole językowej, 

mogłem już z nimi swobodnie porozmawiać.  

Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, przydarzyła 

mi się niezwykła sytuacja. Od osoby wracającej pośpiesznie do Polski, 

odkupiłem kurs językowy w szkole przy Piccadilly Circus, która była, 

można by powiedzieć, półfikcyjna. Studentami byli tam bowiem Hindusi, 

którzy nie przychodzili na zajęcia, a jedynym powodem, dla którego byli 

do tej szkoły zapisani, było to, że dzięki temu mogli przebywać w Anglii 

legalnie. Kiedy po raz pierwszy pojawiłem się na zajęciach, byłem sam, a 

zdziwiony nauczyciel, który miał na imię Peter, dowiedziawszy się, że ja 

naprawdę chcę się uczyć, powiedział do mnie: „Wiesz, ja i tak muszę tu 

przychodzić, a nie chcę się nudzić, więc będę cię uczył”. W ten sposób 

miałem przez kilka miesięcy prywatne, codzienne korepetycje z native 

speakerem. W miarę upływu czasu poczułem się w Anglii swobodniej i 

byłem coraz lepiej zorientowany. Zacząłem więc dla wielu moich 

znajomych stanowić pewnego rodzaju punkt kontaktowy i okno na 

świat. Załatwiałem im zaproszenia umożliwiające wyjazd do tego kraju i 

udzielałem wskazówek pomagających znaleźć pracę, mieszkanie i 

zorganizować sobie pobyt.  
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POWRÓT Z TARCZĄ 
Zbliżało się lato 1989 roku, w Polsce upadała komuna i zaczęto otwierać 

granice. Podjąłem decyzję o powrocie do Polski, gdzie z kapitałem kilku 

tysięcy funtów, które zarobiłem w Londynie, a który stanowił w owym 

czasie spory majątek, mogłem zrobić naprawdę wiele. Postanowiłem też 

skończyć przerwane studia na politechnice i jednocześnie rozpocząć 

drugie, na kierunku turystyka na Akademii Wychowania Fizycznego. 

Chciałem bowiem zająć się handlem na większą skalę i tak jak kiedyś do 

organizacji tych wyjazdów był mi potrzebny studencki Klub Turystyczny, 

tak tym razem chciałem mieć swoje biuro podróży. Bez problemu 

zdałem egzaminy na AWF i postanowiłem równolegle kończyć piąty rok 

politechniki i studiować na pierwszym i drugim roku turystyki. Spieszyło 

mi się bardzo, bo moim pierwszym celem były Indie. 
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WYPRAWA DO INDII 
Pierwsze, co zrobiłem, to kupiłem bilet lotniczy do Indii i kierując się 

instrukcją kolegów, którzy byli tam wcześniej, poleciałem do New Delhi. 

Wiedziałem, że mam udać się na Paharganj, gdzie znajduje się wielki 

bazar bawełniany, kupić tam, ile się da koszulek bawełnianych w kratkę, 

zapakować do wielkich toreb podróżnych, przywieźć je do Polski i 

sprzedać na targowisku.  
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Gdy wylądowałem w Indiach, moim oczom ukazał się zupełnie inny 

świat, smród pomieszany z wonią kadzidełek, chodzące po ulicach krowy 

i ludzie załatwiający potrzeby fizjologiczne w centrum miasta, w 

przydrożnych rowach. 

Zamieszkałem w samym centrum gigantycznego bazaru, w tandetnym 

hotelu bez okien, z kranem na korytarzu, z którego bałem się używać 

wody do mycia zębów ze względu na ryzyko zarażenia amebą. 

Najszybciej jak się dało kupiłem kilkaset koszul, które zapakowałem do 

wielkich zielonych toreb, które zabrałem ze sobą jako bagaż do 

samolotu. Po kilkunastu godzinach lotu i kilku kolejnych na dojazd 

pociągiem do Poznania, natychmiast pojechałem z cennym ładunkiem 

na Rynek Łazarski, na którym odbywał się główny handel w mieście. 

Ustawiłem się na stoisku, wyłożyłem towar i wszystko, co przywiozłem, 

sprzedałem tego samego dnia. 
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ZOSTAĆ HURTOWNIKIEM 
W następnym tygodniu byłem więc w Indiach ponownie. A gdy znów 

stanąłem na bazarze, podeszło do mnie dwóch największych 

straganiarzy i krótko mnie zapytali, ile chcę za to wszystko. W ten sposób 

zostałem hurtownikiem i zacząłem zaopatrywać sklepy. Nie miałem 

wtedy samochodu, więc rozprowadzałem towar, wożąc wielkie torby 

rowerem, a z czasem odbiorcy przyjeżdżali już do mnie. 

Zdałem sobie sprawę, że skutkiem przemian ustrojowych, które właśnie 

następowały, był pusty rynek, głodny towarów z importu. Było jasne, że 

każdy, kto ma odwagę i choć trochę kapitału, będzie mógł na tym 

zarobić. Rozumiałem też, że trzeba się spieszyć, więc zacząłem stosować 

Pierwsze Prawo Marketingu w handlu zagranicznym. Bywało, że w 

kolejnych miesiącach, w ciągu następnych kilku lat, latałem na Daleki 

Wschód trzy razy w tygodniu. Praktycznie spałem w samolotach, 

zmieniały się tylko porty docelowe: Indie, Tajlandia, Singapur, Korea, 

Hong Kong, Pakistan... 
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BILETY NA WAGĘ ZŁOTA 
Największym wyzwaniem było zdobycie biletu na samolot, gdyż 

połączeń do Azji z krajów byłego bloku komunistycznego było bardzo 

mało, a tylko te linie lotnicze miały dla swoich obywateli dużo niższe 

ceny, co oczywiście zmieniło się około 1991 roku. Dlatego też, razem z 

moim ówczesnym wspólnikiem, zaprzyjaźniliśmy się z obsługą biura LOT-

u – bardzo sympatycznymi dziewczynami, które te bilety nam załatwiały. 

Bilety, które w ten sposób kupowaliśmy miały jednak pewną wadę – a 

mianowicie nie miały daty powrotu. Były to tak zwane bilety open, co w 

praktyce oznaczało, że można było dolecieć na przykład do Indii, ale aby 

stamtąd wrócić, trzeba było jeździć na lotnisko i próbować wsiąść do 

samolotu na tak zwanego standby’a, czyli załapać się na wolne miejsca, 

jeżeli takowe w ogóle były... 

Pamiętam, jak pewnego razu utknąłem właśnie w Indiach i nie mogłem 

wrócić do kraju. Poznałem tam polską rodzinę, która przyjechała na 

rozprawę sądową swoich synów, którzy siedzieli w fatalnych warunkach 

w hinduskim więzieniu za przemyt złota z Singapuru. Poproszono mnie, 

aby im pomóc w roli tłumacza. Pamiętam, że było to dla mnie bardzo 

mocne przeżycie, ponieważ chłopcy ci przetrzymywani byli w fatalnych 

warunkach i ich przyszłość nie zapowiadała się zbyt różowo.  
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RYZYKOWNA TRASA 
Tkwiąc tak dłuższy czas w Indiach i próbując wrócić do Polski, 

dowiedziałem się, że jest dość ryzykowna, ale praktycznie przez nikogo 

nie uczęszczana trasa do Europy z Indii, przez Lahaur i Karaczi w 

Pakistanie, a stamtąd do Moskwy i później do Warszawy. Połączenia 

lotnicze były dość rzadkie, ale ja byłem bardzo dobrze zorientowany w 

przepisach dotyczących linii lotniczych, które w przypadku dłuższej 

przerwy między kolejnymi przesiadkami, gdy było się już w strefie 

lotniskowej, miały obowiązek zapewnić pasażerowi hotel i wyżywienie. 

Nie miałem pakistańskiej wizy, więc wykorzystując to prawo, w 

oczekiwaniu na połączenie do Moskwy czekałem w hotelu lotniskowym 

w Karaczi. Tam jakiś taksówkarz wywiózł mnie bez paszportu do miasta, 

gdzie chciałem zbadać, co jest oferowane na tamtejszych bazarach i co 

można by sprowadzić do Polski. Wtedy dowiedziałem się, że Karaczi to 

największe miasto w Pakistanie, położone nad Morzem Arabskim, 

liczące około 24 mln mieszkańców. Okazało się, że bazary były pełne 

wyrobów ze skóry, w szczególności kurtek skórzanych i że kraj ten, ze 

względu na wielkie stada owiec i gigantyczne spożycie baraniny, jest 

największym ich producentem, dostarczającym produkty lokalnych firm 

do najlepszych sieci handlowych na całym świecie. Zrodziła się więc 

myśl, aby rozpocząć handel właśnie kurtkami skórzanymi. Otworzył się 

zatem dla mnie kolejny kierunek wypraw handlowych i w ciągu 

następnych lat byłem w Pakistanie kilkadziesiąt razy. Za drugim lub 

trzecim razem poznałem głównego menedżera Aeroflotu – jeszcze 

wtedy radzieckich linii lotniczych, który prowadził duże biuro 

sprzedające bilety lotnicze w centrum Karaczi. Zawarłem z nim 

następującą umowę – ja przywoziłem mu z Polski wyroby z bursztynu i 

kryształy – wazony, cukiernice i inne produkty z polskich hut szkła, a on 

załatwiał mi kontakty do producentów kurtek i dodatkowo bilety 

lotnicze. Przy okazji, ponieważ był osobą publiczną, zabierał mnie jako 

swojego gościa na różne wystawne imprezy po ekskluzywnych hotelach, 

w gronie tamtejszych notabli. Karaczi okazało się miastem 
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nieprawdopodobnych kontrastów – potwornej biedy i wielkiego 

bogactwa, miastem, gdzie nikt nie przestrzega zasad ruchu drogowego, 

a dziury w jezdniach, w których można by urwać koło, były obok nowo 

budowanych biurowców.  

W tym samym czasie eksplorowałem jednocześnie kilka kierunków w 

Azji. Najczęściej bywałem w Tajlandii, skąd importowałem jeansy, 

bieliznę, ubranka dziecięce, zabawki i drobną galanterię skórzaną. Byłem 

w tym kraju ponad 100 razy, choć wiele moich wizyt trwało góra dwa lub 

trzy dni, a zdarzało się, że wylatywałem tego samego dnia, co 

przyleciałem. Tyle bowiem wystarczało, aby pojechać na wielkie 

hurtowe bazary w Bangkoku, wybrać towar, zapłacić i zlecić wysyłkę. 

Jeśli trzeba było, to z Bangkoku leciałem do Singapuru, po elektronikę do 

Hongkongu lub Indii czy Pakistanu, a czasami do wszystkich tych krajów 

po kolei. 
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REKLAMÓWKA Z KASĄ 
Biznes rozwijał się w takim tempie, że mając dwadzieścia kilka lat 

obracałem setkami tysięcy dolarów, a ponieważ przelewy bankowe w 

tamtym czasie praktycznie nie funkcjonowały, to zakupów dokonywało 

się za gotówkę. Bywało zatem tak, że wywoziłem w reklamówce 50 tys. 

dolarów i więcej. Na przykład w Tajlandii trzeba było je wymienić w 

nielegalnym kantorze, który funkcjonował obok hotelu Indra. Szedłem 

więc zatłoczoną do nieprawdopodobnego stopnia tajską ulicą, niosąc w 

rękach, jak gdyby nigdy nic, reklamówkę z dolarami, które wymienione 

na tajskie baty, kilkukrotnie zwiększały swoją objętość.  
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JAK STUDENT ZE STUDENTAMI 
Podczas moich pierwszych podróży do tego kraju zatrzymywałem się w 

bardzo siermiężnym, jednopiętrowym hoteliku na ulicy Khao San, 

słynącej z tego, że zjeżdżała się tam młodzież studencka z całego świata, 

a barwne życie toczyło się do godzin porannych. Za malutki pokój bez 

łazienki płaciłem kilka dolarów, więc oczywiście nie było w nim również 

klimatyzacji, za to znaną atrakcją górnego piętra było to, że szczeliny w 

deskach podłogowych były tak duże, że bez problemu widziało się 

mieszkańców pokoju niżej.  

W przeciwieństwie do innych studentów, tych z Europy Zachodniej, z 

USA czy Australii, którzy spędzali tam wakacje lub przyjeżdżali 

poimprezować, celem moich wyjazdów było robienie biznesu, więc 

zazwyczaj upychałem w moim malutkim pokoju towar, który 

kupowałem na bazarach, zabierałem ze sobą w wielkich paczkach i 

nadawałem na samolot, płacąc wtedy jeszcze mało za koszt przelotu. 

Przywożenie przeze mnie do hotelu wielkich ilości paczek z różnorodnym 

towarem budziło wśród innych mieszkańców niemałe zainteresowanie, 

a gdy uświadamiałem moim rówieśnikom z zachodu, jak dobry biznes 

można na tym zrobić, nie dawali wiary. Raz tylko dwie studentki ze 

Szwecji, które wybierały się do pracy w Australii, zakupiły za moją 

namową w znanym mi miejscu na Sim Lim Square w Singapurze zegarki, 

które były podróbkami znanych marek. Dostałem później od nich list z 

podziękowaniami, bo jak się okazało, gdy już znalazły się w Australii, 

zrobiły interes życia... 
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SMAK LUKSUSU 
Moje obroty i zarobki bardzo szybko rosły, więc gdy znudziło mi się 

mieszkanie w dzielnicy studenckiej, zapragnąłem warunków 

luksusowych i stałem się regularnym i stałym klientem ekskluzywnego 

hotelu „Amari Watergate” w samym centrum Bangkoku. Dwa najwyższe 

piętra tego hotelu były przeznaczone dla gości klasy VIP, miały odrębną 

recepcję, specjalny bufet z pysznymi przekąskami w cenie pokoju i 

przepiękny widok na całe miasto. Tam też zwykłem się zatrzymywać i po 

pewnym czasie stałem się dobrze rozpoznawalny dla całego personelu. 

Z czasem moje pobyty stawały się trochę rzadsze, choć do końca lat 90. 

nadal bywałem tam kilka razy w roku. Gdy w 1998 roku zorganizowałem 

wakacje w Tajlandii dla zaprzyjaźnionych dyrektorów z żonami z firmy 

marketingu sieciowego, dla której pracowałem, zabrałem ich oczywiście 

do tego wyjątkowego hotelu. Nie ukrywam, że miałem wiele radości, gdy 

po przybyciu do hotelu i wyjściu z windy na ostatnim piętrze, 

recepcjonistki niemal rzuciły mi się na szyję, witając z nieukrywaną 

radością stałego bywalca, a moi współpodróżni długo jeszcze nie mogli 

się otrząsnąć z szoku. 
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PRAWDZIWA HURTOWNIA 
Jak już wcześniej wspominałem, zaraz po powrocie z Anglii, równolegle 

z kończeniem politechniki rozpocząłem drugie studia na Akademii 

Wychowania Fizycznego na kierunku turystyka z taką intencją, aby 

otworzyć własne biuro turystyczne. Prywatne biura turystyczne wtedy 

jeszcze w Polsce nie istniały, ja chciałem jednak wyprzedzić rozwój rynku 

i jednocześnie, poza wcześniej zdobytym doświadczeniem w zakresie 

organizacji różnych wydarzeń turystycznych, mieć ku temu formalne 

wykształcenie. Nie czekając jednak na studia, już w 1989 roku wraz z 

dwoma kolegami, którzy zostali moimi wspólnikami, wynajęliśmy lokal z 

przeznaczeniem na biuro podróży. Chcieliśmy, aby było ono urządzone 

w bardzo nowoczesnym stylu, różniącym się od dotychczasowych 

monopolistów, czyli kilku istniejących wtedy biur państwowych. Dlatego 

też jedną część mebli sprowadziliśmy ze Szwecji, a drugą część 

wyposażenia przesłaliśmy z Tajlandii. Jednak po pewnym czasie zdałem 

sobie sprawę, że nie będę fizycznie w stanie jednocześnie robić trzech 

lat studiów, szaleńczo podróżować na Daleki Wschód i do tego jeszcze 

współprowadzić biura podróży. Postanowiłem skupić się tylko na 

handlu, z biura podróży się wycofałem, a w 1990 roku otworzyłem swoją 

pierwszą hurtownię w wynajętym lokalu na osiedlu. Dało to kolejny 

impuls do rozwoju biznesu, ponieważ mogłem zatrudnić pierwszych 

pracowników, którzy obsługiwali właścicieli sklepów przyjeżdżających 

po zaopatrzenie. Choć młodszym czytelnikom wyda się 

nieprawdopodobne, co teraz napiszę, to w tamtym czasie, gdy zbliżała 

się dostawa jakiegoś atrakcyjnego towaru, na przykład jeansów z 

Tajlandii, to pod moją hurtownią, już dzień wcześniej ustawiała się 

kolejka. Było nawet tak, że pewnego razu, gdy przyjechałem do firmy, 

aby ją otworzyć, kilkadziesiąt osób, które stały w kolejce, głośno 

protestowało, gdy przepychałem się w kierunku drzwi, myśląc, że jestem 

jednym z klientów i chcę się wepchnąć przed nimi. 

Powstanie stacjonarnej hurtowni pozwoliło mi zakończyć dowożenie 

towaru do klientów, rozpocząć poszukiwania nowych, w innych 
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miastach, bowiem sprowadzałem coraz więcej dóbr. Zaczęła pojawiać 

się konkurencja, która również bardzo dynamicznie się rozwijała. W 

czasie więc, gdy nie byłem za granicą, ani też nie musiałem koniecznie 

pojawić się na uczelni, jeździłem do innych miast i proponowałem 

współpracę właścicielom sklepów, które przechodziły z rąk 

państwowych w ręce prywatne. Poruszałem się wtedy swoim pierwszym 

samochodem, którym był fiat 126p. Żeby zabrać ze sobą więcej towaru, 

chociażby do pokazania klientom, na jego dachu zamontowałem 

bagażnik, do którego przymocowałem wielkie, plastikowe torby. Później 

jeździłem starym, dostawczym żukiem, do którego można było 

załadować już dużo więcej towaru, a wkrótce został do niego 

zatrudniony kierowca. 

W handel zaangażowałem też wielu członków mojej rodziny i znajomych, 

którzy korzystali z tego, że mieli dostęp do sprowadzonego przeze mnie 

towaru. Sprzedawali go w modnej wówczas formie handlu obwoźnego, 

a więc na bardzo popularnych wtedy bazarach czy targowiskach, dzięki 

czemu niektórzy zarabiali bardzo poważne pieniądze. 

Mieszkałem w Poznaniu, mieście Międzynarodowych Targów 

Poznańskich, więc naturalnym stało się, że już w 1990 roku pojawił się 

pomysł, aby wynająć stoisko targowe i w ten sposób pozyskać nowych 

klientów. Moje pierwsze uczestnictwo w targach było sporym 

przeżyciem, a w ofercie na stoisku prezentowaliśmy odzież, zabawki, 

bieliznę i galanterię – wszystko to, co importowaliśmy z Dalekiego 

Wschodu. 
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SEUL 
Późną jesienią 1990 roku wybrałem się w pierwszą podróż handlową do 

Korei Południowej. Leciałem radzieckimi liniami lotniczymi Aeroflot z 

Moskwy przez Irkuck na Syberii do Seulu. Lot ten zapadł mi mocno w 

pamięć, bo była zima, a samolot tankował paliwo w Irkucku, gdzie było 

poniżej -40 stopni Celsjusza. Wszyscy pasażerowie musieli opuścić 

pokład i kilkaset metrów, w raczej niezbyt zimowych ubraniach, przebiec 

po pasie startowym do poczekalni. Kiedy już po kilku godzinach, 

wymarznięci i głodni (bo w poczekalni nie było żadnego sklepu), 

wróciliśmy na pokład, okazało się, że płytę pasa startowego pokryła 

warstwa lodu, i samolot ślizgał się po nim, nie mogąc wystartować. Po 

kilku nieudanych próbach, które przyprawiły większość pasażerów o 

palpitację serca, pilotowi udało się wreszcie poderwać maszynę w dalszą 

podróż.  

Seul już wtedy wywarł na mnie ogromne wrażenie. Niezwykle 

nowoczesne miasto, pełne wieżowców, tętniące życiem z ogromnym 

World Trade Center, gdzie znajdowały się biura i ekspozycje eksportowe 

setek firm, z którymi można było podjąć współpracę. Tak naprawdę o 

wyborze towaru, który zaczynało się importować, decydowała wiedza o 

tym, czego w Polsce brakuje i wyczucie, co ewentualnie mogłoby się 

sprzedawać, a czego jeszcze na rynku nie ma. Zdarzało się, że takie 

decyzje kończyły się wielkim niepowodzeniem, bo sprowadzonego 

towaru nie można było sprzedać z satysfakcjonującym zyskiem, a czasem 

trzeba było się go pozbyć poniżej cen zakupu, aby tylko odblokować 

pieniądze. Z Seulu rozpocząłem import pięknych swetrów z angory oraz 

arkuszy folii metalizowanej z nadrukowanymi kolorowymi wzorami – do 

pakowania upominków. Nawiasem mówiąc, gdy te arkusze w liczbie 

kilku milionów dopłynęły kontenerem do Polski, okazało się, że jest 

około 100 wzorów, a każdy z nich jest spakowany w kilkudziesięciu 

kartonach zbiorczych po 1000 sztuk. Klienci natomiast życzyli sobie co 

najwyżej po kilkadziesiąt arkuszy ze wzoru, więc rozdzielanie i 

konfekcjonowanie poszczególnych paczek stało się wielkim wyzwaniem 
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i sprzedaż zajęła ponad rok. Ta pierwsza podróż do Korei miała się jednak 

okazać wyjątkowo ważna z jeszcze jednego powodu. To właśnie wtedy 

poznałem Roberta z Warszawy, który dwa lata później zaprosił mnie do 

marketingu sieciowego i stał się bezpośrednim sprawcą wielkich zmian 

w moim życiu. 



61 

NA UKŁADY JEST RADA 
Te szaleńcze wyprawy musiałem jakoś połączyć z ostatnim rokiem 

politechniki oraz nowymi studiami na AWF, które wprawdzie robiłem 

zaocznie, ale... Pamiętam, że w dziekanacie na politechnice kierowniczką 

była starsza pani, która wśród studentów cieszyła się bardzo złą sławą. 

Nie tylko dlatego, że uniemożliwiała dostęp do dziekana, ale załatwienie 

z nią czegokolwiek graniczyło z cudem. Jednak w moim przypadku działy 

się cuda – załatwiałem nie tylko wszystko to, co chciałem, ale też 

pomagałem kolegom studentom. Odwzajemniałem się zawsze 

drobiazgami, które przywoziłem z dalekowschodnich podróży, a słynąca 

z grozy pani kierowniczka zwracała się do mnie „panie Piotrusiu”… 



62 

CZAS NA WOJSKO 
W czerwcu 1990 roku ukończyłem politechnikę i jedyne, co mi jeszcze 

pozostało, to odbycie służby wojskowej. 

Wielu moich kolegów załatwiało sobie fikcyjne zwolnienia, dokumenty o 

złym stanie zdrowia, byle tylko od służby w wojsku się wymigać. Ja 

natomiast zrobiłem odwrotnie. Zgłosiłem się do Wojskowej Komendy 

Uzupełnień na ochotnika i oznajmiłem, że ze względu na prowadzoną 

działalność biznesową chciałbym odsłużyć wojsko jak najszybciej. Aby 

jednak ten czas dobrze spędzić i przypomnieć sobie doświadczenia z 

harcerstwa i sportu, chciałem iść do wojsk powietrzno-desantowych. 

Moje życzenie wywołało niemałą konsternację oficerów w WKU, którzy 

zapytali mnie, ile skoków na spadochronie już odbyłem. Ja im na to, że 

jeszcze nie skakałem, ale bardzo chcę się nauczyć. Spojrzeli na siebie, po 

czym pożegnali mnie zapowiedzią, że wkrótce dostanę wezwanie do 

Niebieskich Beretów na Wybrzeże. Po jakimś czasie dostałem list, 

ponownie zapraszający mnie do WKU. Ci sami panowie poinformowali 

mnie, że jednostka, do której miałem się udać na Wybrzeże, została 

przeniesiona do mojego rodzinnego miasta, do Poznania, do Szkoły 

Wojsk Pancernych. I ponownie, jak poprzednim razem, pożegnali mnie 

zapowiedzią, że wkrótce dostanę powołanie do jednostki. Po pewnym 

czasie dostałem kolejny list, który nie był wezwaniem do jednostki, ale 

zaproszeniem na spotkanie WKU. Ci sami panowie powiedzieli do mnie 

słowa, które pamiętam do dziś: „Panie Krenig, mamy dla pana złą 

wiadomość”. Zapytałem: „Jaką?”. A oni na to, że moją jednostkę 

zlikwidowano i nie pójdę do wojska. Najzabawniejsze z całej tej sytuacji 

było to, że koledzy z politechniki, którzy korzystając z różnych układów i 

sposobności próbowali wymigać się od wojska, w rezultacie do tego 

wojska trafili, ja zaś, który zgłosiłem się na ochotnika, nie zostałem 

powołany. 
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BIZNES A TELEKOMUNIKACJA 
Żyjemy w czasach Internetu, mediów społecznościowych i 

nowoczesnych narzędzi telekomunikacyjnych. Normalnym jest to, że o 

każdej porze dnia i nocy możemy w dowolny sposób skontaktować się z 

niemal każdym miejscem na Ziemi. Po prostu wyciągamy z kieszeni 

smartfona, wybieramy jedną z wielu dostępnych aplikacji i inicjujemy 

połączenie wideo lub audio w zależności od potrzeby. Nie wspomnę 

oczywiście o czatach czy jakichkolwiek komunikatorach tekstowych, bo 

komunikacja mailowa, która jeszcze niedawno była formą 

najnowocześniejszą, dziś już przez wielu przestała być używana. 

Do 1992 roku, kiedy chciałem skontaktować się z moim kontrahentem 

na Dalekim Wschodzie, jedyną dostępną formą był dalekopis, który 

dopiero później został wyparty przez telefaks. A zatem w pierwszych 

latach mojego biznesu, z tekstem, który chciałem wysłać, na przykład do 

Pakistanu czy Tajlandii, musiałem pojechać na Pocztę Główną w 

Poznaniu, gdzie znajdował się jedyny dostępny w tej placówce dalekopis. 

Pani, która go obsługiwała, wpisywała tekst, który przyniosłem, a z boku 

urządzenia wysuwała się taśma perforowana, na której kombinacja 

dziurek oznaczała poszczególne litery. Przy dłuższej wiadomości, która 

nazywała się depeszą, ta taśma perforowana miała kilka metrów. Po 

wpisaniu tekstu trzeba było tę taśmę wsadzić do drugiej końcówki 

urządzenia i rozpocząć transmisję. Taśma nawijała się pomału na rolkę, 

przesuwając się pod specjalnym czytnikiem. Zdarzało mi się 

wielokrotnie, że ze względu na kiepską jakość łączy, wielokrotne próby 

wysłania wiadomości kończyły się niepowodzeniem. Zabierałem wtedy 

tę taśmę zwiniętą w rolkę do domu i pojawiałem się na poczcie po kilku 

godzinach albo następnego dnia, licząc, że jakość połączenia będzie na 

tyle dobra, aby wiadomość udało się wysłać. W drugą stronę, gdy 

wiadomość przychodziła do mnie, musiałem fatygować się na pocztę, 

aby ją odebrać. Wcześniej oczywiście należało się w ogóle o tym 

dowiedzieć, a dodzwonienie się do placówki poczty wielokrotnie 

graniczyło z cudem, więc często udawałem się tam osobiście. 
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LEKCJA ZA KILKASET 

TYSIĘCY 
Nadszedł rok 1991. Firma, którą prowadziłem ze wspólnikiem, rozwijała 

się w bardzo szybkim tempie i jedyne, czego nam ciągle brakowało, to 

gotówki na kolejne partie towaru, które mogliśmy sprzedać z dużym 

zyskiem. Importowaliśmy z wielu państw azjatyckich bardzo szeroki 

asortyment i ciągle rozwijaliśmy sieć odbiorców. Wszystkie pieniądze 

mieliśmy zainwestowane w towar i zdawało się, że każdą kwotę 

potrafimy zwielokrotnić. Jeden z naszych kontrahentów, który 

sprzedawał bardzo duże ilości i rozliczał się gotówką, zaproponował, że 

otworzy filię naszej firmy, satelitarną hurtownię i będzie obsługiwał 

północną Polskę. Jedyne, czego potrzebował, to towar, który 

postanowiliśmy specjalnie dla niego sprowadzić na bazie 

dotychczasowej współpracy. Pierwsza partia towaru rozeszła się 

błyskawicznie, a nasz bliski współpracownik zapłacił jak zwykle – 

natychmiast i gotówką. Wizja wielkiej współpracy przyćmiła nasz 

instynkt samozachowawczy i elementarną ostrożność. Wzięliśmy spory 

kredyt w banku, za który sprowadziliśmy kolejną, dużo większą partię 

towaru. Tylko najstarsi czytelnicy tej książki będą pamiętać, że odsetki 

od kredytów były wtedy na poziomie przekraczającym sto procent.  

Pewnego dnia, którego nigdy nie zapomnę, wiosną 1991 roku, nasza 

satelitarna hurtownia i towar, który w niej był, wszystkie pieniądze i 

oczywiście nasz kontrahent zniknęli. Wezwana policja bardzo szybko 

odkryła, że był to ośmiokrotny recydywista, wielokrotnie skazywany za 

podobne oszustwa. Banku oczywiście nie interesowało to, że 

kredytobiorca został okradziony i jasne dla mnie było, że dług trzeba 

będzie oddać. Moja spółka z najlepszym kolegą rozpadła się, a ja po 

podzieleniu zobowiązań, zostałem z długiem na poziomie 50 tys. 

dolarów. Pamiętam, że mój ojciec zarabiał wtedy na etacie w Stomilu 

około 50 dolarów miesięcznie, co stanowiło mniej więcej ówczesną 
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średnią krajową i odnosząc moje zobowiązanie do tej kwoty oznaczało, 

że musiałem spłacić równowartość około 1000 pensji mojego ojca.  

Miałem 26 lat, byłem bankrutem i znajdowałem się w nienajlepszym 

stanie psychicznym. 
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RATUNEK Z PAKISTANU 
Nie załamałem się. Od kogoś życzliwego pożyczyłem pieniądze na bilet 

do Pakistanu i poleciałem spotkać się z producentem kurtek skórzanych, 

sporo starszym ode mnie człowiekiem, o bardzo nietypowym nazwisku 

– panem Iqlaquddinem. Zbudowałem z nim wcześniej bardzo dobre, 

oparte na zaufaniu relacje i najzwyczajniej w świecie wiedziałem, że 

mnie po prostu lubi. Powiedziałem mu, co mi się przydarzyło i 

poprosiłem o pomoc. Pamiętam, jak powiedział, że mi ufa i da mi w 

kredycie kurtek skórzanych za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Gdy 

transport dotarł do Polski, po raz kolejny zastosowałem Pierwsze Prawo 

Marketingu, z dodatkowo włączonym „turbodoładowaniem”. Rezultat 

był taki, że w bardzo krótkim czasie oddałem mu wszystko co do centa, 

a w kraju miałem wielu nowych klientów. Dodatkowo umocniłem się w 

przekonaniu, że nie ma sytuacji bez wyjścia i po raz kolejny 

uświadomiłem sobie, jak ważne są relacje w biznesie oparte o wzajemne 

zaufanie. Wiedziałem też, że ponownie czeka mnie wzrost i rozwój... 

Współpracowałem z tym człowiekiem jeszcze ze dwa lub trzy lata, 

dopóki rynek kurtek skórzanych w Polsce nie został opanowany przez 

gorszej jakości, ale tańsze produkty z Turcji. Choć nigdy więcej już się nie 

spotkaliśmy, to pomoc, którą od niego otrzymałem, pozostanie na 

zawsze w mojej pamięci i cała ta sytuacja była dla mnie naprawdę wielką 

lekcją. 
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EKSCYTUJĄCA PODRÓŻ 

W WIĘŹNIARCE 
W międzyczasie policja złapała złodzieja, który doprowadził mnie do 

bankructwa i odbywały się kolejne rozprawy. Nie było szansy na 

odzyskanie jakiejkolwiek kwoty, więc zupełnie nieświadomy tego, co 

robię, żyjąc od wyjazdu do wyjazdu, nie stawiałem się na kolejne 

rozprawy. Pewnego dnia o 6.00 rano pod mój dom podjechała policja 

zakratowanym samochodem, policjant na „dzień dobry” oświadczył, że 

dostali rozkaz przymusowego doprowadzenia mnie do sądu w celu 

złożenia zeznań. Po drodze podjechaliśmy do więzienia, gdzie do 

samochodu przeprowadzono oszusta, który mnie okradł i przeciwko 

któremu miała się odbyć rozprawa. Pojechaliśmy zatem dalej razem, w 

tej samej więźniarce, do sądu w Gnieźnie, gdzie toczyło się 

postępowanie... Rozmawialiśmy jak starzy znajomi i szczerze mówiąc, 

nie czułem złości wobec tego człowieka. Przyznał mi, że bardzo się 

pogubił i choć nie był to jego pierwszy raz, mogłem mu po ludzku po 

prostu współczuć. Lekcja, którą dzięki niemu odebrałem, była naprawdę 

bardzo cenna, a co istotniejsze, cała ta sytuacja zmusiła mnie do 

działania i szukania nowych rozwiązań. To, co jeszcze kilka miesięcy 

wcześniej wydawało się końcem świata, okazało się inspiracją, to, co 

przyprawiło mnie o stan graniczący z załamaniem, z czasem miało się 

stać jedną z wielu lekcji prowadzących do rozwoju. 

W kolejnych latach zaczął się w moim życiu ujawniać coraz mocniej sens 

tamtego zdarzenia. 
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NOWE JUTRO 
Nikt nie był w stanie odebrać mi zdobytych kontaktów handlowych, 

posiadanych umiejętności i zdobytej wiedzy o tym, jak robić ten biznes. 

Nie było wtedy Internetu, poradników biznesowych i każdy, kto miał 

wtedy jakiekolwiek doświadczenie, zostawiał je tylko dla siebie i nie był 

otwarty, aby się tym z kimkolwiek dzielić. Tym bardziej więc, to, co 

wiedziałem, stanowiło cenny kapitał i pozwalało mi bez problemu stanąć 

ponownie na nogi. Dodam do tego, że nie znałem nikogo, kto miałby tak 

dobrą orientację w poruszaniu się po azjatyckich szlakach handlowych i 

potrafił działać tak szybko. 

Już wiele lat temu straciłem rachubę, ile razy byłem na Dalekim 

Wschodzie. W samej Tajlandii byłem ponad 100 razy, w Pakistanie ponad 

50, a ile razy w Hongkongu, w Indiach, Singapurze czy Korei to nie jestem 

w stanie policzyć. Czasami, podczas jednego wyjazdu, docierałem do 

kilku krajów, załatwiając w każdym z nich konkretny kontrakt, zakup 

towaru czy nawiązywałem nowy kontakt. Spałem w samolotach, a gdy 

wracałem do kraju, organizowałem sprzedaż, jeździłem osobiście do 

klientów hurtowych po całej Polsce. Wspomagałem się, rzecz jasna, 

handlowcami, ale ze sporą częścią klientów budowałem osobiste relacje. 

Mogę się poszczycić tym, że zarówno w szwajcarskich, jak i w 

holenderskich liniach lotniczych, którymi od 1991 roku zazwyczaj 

latałem, zgromadziłem tak wielką liczbę punktów podróżnych, że 

przysługiwało mi pierwszeństwo upgradingu do biznes klasy. Oznaczało 

to w praktyce, że jeśli na danej trasie były wolne miejsca w klasie biznes, 

a ja podróżowałem klasą ekonomiczną, to niemal z definicji byłem 

zapraszamy do klasy biznes. Nie raz też zdarzało się, że rezydenci linii 

lotniczych w Pakistanie czy Bangkoku znali mnie z nazwiska i żegnali 

słowami: „Do widzenia, panie Krenig”. 
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AZJA – CIĄG DALSZY 
Bangkok to jedno z moich ulubionych miast na Dalekim Wschodzie. 

Gorąca, pulsująca całodobowym życiem metropolia, którą zamieszkuje 

ponad 15 milionów ludzi. Swego czasu znałem to miasto całkiem dobrze 

i spędziłem tam bardzo wiele czasu. Byłem też świadkiem, jak się 

rozwijało w ciągu ostatnich 30 lat. Szczerze mówiąc, gdyby porównać, 

jak w tym samym czasie, od 1989 roku, rozwijały się miasta w Polsce, to 

niestety to porównanie wychodzi na naszą niekorzyść, a różnica jest 

bardzo jaskrawa. Najlepiej zresztą pokazuje to przykład autostrad, metra 

i lotnisk. W pierwszych latach moich podróży do Tajlandii samoloty 

lądowały na jednym z największych wtedy w Azji lotnisk, które na 

każdym Europejczyku robiło wielkie wrażenie. Z lotniska do centrum 

Bangkoku podróżowało się bardzo szeroką, ponad 

trzydziestokilometrową autostradą, która z każdym kolejnym rokiem 

była coraz bardziej zatłoczona. W końcu doszło do tego, że chcąc 

wydostać się z miasta i dotrzeć na czas na lotnisko, trzeba było wyjeżdżać 

kilka godzin wcześniej. W godzinach szczytu kilkupasmowe arterie w 

Bangkoku były całkowicie zakorkowane, a ruch praktycznie ustawał. 

Władze miasta, aby uporać się z tym problemem podróżnych, podjęły 

decyzję o wybudowaniu z lotniska nowej autostrady, która w ciągu bodaj 

dwóch lat została zbudowana na słupach nad autostradą 

dotychczasową. Powstała bardzo interesująca konstrukcja 

dwupoziomowej autostrady o długości około 30 kilometrów. Mimo że 

górna autostrada była płatna, po pewnym czasie okazało się, że to nadal 

nie rozwiązuje problemu. Podjęto więc kolejną decyzję, aby po drugiej 

stronie miasta wybudować nowe, bardzo nowoczesne i jeszcze większe 

lotnisko. Tak też się stało i nowe lotnisko wybudowano w błyskawicznym 

tempie. W tym samym czasie, aby usprawnić ruch w centrum metropolii, 

rozpoczęto budowę metra, tyle, że je również wybudowano na słupach, 

nad istniejącymi ulicami. Ilość nowo wybudowanych w tym czasie 

biurowców, wspaniałych hoteli czy nowoczesnych osiedli 

mieszkaniowych jest nieporównywalna z żadnym znanym mi miastem w 
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Europie, a mówiąc o rozwoju Tajlandii, trzeba zauważyć, że jest ona tylko 

jednym z przykładów tempa, w jakim rozwijały się inne kraje azjatyckie. 

Moje szalone loty do Azji obfitowały w tak wielką liczbę doświadczeń, a 

nawet przygód, że nie mam wątpliwości, iż starczyłoby ich na kolejną 

książkę, zdarzały się sytuacje zabawne, ale też groźne i niebezpieczne. 
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POŚCIG NA PASIE 

STARTOWYM W 

TASZKIENCIE  
Pamiętam, że samolot LOT-u, który leciał do Bangkoku, miał 

międzylądowanie w Taszkiencie, gdzie pasażerowie musieli opuścić 

pokład na jakieś dwie godziny i udać się do poczekalni, gdyż samolot 

tankował paliwo. Zaczynał się upadek Związku Radzieckiego i na lotnisku 

panował chaos, a ja byłem tak zmęczony, że zasnąłem w poczekalni. 

Obudziło mnie szturchanie kolbą karabinu i groźne pytanie po rosyjsku 

– „A ty kto?” – Ja na to, że ja Polak. – „A ty gdzie?” – Ja na to, że do 

Bangkoku. Żołnierz zrobił wielkie oczy i mówi, że samolot już poleciał... 

a kolejny za kilka dni... W tym momencie zorientowałem się, że w 

poczekalni jest całkowicie pusto i rzeczywiście nikogo już nie ma. 

Zerwałem się na równe nogi w panice, że będę tu rzeczywiście musiał 

czekać kilka dni. Dziś, w cywilizowanym świecie, nie jest możliwe, aby 

załoga samolotu nie zorientowała się, że brakuje im pasażera, wtedy 

naprawdę nie było to dziwne. Na szczęście okazało się, że samolot kołuje 

jeszcze na pasie startowym z rozgrzanymi silnikami i została jeszcze 

chwila do startu. Łamiąc wszelkie procedury, pobiegłem z żołnierzami 

przed budynek, gdzie stały zaparkowane pojazdy ze schodami, które 

podjeżdżają  
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pod kadłub samolotu i którymi pasażerowie schodzą z pokładu lub na 

niego wchodzą, gdy lotnisko nie ma rękawów. Żołnierze wsiedli do tego 

szczególnego samochodu i rozpoczęliśmy pościg za samolotem, który 

zbliżał się do punktu startu. Przez chwilę zdawało mi się, że jadę z 

kierowcą rajdowym i uczestniczę w scenie z jakiegoś gangsterskiego 

filmu. Kierowca pędził jak oszalały, a drugi w tym samym czasie 

nawiązywał kontakt przez krótkofalówkę z obsługą lotniska, aby ta 

przekazała pilotowi informację o zagubionym pasażerze. Gdy 

zatrzymano samolot i ponownie otwarto drzwi, a ja podstawionymi 

schodami wszedłem na pokład, ujrzałem miny pasażerów, których nie 

zapomnę do końca życia – to było naprawdę bezcenne... 
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STAN WYJĄTKOWY 

W PAKISTANIE 
W 1993 roku podczas jednego z moich wyjazdów do Pakistanu, okazało 

się, że tuż przed wylądowaniem samolotu, ze względu na zamieszki 

wywołane waśniami polityczno-religijnymi pomiędzy różnymi odłamami 

muzułmanów, wprowadzono stan wyjątkowy. Przyleciałem w środku 

nocy i okazało się, że na lotnisku nie ma taksówek, a jedynym sposobem 

na dojechanie do miasta jest pokonanie tej trasy trójkołową, motorową 

rikszą. O ile w ciągu dnia albo w centrum miasta jest to powszechny i w 

miarę bezpieczny środek lokomocji, to tym razem miało się okazać 

zupełnie inaczej. Po kilku kilometrach, na pustej przestrzeni, riksza 

została zatrzymana przez uzbrojony po zęby patrol policji, który zaczął 

podejrzanie brzmiącą rozmowę z kierowcą. Rozmawiali w języku urdu, 

więc nie rozumiałem słów, ale ze spojrzeń i mimiki mogłem się 

zorientować, że rozmawiają na mój temat. Po chwili policjanci zwrócili 

się do mnie po angielsku i zaczęli wypytywać o cel mojej wizyty i 

posiadane pieniądze. Jeszcze na lotnisku coś mnie tknęło, aby nie 

trzymać wszystkich pieniędzy w jednym miejscu, więc rozdzieliłem je na 

dwie części. Gdy zażądali, abym je pokazał, zaryzykowałem i wyjąłem 

tylko te, które miałem na wierzchu. Jak mogłem się spodziewać i jak 

przeczuwałem, okradli mnie, ale na szczęście nie szukali dalej i pozwolili 

jechać do hotelu. 

Gdy dotarłem do miasta, wszędzie było pełno wojska. Na 

skrzyżowaniach głównych ulic zbudowano posterunki i otoczono je 

workami z piaskiem. Była bardzo napięta atmosfera. W telewizji cały czas 

transmitowano relacje zamieszek. Niedaleko mojego hotelu był meczet, 

pod który podjechało na motocyklach kilku ludzi, którzy chcieli 

zademonstrować swoje odmienne poglądy polityczne i sprzeciw 

przeciwko polityce rządu. W tłum ludzi zgromadzonych w meczecie w 

porze modlitwy wrzucili kilka granatów, które zabiły i raniły bardzo wiele 

osób. 
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LUDZIE, RELACJE, OBYCZAJE 
Podczas swoich podróży poznałem bardzo wielu ludzi, przeprowadzałem 

setki rozmów handlowych i negocjacji, bywałem u nich w domach, 

poznałem ich kulturę, rodziny, a z niektórymi bardzo się zaprzyjaźniłem. 

Śmiało mogę powiedzieć, że ci, których spotkałem na swojej drodze byli 

bardzo gościnni i przywiązywali ogromną wagę do dobrych relacji, co jest 

zresztą w tamtych stronach bardzo charakterystyczne. Jeśli zyskasz ich 

zaufanie, to pomogą ci w każdej sytuacji i bez wątpienia sam jestem tego 

najlepszym przykładem.  

Tajlandia 
W Tajlandii miałem dwóch głównych kontrahentów. Jednym z nich była 

pół-Chinka, pół-Tajka Noi, która produkowała bardzo wysokiej jakości 

portfele. Właściwie to produkcją zajmowała się jej siostra, a Noi miała 

swój sklep i hurtownię na wielkim bazarze, przy hotelu Indra. Pracowała 

tam siedem dni w tygodniu od rana do wieczora, a przyjeżdżali do niej 

handlowcy z całego świata. Dziś już wprawdzie nie zajmuje się tym 

biznesem, bo przeszła na emeryturę, a firmę przejęła jej siostrzenica, ale 

nasza współpraca oparta była o całkowite zaufanie. Nie raz zostawiałem 

jej spore kwoty, bazując na umowie ustnej albo – w drugą stronę – Noi 

wysyłała mi towar, za który płaciłem kolejnym razem. 

Innym moim kontrahentem, który produkował dla mnie bardzo 

ekskluzywne wyroby ze skóry koziej, było małżeństwo, właściciele marki 

Piato. Do kryzysu w 2008 roku była to marka bardzo dobrze znana i 

kojarzona w Tajlandii, niestety wskutek kryzysu firma upadła, bo jej 

właściciele, naprawdę bardzo sympatyczni ludzie, dali się pod koniec lat 

90. skusić rosnącym jak grzyby po deszczu galeriom handlowym. Po 

otwarciu małej sieci sklepów z własnymi produktami, mimo że sami byli 

producentem, nie byli w stanie poradzić sobie z załamaniem rynku, które 

nastąpiło wraz z kryzysem. Jak pamiętamy, taka sama sytuacja dotknęła 
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bardzo wiele firm na całym świecie i zjawisko to było też bardzo 

widoczne w Polsce. 

Pakistan 
Najlepszą relację miałem w tym kraju z Javeedem, który był moim 

rówieśnikiem i prowadził małą rodzinną firmę, produkującą torebki 

skórzane i drobną galanterię. Gdy zmarł jego ojciec, którego też miałem 

okazję poznać, Dawid, jako najstarszy z rodzeństwa, miał obowiązek 

zarobić na ślub i posag swoich dwóch młodszych sióstr i pomóc 

młodszemu bratu. Dopiero wtedy, gdy ten obowiązek wypełnił, miał 

prawo pomyśleć o sobie. Był to człowiek niezwykle honorowy i 

pamiętam, jak z wielką dumą mówił o swojej roli najstarszego brata. 

Pamiętam też, jak pewnego razu ucieszył mnie wiadomością, że się żeni. 

Jego przyszłą żoną miała zostać dziewczyna z innego miasta, którą 

rodzice przeznaczyli mu, gdy oboje byli jeszcze małymi dziećmi. Javeed 

nie widział jej od tamtego czasu, a wiedział, że zgodnie z obowiązującą 

tradycją, zobaczy ją dopiero na swoim ślubie. Chyba możemy sobie 

wyobrazić, jakie emocje towarzyszyły obydwu młodym, gdy doszło do 

ich spotkania podczas ceremonii. Okazało się, że jego żoną została 

naprawdę piękna kobieta o świetnej figurze, zmysłowych oczach i 

długich czarnych włosach.  

Jest to kraj muzułmański, więc tematy damsko-męskie, mimo że nie są 

takim tematem tabu jak w krajach arabskich, to raczej nie porusza się 

tych kwestii w otwarty sposób. Gdy więc spotkałem się z Javeedem po 

ślubie, z niemałym zażenowaniem powiedział tylko, że gdy doszło do 

nocy poślubnej, oboje ze swoją żoną nie bardzo wiedzieli, jak sobie w tej 

sytuacji poradzić... W kolejnych latach urodziła im się trójka dzieci, a gdy 

widzieliśmy się po raz ostatni, stanowili naprawdę dobrą parę. 

Zupełnie odmiennym przykładem był Ashraf, dość zamożny i bywały w 

świecie eksporter galanterii skórzanej, który miał w Karaczi dwa domy. 

W jednym mieszkała jego rodzina, a w drugim, o którym żona nie 

wiedziała, przyjmował swoich kolegów i zagranicznych gości. W domu 
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tym, urządzonym w stylu europejskim, rzucał się w oczy wystawny barek 

z najlepszymi trunkami z całego świata, których w Pakistanie, ze względu 

na prohibicję, nie można kupić. Moje przyjazdy Ashraf wykorzystywał 

jako pretekst, aby do tego domu pojechać i czasem zabrać jeszcze 

jednego kolegę. Paradoksalne było to, że ja, będąc Europejczykiem nie 

piję, a oni, mimo obowiązujących zakazów, robili sobie małą imprezkę. 

Jeszcze inaczej było u pana Iqlaqudina, tego, który pomógł mi po 

kradzieży. Gdy gościłem u niego w domu, byłem częstowany obiadem, 

który przyrządzała jego żona, ale nigdy nie miałem okazji jej poznać i 

zobaczyć kuchni, albowiem była zawsze zamknięta, a kobieta w jego 

domu nie miała prawa usiąść z mężczyznami. 

Jego firma nie przypominała znanych nam firm produkcyjnych, choć był 

jednym z głównych dostawców ekskluzywnych kurtek skórzanych do 

niemieckiej sieci C&A. Siedziba jego firmy mieściła się w zwykłej 

kamienicy na przedmieściach, stojącej w szeregu innych podobnych 

budynków. W środku, w niektórych pomieszczeniach, stały maszyny do 

szycia, stoły do cięcia materiału czy inne, pomniejsze i dość prymitywne 

urządzenia. Były też i pomieszczenia, w których na podłodze leżały duże 

płaty skóry i pracowały przy nich 10-, może 12-letnie dzieci. Ich praca 

polegała na selekcjonowaniu lepszej i gorszej jakości materiału, 

usuwaniu uszkodzonych kawałków i ewentualnym obcinaniu brzegów. 

Gdy zapytałem właściciela o pracę dzieci, powiedział z dumą, że dzieci i 

ich rodzice są bardzo szczęśliwi, że mają u niego pracę, bo mogą w ten 

sposób pomóc w utrzymaniu rodziny. Współpracowałem też z małym 

producentem bardzo ładnych torebek z miękkiej skóry, w bardzo dobrej 

cenie, który miał swoją siedzibę w nieznanej mi dzielnicy tego 24-

milionowego miasta. Gdy po raz pierwszy jechałem do niego rikszą przez 

dzielnice slumsów, które trudno było z czymkolwiek porównać i gdy 

wjechaliśmy w mroczne zaułki, pełne ludzi, którzy przyglądali mi się 

podejrzliwie, naprawdę zastanawiałem się, czy był to dobry pomysł, aby 

tam się udać. Myślę, że byłem jedynym białym człowiekiem, który 

kiedykolwiek tam się znalazł i zawsze miałem wrażenie, że i sam 

właściciel nie pasuje do swojego otoczenia. Miał długie, potargane 
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włosy, siwiejącą brodę i rozbiegane oczy. Zaoferował mi naprawdę ładne 

torebki damskie, wykonane przez współpracujących z nim chałupników 

z mięciutkich kawałków skóry jagnięcej – prawdopodobnie resztek po 

produkcji kurtek skórzanych. Ich cena była wręcz nieprzyzwoicie niska i 

gdy pojawiały się na bazarach w Polsce, to robiły prawdziwą furorę. 

Współpracowałem z tym człowiekiem kilka lat, ale nigdy nie zaprosił 

mnie na obiad, co samo w sobie było nienormalne i stanowiło w tamtym 

świecie wyraz absolutnego braku kultury.  

Korea Południowa 
Zupełnie inne zwyczaje poznałem w Południowej Korei, gdzie 

współpracowałem z panem Ann – starszym już i bardzo doświadczonym 

przedsiębiorcą, od którego kupowałem piękne swetry z angory i inną 

odzież. W jego domu żona akceptowała fakt, że przynajmniej raz w 

tygodniu, po ciężkiej pracy, dla zrelaksowania się – jak sam o tym mówił, 

spędza wieczór w ekskluzywnym salonie masażu, który był jednocześnie 

domem publicznym. W tym kraju relacje pomiędzy partnerami 

biznesowymi były zupełnie inne niż w Tajlandii czy Pakistanie i można 

było odnieść wrażenie, że życzliwość jest sztuczna, a na pewno była dużo 

chłodniejsza i ewidentnie interesowna. 
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CENNA LEKCJA O CENACH 
Pakistan był moją wielką tajemnicą, bo konkurencja importowała gorsze 

jakościowo kurtki z Turcji, natomiast w Tajlandii spotykałem wielu 

Polaków i niektórzy z nich również importowali portfele i inne drobne 

produkty ze skóry. Z tamtego czasu wywodziły się dość znane później 

firmy, z których większość się przebranżowiła lub upadła, ale niektóre z 

nich istnieją do dzisiaj i stanowią bardzo znane marki.  

Jednym z moich największych konkurentów, a może i największym w 

tamtym czasie był Jarek, importer portfeli z Tajlandii, który nazwał firmę 

swoim nazwiskiem i jako pierwszy zaczął tworzyć własną markę. 

Spotykaliśmy się dość często w Bangkoku, a później w Hongkongu, a 

nasze wzajemne kontakty były całkiem sympatyczne. Obaj 

pochodziliśmy z Wielkopolski, a jego firma w tamtym czasie miała 

siedzibę w Poznaniu. On sam był podobnym do mnie obieżyświatem i z 

tego właśnie zainteresowania rozpoczęła się jego przygoda z importem. 

Na początku 1992 roku wróciłem do wystawiania się na targach 

poznańskich, ale prezentowałem tam już tylko galanterią skórzaną. Były 

to przede wszystkim portfele, różnego rodzaju etui, torebki, teczki, 

saszetki i podobne produkty.  

Tak się złożyło, że tuż obok wynajął swoje stoisko mój konkurent i 

oferował te same produkty, z tego samego źródła, różniące się jedynie 

stempelkiem na skórze. Patrząc z perspektywy lat, uświadamiam sobie, 

jak niewielka była wtedy moja wiedza, kalkulowanie cen i znajomość 

psychologii klientów. Wydawało mi się bowiem, że skoro mam 

praktycznie takie same produkty, to wystarczy, że obniżę ceny i będę 

mieć więcej klientów, którzy pokierują się dokładnie takim samym 

rozumowaniem. Jarek przyszedł wtedy do mnie ze swojego stoiska z 

sugestią, abym jednak nie obniżał cen, bo popsuję rynek. Chciałem 

jednak go przechytrzyć i tego nie zrobiłem. Jak się później okazało, 

obróciło się to przeciwko mnie. Okazało się bowiem, że w jakiś 

niezrozumiały wtedy jeszcze dla mnie sposób, droższe produkty 

oferowane przez Jarka znajdowały więcej nabywców niż moje. Okazało 



80 

się po pewnym czasie, że zaczęły być traktowane jako produkty lepszej 

jakości, bardziej prestiżowe i stanowiły dla klientów końcowych powód 

do dumy, że pozwolili sobie na drogą i luksusową rzecz... a wielka lekcja, 

jaką wtedy odebrałem, okazała się dla mnie bardzo cenna i później 

wielokrotnie wracałem pamięcią do tamtej sytuacji. Z Targów 

Poznańskich w 1992 roku, firma, którą stworzył Jarek, jest dzisiaj bodaj 

najbardziej znaną marką galanterii skórzanej w Polsce. Ja osobiście mam 

wielki szacunek do tego, co ten człowiek stworzył. Pomijając to, że od 

1993 roku moja uwaga biznesowa była skupiona na czymś innym, to w 

branży skórzanej już nigdy później nie byłem w stanie nadgonić 

utraconego czasu. 
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REALIA WIELKICH ZMIAN 

(1989–1993) 
W prowadzeniu działalności handlowej coraz bardziej zaczęły 

przeszkadzać zmieniające się przepisy, rosnące cła i szybująca w górę 

inflacja, która zjadała sporą część zysków. Firmy powstawały i upadały w 

takim tempie, że trudno było w wielu przypadkach o budowanie 

trwałych relacji handlowych i biznesowych. Irytujące też stało się 

powszechne przyzwolenie na przekraczanie terminów płatności albo 

wręcz niepłacenie. Moja firma, jako producent zamawiający produkcję 

za granicą, musiała zapłacić najpierw przedpłatę przed rozpoczęciem 

produkcji, a potem całą kwotę jeszcze przed wysłaniem towaru do 

Polski. Oznaczało to w praktyce, że musiałem kredytować i producenta 

za granicą, i później odbiorców w Polsce, od których odzyskanie 

pieniędzy stawało się coraz trudniejsze.  

Budowałem coraz większą sieć odbiorców w całym kraju, co oczywiście 

dawało poczucie nieuzależniania się od kilku kluczowych klientów, ale 

też wymagało angażowania całego kapitału.  

Dawało się też zauważać znaczenie biznesu, który robi się „po układach” 

– ci, którzy mieli znajomości, mogli liczyć na lepsze kontrakty, 

zamówienia i terminową zapłatę. Na granicach działy się dantejskie 

sceny – kto nie miał zaprzyjaźnionego celnika, na odprawę czekał kilka 

dni, a sposób traktowania wręcz wymuszał dawanie łapówek. Nie raz 

byłem świadkiem, i potwierdzi to większość prowadzących działalność w 

tamtym czasie, jak chcący robić uczciwy biznes przedsiębiorcy posuwali 

się do zaniżania cen, aby przetrwać, co pozwalało zapłacić mniejsze cło, 

a przy tym korumpowali celników. Jednocześnie było powszechnie 

wiadomo, że w tym samym czasie tak tworzono przepisy, że pojawiały 

się chwilowe „okienka celne”, które pozwalały osobom mającym dostęp 

do informacji w gremiach rządowych przywieźć do Polski bez cła całe 

transporty elektroniki czy innych towarów. Wszystkie te wyzwania i 

szalone tempo funkcjonowania, zaczęły mnie skłaniać do zastanowienia 
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się, czy dobrze robię, że zajmuję się tylko jednym rodzajem biznesu. 

Doszedłem do przekonania, że nie jest zbyt mądrym stać na jednej nodze 

biznesowej i uzależnić się tylko od handlu. Coraz więcej też mówiło się o 

tym, że miliony ludzi będą musiały przekwalifikować się, zdobyć nowe 

zawody, kompetencje i umiejętności. Pojawiały się nowe branże, a wraz 

z nimi możliwości i nieznane wcześniej w Polsce propozycje zakupowe i 

biznesowe. 

Jednej z takich propozycji miałem okazję przyjrzeć się w 1992 roku, gdy 

pewnego razu zaproszono mnie na prezentację dotyczącą inwestowania 

w apartamenty wakacyjne, organizowaną przez firmę z Anglii. 

Prezentacja odbyła się w najlepszym hotelu w mieście i prowadził ją, 

robiący świetne wrażenie, wyjątkowo dynamiczny i przekonujący młody 

Anglik. Robił to tak dobrze i tak zachęcająco, że barwnie namalował 

obraz niekończących się wakacji, które będziemy spędzać wraz z jego 

firmą i sporo osób uczestniczących w pokazie podpisało umowę na 

moich oczach. Gdyby nie to, że i tak prowadziłem wyjątkowo 

podróżnicze życie, to prawdopodobnie kupiłbym i ja. Pamiętam to 

spotkanie tak dobrze, bo gdy nagradzano prezentera oklaskami, zagrała 

mi w sercu myśl, że praca, którą ten chłopak wykonuje, jest tym, co 

mógłbym robić. Wtedy nawet jeszcze nie przypuszczałem, że myśl ta 

zmaterializuje się tak szybko. 
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JEDEN TELEFON 
Nigdy nie zapomnę tego letniego dnia 1993 roku, gdy zadzwonił do mnie 

Robert – znajomy z Warszawy, którego poznałem dwa lata wcześniej na 

wycieczce handlowej do Seulu. Do dzisiaj dźwięczą mi w uszach słowa, 

które wtedy usłyszałem w słuchawce. Powiedział: „Słuchaj, jest do 

zarobienia kilkaset tysięcy – przyjedź”. 

Nie dyskutowałem i nie zadawałem pytań, tylko wsiadłem do 

samochodu i pojechałem do Warszawy, aby spotkać się z nim i 

dowiedzieć się, o co chodzi. Z perspektywy czasu wiem, że słowa, które 

usłyszałem przez telefon w jakimś sensie mnie zaprogramowały – mam 

na myśli kwotę, która padła. Jestem przekonany, że gdybym usłyszał, że 

jest do zarobienia parę złotych, to nie zadałbym sobie trudu, aby się nad 

tym w ogóle pochylić. Jednak usłyszałem, że jest do zarobienia spora 

suma i to skłoniło mnie to do tego, aby przejechać te 300 kilometrów 

tylko po to, aby się spotkać. Ponadto podczas kilkugodzinnej drogi 

myślałem właśnie o kilkuset tysiącach i o biznesie, który takie pieniądze 

generuje. 
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SPOTKANIE Z „KÓŁKAMI” 
Spotkałem się z Robertem w jego malutkim mieszkaniu na Woli i tam, w 

jego minikuchni, odbyła się najważniejsza dla mnie prezentacja 

biznesowa. Pamiętam, jak opowiadał, czego doświadczył dwa tygodnie 

wcześniej, gdy uczestniczył w seminarium biznesowym firmy, która 

właśnie wchodziła na polski rynek i miała zajmować się sprzedażą 

ubezpieczeń. Opowiadał o nieprawdopodobnych wręcz możliwościach, 

które właśnie się otwierają na polskim rynku, o wspaniałej perspektywie 

kariery w finansach oferowanej przez firmę, do której się przyłączył, o 

możliwościach zarobkowych, o luksusowych szkoleniach, podróżach i 

nagrodach. Był tak podekscytowany tym, co usłyszał, ludźmi, których 

poznał, wykładami, w których uczestniczył, że nie miało znaczenia, iż nie 

bardzo pamięta i rozumie, na czym w szczegółach ma polegać istota 

biznesu. Najbardziej urzekła go postać charyzmatycznego dyrektora z 

Austrii – Andreasa, który roztoczył ze sceny wizję wspaniałej przyszłości 

otwierającej się dla tych, którzy zaangażują się w to przedsięwzięcie. 

Z tego, co opowiadał, wynikało przede wszystkim to, że na tym etapie 

firma nie szuka agentów do sprzedaży ubezpieczeń, ale ludzi, którzy 

stworzą sieć dystrybucyjną i właśnie z tego miały wynikać największe 

pieniądze i inne korzyści. Kariera miała polegać na tym, że 

współpracownik mógł osobiście sprzedawać, za co otrzymywał prowizję, 

ale przede wszystkim mógł zapraszać inne osoby do przyłączenia się do 

biznesu i wtedy stawały się one członkami jego sieci, co dawało mu tzw. 

dodatek kierowniczy, wynikający z obrotów zespołu, który powstawał z 

dalszej rekrutacji i sprzedaży. Innymi słowy mówiąc, opłacało się 

osobiste oferowanie klientom polis emerytalnych, ale znacznie większe 

perspektywy wynikały z proponowania innym ludziom możliwości 

przyłączenia się do firmy i robienia tego samego.  

Robert na kartce papieru, na kiepsko oświetlonym stole kuchennym, 

rysował kółka rozrastające się przez „pączkowanie”, co miało 

zobrazować mechanizm powstawania sieci sprzedaży. W ten sposób 
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próbował mi wyjaśnić istotę formuły biznesowej, z którą zetknąłem się 

po raz pierwszy, a która nazywa się marketingiem sieciowym. 

Awans w strukturze firmy był uzależniony tylko od obrotów powstającej 

sieci i każdy musiał zacząć od tego samego miejsca w strukturze i 

przejścia przez tzw. seminarium podstawowe, które było organizowane 

centralnie w Warszawie. Kolejne poziomy w karierze osiągało się wtedy, 

gdy narastająco liczone obroty przekraczały określone progi, co 

zwiększało dodatek kierowniczy, uprawniało do uczestnictwa w 

szkoleniach, seminariach kierowniczych i dodatkowo gratyfikowane było 

coraz cenniejszymi nagrodami – złotymi zegarkami, spinkami z 

brylantami i podobnymi rzeczami. Nie wszystko z tłumaczenia Roberta 

rozumiałem, ale był tak podekscytowany i tak błyszczały mu oczy, że 

podjąłem decyzję, iż też wybiorę się na takie seminarium. 

Kilka dni później, latem 1993 roku, pojechałem do hotelu Boss, w 

podwarszawskim Miedzeszynie, aby wziąć udział w seminarium 

podstawowym. 

Firma, na szkoleniu której się znalazłem, była nową w Polsce firmą 

pośrednictwa ubezpieczeniowego, która poprzez swoich przedstawicieli 

miała sprzedawać polisy emerytalne i ubezpieczenia na życie 

amerykańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego, które dopiero co 

weszło na polski rynek. Właścicielami firmy organizującej seminarium 

byli przedsiębiorcy z Austrii, którzy od wielu lat tworzyli sieć sprzedaży 

na tamtejszym i sąsiednich rynkach. Już dwa lata przed oficjalnym 

rozpoczęciem działalności w Polsce zapraszali Polaków do kupowania 

polis emerytalnych w austriackiej firmie ubezpieczeniowej, aczkolwiek 

był to wtedy proceder nielegalny. Osoby chętne do zakupienia takiego 

ubezpieczenia i ewentualnie do rozpoczęcia współpracy, musiały 

pojechać do Wiednia na organizowane tam szkolenie i wpłacić kwotę 

składki ubezpieczeniowej w znacznej wysokości w austriackich 

szylingach – ówczesnej walucie obowiązującej w Austrii. Ponieważ było 

to niezgodne z polskim prawem dewizowym, firma czekała, aż zacznie 

działać w Polsce jakieś zachodnie towarzystwo ubezpieczeniowe, która 

będzie oferowało polisy emerytalne, aby móc zostać ich dystrybutorem. 
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Tak też się stało w 1993 roku, gdy chwilę wcześniej, jedna z największych 

wtedy instytucji finansowych świata – amerykański koncern finansowy, 

założył w Polsce firmę ubezpieczeniową. 

W seminarium uczestniczyło około 30 osób i wizja, którą zobaczyłem, to 

wszystko, co mi przedstawiono, perspektywy, które nakreślono, 

wywołały we mnie uczucia, których chyba nigdy wcześniej nie doznałem: 

radość, szczęście, euforia i idące za tym pragnienie działania. 

Tak jak Roberta – najbardziej zachwyciły mnie wykłady motywacyjne i te 

mówiące o przyszłości, które prowadził dyrektor z Austrii – Andreas, 

który był w zasadzie kluczem całego szkolenia i to nim byli zauroczeni 

wszyscy uczestnicy. Wysoki, postawny, bardzo dobrze zbudowany 

mężczyzna, o śniadej skórze, czarnym wąsie i włosach, przypominający 

urodą bardziej Węgra lub mieszkańca południowych Włoch. Nosił 

świetnie skrojony garnitur, złoty dyrektorski zegarek, lśniące, podkute 

buty i tak jak zauważył wcześniej Robert, do każdego wykładu zakładał 

inny krawat.  

Mówił donośnym głosem, z mocą i pewnością siebie, która korelowała z 

perfekcyjne opanowaną mową ciała. Miało się wrażenie, że oto pojawił 

się mąż opatrznościowy, który przychodzi z życiową szansą. 

Pozostali prowadzący, Polacy, byli jego współpracownikami i pomagali w 

części zajęć i sprawach organizacyjnych firmy. Dystans, jaki dzielił ich 

kompetencje na scenie od charyzmy Andreasa był ogromny i gdyby nie 

ten człowiek, seminarium nie miałoby prawa się udać. 

Byłem tak oczarowany, że zrodziło się we mnie wielkie pragnienie, aby 

współtworzyć tę firmę, stać się jednym z wiodących liderów i nauczyć się 

występować na scenie tak jak człowiek, którego tam oglądałem. 

Namalował się w mojej głowie obraz wspaniałej przyszłości, rozwoju i 

zdobywania coraz to nowych kompetencji i umiejętności, życia wśród 

pozytywnie nastawionych ludzi, podróży do egzotycznych miejsc i 

komfortu związanego z brakiem ryzyka finansowego czy finansowej 

presji. Jednak przede wszystkim chciałem być, tak jak kilkanaście lat 

wcześniej w harcerstwie, liderem w tym biznesie i prowadzić inspirujące 

wystąpienia dla dużo większej publiczności. 
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Zobaczyłem też wielką przewagę tworzenia sieci w oparciu o marketing 

sieciowy nad budową sieci w biznesie tradycyjnym, czym zajmowałem 

się już od kilku lat. Ta nowa idea pozwalała budować sieć bez ryzyka, bez 

inwestowania swoich środków, nie martwiąc się o rozliczenia 

kontrahentów, system informatyczny, umowy z dostawcami i tak dalej. 

Rozmowy handlowe i prezentacje można było prowadzić w dowolnym 

miejscu, posługując się kartką papieru i ewentualnie kilkoma folderami, 

a ich skuteczność uzależniona była od umiejętności, które z kolei 

wynikały z doświadczenia. 
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WIELKA OBIETNICA MLM 
Dostrzegłem też od razu w marketingu sieciowym analogię do 

harcerstwa. Dokładnie tak samo jak wcześniej w harcerstwie, miałem tu 

najpierw stworzyć mały zastęp, potem drużynę, później wyłonić liderów 

i zorganizować pracę dla rozrastającego się zespołu. Tu również liczyło 

się danie pozytywnego przykładu i dzielenie się swoją wiedzą z 

początkującymi.  

Moje pierwsze wyobrażenia o nowym biznesie budowałem też na bazie 

doświadczeń domokrążcy z Anglii i skojarzeniach ze sprzedażą 

długopisów. Podobnie jak wtedy musiałem się nauczyć rozmowy 

handlowej, wprawdzie trochę dłuższej, ale za to po polsku i uruchomić 

statystykę. Przez chwilę miałem nawet pomysł, że tak jak wtedy w 

Londynie, tak i teraz, wezmę torbę pełną wniosków ubezpieczeniowych, 

zamiast długopisów, pójdę na ulicę i będę pukał do drzwi. Prawdę 

mówiąc, gdyby powiedziano mi, że tak mam właśnie zrobić, zrobiłbym 

to bez wahania, a że znałem już potęgę Pierwszego Prawa Marketingu – 

„im szybciej chodzisz, tym więcej zarabiasz”, znając siebie, miałbym z 

tego rezultaty. 

W sposób szczególny zauroczyła mnie idea tego biznesu: „naucz się, 

naucz innych i naucz innych jak oni mają uczyć kolejnych…”, która 

oznaczała, że tylko pomagając innym i stając się lepszym, można było 

odnieść trwały sukces. Ten trwały sukces miał oznaczać styl życia 

nieosiągalny w większości zawodów czy biznesów, komfort pracy w 

dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, z wybranymi przez siebie ludźmi 

i przede wszystkim oznaczał „dochód pasywny”, czyli prowizje 

wypłacane przez lata z raz wykonanej pracy. Dużo później zetknąłem się 

z bardzo trafnym ujęciem wielkiej obietnicy marketingu sieciowego, 

która wyraża się w następującym zdaniu: „Jeśli przez najbliższe dwa, trzy 

lub cztery lata będziesz robić rzeczy, których ludzie robić nie chcą, to już 

do końca życia będziesz mógł robić rzeczy, których ludzie robić nie 

mogą”.  
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Rzuciłem się zatem w wir pracy w nowym biznesie. Informowałem kogo 

się dało o nowych możliwościach, mając oczywiście na myśli nie tyle 

sprzedanie im ubezpieczenia, ile zaproponowanie współpracy. 

Kandydatów woziło się co dwa tygodnie na seminaria podstawowe do 

Warszawy, które z każdą kolejną edycją były coraz liczniejsze. Jeszcze w 

1993 roku przeniosły się z hotelu Boss do Pałacu Kultury i Nauki w 

centrum Warszawy, gdzie co dwa tygodnie szkoliło się około 500 nowych 

współpracowników. 

Po każdym z takich seminariów wracałem jak na skrzydłach, które rosły 

wraz z pewnością, że znalazłem się w najlepszym miejscu i czasie, w 

jakim mógłbym się znaleźć. Byłem przy tym przekonany, że jestem też 

właściwą osobą, która może w tym biznesie osiągnąć szczyty. 
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NIE BĘDZIESZ PROROKIEM 

WE WŁASNYM DOMU 
Kiedy jednak wracałem do mojego rodzinnego Poznania, stałem przed 

bardzo poważnym wyzwaniem. Przybywało współpracowników, a wraz 

z nimi pytań dotyczących produktów, biznesu, argumentacji 

sprzedażowej i rekrutacyjnej. Pojawiało się też wiele wątpliwości, które 

współpracownicy przynosili ze swoich spotkań i one również zasiewały 

w moim sercu ziarna niepewności. Miałem więc, pewnie jak każdy 

początkujący w marketingu sieciowym, chwile słabości, zwłaszcza gdy na 

te pytania i wątpliwości nie mogłem sobie ani innym udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi. Miało to miejsce zwłaszcza w pierwszych 

miesiącach pracy, gdy mimo mojego zaangażowania, rezultaty pracy 

mojego zespołu nie były satysfakcjonujące. Jak się później 

zorientowałem, działo się tak w dużej mierze dlatego, że byłem jedyną 

osobą, która regularnie jeździła na seminaria podstawowe, gdzie można 

było zyskać wiedzę, odpowiedzi na pojawiające się w pracy pytania i 

przede wszystkim podładować akumulatory. 

Seminaria te były w zasadzie jedynym miejscem, gdzie można było uczyć 

się tego biznesu, naładować się pozytywną energią i oczywiście uzyskać 

wiele odpowiedzi. Sęk w tym, że o ile wszyscy mieli obowiązek pojawić 

się na takim seminarium, rozpoczynając współpracę, to nie było 

obowiązku, aby pojawiać się tam po raz kolejny. 

Dobrze wiemy, że z wykładów i szkoleń, w których uczestniczymy, 

zapamiętujemy zazwyczaj niewiele. Uważa się nawet, że w najlepszym 

przypadku będzie to co najwyżej 20 procent, co oznacza, że uczestnictwo 

w szkoleniu po raz kolejny i powtarzanie go daje szansę, aby usłyszeć i 

zapamiętać kwestie, które umknęły nam za pierwszym razem.  

Dla mnie, który potraktowałem ten biznes poważnie od pierwszego dnia, 

a jednocześnie byłem wychowany na obowiązkowym uczestnictwie w 

zbiórkach harcerskich i treningach sportowych, było oczywiste, że na te 

seminaria trzeba po prostu jeździć.  
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Nie wyobrażałem sobie, jak można byłoby wysłać na takie seminarium 

swojego współpracownika, a samemu tam się nie pojawić. Nie 

pojmowałem, jak można nie towarzyszyć mu w czasie zajęć i co czasami 

dużo ważniejsze – podczas rozmów kuluarowych, w szczególności w 

sobotę wieczorem, gdy emocje zdają się być rozgrzane do czerwoności. 

Moje regularne, co dwutygodniowe wyjazdy na seminaria dały mi 

możliwość zdobycia wiedzy, nauczenia się i zapamiętania prowadzonych 

zajęć, co z kolei pozwoliło mi później prowadzić takie seminaria 

samodzielnie.  
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POLSKI PIES OGRODNIKA 
Niestety większość osób, które przyjeżdżały na seminarium podstawowe 

odpadała w ciągu zaledwie kilku dni, gdy tylko po powrocie do domu 

zderzyli się z argumentami na „nie”, różnymi wątpliwościami i nie byli 

ich w stanie odeprzeć.  

Dodam zresztą, że w tamtym czasie, w dobie przed Internetem, gdy na 

rynek wchodziły pierwsze zachodnie firmy, naprawdę dużą sztuką było 

przekonać kogoś do kupienia produktu w postaci ubezpieczenia na życie 

czy wieloletniego programu oszczędnościowego i wpłacania pieniędzy 

do jakiejś nieznanej firmy, która ma siedzibę za oceanem. 

Naturalne były zatem zarzuty stawiane przez wielu oponentów, że z 

pewnością jest to działalność oszukańcza, nielegalna, a jeśli nawet by tak 

nie było, to nie będzie można na tym zarobić. Bardzo wiele osób 

stwierdzało, że ich zdaniem, ktoś kto się jej podejmuje, będzie musiał 

później tłumaczyć się oszukanym klientom, gdy ci na przykład nie 

dostaną odszkodowania w razie wypadku lub ich rodziny w razie śmierci. 

Uważano, że to nie jest w porządku, jeśli znajomym proponuje się 

również rozpoczęcie współpracy i niejednokrotnie dało się słyszeć „nie 

będę w to wciągał znajomych”. Szczególnie ten ostatni argument był dla 

mnie absolutnie nie do pojęcia. Jeśli bowiem mamy jakąś atrakcyjną 

możliwość, która może być szansą dla innych ludzi, może nawet większą 

niż dla nas samych, to dlaczego się nią nie podzielić, dlaczego nie 

przekazać tej wiadomości innym? Równolegle przecież ludzie szukali 

pomysłów na biznes, możliwości, informacji i kontaktów. Gotowi byli 

ponosić wielkie ryzyko i trud, aby rozpocząć nowe przedsięwzięcie i byli 

wdzięczni, gdy ktoś powiedział im o jakimś atrakcyjnym towarze, który 

można kupić, a później sprzedać z zyskiem. Później doszedłem do tego, 

że kluczem było myślenie w kategoriach – „on będzie na mnie zarabiał” 

albo „ja będę na niego pracował”. W tamtym czasie brało się to jeszcze 

ze schedy po minionym systemie, w którym „prywaciarz” nie był godny 

szacunku. 
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Dość szybko zrozumiałem, że najgorszą rzeczą, jaką mógłbym w takich 

sytuacjach zrobić, to przyjąć ich odmowę do siebie i potraktować to jako 

odrzucanie mnie. Tę barierę miałem na szczęście pokonaną już dużo 

wcześniej podczas sprzedaży długopisów i później podczas zajmowania 

się handlem. Wytłumaczyłem też sobie, że przecież nie wszyscy mogą 

zajmować się tym co ja, nie wszyscy to zrozumieją i nie każdy ma te same 

pragnienia, które były moją motywacją. Prozaicznie – każdy ma swoje 

powołanie, swoją życiową drogę, miejsce, w którym aktualnie się 

znajduje i być może nigdy nie będzie odczuwał potrzeby zmiany i 

robienia czegokolwiek innego. Przyjąłem, że ludzie, którzy odmawiali, po 

prostu rezygnują z bardzo wyjątkowej możliwości i nie odmawiają mi, 

ale sobie. 

Co jednak ciekawe, o ile to powyżej dało się wytłumaczyć, to 

zastanawiający był fakt, że osoby, które odmawiały skorzystania z 

możliwości, którą im się przedstawiało, nie były chętne, aby dowiedział 

się o tym ktoś z ich najbliższego środowiska lub rodziny. Mało tego – 

bardzo często zachowywali się tak, jakby chcieli wręcz zniechęcić osobę, 

która do nich z tą propozycją przyszła i niejednokrotnie robili to bardzo 

skutecznie. Sformułowałem wtedy pojęcie „polskiego psa ogrodnika”, 

który tak samo jak zwykły „pies ogrodnika” „sam nie zje i drugiemu nie 

da” i jeszcze dodatkowo „obrzydzi”. 
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„NIKT CI NIE ODBIERZE TEGO,  

CZEGO SIĘ TU NAUCZYSZ” 
Nieraz, gdy nasłuchałem się argumentów i historii opowiadanych przez 

moich współpracowników, którzy odpadali właśnie z powodu 

wątpliwości czy świadomego zniechęcania przez swoich rozmówców, 

jechałem na seminarium do Warszawy tylko po to, aby podładować 

akumulatory. W tym miejscu przywołam postać Marka, wujka Roberta, 

którego poznałem w 1993 roku. To właśnie on pokazał mu marketing 

sieciowy i zaprosił do współpracy. Był ode mnie jakieś 13 lat starszy i 

zajmował się w swoim życiu wieloma różnymi biznesami: prowadził 

restaurację, hotel i firmę budowlaną. Bardzo ceniłem jego niezwykle 

pozytywne nastawienie i zdolność snucia pozytywnych prognoz na 

przyszłość. Kilka razy spotkałem się z nim w gorszych dla mnie 

momentach, w lodziarni, do której zapraszał mnie, wiedząc, że jestem 

łasuchem. 

Pamiętam, jak pewnego razu powiedział mi słowa, które okazały się 

prorocze. Powiedział mi mianowicie, abym nie ustawał w działaniu i się 

nie poddawał, bo to, czego się w tym biznesie nauczę, nikt mi nie 

odbierze i wiedza, którą tutaj zdobędę pozwoli mi lepiej robić każdy inny 

biznes lub jakąkolwiek inną aktywność zawodową. Używał ciekawego 

porównania do postawy kaczki, po której piórach spływa padający 

deszcz. Argumenty negatywne podobne są do owego deszczu – nie 

mamy wpływu na to, że będą się pojawiały, ale możemy nie przyjmować 

ich do siebie i nauczyć się, aby spływały po nas właśnie jak po kaczce.  

Cztery lata później Marek ciężko zachorował na nowotwór i niestety 

zmarł, a wraz z jego odejściem firma straciła kogoś, kto być może 

uchroniłby ją przed tym, co miało się wydarzyć kilka lat później. Był 

człowiekiem,  
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którego bardzo ceniłem za spokój i opanowanie, a w tamtym czasie 

miałem też z jego strony wiele pomocy. To zaś, że warto nie ustawać w 

zdobywaniu wiedzy, kompetencji i umiejętności, bo przydadzą się 

później, sprawdziło się wielokrotnie i książka, którą właśnie czytasz, jest 

również tego wyrazem. 
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NA SCENIE 
Mimo lepszych i gorszych chwil, nie ustawałem w działaniu, a wiedząc, 

że nikt mi w moim rodzinnym mieście nie pomoże, bardzo szybko, bo 

już po dwóch miesiącach pracy, postanowiłem się usamodzielnić. 

Nie czekając, aż ktokolwiek do mnie przyjedzie i wytłumaczy 

rozrastającej się grupie współpracowników, jak powinno się robić ten 

biznes, postanowiłem poprowadzić tak zwane spotkania informacyjne, 

czyli prezentacje biznesu dla zaproszonych gości. Sporządziłem sobie 

konspekt tego, co chcę powiedzieć i poprosiłem znajomego dyrektora 

szkoły, by udostępnił mi jedną z klas, gdzie zorganizuję pierwsze 

spotkanie. Kilka dni wcześniej udałem się do tej klasy sam, kiedy nikogo 

poza woźnym już nie było w szkole, aby wczuć się w rolę i ją przećwiczyć. 

Stanąłem przy tablicy, przed pustą salą i posługując się kredą, ćwiczyłem 

prezentację. Wreszcie nadszedł ten szczególny dzień – dzień mojej 

pierwszej prezentacji biznesowej dla większej grupy. Pamiętam go jak 

dziś, bo gdy wszedłem do sali sporo przed czasem, wszystkie miejsca były 

już zajęte. Zobaczyłem 30 par oczu, jak mi się zdawało – żarłocznie 

wpatrzonych we mnie i zapomniałem wszystkiego, absolutnie 

wszystkiego, co chciałem powiedzieć... Okazało się, że moje 

doświadczenie z prowadzenia harcerskich gawęd czy sportowych 

treningów wymaga jednak przemodelowania i zdobycia nowych 

kompetencji, ponieważ przyszło mi stanąć przed grupą obcych osób, 

wśród których nie wszyscy mieli pozytywne nastawienie. Pamiętam, że 

tego wyjątkowego dnia, podczas mojej pierwszej, fatalnej prezentacji, 

tak drżały mi nogi, że było to widać na nogawkach spodni. Ostatnim 

ratunkiem okazał się przygotowany wcześniej konspekt, który po prostu 

odczytałem. Wyjaśnię w tym miejscu młodszym czytelnikom, że nie było 

wtedy komputerów, laptopów, rzutników multimedialnych, a flipchart z 

kartkami był rzadkością. W profesjonalnych salach konferencyjnych były 

na wyposażeniu co najwyżej tzw. rzutniki folii, które pozwalały przenieść 

na ścianę obraz rysowany przez prelegenta na rolce folii lub wyświetlić 

to, co zostało wcześniej przygotowane. Tego dnia moi pierwsi 
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współpracownicy, którzy zaprosili na prezentację swoich znajomych, 

musieli ich zapewne przepraszać za nieudane spotkanie. Po tym 

dramatycznie nieudanym spotkaniu, zrobiłem jednak kolejne, już trochę 

lepsze, potem kolejne i kolejne... W efekcie wkrótce prowadziłem 

spotkania informacyjne codziennie, w różnych miejscach, miastach i dla 

różnej publiczności i bardzo szybko doszedłem w nich do perfekcji. 

Znając tekst na pamięć, zacząłem doskonalić umiejętność posługiwania 

się mową ciała, wchodzenia w interakcje z uczestnikami, zadawania im 

pytań i wraz z tym obserwowałem wzrost mojej skuteczności. 

Po kilku kolejnych miesiącach, na przełomie 1993 i 1994 roku, 

wynająłem biuro w centrum miasta, które było pierwszym biurem poza 

Warszawą i zatrudniłem personel do obsługi dokumentacji, którą trzeba 

było wysyłać pocztą do centrali firmy. Okazało się to bardzo trafną 

inwestycją, ponieważ pojawiło się wreszcie stacjonarne miejsce, z salą 

konferencyjną, gdzie można było zaprosić swoich gości i pokazać, że 

firma „nie jest w teczce”, co miało w tamtym czasie bardzo duże 

znaczenie. Biuro stało się nie tylko jednostką obsługi administracyjnej 

regionu, ale też miejscem spotkań współpracowników i wyłaniającej się 

z wolna kadry. 

W lutym 1994 roku jako pierwszy dostałem zgodę firmy na uruchomienie 

lokalnie w Poznaniu takich samych seminariów podstawowych jak w 

Warszawie. Pamiętam rozpierającą mnie dumę, że oto dane mi będzie 

poprowadzenie tych samych inspirujących wystąpień, które w 

Warszawie prowadził dyrektor Andreas. Czułem ogromne pragnienie, 

aby posiąść umiejętność występowania przed wielką publicznością, a 

intuicja podpowiadała mi, że to jest właśnie to, czym powinienem się 

zajmować. 

Zorganizowałem więc pierwsze seminarium podstawowe i spośród 

najbardziej aktywnych współpracowników dobrałem osoby, które miały 

je poprowadzić razem ze mną. Od tamtego czasu, przez wiele kolejnych 

lat, co drugi weekend szkoliliśmy na miejscu od kilkudziesięciu do stu 

kilkudziesięciu nowych współpracowników. Wyłoniła się kadra 

wykładowców, którzy powielali schemat szkoleniowy opracowany dla 
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całej Polski. Nauczyłem się już wtedy prowadzić wystąpienia inspiracyjne 

i motywacyjne, które tak dotykały uczestników, że zazwyczaj kończyły 

się oklaskami na stojąco. Choć nie mówiło się jeszcze o sile opowieści, a 

takie pojęcie jak storytelling było całkowicie nieznane, ja już wtedy 

opowiadałem poruszające historie, które do dzisiaj mają tę samą 

wartość i tak samo oddziałują na słuchaczy. Wkrótce zacząłem być 

zapraszany do innych ośrodków, aby tam poprowadzić szkolenia i 

wspomóc lokalną kadrę. 
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SEMINARIUM KIEROWNICZE 

W BADEN 
W ciągu dwóch miesięcy od mojego przyłączenia się do biznesu i 

rozpoczęcia aktywnej działalności osiągnąłem pierwszy szczebel 

kierowniczy, a w ciągu kolejnych trzech następny. Dało mi to możliwość 

uczestniczenia w specjalnym seminarium kierowniczym, które miało 

miejsce jesienią 1993 roku w Austrii. 

Pamiętam, jak w niewielkiej grupie, zimową porą, jechaliśmy pociągiem 

do Wiednia i pełni ekscytacji snuliśmy wyobrażenia o tym, czego się tam 

dowiemy i jakie recepty na bardziej skuteczne działanie zostaną nam 

wyjawione. Jechał też z nami Roman C. – prawa ręka dyrektora 

Andreasa, który już wtedy dał się poznać jako zakochany w sobie narcyz. 

Z czasem, w miarę jak zwiększały się jego dochody, manifestował, że ma 

innych za gorszych i głupszych, a w kolejnych latach wywarł wielki, 

niestety negatywny wpływ na firmę i bardzo wielu ludzi. Z tamtej 

podróży zapamiętałem go z powodu wyciągniętego dresu, który, mam 

wrażenie, wyrażał jego ówczesny stan, i ze sposobu, w jaki odnosił się do 

swojej żony, a którego nie dało się zaakceptować. 

To pierwsze seminarium kierownicze było dla mnie szczególnie ważne i 

wywarło na mnie wielkie wrażenie. Mimo że w ciągu ostatnich kilku lat 

zwiedziłem kawał świata i obróciłem bardzo dużymi sumami, a 

perspektywy biznesu handlowego, który prowadziłem były ogromne, to 

właśnie podczas tego seminarium zacząłem lepiej rozumieć, że biznes 

sieciowy, do którego się przyłączyłem, otwiera przede mną dużo większe 

możliwości. Może nawet nie potrafiłem tego w pełni zracjonalizować, ale 

czułem, że dzieje się w moim życiu coś naprawdę niezwykłego, a emocje, 

które mi towarzyszyły, nie pozwalały zasnąć, rozbudzały wyobraźnię i 

uwalniały marzenia o wspaniałym, pełnym pasji życiu, które jest na 

wyciągnięcie ręki. Tam też dowiedziałem się o ludziach, którzy w tym 

właśnie biznesie działają od wielu lat i osiągnęli sukcesy zapewniające im 

życie, o którym każdy z nas marzył.  
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Seminaria te wkrótce stały się tradycją i odbywały się regularnie dla 

nowej kadry kierowniczej w Baden pod Wiedniem, na zamku Schloss 

Weikersdorf. W kolejnych latach kilkudziesięciu kierowników i 

dyrektorów, którzy awansowali w mojej sieci, uczestniczyło w tych 

seminariach, a dla mnie nadszedł czas na ich współprowadzenie.  

Zamek Schloss Weikersdorf to niezwykłe miejsce. W wielkim, świetnie 

utrzymanym zamku, którego korzenie sięgają XIII wieku, umieszczono 

luksusowy hotel z pięknymi salami konferencyjnymi i ekskluzywnym spa. 

Zamek otoczony jest wielohektarowym, przepięknym ogrodem 

różanym, którego zapach od wiosny do późnej jesieni czuć w każdym 

pokoju. Kiedy po latach byłem już prezesem swojej firmy tworzącej sieć 

w branży finansowej, jedną z najważniejszych obietnic, które złożyłem 

swoim współpracownikom i na spełnieniu której bardzo mi zależało, było 

zorganizowanie w tym samym zamku seminarium dla najlepszych 

liderów. Nastąpiło to w 2011 roku i z dumą mogę powiedzieć, że było to 

bardzo profesjonalne szkolenie rekrutacyjne połączone z nagraniami na 

kamerę, szczegółową analizą i nie mam wątpliwości, że ci, którzy w nim 

uczestniczyli, będą je pamiętać do końca życia. 
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MOMENTUM 
Z końcem 1993 roku, po powrocie z seminarium kierowniczego, biznes 

zaczął się rozwijać w coraz szybszym tempie i był coraz lepiej 

zorganizowany. Dało się też zauważyć, że zaczęli się do niego przyłączać 

coraz lepszej jakości współpracownicy – przedsiębiorcy, prawnicy, osoby 

na wysokich stanowiskach i ludzie cieszący się wysoką pozycją 

społeczną. Ilość spotkań, które przeprowadzaliśmy, seminariów, które 

gromadziły coraz więcej uczestników, wywołała tzw. MOMENTUM, czyli 

lawinowy wzrost biznesu. Przekładało się to w oczywisty sposób na 

wzrost sprzedaży, a tym samym prowizji. Codziennie prowadziłem 

grupowe spotkania informacyjne, jeżdżąc po całej Polsce, a w weekendy 

szkoliłem nowych współpracowników. Równolegle z nimi zacząłem 

organizować szkolenia dla liderów i tworzyć spójny, bardzo efektywny 

system edukacyjny.  

Odpoczynkiem były dla mnie wyloty na Daleki Wschód, a fakt posiadania 

przeze mnie firmy handlowej, która również się rozwija i regularnie 

wystawia na Targach Poznańskich, dawał mi bardzo mocne argumenty 

w rozmowach z tymi, którzy podważali sens działalności w marketingu 

sieciowym. Byłem w tej materii bardzo pomocny dla moich 

współpracowników, którzy często wykorzystywali moją pozycję i 

doświadczenie do przekonywania osób, dla których sami nie byli 

autorytatywni.  

Te atuty pozwalały mi też być bardzo skutecznym w rozmowach z 

przedsiębiorcami, z którymi zazwyczaj znajdowałem wspólny język, a 

którzy potrzebowali popartego doświadczeniem wyjaśnienia, jaka jest 

różnica w tworzeniu sieci w biznesie tradycyjnym a marketingu 

sieciowym. Po pewnym czasie, wraz z osiąganiem kolejnych szczebli w 

karierze i wzro- 
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stem zarobków z sieci, przestały się zdarzać sytuacje, aby podczas 

prowadzonych przeze mnie prezentacji indywidualnych czy wystąpień 

przed większą publicznością ktokolwiek pozwalał sobie na ostrą 

polemikę, o ataku nie wspominając. 



106 

USA 
Austriacka firma pośrednictwa finansowego, w której działałem, 

sprzedawała polisy w oparciu o marketing sieciowy i jednocześnie była 

filią amerykańskiego koncernu finansowego.  

Latem 1994 roku wraz z wąską grupą najprężniej działających 

menedżerów wziąłem udział w finansowanym przez firmę wyjeździe do 

USA, gdzie dostaliśmy zaproszenie do odwiedzenia siedziby tego 

koncernu i giełdy nowojorskiej. 

Po wcześniejszym, kilkudniowym wypoczynku na Dominikanie, która w 

tamtym czasie była polskim turystom całkowicie nieznana, 

wylądowaliśmy na lotnisku w Nowym Jorku. Zaproszenie wystawione 

przez koncern pozwoliło uzyskać amerykańskie wizy na 10 lat, bez 

jakiejkolwiek wizyty w ambasadzie i rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania 

oficerów imigracyjnych na granicy kończyły się po informacji, że 

będziemy gośćmi tej instytucji. Zakwaterowano nas w ekskluzywnym 

hotelu Marriott na Times Square w samym sercu miasta, zorganizowano 

przeloty helikopterem i zwiedzanie najbardziej znanych obiektów z 

istniejącymi jeszcze wtedy wieżami World Trade Center, które zawaliły 

się kilka lat później. Jednak największe wrażenie wywarła na mnie wizyta 

w siedzibie koncernu, który nas zaprosił i to, czego się tam wtedy 

dowiedziałem. 

W 70-piętrowym drapaczu chmur, położonym w finansowej dzielnicy 

Manhattanu, nieopodal giełdy nowojorskiej, zostaliśmy przywitani jak 

wyjątkowi goście. Traktowano nas w sposób szczególny, ponieważ 

pracowaliśmy dla firmy-córki koncernu, która chciała podbijać rynek 

Europy Środkowo-Wschodniej, a rezultaty, które dotąd uzyskaliśmy, 

sięgały 90% obrotów tej firmy w Polsce. Na ostatnim piętrze wieżowca 

w eleganckiej sali konferencyjnej z widokiem na praktycznie cały Nowy 

Jork spotkaliśmy się z ludźmi, którzy odpowiadali za marketing firmy i po 

części oficjalnej mieliśmy możliwość rozmów kuluarowych. Od mojego 

rozmówcy, około 60-letniego bardzo doświadczonego menedżera, 

usłyszałem, jak bardzo dynamicznie rozwija się biznes oparty o 
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marketing sieciowy we wszystkich krajach, w których działają. 

Dowiedziałem się też, co zainteresowało mnie w sposób szczególny, że 

w Ameryce Południowej, gdy przed laty wprowadzano reformę 

emerytalną, największy biznes zrobiły firmy, które wykorzystały ten 

właśnie system dystrybucyjny. Ponieważ reforma emerytalna była 

jednym z najważniejszych tematów, które poruszaliśmy na naszych 

szkoleniach i właśnie z nią wiązaliśmy rozwój naszej działalności, 

wypowiedź mojego rozmówcy bardzo mnie podekscytowała. Ta 

rozmowa niezwykle mnie umocniła w przekonaniu, że to, co oferujemy, 

dotyczy rozwiązania problemu milionów ludzi. A zbliżająca się reforma 

emerytalna i nasza rola dystrybutora, musiały oznaczać, że szykuje się 

naprawdę wielki biznes. 
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ROZŁAM 
Wróciliśmy z USA do Polski pełni euforii, umocnieni i przekonani, że 

jesteśmy w najlepszej firmie na świecie, która stwarza dla nas największą 

z możliwych szans i że w tym zespole możemy naprawdę wszystko. 

Wtedy wydarzyło się coś, czego nie przewidywałem – stałem się 

świadkiem, a jednocześnie uczestnikiem wielkiego rozłamu, który 

uświadomił mi, co może się dziać, gdy w rachubę wchodzą bardzo duże 

pieniądze. Andreas – dyrektor z Austrii, ten sam, który zachwycił mnie 

swoimi występami na scenie i stał się dla mnie wzorem i biznesową 

wyrocznią, zwołał spotkanie kadry, na którym oznajmił, że podjął decyzję 

o odłączeniu się od swoich macierzystych struktur austriackich i 

powołaniu nowej firmy z siedzibą w Warszawie. Było to dla nas 

jednocześnie zaproszenie do współtworzenia tego nowego podmiotu i 

odejścia od dotychczasowej firmy. 

Swoją decyzję uzasadnił tym, że jego koledzy, dyrektorzy z Austrii, 

którym nie udała się budowa struktur w Polsce, są coraz bardziej 

zazdrośni z powodu sukcesu, który osiągnęliśmy. Twierdził, że chcą 

wycofać się z obietnic dotyczących premii finansowych, które mieliśmy 

już niedługo otrzymywać z tytułu udziału w zysku, jako przyszli 

dyrektorzy w Polsce. Wraz z nim miał też odejść Maks – główny 

informatyk z Austrii, który odpowiadał za system liczący prowizje dla 

współpracowników i który, jak się potem okazało, zrobił jego kopię. 

Andreas złożył nam obietnicę, że staniemy się udziałowcami nowej firmy 

i będziemy uczestniczyli w jej zyskach. Roztoczył jeszcze wspanialszy 

obraz i wizję przyszłości niż dotąd. Mówił o biznesie, który rozrośnie się 

na inne kraje, o szkoleniach, które będziemy prowadzili w egzotycznych 

miejscach, o dobrobycie, który nas czeka i stylu życia, o którym tylko 

nieliczni mieli odwagę marzyć. 

Praktycznie wszyscy jak jeden mąż zgodziliśmy się pójść za naszym 

liderem, który, jak to z perspektywy lat oceniam, był jednym z 

najbardziej charyzmatycznych ludzi, jakich dotąd poznałem. 

Zaakceptowaliśmy go jako prezesa nowej firmy i zgodziliśmy się przyjąć 
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formułę, że z zysku, który firma będzie wypracowywała, 60% otrzyma 

właśnie on, a pozostałe 40% zostanie podzielone na kadrę dyrektorów, 

która wraz z rozwojem firmy miała się powiększać.  

Miało to następować już wkrótce, bo temat problemu związanego z 

brakiem kultury oszczędzania na przyszłość swoją lub dzieci był coraz 

bardziej nagłaśniany w mediach, podobnie jak ten dotyczący 

zabezpieczenia w razie śmierci lub wypadku – a takie produkty właśnie 

oferowaliśmy. Perspektywy polskiego rynku w kontekście zapowiadanej 

reformy emerytalnej były wręcz niewyobrażalne. Wyrażały je sumy 

liczone w setkach miliardów obrotu, a liczba potencjalnych klientów była 

szacowana na jakieś 20 milionów.  

Z chwilą powstania nowej firmy emocje sięgnęły zenitu. Dla mnie 

osobiście były one o tyle szczególne, że ogłoszono konkurs na nazwę 

nowej firmy i to ja stałem się jej autorem, co dawało mi przez kolejne 

lata szczególny motyw do utożsamiania się z nią. 

Wkrótce potem awansowałem na stanowisko dyrektora, gdzie w 

liczącym dopiero kilka osób gremium, byłem najmłodszy... 

Tak więc opuściliśmy firmę z Austrii, w której została mało znacząca 

garstka współpracowników, którzy pojawili się w tym biznesie w wyniku 

mało skutecznych działań innych dyrektorów z Austrii, o których mówił 

Andreas. 
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SYSTEM 
System pracy, w którym działałem, od strony zasad awansu i rozliczeń 

finansowych, był tak zwanym systemem addycyjnym, co oznaczało, że 

awans na kolejne szczeble kariery był liczony narastająco od chwili 

pojawienia się w firmie. Oznaczało to w praktyce tyle, że nie można było 

spaść na niższe stanowisko, a każda wykonana praca zbliżała 

współpracownika do kolejnego awansu. Liczyła się oczywiście osobista 

sprzedaż plus sprzedaż całego zespołu. Jak w każdej firmie marketingu 

sieciowego oznaczało to, że najszybciej w karierze mogli rozwijać się ci, 

którzy pozyskiwali nowych współpracowników, czyli budowali strukturę. 

Ponieważ tworzyliśmy ogólnopolski, spójny system edukacyjny, 

wystarczyło nowych kandydatów skierować na dowolne seminarium 

podstawowe, które odbywało się w kilku ośrodkach. Później, na 

zasadach duplikacji, rolą nowych współpracowników było zachęcanie 

kolejnych osób spośród swoich kontaktów, do zrobienia dokładnie tego 

samego i przyjazdu na seminarium podstawowe. Ci zaś, którzy nie 

potrafili lub nie czuli się na siłach tworzyć struktury, mogli uzyskiwać 

całkiem atrakcyjne prowizje z tytułu sprzedaży polis ubezpieczeniowych. 

Doskonale wiedzieliśmy, że dobrze poprowadzone seminarium 

podstawowe było głównym kluczem tego systemu. To na nim pod 

wpływem uzyskanej wiedzy rodziła się w sercach uczestników wizja 

lepszej przyszłości, a wykłady inspiracyjne i motywacyjne budziły w nich 

przekonanie, że oni również mogą i że te wspaniałe perspektywy, o 

których usłyszeli, staną się również ich udziałem. Tam też tłumaczyliśmy 

w szczegółach, co dokładnie powinni zrobić w kolejnych dniach i 

pokazywaliśmy na scenie osoby, które sięgnęły po pierwsze awanse i 

nagrody. 

Rozpoczął się czas jeszcze bardziej intensywnej pracy. Co dwa tygodnie 

organizowałem i prowadziłem seminaria podstawowe, a pod koniec lat 

90. odbywały się one co tydzień. Spędzałem niemal każdy weekend na 

sali szkoleniowej, głosząc wystąpienia motywacyjne na seminariach 

podstawowych lub prowadząc szkolenia dla współpracowników. Dla 
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tych drugich przeprowadzałem warsztaty z technik sprzedaży, rekrutacji, 

uczyłem występowania na scenie, sztuki autoprezentacji i radzenia sobie 

z obiekcjami. 

Wkrótce Ministerstwo Finansów wprowadziło wymóg zdawania 

egzaminu państwowego i wpisywania każdego nowego 

współpracownika do specjalnego rejestru osób uprawnionych do 

wykonywania zawodu doradcy. Wymusiło to na nas rozszerzenie 

zakresu edukacji o nowe zagadnienia, ale dawało współpracownikom 

dodatkowy argument w postaci państwowej licencji. 

Objeżdżałem więc w tygodniu praktycznie całą Polskę, prowadząc 

spotkania informacyjne dla zaproszonych gości, którym pokazywałem 

perspektywy związane z przyłączeniem się do naszej firmy, a często po 

takich prezentacjach rozpoczynałem dodatkowe szkolenie dla lokalnych 

współpracowników. 

Śmiało mogę powiedzieć, że przeprowadziłem kilka tysięcy takich 

spotkań, a uczestniczyło w nich jednorazowo od kilkunastu do 

kilkudziesięciu gości. Nie jestem w stanie dokładnie policzyć, ile osób 

przyłączyło się do mojej organizacji i przeszło przez seminaria 

podstawowe, ale w całej mojej karierze liczba ta z pewnością 

przekroczyła 100 tysięcy. 
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OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ 
W całej mojej dotychczasowej karierze nigdy się nie zdarzyło, aby na 

jakichkolwiek spotkaniach, które prowadziłem, doszło do najmniejszej 

kłótni czy awantury. W zasadzie nigdy nie zostałem zaatakowany i nigdy 

nie byłem zmuszony do odpierania argumentów, z którymi nie byłbym 

w stanie sobie poradzić. Zwłaszcza że przekrój wieku uczestników, 

poziom ich wykształcenia i zrozumienia tematów, które poruszałem był 

różnorodny. Zawsze jednak zaczynałem od powiedzenia choćby 

fragmentu swojej historii, która, jak zauważyłem, otwierała ich serca. 

Jeśli nawet nie byli zainteresowani konkretną możliwością i propozycją, 

którą składałem, to wiedziałem, że nikt nie widzi we mnie wyuczonego 

prezentera, ale chłopaka, który przeszedł drogę w wielu momentach 

styczną z miejscem, w którym i oni się znajdowali. To doświadczenie 

wykorzystywałem, co robię zresztą do dzisiaj, również w biznesie 

tradycyjnym zarówno w Polsce, jak i zagranicą, gdzie umiejętność 

wzbudzania zaufania i nawiązywania dobrych relacji jest szalenie ważna. 

Temat ten szerzej rozwinę w kolejnych rozdziałach. 
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BUNT W INDONEZJI 
W rok 1995 wchodziłem jako najmłodszy dyrektor i znalazłem się w 

elitarnym gronie kilku osób, które osiągnęły jak dotąd najszybszy sukces. 

W tym samym roku moja praca zaowocowała ekskluzywną wycieczką i 

wakacjami w Indonezji na wyspie Lombok. Wyjazd zapowiadał się 

wspaniale, bo w gronie około 20 osób pierwszych kilka dni spędziliśmy 

w Singapurze, a na Lomboku czekał wynajęty tylko dla nas kameralny i 

niezwykle luksusowy ośrodek położony przy rajskiej plaży w lesie 

palmowym.  

W wyjeździe tym brał też udział Roman C., prawa ręka prezesa Andreasa, 

o którym pisałem już wcześniej. Była to bardzo osobliwa postać w firmie 

– niedający się lubić, zarozumiały bufon, o którym powszechnie w gronie 

kadry mówiono, że miał wyjątkowe szczęście, iż poznał prezesa jako 

pierwszy i skorzystał z okazji. Mówiąc kolokwialnie, podczepił się pod 

plany firmy z Austrii, a później wykorzystał charyzmę Andreasa, który 

zapalał uczestników seminariów wizją wspaniałej przyszłości. 

Doprowadziło go to do wyjątkowego wpływu na decyzje firmy i 

niezwykle wysokich dochodów, którymi dawał sobie przyzwolenie na 

manifestowanie swojej władzy. Właściwie wszyscy uważaliśmy go za 

antyprzykład lidera i z czasem to przekonanie stało się w firmie 

powszechne. 

Już w pierwszych dniach pobytu w Indonezji dało się wyczuć dziwne 

napięcie pomiędzy nim a prezesem Andreasem. Można było odnieść 

wrażenie, że coś szczególnego wisi w powietrzu. Okazało się, że Roman 

C. uknuł plan buntu, którego celem było obalenie Andreasa i przejęcie 

władzy nad firmą lub też założenie nowej. Namówił kilka osób, aby 

stanęły po jego stronie i wspólnie z nim przeprowadziły zamach. 

Ponieważ w wyjeździe uczestniczyli najważniejsi dyrektorzy, którzy 

zarządzali wszystkimi strukturami w Polsce, jego plan mógł się powieść. 

W ten sposób mógł się powtórzyć scenariusz sprzed zaledwie roku, gdy 

Andreas namówił nas do założenia nowej firmy.  



114 

Doszło do kuriozalnej sytuacji, kiedy wieczorem po kolacji, wszyscy 

dyrektorzy spotkali się na naradzie i nie wpuszczono na nią prezesa. Po 

raz pierwszy zobaczyłem przerażoną twarz człowieka, który był dla mnie 

absolutnym autorytetem i wzorem, i którego chciałem naśladować. 

Zdawał sobie zapewne sprawę z tego, że ważą się losy firmy i że może ją 

bezpowrotnie stracić. Miałem wrażenie, że jest całkowicie bezradny i 

tylko wzrokiem szuka poparcia. 

Zdawało się, że Roman C. triumfuje. W swoim zadufaniu nie przewidział 

jednak, że nie stanę po jego stronie i jako pierwszy wyłamię się z grona 

tych, którzy byli bliscy ulec jego namowom. Tą postawą dałem sygnał 

pozostałym, którzy nabrali odwagi, aby wyrazić swój sprzeciw przeciwko 

temu, co się dzieje i wkrótce sytuacja całkowicie się odwróciła. Teraz to 

Roman C. został sam, całkowicie wyizolowany do końca wyjazdu, a my 

w głębi ducha mieliśmy nadzieję, że zostanie usunięty z firmy. 

Po powrocie do Polski stało się jednak coś, co było dla nas całkowicie 

niezrozumiałe. Roman C. nie tylko nie został usunięty z firmy, ale 

mieliśmy wręcz wrażenie, że doszło do jakiegoś szczególnego 

porozumienia z prezesem, bo jego wpływy stały się jeszcze silniejsze. 
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WZROSTY 
Minął kolejny rok wzrastającej sprzedaży i rekrutacji, a nasza firma był 

największą siecią dystrybucyjną ubezpieczeń w Polsce, generując ponad 

80% obrotu towarzystwa ubezpieczeniowego, dla którego 

pracowaliśmy. Seminaria podstawowe odbywały się regularnie w 

sześciu ośrodkach, do sprzedaży wprowadzaliśmy kolejne rodzaje 

produktów finansowych, a media coraz częściej donosiły, że 

prognozowana przez nas reforma emerytalna rzeczywiście nastąpi w 

ciągu najbliższych kilku lat. Na tej fali rosła rekrutacja, a wraz z nią 

notowaliśmy coraz więcej awansów na szczeble kierownicze i 

dyrektorskie, co sprawiało, że seminaria kierownicze w Baden również 

odbywały się regularnie. Jako dodatkową atrakcję dla kadry 

wprowadzono rafting – spływ rzekami alpejskimi oraz canyoning – 

schodzenie po wodospadach i rynnach wyżłobionych przez górskie 

strumienie w samym sercu Alp. 
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„TRZEBA ZWINĄĆ TEN BIZNES” 
Podczas jednego z seminariów w Baden miała miejsce moja szczególna 

rozmowa z Romanem C., z którym od czasu jego próby buntu w 

Indonezji, nie miałem zbyt dobrych relacji. Wtedy, wczesnym latem 1997 

roku, siedzieliśmy na tarasie zamku Schloss Weikersdorf w Baden pod 

Wiedniem, gdzie wspólnie prowadziliśmy seminarium dla kierowników. 

Było ciepłe popołudnie i wokół roztaczała się cudowna woń tysięcy róż z 

parku otaczającego zamek. Zacząłem rozmawiać o przyszłości, bo firma 

rosła i widać było coraz wyraźniej perspektywę zbliżającej się reformy 

emerytalnej, co zapowiadało jeszcze większy rozwój i idące za nim dużo 

większe zyski. Byłem ciekaw jego wizji i liczyłem na to, że dowiem się 

czegoś więcej o planach zarządu, do którego należał wraz z prezesem 

Andreasem, Maksem – zaufanym informatykiem i Witoldem R. Z tym 

ostatnim Roman C. przyjaźnił się od lat i to właśnie oni w 1993 roku 

namówili ówczesną centralę w Austrii do uruchomienia filii w Polsce, od 

której rok później się odłączyliśmy. 

To była jedna z tych rozmów, których nigdy się nie zapomina i która 

osadziła się w mojej pamięci wyjątkowo mocno. Gdy zacząłem mówić o 

wielkiej wizji, która we mnie narasta, o marzeniach, które z nią się wiążą, 

patrząc mi w oczy, niemal szyderczo i z ironią powiedział: „Czego się 

napinasz, jeszcze ze dwa, trzy lata, trzeba zgarnąć, ile się da, a potem 

zwinąć ten biznes”. Słowa te były dla mnie jak uderzenie obuchem w łeb. 

Był trzeźwy, więc nie miałem powodów, aby przypuszczać, że zadziałał 

alkohol i dlatego właśnie wtedy zaczęła mi w głowie kiełkować 

wątpliwość, co do prawdziwych intencji tego człowieka.  
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ŚLUB W LOS ANGELES 
Tego samego roku wziąłem udział w wyjątkowo ekskluzywnym 

wyjeździe firmowym do USA. Najpierw Nowy Jork, potem byliśmy w Los 

Angeles, San Francisco, zwiedzaliśmy monumentalne lasy drzew 

sekwojowych, by zakończyć podróż wakacjami na Hawajach. Pewnie dziś 

już tego typu wyjazdy mogą nie budzić takich emocji jak wtedy, ale dla 

mnie tamten był szczególny. Wtedy właśnie mój nieżyjący już przyjaciel, 

Tadeusz B., wziął ślub z Elą, która również była współpracownikiem 

firmy.  

Tadeusz był w młodości mistrzem Polski w rajdach samochodowych, 

później prowadził szereg biznesów, a znając dobrze Romana C. i Witolda 

R. przyłączył się do firmy w Austrii, jeszcze zanim rozpoczęła oficjalną 

działalność w Polsce. Przez większość kadry uważany był za jednego z 

„ojców założycieli”, choć nigdy nie zasiadał w zarządzie i nigdy nie został 

przez Romana i Witolda dopuszczony do większych wpływów na pracę 

centrali. Poznaliśmy się w 1993 roku już na pierwszym seminarium, 

ponieważ on właśnie zrekrutował Marka, ten Roberta, a Robert mnie. 

Byłem więc w jego strukturze, a po śmierci Marka i rezygnacji Roberta, 

którego przeskoczyłem w planie kariery, współpracowaliśmy z 

Tadeuszem bardzo blisko. Był to człowiek niezwykle otwarty i przyjazny 

ludziom, a jako networker – wyjątkowo dbający o swoich 

współpracowników. W przeciwieństwie do Romana C. cieszył się 

szacunkiem i sympatią przeważającej większości ludzi w firmie i chyba 

każdy mógł liczyć na jego pomoc. Miał jednak pewną zabawną 

przypadłość wynikającą z jego cholerycznego charakteru. Kiedy z 

jakiegoś powodu został wyprowadzony z równowagi, klął na głos bez 

opamiętania, co u jednych budziło śmiech, a inni się go bali. Pamiętam, 

gdy jeszcze prowadziliśmy seminaria podstawowe w Pałacu Kultury i 

Nauki w Warszawie, Tadek odpowiadał za punktualność. Wykonywał 

swój obowiązek w ten sposób, że w chwili, gdy rozpoczynał się wykład, 

zamykał drzwi wejściowe i nie wpuszczał spóźnialskich, którzy musieli 

czekać do kolejnej przerwy. Na wyjątkowe rezultaty pilnowania 
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punktualności nie trzeba było długo czekać i nie znam nikogo, kto 

potrafiłby tak skutecznie zdyscyplinować kilkusetosobowy tłum 

uczestników seminarium. O tym, że podczas tego wyjazdu odbędzie się 

ślub, Ela dowiedziała się w samolocie, bo Tadeusz przygotował całą 

uroczystość w wielkiej tajemnicy. W Los Angeles mieszkaliśmy w 

pięciogwiazdkowym hotelu Hilton i pod ten hotel podjechała o 

umówionej godzinie luksusowa, wielometrowa limuzyna, którą miała 

podróżować para młoda. Sytuacja była niezwykle zabawna, bo zebrał się 

tłum gapiów, fotoreporterów i dziennikarzy, liczących na to, że zapewne 

zobaczą jakieś aktorskie sławy, kręcące film w pobliskich studiach 

Hollywood. Na pytania ciekawskich skierowane do naszej ekipy, co tu się 

dzieje i kim są ci niezwykli pasażerowie, ktoś żartem po cichu powiedział, 

że to mafia z Polski... trzeba było zobaczyć miny tych, którzy o tym 

usłyszeli.  
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– REFORMA EMERYTALNA 
Wreszcie nadszedł rok 1999, czas zapowiadanej od lat reformy 

emerytalnej i powołania instytucji Otwartych Funduszy Emerytalnych 

(OFE). Byłem już dyrektorem generalnym, w mojej strukturze działały 

tysiące współpracowników, wielu dyrektorów i podlegało mi kilka biur 

regionalnych. W całej branży wrzało i nie byliśmy w stanie obsłużyć 

wszystkich chętnych, którzy chcieli zarobić pieniądze z zapisywania ludzi 

do OFE, co ze strony klientów nie wymagało żadnego kosztu. Pamiętam, 

że prowadziłem po dwa spotkania informacyjne dziennie, w których 

uczestniczyły setki osób. A więc to, o czym mówiliśmy od kilku lat, stało 

się rzeczywistością i wielki tort ujrzał światło dzienne. Moje zarobki rosły 

z miesiąca na miesiąc, przekraczając 100 tys. zł miesięcznie, a premia z 

tytułu pozycji dyrektorskiej, wypłacana raz w roku, była kwotą na 

poziomie kilkuset tysięcy złotych. 

Czułem coraz silniejszy wiatr w żaglach i nabrałem przekonania, że nie 

tylko jestem w najlepszym miejscu i firmie na świecie, ale również 

pewności, że będzie tylko lepiej i lepiej. Zyski z działalności w marketingu 

sieciowym były tak duże, że przestałem zajmować się swoją firmą 

handlową, a jej prowadzenie powierzyłem obcym ludziom. Skutkiem 

tego przestała się rozwijać, a w 2000 roku okazało się, że zaczęli ją 

okradać zatrudnieni handlowcy. Powstałe straty bezrefleksyjnie 

finansowałem z działalności w marketingu sieciowym.  
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WŁADZA, PYCHA I 

ROZRZUTNOŚĆ 
Nastał czas wielkich żniw, a wraz z nimi upajanie się sukcesem. Kadra 

dyrektorów, która liczyła wtedy blisko 100 osób, obnosiła się ze swoim 

sukcesem, gdzie tylko się dało i na wszelkie możliwe sposoby. Wyrażało 

się to w postaci nieprzemyślanych inwestycji, rozrzutności i 

manifestowania poczucia wyższości. U niektórych zaczęły się problemy 

z alkoholem, a bywało, że udane szkolenia panowie dyrektorzy 

świętowali w domach publicznych. Zaczęły się rozpady małżeństw, a 

posiadanie partnera czy partnerki na boku stało się prawie normą. 

Dyrektorki, dyrektorzy ścigali się między sobą, na co kogo stać, kto 

wymyśli coś bardziej oryginalnego. Towarzyszyło nam absolutne 

przekonanie, że będzie tylko lepiej i lepiej, i że nasze dochody będą tylko 

rosły. Byłem pewien, że jako lider, tworząc własną sieć, tworzę też 

niezależną firmę w ramach większej organizacji. Chciałem podzielić się 

swoim sukcesem z kadrą kierowniczą, która mi podlegała i w ramach 

zachęcania do dalszego działania, zacząłem swoim najlepszym 

współpracownikom organizować i całkowicie samodzielnie finansować 

egzotyczne wycieczki, bankiety i inne atrakcje. Do mojej pasji 

podróżowania, którą wcześniej realizowałem w ramach działalności 

handlowej, doszły więc dodatkowo wyjazdy ze współpracownikami oraz 

mój nowy pomysł – loty na prywatne zakupy do Nowego Jorku, 

Hongkongu czy Bangkoku... 
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PAŁAC 
Miałem swój dom i zakupione biura w Poznaniu, a w Warszawie byłem 

właścicielem połowy budynku na obrzeżach i nowego domu, który 

budowałem z zamysłem ewentualnej przeprowadzki. Było mi jednak 

mało i uczestnicząc w tej licytacji próżności postanowiłem kupić pałac. 

Chciałem wyróżnić się w jakiś wyjątkowy i niedostępny dla większości 

ludzi sposób. Nazywając dziś rzecz po imieniu – bijąca uszami woda 

sodowa popychała mnie do tego, aby pokazać wszystkim, na co mnie 

stać i udowodnić, jak bardzo można się dorobić w naszej firmie i dopiec 

tym, którzy nie skorzystali wcześniej z mojej propozycji współpracy... 

Najzwyczajniej chciałem zostać posiadaczem czegoś, na co stać tylko 

nielicznych i żeby inni zazdrościli mi jeszcze bardziej niż dotąd. 

Zacząłem objeżdżać zabytkowe obiekty i najbardziej upodobałem sobie 

kompletnie zrujnowany, kiedyś przepiękny pałac, otoczony sześcioma 

hektarami parku, leżący niedaleko Gniezna na Szlaku Piastowskim. 

Wjeżdżało się do niego krętą drogą przez park obok malowniczych 

stawów, które zasilał przepływający strumień. Wzdłuż ogrodzenia rosła 

stara, przedwojenna aleja grabowa, a w samym parku można było 

znaleźć wiele okazów przepięknych drzew, z których najstarsze 

pamiętały jeszcze czasy rozbiorów. 

Sam pałac miał około 1300 m2 powierzchni, wspaniałe wysokie salony, a 

pod ziemią znajdowały się okazałe piwnice. Nad całością górowała wieża 

zbudowana na wzór starych fortyfikacji. Pałac był opuszczoną ruiną z 

zarwanym dachem, który zniszczyła zawalająca się kilka lat wcześniej z 

potwornym hukiem wieża. Kupiłem go jednak, będąc absolutnie 

przekonanym, że uda mi się go odbudować i że urządzę tam zarówno 

swoje mieszkanie, jak i część szkoleniową dla moich współpracowników. 
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CZARNE CHMURY 
Był rok 2000. Reforma emerytalna się skończyła, a w branży doradztwa 

finansowego nastąpiło tąpnięcie. Ludzie byli zmęczeni gigantyczną 

rzeszą akwizytorów emerytalnych, a potencjalni klienci wygłupieni nigdy 

wcześniej niespotykaną falą reklam obiecujących świetlaną przyszłość 

na emeryturze dzięki zapisaniu się do OFE i nie chcieli już kupować 

ubezpieczeń na życie. Zmęczenie na rynku skutkowało nie tylko 

zmniejszoną sprzedażą, ale równocześnie mniejszą rekrutacją nowych 

współpracowników. Tym samym zaczęły się zmniejszać moje zarobki i 

choć były to jeszcze kwoty sięgające 100 tysięcy złotych miesięcznie, to 

pochłaniało je prowadzenie biura wraz z kosztami personelu, 

zachowanie poziomu życia i finansowanie nietrafionych inwestycji. 

Wydawałem pieniądze na podróże, luksusowe życie, na wynagrodzenia 

osób do utrzymania domu i ogrodu oraz finansowałem straty w firmie 

handlowej, które były wynikiem braku kontroli nad zatrudnianiem 

handlowców, którzy w kilku przypadkach okazali się złodziejami. 

Pozostałe środki przeznaczałem na remont pałacu i wykańczanie nowej 

willi w Warszawie, którą wybudowałem z zamysłem częściowej 

przeprowadzki. 

Wkrótce zacząłem posiłkować się kredytami, więc aby zwiększyć 

dochody, uruchomiłem kolejny biznes. Było to kilka dość sporych 

sklepów z butami, w oparciu o franczyzę dobrze rokującej polskiej sieci 

obuwniczej. Na etapie prezentacji i nawet dość ostrożnych kalkulacji, 

biznes zapowiadał się znakomicie, więc wynająłem sklepy w dobrych 

lokalizacjach, przeprowadziłem remonty i wyposażyłem w nowe meble. 

Niestety bardzo szybko się okazało, że franczyzodawca podpisał w tym 

samym czasie zbyt wiele umów z firmami podobnymi do mojej i nie był 

w stanie poradzić sobie z ich zaopatrzeniem. Najlepszy towar kierował 

więc w pierwszej kolejności do własnych sklepów, które znajdowały się 

w Warszawie, a nam zostawiał tylko to, czego było za dużo. Co gorsza, 

umowa, która mnie obowiązywała, uniemożliwiała zaopatrywanie się u 

innych dostawców i biznes zaczął przynosić straty. Zostałem więc 
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zmuszony do zamknięcia wszystkich sklepy, co nie okazało się łatwe ze 

względu na umowy najmu, zatrudnionych pracowników i inne 

uwarunkowania. Na domiar złego, jeden ze sklepów przejęli pracownicy, 

którzy okazali się nieuczciwi i sprzedali zakupiony przeze mnie towar, nie 

oddając pieniędzy.  

Tak więc biznes, który miał przynieść zyski i poprawić sytuację, tylko ją 

pogorszył, generując ogromne straty, a udawanie przed innymi, że 

wszystko jest w porządku wymagało zaciągania kolejnych kredytów, 

które rozchodziły się równie szybko jak moje prowizje. Wkrótce suma 

moich zobowiązań przekroczyła milion złotych i pięła się wyżej.  
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INTRYGA 
Marcin był intelektualistą i bardzo charyzmatycznym wykładowcą. 

Podobnie jak ja, w bardzo szybkim tempie przeszedł wszystkie szczeble 

w karierze firmy i zasiadał w gronie kilku dyrektorów generalnych. Miał 

prawie 60 lat i firmę traktował jako swoje ostatnie zawodowe wyzwanie. 

Zanim zajął się marketingiem sieciowym, był przez wiele lat wykładowcą 

i wychowawcą trudnej młodzieży. Dało mu to ogromne doświadczenie 

psychologiczne przekładalne na pracę z ludźmi, którzy dzięki jego 

pomocy tworzyli jedną z najlepszych struktur dystrybucyjnych w Polsce. 

Od 1994 roku organizował i prowadził wraz z podległymi mu 

dyrektorami seminaria podstawowe w północnej Polsce, a seminaria 

profesjonalizujące nie raz organizowaliśmy wspólnie. Bezpośrednio nad 

nim w hierarchii firmy znajdował się Roman C., który czerpał z pracy 

zespołu Marcina bardzo duże zyski. Plan marketingowy, czyli algorytm 

naliczania prowizji stanowił jednak, że wraz z kolejnymi awansami 

Marcina i jego zbliżaniem się w hierarchii do Romana C. ten drugi będzie 

zarabiał coraz mniejszy dodatek kierowniczy z pracy całej organizacji 

wybudowanej przez Marcina. Należało to oczywiście wyrównać poprzez 

zwiększenie obrotów, ale zamiast tego Roman C. postanowił pozbyć się 

Marcina. Kiedy więc pewnego razu Marcin znalazł się na szkoleniu firmy 

marketingu sieciowego, w której działała jego córka, Roman C. 

potraktował to jako pretekst do ogłoszenia Marcina zdrajcą i takiego 

zmanipulowania sytuacji, aby stanowiło to powód do wypowiedzenia 

umowy o współpracy. Ponieważ od lat był członkiem zarządu, decyzja ta 

została wydana bez dania Marcinowi jakiejkolwiek możliwości obrony. 

W ten sposób wszystkie struktury podległe dotąd Marcinowi stały się 

bezpośrednimi strukturami Romana C., dzięki czemu jego prowizja 

wzrosła o to, co dotąd zarabiał Marcin, a były to kwoty na poziomie 100 

tys. zł miesięcznie.  

Najgorsze jednak okazało się przy tym to, że wszyscy którzy tę sytuacją 

obserwowali, włącznie z kadrą Marcina, w obawie o swoje stanowiska, 

pozycje, a przede wszystkim prowizje, nie tylko bali się o cokolwiek 
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zapytać bądź podważyć zarzuty, ale zdawać by się mogło, że tańczyli 

wręcz do melodii, którą zagrał zarząd firmy. 

Przykład Romana C. dobitnie pokazuje, w jaki sposób powstawały 

niektóre fortuny i „kariery” w marketingu sieciowym tamtych czasów i 

do czego niektórzy ludzie gotowi są się posunąć, aby zdobyć więcej 

pieniędzy. Pycha, żądza władzy, pieniędzy i uznania są obecne w całej 

historii ludzkości, więc pokazując powyższy przykład, można mieć 

obawę, że sytuacje takie działy się kiedyś, dzieją się dzisiaj i niestety będą 

się działy również w przyszłości. 
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ZNAKI OSTRZEGAWCZE 
W 2001 roku spadek bieżącej prowizji był coraz bardziej odczuwalny. 

Mimo że były to comiesięczne kwoty na poziomie kilkudziesięciu tysięcy 

złotych, to wpływy te ledwie wystarczały na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzonego biznesu, inwestycji, luksusowego życia i rosnących 

zobowiązań zaciągniętych kredytów. Nie byłem jedyną osobą spośród 

kadry dyrektorskiej, która przekonana o tym, że zarobki będą tylko rosły, 

przekroczyła zdroworozsądkowy poziom życia i poczyniła wiele 

nietrafionych inwestycji. Wielką nadzieję stanowiła więc prowizja 

dyrektorska, która była dzielona raz w roku z zysku firmy. Zgodnie z 

obietnicą, która leżała u podstaw powstania firmy, podział zysku miał 

dotyczyć wszystkich osób, które osiągnęły poziom dyrektorski i miał się 

on odbywać według następującego klucza: 60% rocznego zysku firmy 

miało trafiać do kieszeni prezesa, pozostałe 40% były dzielone na 

wszystkich dyrektorów, proporcjonalnie do ich wkładu pracy za 

poprzedni rok. W połowie 2001 roku na corocznym spotkaniu rady 

dyrektorów po raz pierwszy złamano tę zasadę. Okazało się, że za 2000 

rok firma zarobiła 22 miliony złotych, ale prezes podjął decyzję, iż 

podzielona zostanie tylko połowa tej kwoty, zaś druga połowa, czyli 11 

milionów, zostanie przeznaczona na rezerwy. Nie podejrzewając 

niczego, przyjęliśmy tę decyzję z aprobatą, tym bardziej, że i tak 

podzielona kwota stanowiła dla każdego dyrektora zastrzyk finansowy 

sięgający czasem kilkuset tysięcy złotych. 

Był to jednak kolejny sygnał ostrzegawczy, którego po wyrzuceniu 

Marcina z firmy nie powinienem był lekceważyć, ale przez wzgląd na 

autorytet prezesa Andreasa wierzyłem, że wszystkie decyzje 

rzeczywiście służą zabezpieczeniu przyszłości firmy, a więc i mojemu 

dobru. 
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WSTAĆ I WALCZYĆ DALEJ 
Chcąc pewnie zagłuszyć pojawiające się sygnały, że z moim biznesem nie 

dzieje się dobrze, a może i poprawić nadwyrężone poczucie własnej 

wartości, wróciłem do bardzo intensywnego uprawiania sportu. Na 

mojej posesji wybudowałem już wcześniej sporą salę gimnastyczną, o 

powierzchni 100 m2 i wyposażyłem ją w akcesoria do uprawiania sztuk 

walki. Zawarłem kontrakt z wicemistrzem Europy w karate, aby 

przyjeżdżał codziennie o 6.00 i przeprowadzał ze mną indywidualny 

trening. Pokonywanie samego siebie dawało mi wielką siłę, a 

świadomość, że z każdym miesiącem jestem coraz sprawniejszy, 

popychało mnie do nowych wyzwań. Zawsze dostrzegałem bezpośredni 

związek pomiędzy sportem a biznesem, gdzie liczyły się takie cechy jak 

wytrwałość i systematyczność. Sporty walki z kolei, gdzie czasem leżałem 

skopany na deskach, znajdowały swoją analogię w biznesowych 

upadkach – trzeba było po prostu wstać i trenować dalej… 
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KILIMANDŻARO, MONT BLANC 
W 2002 roku wziąłem też udział w dwóch wyprawach górskich – na 

Kilimandżaro (5895 m n.p.m.) i Mont Blanc (4810 m n.p.m.). Kilkudniowa 

wspinaczka na dach Afryki, przechodzenie przez kolejne strefy 

klimatyczne i coraz piękniejsza panorama stanowiły dla mnie 

potwierdzenie tego, co dostrzegłem już wiele lat wcześniej, chodząc po 

górach. Zapałałem zresztą miłością do gór, będąc kilkunastolatkiem, a 

gdy byłem studentem, wybierałem się na samotne wędrówki po Tatrach 

i Beskidach. Doznawałem wtedy niesamowitego ukojenia, ale też 

zauważyłem, że im wyżej się wspinam, tym mniej jest tam ludzi, za co 

rekompensatą jest z kolei piękniejszy widok. Stawałem więc wtedy przed 

wyborem, czy chodzić na nizinach – tam, gdzie jest wielu ludzi, czy też 

zgodzić się na pewien rodzaj samotności i wspinać się wyżej… Mając to 

wszystko na uwadze, postanowiłem zasmakować trudniejszej 

wspinaczki niż doświadczałem w polskich górach i podjąć wyzwanie 

wejścia na dach Afryki, a kilka miesięcy później na dach Europy. 

W lutym 2002 roku w kilkuosobowej grupie polecieliśmy do Tanzanii. Był 

to w jakimś sensie wyjazd firmowy, ponieważ propozycję 

zorganizowania tej wyprawy podjął prezes Andreas i oprócz niego w 

wyprawie wziął udział tylko jego wspólnik Władysław i ja. 
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Po kilku dniach turystycznego pobytu w tym afrykańskim kraju, 

rozpoczęła się główna część naszego wyjazdu. Samochody terenowe 

zawiozły nas do ostatniego punktu, od którego rozpoczynał się szlak 

prowadzący w gąszcz lasu deszczowego. Mieliśmy przed sobą kilka dni 

wspinaczki przez wszystkie strefy roślinności, a naszym celem było 

wejście o świcie na najwyższy punkt na krawędzi tego uśpionego 

wulkanu.  Towarzyszyła nam ekipa tragarzy, która niosła namioty i 

prowiant, a my w mniejszych plecakach mieliśmy tylko rzeczy osobiste. 

Już pierwszego dnia godzinami ślizgaliśmy się w błocku lasu 

deszczowego, potem robiło się coraz bardziej sucho i kilka dni później 

dotarliśmy do całkowicie martwej strefy popiołów i skał wulkanicznych. 

Wspinanie się na tej wysokości w popiołach jest nie lada wyzwaniem, bo 

zaczyna się silniej odczuwać wysokość i związane z nią rozrzedzenie 

powietrza. Zaczynają się pojawiać bóle głowy, które niektórzy zwalczają 

tabletkami albo wolniejszą aklimatyzacją. Wraz z wysokością noce robiły 

się coraz zimniejsze i w rozbitym na skale, malutkim namiocie robi się 

coraz bardziej nieprzyjemnie. 

Ostatniej nocy atak na szczyt rozpoczyna się o północy. Szliśmy bardzo 

powoli gęsiego przez kilka godzin, krok za krokiem, coraz silniej 

odczuwając brak powietrza, a z czasem niemal powłócząc nogami. Gdy 

zaczęło świtać, naszym oczom zaczął się ukazywać niesamowity widok. 

Z mroku wyłoniła się majestatyczna ściana lodowca – tego samego, 

którego opisywał Hemingway, tyle że niestety wskutek ocieplenia 

klimatu została tylko jego najwyższa część. Szliśmy po krawędzi krateru, 

w którym na samym dnie, z sięgających głębin rozpadlin snuły się trujące 

dymy – znak, że wulkan wcale nie jest martwy. Pierwsze promienie 

słońca jak latarnia oświetliły Afrykę, której bezkres mogłem podziwiać z 

jej najwyższego punktu. Aby ujrzeć ten zachwycający widok warto było 

zmagać się z własną słabością, pokonać trudy przygotowań, a potem 

wspinaczki. Choćby dlatego, żeby zyskać poczucie dokonania czegoś 

nieprzeciętnego, zrealizowania wyzwania, które umacnia siłę charakteru 

i buduje wiarę w siebie – jakże potrzebną w zmaganiu się z wcale nie 

łatwiejszymi przeciwnościami czekającymi na dole. 
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Podobne doznania stały się moim doświadczeniem kilka miesięcy 

później – podczas wyprawy na najwyższą górę Europy – Mont Blanc. 

Nigdy w życiu nie zapomnę emocji – mieszanki ekscytacji i strachu, które 

towarzyszyły mi podczas wspinaczki po lodowcu w silnej śnieżycy, gdzie 

na nic zdawała się świetna kondycja, bo znacznie ważniejsze były raki i 

czekan. Przekonałem się wtedy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa 

i wsparcia, które daje lina, do której byliśmy przywiązani. To właśnie ona, 

połączenie pomiędzy wspinaczami, dawała pewność, że nikt nie zboczy 

z trasy, a jej symboliczny wymiar znajduje swoje analogie również w 

naszej codzienności. 
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UKRAINA 
W 2002 roku firma postanowiła zacząć działać na rynkach 

międzynarodowych, zaczynając od Ukrainy. Snuto prognozy, że tam 

również powtórzy się rozwój biznesu podobnie jak w Polsce, a niektórzy 

uważali nawet, że ze względu na większą liczbę mieszkańców, będzie on 

bardziej spektakularny. Zaczęły się dla mnie coraz częstsze wyjazdy na 

Ukrainę, przede wszystkim do Lwowa i Kijowa, gdzie prowadziłem 

spotkania rekrutacyjne, szkolenia i seminaria. Był to dla mnie zupełnie 

inny świat niż ten, który znałem ze swoich dotychczasowych podróży, 

czy nawet z Polski w czasach komuny. Panowała powszechna i w pełni 

akceptowalna korupcja, chyba każdy przedsiębiorca objęty był tak 

zwaną kryszą, czyli formą płatnej ochrony, która była niczym innym jak 

zwykłym haraczem. Dzięki systematycznym rozmowom i uruchamianiu 

nowych kontaktów, spotkania informacyjne i szkolenia pomału 

zwiększały swoją frekwencję. W Polsce skupiałem się przede wszystkim 

na poszukiwaniu kontaktów do ludzi, którzy mają znajomych lub rodzinę 

na Ukrainie i zachęcaniu ich do podjęcia współpracy. Było to dla nich 

nawet dość proste, ponieważ wymagało tylko zapisania się do struktury, 

kupienia swojego ubezpieczenia, a rozmowy na Ukrainie z ich 

kandydatami odbywałem już ja. Przydała się tu moja całkiem niezła 

jeszcze wtedy znajomość języka rosyjskiego, którego uczyłem się w 

latach siedemdziesiątych, najpierw w szkole podstawowej, a później w 

szkole średniej. 

Moja nieobecność w Polsce oznaczała niedopilnowanie firmy handlowej, 

obowiązków na miejscu i niestety kolejne straty. Nie dbałem jednak 

zbytnio o to, licząc, że odbiję to sobie dzięki prowizjom zarobionym za 

granicą. Jednak pod koniec 2003 roku moja prowizja z marketingu 

sieciowego spadła tak bardzo, że podjąłem decyzję o sprzedaży 

niektórych nieruchomości. Najgorsze jednak miało się dopiero 

wydarzyć. 
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KOLACJA W KIJOWIE 
Po seminarium, które współprowadziłem w Kijowie, poszedłem na 

kolację z prezesem firmy Andreasem oraz Witoldem, który podobnie jak 

Roman C. był członkiem zarządu i jego prawą ręką. Znałem go od 1993 

roku i uchodził w firmie za szarą eminencję, ponieważ zrezygnował z 

budowy struktur na rzecz zajmowania się sprawami organizacyjnymi i 

zarządzania centralą firmy. Był bardzo powściągliwy w mówieniu o 

sprawach firmy i nigdy nie wypowiadał się na tematy finansowe. Po tym, 

jak razem chodziliśmy po górach i wspólnie zdobyliśmy Kilimandżaro i 

Mont Blanc, uważałem go w zasadzie za swojego przyjaciela. Podczas 

kolacji w centrum Kijowa zaczęliśmy rozmawiać o przyszłości. Byłem 

wtedy ortodoksyjnym abstynentem i nie piłem nawet wina, dlatego też 

na wszelkich tego typu imprezach bardzo uważnie słuchałem. W 

pewnym momencie prezes – mój biznesowy guru od 11 lat – powiedział, 

że perspektywy rynku ukraińskiego są dużo większe niż polskiego, że 

właśnie tutaj widzi główną przyszłość i jest rozczarowany nieróbstwem 

polskiej kadry. Powiedział wręcz – cytuję – „leniwi Polacy”. W trakcie 

dalszej rozmowy, podczas której coraz bardziej otwierałem oczy, 

dowiedziałem się, że wizja zarabiania na rynku ukraińskim, która 

motywowała polskich współpracowników do uruchomienia kontaktów 

w tamtym kraju jest fikcją, a obietnica ta miała służyć tylko temu, aby 

zechcieli zaprosić swoich znajomych do biznesu, żeby powstały 

samodzielne struktury na Ukrainie. Przygotowano więc plan odcięcia 

polskiej kadry i niedzielenia się z nią jakimkolwiek zyskiem. Równolegle 

dało się zauważyć już w Polsce, że niektórzy dyrektorzy stali się 

niewygodni i czuło się, że mogą być rozwiązywane umowy o współpracę. 

Słuchając tych planów podczas pamiętnej kolacji w Kijowie, czułem, że 

mój świat wali się w gruzy. Nie mogłem w to uwierzyć i jeszcze przez 

wiele dni nie potrafiłem się z tego otrząsnąć. Wydawało mi się to jakąś 

wielką pomyłką i miałem ogromną nadzieję, że pod wpływem głosów 

innych znaczących dyrektorów zarząd firmy zmieni plany. Kiedy więc 

wróciłem do Polski, zacząłem uświadamiać najwyżej stojącym 
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dyrektorom, a było nas kilku, że trzeba stworzyć koalicję na rzecz 

naprawy firmy i przekonać prezesa, aby nie podejmował decyzji, która 

skrzywdzi tych, którzy uruchomili swoje kontakty na Ukrainie. Oni 

bowiem przyczynili się do powstania tam struktur sprzedaży, a taki ruch 

tylko podważy zaufanie do firmy. Wierzyłem, że uda się wprowadzić plan 

naprawczy i załagodzić całą sytuację. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem 

od Witolda, że w firmie, cytuję – „brakuje na światło” i że te cięcia są 

konieczne, właśnie ze względu na tak trudną sytuację. 
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PRAWDA, KTÓRA MOŻE ZABIĆ 
Ujawnienie tego, co usłyszałem na Ukrainie i moje rozmowy z 

dyrektorami w Polsce zaczęły być przez zarząd odbierane jako knucie 

przeciwko firmie. Równolegle zacząłem zauważać, jak wiele jest lęku w 

kadrze dyrektorskiej przed spotkaniem z zarządem i skonfrontowaniem 

się z rzeczywistością. Koniec końców, do spotkania w gronie paru 

najbardziej znaczących osób doszło dopiero po kilku miesiącach, jesienią 

2004 roku. Niestety – wszelkie próby przekonania prezesa i jego 

„przybocznych”, że zmiana reguł gry w trakcie gry może przynieść 

fatalne dla firmy skutki, spełzły na niczym. Byli głusi na to, że motywacja 

ludzi i ich wiara w firmę mogą pęknąć jak bańka mydlana – wręcz 

przeciwnie, czuć było butę i pewność siebie. Mówili wprost, że są 

przekonani, iż ludzie są od firmy uzależnieni i jeśli nawet kadra 

dyrektorska odejdzie, to biznes będzie działał dalej. Wszyscy czuliśmy, że 

te piękne słowa i obietnice, które słyszeliśmy od wielu lat, są już 

przeszłością, a w gronie dyrektorów dało się wyczuć, że ich pragnieniem 

jest jak najdłużej utrzymać swój status quo. Ja natomiast – pełen 

niezgody i żalu w sercu, czułem się po prostu straszliwie oszukany i użyty 

do okłamywania innych ludzi. Zorientowałem się, że poza nielicznymi 

wyjątkami, kadra dyrektorów nie tylko nie chce poznać prawdy, nie chce 

się z nią zmierzyć, za to zachowuje się tak, jakby ta prawda w ogóle ją 

nie interesowała. Dochody leciały w dół, na łeb, na szyję i wszyscy chcieli 

bronić swojego miejsca i wyciągnąć, ile się jeszcze da. Dodatkowo 

sytuacja na rynku finansowym nie poprawiała się, a konkurencja rosła w 

siłę i przyjmowała ludzi z nową motywacją. Chyba wszyscy czuliśmy, że 

płyniemy wielkim okrętem, do którego niczym do Titanica z wolna 

zaczęła wlewać się woda, z tą jednak różnicą, że pasażerowie o niczym 

nie wiedzieli. Czuli co najwyżej lekki przechył, ale kadra dalej zagrzewała 

do działania i zabawy, a główny kapitan szykował się do przejścia na 

okręt, który wybudował po sąsiedzku – tak mu się przynajmniej 

wydawało. 
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TO KONIEC! 
Dotarło do mnie wreszcie, że żaden z najważniejszych dyrektorów nie 

będzie miał odwagi wychylić się i wziąć odpowiedzialności za to, co mówi 

do swoich współpracowników. Czułem, że zostaję sam, a dla zarządu 

staję się osobą niewygodną. Zdałem sobie sprawę, czym może się to 

skończyć, więc zacząłem zbroić się przeciwko mojej ukochanej firmie. 

Wynająłem kancelarię prawną, która zaczęła przeprowadzać śledztwo. 

Jak się później okazało, potrzebne było śledztwo na skalę 

międzynarodową. Wyszło bowiem na jaw, że istnieje kilka firm 

satelitarnych, których właścicielami są członkowie zarządu i przez nie są 

generowane koszty, na podstawie których pieniądze są transferowane 

za granicę. Okazało się też, że 11 milionów zysku niepodzielonych w 

2001 roku dawno zostało wydane i wpłynęły do kieszeni prezesa i jego 

wspólników z zarządu. I wreszcie wyszło na jaw, że firma generuje 

świetne zyski, a twierdzenie Witolda, że brakuje na światło, były 

infantylną zasłoną dymną.  

Gdy zapoznałem się ze wszystkimi dokumentami, narastała we mnie 

mieszanka gniewu i rozpaczy. Zrozumiałem, że to koniec. Nie chciałem 

już być dłużej w firmie, która jest prowadzona przez kłamców, którzy nie 

wywiązują się ze swoich obietnic, a prezes – mój wielki idol i guru, okazał 

się zupełnie innym człowiekiem.  
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NAJWIĘKSZA ZDRADA 
Nadszedł styczeń 2005 roku. Gdy przyszedł list z zaproszeniem na 

spotkanie z zarządem, wiedziałem, że jadę odebrać wypowiedzenie. Na 

ten sam dzień, tuż po spotkaniu ze mną, zwołano radę dyrektorów, na 

którą ja już nie otrzymałem zaproszenia. Z kolei następnego dnia miało 

się odbyć w Poznaniu wielkie spotkanie moich współpracowników z 

Wielkopolski, zorganizowane przez centralę firmy, na które miał 

przyjechać prezes Andreas, Roman C. i Witold. Dowiedziałem się o nim 

od swoich współpracowników, bo na nie również nie otrzymałem 

zaproszenia, co nigdy wcześniej nie miało miejsca.  

Nikt z tych, którzy ten plan uknuli, nie zdawał sobie sprawy, jak dobrze 

jestem przygotowany do tego spotkania. Nikt nie miał bladego pojęcia, 

w posiadaniu jakich dokumentów jestem i jaką przygotowałem 

strategię. Na moje przygotowanie i postawę miały wtedy największy 

wpływ dwie ważne osoby: moja żona i mój radca prawny. Od żony 

usłyszałem radę, abym pokazał się takim, jakiego mnie jeszcze nigdy nie 

widzieli, a znany byłem z opanowania, uśmiechu i łagodzenia konfliktów. 

Z kolei mój radca prawny, przygotowując mnie do tej rozmowy, użył 

sformułowania, które było dla mnie kluczowe. Powiedział: „Niech się 

boją swoim strachem” – obaj rozumieliśmy bowiem, że dokumenty, w 

których posiadaniu jestem, mogą być tylko wierzchołkiem góry lodowej. 
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ZWYCIĘSTWO 
Pojechałem do Warszawy i nie zapomnę tego dnia do końca życia. Jest 

to jeden z tych dni, które tak wbijają się w pamięć, że pamięta się nie 

tylko każdą z twarzy, ale dokładny przebieg i szczegóły rozmowy... 

Byłem sam, a po drugiej stronie siedziało sześć osób – prezes, dwóch 

członków zarządu, asystentka-tłumaczka, główna księgowa i radca 

prawny znanej warszawskiej kancelarii. Gdy już wszyscy usiedli, ja 

przechwyciłem pałeczkę i zacząłem rozmowę. Powiedziałem, że wiem, 

po co przyjechałem i że wiem o spotkaniu Rady Dyrektorów, która ma 

się odbyć beze mnie i o spotkaniu współpracowników w Poznaniu, które 

miałoby się odbyć również beze mnie. Przyznałem się do tego, że to ja 

organizowałem od kilku miesięcy spotkania z kadrą najwyższych 

dyrektorów z nadzieją, że uda się wprowadzić program naprawczy i 

odbudować pozycję firmy. Potem, zwróciwszy się do prezesa, 

powiedziałem, że tak jak był dotąd moim idolem, guru, a ja byłem bodaj 

jego najbardziej lojalnym współpracownikiem, tak teraz doświadczam 

największego zawodu. Gdy przypomniałem mu, że kiedy kilka lat 

wcześniej w Indonezji Roman C. próbował przejąć władzę, a ja stanąłem 

po stronie prezesa – czułem, że zaczyna rozumieć, iż rozmowa nie 

potoczy się zgodnie z jego scenariuszem. 

I wtedy przystąpiłem do ataku. Przyznałem, że wynająłem kancelarię 

prawniczą, która przeprowadziła poszukiwania powiązań finansowych w 

kilku krajach i że z dokumentów wynika, że powinienem zwrócić się  
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z tym do odpowiednich służb. Wskazałem na dużą torbę, którą 

przywiozłem ze sobą i powiedziałem, że są tam teczki z najważniejszymi 

dokumentami, które ujawniają prawdę, i że teczki te zawiozę na 

spotkanie Rady Dyrektorów, aby każdemu z nich wręczyć tę szokującą 

lekturę. W trakcie rozmowy, nie tracąc opanowania, zacząłem pałać 

gniewem, a moich sześciu przeciwników zaniemówiło. Zakończyłem, że 

moim żądaniem jest, aby zakończyć współpracę na moich warunkach, z 

gwarancją kontynuacji prowizji dla mnie i wszystkich 

współpracowników, którzy pójdą ze mną oraz z odprawami dla 

dyrektorów, w postaci zaległej premii dyrektorskiej za dwa poprzednie 

lata, która nie została dotąd wypłacona. 

Po minach i przerażonych oczach czułem, że wygrałem. Prezes poprosił, 

abym dał mu czas do namysłu do jutra, kiedy przyjedzie do Poznania… 

Szczerze mówiąc, do dzisiaj nie rozumiem tej głupoty, aby organizować 

beze mnie spotkanie z moimi współpracownikami, skoro pracowałem z 

nimi niemal codziennie. Od kilku lat finansowałem cały aparat 

administracyjno-organizacyjny w regionie i osobiście prowadziłem 

weekendowe seminaria, więc jeśli ktoś liczył na to, że się o tym 

spotkaniu nie dowiem, albo że nie będę miał wpływu na frekwencję, to 

albo był bardzo pewny siebie, albo infantylny. 

Kolejnego dnia największa sala hotelu Novotel, gdzie miało się odbyć 

spotkanie kilkuset osób, była pusta. Prezes Andreas, który przyjechał ze 

swoją świtą, zastał tylko mnie i kilku moich zaufanych dyrektorów. Od 

poprzedniego dnia nastąpił całkowity zwrot akcji: dostałem propozycję 

objęcia stanowiska dyrektora zarządzającego sprzedażą, z pensją 27 tys. 

złotych plus dotychczasową prowizję z planu marketingowego i szereg 

innych obietnic. Ja jednak decyzję podjąłem wiele dni wcześniej. Nie 

miałem ochoty współpracować z ludźmi, których uważałem za oszustów 

i kłamców, z ludźmi, którzy zawiedli mnie i tysiące moich 

współpracowników. Nie chciałem żyć w kłamstwie, doskonale wiedząc, 

jaka jest prawda. Nie chciałem też współpracować z całym gremium 

dyrektorów, którzy – jak się okazało – nie mieli wystarczającej odwagi, 

aby się o tę prawdę upomnieć. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy doszło 
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do kilku spotkań – moich osobistych oraz prawników, których celem było 

już tylko doprecyzowanie warunków rozstania. 
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ROZSTANIE 
Przewidując już kilka miesięcy wcześniej, co może się wydarzyć, 

rozpocząłem rozmowy z moimi najbardziej zaufanymi 

współpracownikami. Ujawniłem im wszystkie znane mi fakty i 

dokumenty świadczące o tym, co naprawdę dzieje się w firmie i wspólnie 

zastanawialiśmy się, w jakim kierunku mogą potoczyć się sprawy i co 

należy wtedy uczynić. Zrozumieliśmy, że w obecnym stanie rzeczy 

jedynym rozwiązaniem będzie założenie nowej firmy i rozpoczęcie 

wszystkiego od początku. 

Podobne rozmowy toczyłem z kilkoma zaprzyjaźnionymi dyrektorami, 

którzy stali najwyżej w hierarchii firmy i reprezentowali inne struktury. 

Każdy z nich miał w swojej organizacji wiele tysięcy współpracowników, 

kadrę kierowniczą i przynajmniej po kilku, kilkunastu dyrektorów, którzy 

im podlegali. Wychodziłem z założenia, że to właśnie oni jako pierwsi 

powinni dowiedzieć się o tym, co się dzieje i według swojego uznania 

przekazywać informacje w dół swojej struktury. Dość szybko 

zorientowałem się, że ludzie ci nie mają odwagi zmierzyć się z prawdą, 

bo wymagałoby to od nich odniesienia się do niej i podjęcia decyzji, czy 

godzą się tę rzeczywistość akceptować, czy też mają odwagę 

przeciwstawić się temu, że są okradani i oszukiwani. Z czasem 

dowiedziałem się, że niektórzy liczyli na to, iż moje odejście zwiększy 

pulę zysków do podziału, a oni zostaną nagrodzeni za lojalność. I z tego 

powodu nie przekazywali dyrektorom im podlegającym informacji o 

rozmowach, które z nimi prowadziłem, lecz zachowywali się tak, jakby 

wszystko było w najlepszym porządku. Bardzo mnie bolało i nie mogłem 

tego zrozumieć, że bardziej cenią sobie pozory bezpieczeństwa i wygody, 

niż pozostanie przy wartościach takich jak: prawda i uczciwość, o których 

sami wielokrotnie mówili. 

Kiedy doszło do moich końcowych rozmów z zarządem i zbliżył się czas 

podpisania wynegocjowanego porozumienia, wszyscy dyrektorzy dostali 

niespodziewanie zaproszenie na nieplanowaną wycieczkę do Egiptu, na 
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której moje odejście przedstawiono jako zdradę firmy, a jednocześnie 

obiecano im wypłaty zaległej od dwóch lat premii dyrektorskiej. 

Jeśli mam to nazwać po imieniu, to powiem, że byłem świadkiem, jak 

wielu ludzi, którzy mieli być przykładami kariery w marketingu 

sieciowym, sprzedało swój honor i twarz za wakacje w Egipcie. 

Wybiegając w tym miejscu w przyszłość dodam, że w kolejnych latach 

byli wyrzucani z firmy po kolei lub odchodzili dobrowolnie, a na moment 

pisania tej książki największa kiedyś firma sieciowa w finansach, w której 

przeszkoliło się jakieś pół miliona ludzi, stała się malutką, nic nieznaczącą 

agencją, z kilkudziesięcioma agentami na pokładzie. 

Finalnie, 30 marca 2005 roku, gdy wycieczka do Egiptu trwała w 

najlepsze, podpisałem w Warszawie końcowe porozumienie, na mocy 

którego zostały spełnione wszystkie moje żądania, dotyczące między 

innymi wypłaty zaległych prowizji i premii dla tych wszystkich, którzy 

zdecydują się odejść ze mną. 

Decyzję tę podjęło tylko kilku najbardziej odważnych, podległych mi 

dyrektorów i około 400 moich zaufanych współpracowników, z którymi 

łączyły mnie najlepsze relacje, choćby dlatego, że z niektórymi 

współpracowałem od ponad 10 lat. Niestety moja największa struktura, 

którą zarządzał Janek z Warszawy i kilku podległych mu dyrektorów, 

zdecydowała się pozostać z prezesem Andreasem i przyznam szczerze, 

że jeszcze bardzo długo nie mogłem się z tym pogodzić. Ze struktur, 

które mi nie podlegały, jedynie Tobiasz, który był dyrektorem 

działającym na Wybrzeżu, zdecydował, że wraz ze swoim zespołem 

przyłączy się do nas. Tobiasz, kilka lat młodszy ode mnie, był 

wychowankiem Marcina, o którym już pisałem, że kilka lat wcześniej 

pozbył się go Roman C. Od tamtego czasu doskonale rozumiał, z jakimi 

ludźmi ma do czynienia i właśnie teraz nadarzyła się dla niego okazja, 

aby się od nich uwolnić. 
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NOWA FIRMA 
Założyliśmy więc nową firmę i obiecaliśmy sobie i wszystkim 

współpracownikom, że będzie to firma, o jakiej marzyliśmy...  

W kwietniu 2005 roku zostałem prezesem nowo powstałej firmy 

doradztwa finansowego, działającej w systemie MLM, z kilkuset osobami 

na pokładzie, które miały wielką odwagę podjąć nowe wyzwanie i 

obdarzyć mnie zaufaniem. Wydawało się, że wszystko pójdzie gładko – 

bądź co bądź na sprzedaży, rekrutacji, szkoleniach i tworzeniu sieci 

znaliśmy się świetnie. Trzeba było jednak zorganizować od nowa 

centralę firmy, sprawny aparat administracyjny i wynająć firmę IT, która 

napisze system informatyczny pozwalający rozliczać współpracowników 

w systemie marketingu sieciowego. Opieraliśmy się na znanych nam 

schematach, dysponowaliśmy świetnie wyszkoloną i bardzo 

doświadczoną kadrą, więc mieliśmy pewność, że otwierają się przed 

nami znakomite perspektywy. I wtedy po raz pierwszy, niestety nie 

ostatni, doświadczyłem mściwości ze strony ludzi, od których właśnie 

odszedłem, a którzy nie mogli ścierpieć, że ze mną przegrali. Firma, którą 

założyłem, aby móc generować przychody, musiała posiadać ofertę 

produktów do sprzedaży. Wydawało nam się naturalnym, że dalej 

będziemy współpracować, już jako odrębny podmiot, z firmą 

ubezpieczeniową, dla której pracowaliśmy przez ostatnie 12 lat, a której 

produkty świetnie znaliśmy. Znali też tę firmę nasi klienci, ich rodziny i 

nasi znajomi. Okazało się jednak, że prezes Andreas wymógł na prezesie 

firmy ubezpieczeniowej, aby tamten nie podpisał z nami umowy o 

współpracy. Zaczęły pojawiać się nad nami ciemne chmury, bo nie 

przewidywaliśmy wcześniej, że firma ubezpieczeniowa odrzuci 

propozycję zwiększenia sprzedaży i tym samym rozwoju biznesu złożoną 

przez firmę, która zrzesza kilkuset dobrze jej znanych i świetnie 

wyszkolonych doradców finansowych i menedżerów. Musieliśmy więc 

wytłumaczyć ludziom, że niestety trzeba będzie poszukać innego 

partnera, nauczyć się sprzedaży innych produktów i odnaleźć się w tej 

nowej rzeczywistości. Niestety równolegle przeciągały się prace nad 
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stworzeniem systemu informatycznego, które zresztą pochłonęły sporą 

część naszych środków, więc morale ludzi zaczęło spadać i dało się 

odczuć, że u wielu pojawiły się wątpliwości, czy damy sobie radę i czy 

firma się utrzyma. 
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DLACZEGO MOŻESZ ZWYCIĘŻYĆ? 
Ponownie obudziła się we mnie determinacja i jednocześnie 

odpowiedzialność za ludzi, którzy mi zaufali. Wiedziałem, że jako lider 

nie mogę ich zawieść. Dotychczasowe życie i doświadczenia pokazywały 

mi, że można zwyciężyć, jeśli wierzy się w zwycięstwo i jeśli kieruje nami 

pragnienie czegoś dobrego i wielkiego. Po raz kolejny niezwykle 

pomocne stało się dla mnie to, czego nauczyłem się za czasów 

harcerstwa, gdy założyłem i zbudowałem wspaniałą drużynę. 

Wiedziałem, że muszę przyjąć swoją rolę z pełną odpowiedzialnością i 

wszystkimi konsekwencjami, a tego się nie bałem. Mimo że część ludzi 

się wykruszyła, porozumieliśmy się z kilkoma firmami 

ubezpieczeniowymi, z którymi podpisaliśmy umowy dystrybucyjne, więc 

ponownie ruszyła sprzedaż i rozpoczęła się rekrutacja nowych 

współpracowników, którzy nie znali starej historii, a utożsamiali się już z 

nową firmą. Uruchomiliśmy szkolenia i zaczęliśmy tworzyć własną 

kulturę organizacyjną. Sprzedaż zaczęła rosnąć, a po pewnym czasie do 

naszych drzwi zaczęły pukać kolejne instytucje finansowe.  

Podczas wojny, którą toczyłem w 2004 roku, uświadomiłem sobie, tak 

jak wiele lat wcześniej, że nie mogę stać biznesowo na jednej nodze. 

Formalnie miałem cały czas firmę handlową, ale wskutek tego, że cała 

moja uwaga skupiona była na pracy w MLM, firma ta bardzo podupadła, 

kilkukrotnie okradli ją na spore kwoty zatrudnieni handlowcy, a brak 

sprawnego systemu kontroli kontrahentów skutkował tym, że wielu 

klien- 
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tów permanentnie nie płaciło za zakupiony towar. Dlatego też, już pod 

koniec 2004 roku, część swoich działań skupiłem na odbudowie tej firmy. 

Namówiłem moją żonę, która była od wielu lat wysokiej rangi 

menedżerem w korporacji i zarządzała siecią salonów telefonii 

komórkowej, aby odeszła z pracy i pomogła mi w prowadzeniu firmy, bo 

zdawałem sobie sprawę, że nie będę w stanie dobrze prowadzić obu 

biznesów.  

Chcąc lepiej poznać aktualne realia rynku i nawiązać bliższe kontakty ze 

sprzedawcami w sklepach, wróciłem do osobistej sprzedaży i 

objeżdżałem galerie handlowe i sklepy w całej Polsce, pozyskując 

nowych klientów. Nie przyznawałem się, że jestem prezesem firmy, 

którą reprezentuję, ale zachowywałem się jak normalny handlowiec. 

Uprawiałem więc klasyczny „chodzing”, czyli chodziłem po galeriach 

handlowych i centralnych ulicach miast, wyszukując sklepy, które 

handlują portfelami i drobną galanterią skórzaną. Następnie, jeśli sklep 

mi się podobał, wchodziłem i zadawałem pytanie, czy są otwarci na to, 

aby przyjrzeć się temu, co mam do zaoferowania. Byłem przygotowany 

na każdy scenariusz, każdą reakcję i nawet w sytuacjach, gdy spotykałem 

się z kimś zamkniętym czy mało życzliwym, zawsze zostawiałem otwartą 

furtkę na przyszłość. Bardzo szybko udało mi się pozyskać kilkudziesięciu 

nowych odbiorców, a później zastąpili mnie zatrudnieni handlowcy. 

Równolegle zaczęliśmy pracować nad budowaniem marki firmy, która 

była jednocześnie naszym nazwiskiem – KRENIG. Chcąc zadbać o jakość, 

zlecaliśmy produkcję galanterii skórzanej w kilku krajach, w najlepiej 

wyposażonych fabrykach zamawialiśmy wysokiej jakości skórę i 

zwracaliśmy wielką uwagę na szczegóły: podszewki miały wyszywany 

wzór z logo naszej firmy, nazwa KRENIG była wygrawerowana na 

zamkach błyskawicznych, zaprojektowaliśmy specjalne opakowania i 

rozszerzaliśmy wzornictwo. Po pewnym czasie sieć współpracujących 

sklepów rozrosła się do kilkuset w całym kraju i dodatkowo 

pozyskiwaliśmy też klientów instytucjonalnych, którzy kupowali gadżety 

skórzane na różne okazje. Wraz z początkiem 2007 roku rosła sprzedaż 
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produktów ubezpieczeniowych, a w drugiej firmie rosła sprzedaż 

galanterii skórzanej. 

Wielu naszych klientów – właścicieli sklepów, dopytywało się, czy 

zaoferujemy im możliwość dostarczania toreb na laptopy i walizek 

podróżnych, ponieważ przybywało użytkowników laptopów oraz dość 

powszechny stawał się trend na spędzanie wakacji za granicą, co 

generowało zapotrzebowanie na torby podróżne i walizki. Poleciałem 

więc na targi do Szanghaju i Hongkongu, odwiedziłem wielu 

producentów i żeby zminimalizować ryzyko, zawarłem umowy 

produkcyjne z czterema fabrykami. Prognozy były bardzo optymistyczne 

i wszystko wskazywało na to, że zamówiony towar uda się szybko 

sprzedać z dużym zyskiem. Aby jednak nowe zamówienia nie uszczupliły 

dotychczasowego asortymentu, postanowiłem skorzystać z bardzo 

atrakcyjnych kredytów we frankach szwajcarskich. Ponad ćwierć miliona 

franków pozyskane z banku miało pomóc sfinansować tę nową 

inwestycję. I wtedy wydarzyło się coś, co z pewnością, Czytelniku, 

pamiętasz, a co chyba wszystkim nam uświadomiło, jak niewiele 

możemy i że wielcy gracze tego świata pociągają sznurki, które mają 

bezpośredni wpływ na naszą pracę, biznes i życie...  
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NIE WSZYSTKO DA SIĘ 

PRZEWIDZIEĆ 
Gdy po kilku miesiącach produkcji towar był gotowy, okazało się, że 

wskutek dwukrotnego wzrostu wartości waluty, koszty jego odbioru są 

tak wielkie, że nie obędzie się bez kolejnych pożyczek. Jednak nie to 

miało się okazać najgorsze – po przeprowadzeniu procedury celnej, gdy 

towar znalazł się w magazynach, które specjalnie na ten cel wynajęliśmy, 

okazało się, że walizki z dwóch fabryk albo są uszkodzone, albo standard 

ich wykonania uniemożliwia ich sprzedaż. Oczywiście wzory, które 

dostaliśmy wcześniej, były w najlepszym porządku i nie mieliśmy pojęcia, 

że zostaniemy oszukani. Cena sprzedaży, którą początkowo 

kalkulowaliśmy, była oparta o walutę i jej wycenę sprzed kryzysu. W 

aktualnym stanie rzeczy wyszło na to, że aby w ogóle odzyskać 

inwestycję, trzeba by ten towar sprzedawać dwukrotnie drożej, niż było 

to zakładane. Nie było więc żadnej szansy, aby uzyskać jakąkolwiek 

korzyść z towaru, który nadawał się do sprzedaży, a ten z wadami stał 

się wielką kulą u nogi. Co gorsza, magazynowanie generowało kolejne 

koszty. Ponieważ raty kredytu wskutek wzrostu wartości ceny waluty 

były dwukrotnie wyższe, niż wcześniej przewidywaliśmy, zaczęliśmy 

bardzo poważne zaciskanie pasa. Jak można się spodziewać, z chwilą 

nastania kryzysu również w firmie MLM, w branży doradztwa 

finansowego, było równie źle – na rynku zapanowała panika, sprzedaż 

polis spadała na łeb, na szyję, w przeciwieństwie do kosztów 

funkcjonowania, które były bardzo wysokie. Mieliśmy zatrudniony 

personel, wynajęte biura, spłacaliśmy system informatyczny, który bez 

względu na sprzedaż musiał sprawnie naliczać należne prowizje. Pojawił 

się szereg pytań o przyszłość tej branży i o to, czy możliwości tworzenia 

biznesu, którym się zajmowaliśmy nie zostaną jeszcze bardziej 

ograniczone przez regulacje prawne. Zaczęły się też dyskusje w mediach 

i gremiach rządowych, czy zawód pośrednika nie powinien być jeszcze 

bardziej obwarowany różnymi warunkami i czy nie należy odgórnie 
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zmniejszyć prowizji wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe. 

Najbardziej bulwersowało mnie w tych doniesieniach to, że dyskutowali 

na ten temat ludzie, którzy nigdy się tym nie zajmowali i nie mieli 

najmniejszego pojęcia o tym, ile wiedzy musiał przyswoić człowiek, który 

chce w tym zawodzie zaistnieć, a potem, ile wysiłku wymagało od niego 

zmaganie się z ciągłymi odmowami i z jakimi kosztami musiał się liczyć. 

Marketing sieciowy dawał ludziom o wiele więcej wartości niż praca 

bezpośredniego agenta i rysował zupełnie inne perspektywy awansu i 

rozwoju, ale i tu odbywała się sprzedaż, a do tego rekrutacja i szkolenie 

nowych współpracowników, co powodowało, że wyzwań, przed którymi 

stała osoba początkująca było znacznie więcej. 

Jakby miało być mało kłopotów, powrócił w tym czasie temat pałacu, 

który nadal był moją własnością, a prace remontowe stały w miejscu  
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z powodu braku środków. Konserwator zabytków stawiał żądania, które 

wymagały poniesienia kolejnych nakładów. Ceny nieruchomości 

dramatycznie spadły, bo kryzys dotknął praktycznie wszystkich branż. 

Jak się sprzedaje nieruchomości, gdy wiele osób chce się ich pozbyć, 

możesz się, Drogi Czytelniku, domyśleć. Mimo że cena była tak niska, iż 

nie rekompensowała nawet poniesionych nakładów finansowych, nie 

było nawet chętnych do oglądania tego przepięknego obiektu.  
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KOLEJNE KROKI 

NIOSĄCE NADZIEJĘ 
Minęły dwa kolejne lata ustawicznej walki w obu firmach i zmagania się 

z innymi, nie zawsze trafionymi, przedsięwzięciami. W 2009 roku 

pojawiły się pierwsze jaskółki niosące nadzieję na poprawę. W firmie 

handlowej pozbywaliśmy się nadal nietrafionego towaru, a w 

ubezpieczeniach, w marketingu sieciowym, cały czas rozwijaliśmy 

rekrutację, organizując co dwa tygodnie weekendowe seminaria 

podstawowe. Żeby zapewnić współpracownikom możliwość wysokich 

zarobków i utrzymać ich w firmie, wypłacaliśmy lwią część prowizji, którą 

firma dostawała, a dodatkowo wspomagaliśmy sprzedaż i rywalizację 

atrakcyjnymi konkursami i wycieczkami do egzotycznych miejsc. 

Zabraliśmy współpracowników na wyjazdy do Grecji, Tunezji, Egiptu czy 

na Wyspy Kanaryjskie. 

Z kolei w firmie handlowej nadal borykaliśmy się z ciężarem kredytów, 

które uniemożliwiały rozwój, a na domiar złego mieliśmy wyjątkowego 

pecha do niektórych handlowców, którzy jak się później okazywało, 

pobierając nasze wynagrodzenie i jeżdżąc firmowym samochodem, 

pracowali w zupełnie innych firmach, pozorując pracę u nas. Jeden 

sprzedawał domy z bali, a w raportach, które miały pokazywać, jakie 

miejsca odwiedził i gdzie nawiązał kontakty, wpisywał fałszywe adresy, 

inny sprzedawał oprawki do okularów, a jeszcze inny chował do kieszeni 

pieniądze kasowane od klientów za zakupiony u nas towar. Były to kwoty 

liczone w dziesiątkach tysięcy, co skłoniło nas do zastanawiania się, czy 

taka formuła działania ma w ogóle sens. Równolegle narastała do bardzo 

dużej sumy kwota faktur, za które nie otrzymaliśmy zapłaty od wielu 

właścicieli sklepów, którzy dawali sobie przyzwolenie na niepłacenie, 

nawet za sprzedany towar. To jest zresztą wyjątkowo niechlubny nawyk 

bardzo wielu firm w Polsce, z którymi borykało się i nadal boryka się 

bardzo wielu dostawców. 
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Choć wcześniej nie braliśmy tego pod uwagę, to właśnie z tych powodów 

postanowiliśmy otworzyć salon stacjonarny w nowo otwieranej galerii w 

centrum Poznania, który miał pełnić rolę showroomu i jednocześnie być 

ważnym punktem sprzedaży i pozwolić nam samodzielnie monitorować 

potrzeby klientów i zakupowe trendy, bez oglądania się na opinię innych. 

Zaczęliśmy nawet rozważać, czy w przypadku powodzenia tego nowego 

przedsięwzięcia należałoby otworzyć podobne lokale w kilku innych 

dużych ośrodkach w Polsce. 

Obserwując naszych klientów, którzy prowadzili swoje sklepy w bardzo 

różnych lokalizacjach, wiedzieliśmy oczywiście, że wielu z nich boryka się 

z dużymi wyzwaniami działalności w centrach handlowych czy dużych 

galeriach i doskonale widzieliśmy, że nie jest to łatwy kawałek chleba. 

Zważywszy jednak, że jesteśmy producentem, uważaliśmy, że jesteśmy 

w stanie to udźwignąć i że przyniesie to spore korzyści finansowe i 

wizerunkowe. 

Nowo powstająca galeria miała dość wyjątkową lokalizację, bo 

znajdowała się w samym centrum miasta i zaprojektowano dla niej 

kilkupiętrową, dość kontrowersyjną bryłę z biurami na ostatnim piętrze, 

z których rozciągał się przepiękny widok na Stare Miasto. Zdecydowałem 

więc, że w tych biurach umieścimy siedzibę wszystkich naszych 

działalności, które dotąd znajdowały się w mniej prestiżowej lokalizacji, 

a przede wszystkim część zawiadującą organizacją i szkoleniami firmy 

marketingu sieciowego. 

W otwarcie salonu firmowego i ekskluzywnych biur, których urządzanie 

i wykończenie trwało kilka miesięcy, zainwestowaliśmy kilkaset tysięcy 

złotych, zamówiliśmy eleganckie meble na wymiar, a każdy detal w 

salonie i biurach powstawał pod fachowym okiem projektanta. 

W dniu otwierania galerii wyszło niestety na jaw, że deweloper, który 

budował obiekt, miał ogromne doświadczenie w budownictwie, ale 

żadnego w budowie i komercjalizacji galerii handlowych. Nie było więc 

w niej żadnej znanej marki, która mogłaby być dodatkowym magnesem 

dla klientów, a jak się miało okazać, jedynie nasz salon oferował 

produkty luksusowe i był najładniej urządzonym i najlepszym 
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wizerunkowo w całej galerii. Po kilku pierwszych dniach naturalnego 

tłoku wywołanego falą ciekawskich wokół galerii zaczęła narastać zła 

sława, co powodowało, że klientów było z czasem mniej, a wkrótce stała 

się miejscem „przechodnim” dla młodzieży i studentów, ewentualnie 

mieszkańców sąsiednich kamienic, którzy naszymi produktami nie byli 

zainteresowani. Okazało się, że zaczynamy odnotowywać coraz większe 

straty i rychło zdałem sobie sprawę, że popełniłem błąd, forsując 

otwarcie salonu i przeniesienie biur z poprzedniej lokalizacji i dotarło do 

mnie, że to przedsięwzięcie zakończy się porażką. Straty finansowe 

okazały się gigantyczne, a poniesionych nakładów pracy nie da się 

zliczyć. Jakby było tego mało – likwidując lokale, trzeba było oczywiście 

zabrać ze sobą meble, które przez fakt, że były zrobione na wymiar i 

dostosowane do zaprojektowanej aranżacji, nie stanowiły dla żadnego 

potencjalnego nabywcy jakiejkolwiek wartości, a dla nas stały się 

dodatkowym ciężarem i wymagały zapewnienia miejsca do 

zmagazynowania. 
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NOWY MODEL 
Zdałem sobie sprawę, że trzeba dokonać radykalnej zmiany modelu 

biznesowego w handlu, zrezygnować z handlowców, którzy jeżdżą do 

klientów i przenieść zamawianie towaru na platformę internetową. 

Spodziewałem się, że część klientów nam odpadnie, bo nie będą na taką 

zmianę gotowi, ale czułem, że jest to najlepsza droga. 

Stworzyliśmy więc internetowy portal hurtowy, a ja – podobnie jak wiele 

lat wcześniej – wybrałem się na „chodzing”, czyli pojechałem do wielu 

sklepów i galerii handlowych w całej Polsce, i udając handlowca, 

zacząłem nawiązywać kontakty z nowymi kontrahentami, którym 

przedstawiałem zupełnie już nową formułę współpracy, opartą nie o 

odwiedziny handlowców, ale zdalne zamówienia. 
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WIATR PRZEMIAN 
Początek 2010 roku zapowiadał się wspaniale. Od prezesa pewnej firmy 

ubezpieczeniowej otrzymałem wyjątkową propozycję. Zaproponował 

mi, aby firma, którą prowadzę, stała się tak zwanym partnerem 

strategicznym, co otwierało zbiór zupełnie nowych korzyści i bardzo 

interesujących perspektyw. Przede wszystkim towarzystwo 

ubezpieczeniowe stawało się własnością amerykańskiego koncernu 

finansowego, który jest jedną z największych tego typu instytucji świata. 

Firma ta postanowiła rozpocząć swoją działalność w Europie Środkowo-

Wschodniej, kupując towarzystwo ubezpieczeniowe od jej 

dotychczasowego właściciela, również amerykańskiego koncernu, który 

z kolei bardzo mocno podupadł podczas kryzysu. Plany firmy, jak 

zazwyczaj to bywa w podobnych sytuacjach, zakładały dynamiczny 

rozwój na nowym rynku, a to z kolei oznaczało duże inwestycje w 

marketing, nowe produkty, partnerów sprzedażowych i tworzenie sieci. 

Jako partner strategiczny mieliśmy samodzielnie zaprojektować produkt 

finansowy, który w oparciu o nasze doświadczenie najbardziej 

odpowiada potrzebom klientów, a który będziemy mieli na wyłączność. 

Przygotowane zostały materiały szkoleniowe, nagraliśmy nowe 

materiały multimedialne i zorganizowaliśmy firmowy kongres, na 

którym gościli przedstawiciele zarządu naszego partnera i roztaczali 

wizję bardzo perspektywicznej współpracy. Aby dodatkowo 

zmotywować współpracowników do aktywnej działalności, ogłosiliśmy 

kilka konkursów o atrakcyjne nagrody i kolejne wycieczki.  

Propozycja prowadzenia firmy, która staje się parterem strategicznym 

jednej z największych firm ubezpieczeniowych świata, napawała mnie 

dumą i stała się wielkim ukoronowaniem mojej kariery w branży 

ubezpieczeniowej. Zdawało się, że teraz będzie tylko lepiej, że wszyscy 

złapią wiatr w żagle i z nową energią zabiorą się do pracy. 

Tak się jednak nie stało. Mimo że działaliśmy w oparciu o sprawdzony 

system pracy, coraz wyraźniej dawało się zauważyć swego rodzaju 

zmęczenie kadry. Wielu moich współpracowników związanych było ze 
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mną bardzo długo, niektórzy prawie 20 lat i to u nich pojawiły się 

pierwsze oznaki zmęczenia czy wypalenia zawodowego.  

Jednocześnie dokuczało mi to, że będąc prezesem firmy, sporą część 

moich obowiązków zajmowały mi prace administracyjne i zadania, 

których nie lubiłem. Od lat przeszkadzało mi też to, że muszę ulegać 

zmianom i naciskom ze strony instytucji rządowych regulujących wymogi 

wobec pośredników ubezpieczeniowych oraz zmianom i oczekiwaniom 

ze strony firm finansowych, dla których tworzyłem sieć. Byłem też 

rozczarowany większością członków mojej kadry, którzy po wielu latach 

pracy stracili zapał i zadowalali się zaledwie przeciętnymi wynikami. 

Wiedziałem, że szanse budowania z nimi nowoczesnego biznesu są 

małe. Czułem też, że sam zawiodłem, że nie sprawdzam się w roli lidera, 

takiego, jakim chciałbym być. Na seminariach, które organizowaliśmy co 

dwa tygodnie, dawałem z siebie wszystko, prowadziłem zajęcia najlepiej 

jak potrafiłem, ale coraz częściej miałem wrażenie, że oczy, które na 

mnie patrzą są puste, pozbawione marzeń i ambitnych celów, a w tego 

rodzaju biznesie są jednymi z głównych motorów napędowych. 

Skutkowało to oczywiście tym, że jakość nowych współpracowników, 

którzy byli pozyskiwani do biznesu, była coraz gorsza, a kadra, którą 

łączyły ze sobą bardzo dobre relacje, traktowała seminaria jak spotkania 

towarzyskie. 

To wszystko powodowało, że biznes praktycznie stał w miejscu i o 

żadnym rozwoju nie było mowy, a szanse wynikające z partnerstwa 

strategicznego nie były wykorzystane. Z drugiej strony nasiliły się 

informacje, że wprowadzone zostaną regulacje ograniczające zarobki 

pośredników ubezpieczeniowych i firmy zmuszone zostaną do 

wypłacania mniejszych prowizji. To wszystko stawiało pod znakiem 

zapytania perspektywy naszej działalności, jej rentowność i szanse na 

rzeczywisty rozwój. 

Dawało się też coraz wyraźniej zauważyć, że biznes przesuwał się do 

mediów społecznościowych, a na pewno bardzo je wykorzystywał, 

natomiast starsi wiekiem współpracownicy nie chcieli tego trendu 
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zauważać. Ja jednak czułem, że konieczne jest, abym otworzył się na 

nowe i spojrzał na marketing sieciowy z innej perspektywy. 
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POTRZEBA NOWEGO 
Działając dotąd w tym systemie dystrybucji w branży finansowej, 

produkty, które oferowaliśmy, uważaliśmy za prestiżowe, a ludzi 

działających w tej branży za elitę networku. Kiedy pojawiali się w moim 

biurze ludzie reprezentujący inne firmy marketingu sieciowego, w 

szczególności z branży zdrowia i urody, to spotykałem się z nimi raczej 

kurtuazyjnie, z grzeczności, ale w duchu mówiłem sobie, że nie zniżę się 

do poziomu „ziółek, mydeł i powideł” – tak to wtedy nazywałem. Jednak 

przyglądając się, jak działa network na świecie dzięki Internetowi, 

zacząłem dostrzegać coś, o czym wcześniej nie wiedziałem i czego w 

ogóle nie brałem pod uwagę. Przede wszystkim zobaczyłem firmy 

marketingu sieciowego, o których dotąd co najwyżej słyszałem, nie 

mając wyobrażenia, na jaką skalę prowadzą swoją działalność. Słyszałem 

oczywiście różne obiegowe opinie, więc nawet nie brałem pod uwagę, 

że są firmy, które działają już kilkadziesiąt lat, w których ludzie za raz 

wykonaną pracę żyją dostatnio do końca życia, i że firmy te wywiązują 

się ze swoich obietnic. Po moim przykrym doświadczeniu z moim 

networkowym idolem z Austrii i jego przybocznymi uważałem, że jestem 

w stanie zaufać tylko firmie, którą sam będę prowadził i stanę się jej 

gwarantem.  

Obraz, który zobaczyłem w Internecie, zaczął mnie jednak skłaniać do 

rozważań, czy byłbym gotów podjąć się wyzwania działalności na skalę 

międzynarodową, która jednak wymagałaby zmiany branży. Im więcej 

materiałów oglądałem, im więcej informacji zdobywałem, tym bardziej 

utwierdzałem się w przekonaniu, że powinienem pójść za głosem 

intuicji, który coraz silniej podpowiadał mi, że warto doświadczyć 

nowego i właśnie w tym nowym się sprawdzić. Zdawałem sobie też 

sprawę z tego, że moje dotychczasowe doświadczenia, które 

zdobywałem w marketingu sieciowym od 1993 roku są niezwykle 

wartościowe, tym bardziej, że wynikały z wieloletnich i intensywnych 

działań i mojego oglądu tego biznesu z różnych perspektyw. Byłem 

bowiem zarówno networkerem, który przeszedł wszystkie szczeble w 



163 

karierze, jak i prezesem, który prowadzi własną firmę MLM, co pozwala 

mi dużo lepiej rozumieć wiele mechanizmów. Poza tym towarzyszyło mi 

absolutne przekonanie, że to, czego nauczyłem się przy sprzedaży 

produktów finansowych, można bardzo łatwo wykorzystać na gruncie 

każdej innej branży. Nawiasem mówiąc, do dziś zgadzam się z poglądem, 

który usłyszałem już na początku lat 90., że jeżeli ktoś nauczy się 

sprzedawać ubezpieczenia, będzie potrafił sprzedać wszystko. 
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ZOSTAWIĆ PRZESZŁOŚĆ 
Był listopad 2012 roku, gdy do mojego biura przyszedł Paweł, 

zaprzyjaźniony radca prawny, który wiele lat wcześniej, tuż po 

zakończeniu studiów prawniczych, przez pewien czas działał w 

marketingu sieciowym i będąc moim uczniem, osiągnął szczebel 

kierowniczy. Wrócił później do zawodu prawnika i prowadził swoją 

kancelarię. Tego dnia przyszedł jednak do mnie bardzo rozpromieniony. 

Opowiedział mi historię, jak to dziwnym zbiegiem okoliczności, choć w 

ogóle tak tego nie postrzegał, zainteresował się biznesem sieciowym 

związanym z amerykańską firmą MLM, która podobno rozwija się 

globalnie w zawrotnym tempie. Opowiedział, że wracając z Warszawy, z 

konferencji prawników, siedział w przedziale w pociągu z bardzo 

sympatyczną dziewczyną, która przeglądała materiały otrzymane 

właśnie na konferencji tej firmy. Paweł, zerkając ukradkiem na to, co 

oglądała, nawiązał rozmowę i z początku, w zasadzie kurtuazyjnie, 

wykazywał zainteresowanie. Jego rozmówczyni z błyskiem w oku 

opowiadała o konferencji w swojej firmie i o tym, jak od niedawna 

buduje międzynarodowy biznes. Mówiła o bardzo nowoczesnym 

marketingu, globalnych sukcesach firmy i niezwykłym działaniu 

produktów, które pomogły wielu ludziom poprawić zdrowie, a tym, 

którzy podjęli się współpracy, całkowicie odmienić życie i zarobić 

pieniądze liczone w kwotach, które wydawały się nieprawdopodobne. 

Gdy zbliżył się moment, że miał już wysiadać z pociągu, dziewczyna 

zapytała go, czy w ogóle jest otwarty na to, aby się przyłączyć do tego 

biznesu. Paweł odpowiedział, że jest prawnikiem, prowadzi swoją 

kancelarię i on na jej branży się nie zna. Na pożegnanie usłyszał „nauczy 

się pan”. Słowa te zapadły mu w pamięć i w ciągu następnych dni 

świdrowały głowę. Wreszcie podjął decyzję, żeby wybrać się w podróż 

na spotkanie z nieznajomą z pociągu i dowiedzieć się więcej szczegółów. 

Gdy wrócił, był już jej współpracownikiem zarejestrowanym w nowej 

firmie MLM. 
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Opowiedział mi tę historię, pokazał wiele materiałów i dodatkowo 

przedstawił sporo interesujących faktów. W jego głosie dawało się 

wyczuć ogromną wiarę i niezwykłe emocje. Przypomniałem sobie 

podobną rozmowę sprzed 19 lat – wtedy też rozmawiałem z nowo 

zapisanym współpracownikiem w biznesie marketingu sieciowego, 

widziałem ten sam błysk w oczach i czułem te same emocje. Wtedy 

jednak nic o tym biznesie nie wiedziałem, za to gdy rozmawiałem z 

Pawłem, dysponowałem kapitałem ogromnego doświadczenia, 

kompetencji i umiejętności, przeszedłem całą drogę kariery 

networkowej, a teraz zarządzałem firmą, która ten system stosuje. 

Równolegle prowadziłem biznes tradycyjny, gdzie od lat budowałem 

własną sieć sprzedaży i swoją markę. 

Rozmawiając z Pawłem, zadawałem sobie jedno główne pytanie: „A 

może to nie jest przypadek?” i zaraz następne: „A może to odpowiedź 

na moje pragnienia, aby sprawdzić, czy potrafię zacząć od nowa i ile 

warte są moje umiejętności w zupełnie nowej rzeczywistości”. Czułem, 

że los kieruje mnie w stronę nowego wyzwania, które może mi otworzyć 

drzwi do czegoś znacznie większego niż to, co robiłem dotąd. Branża, o 

której mówił Paweł, już od blisko 10 lat nie była mi obca. O ile z 

biznesowego punktu widzenia nigdy nie brałem pod uwagę, aby się nią 

zająć, to temat zdrowego odżywiania, leczenia dietą i naturalnej 

suplementacji był dzięki mojej żonie obecny w naszym domu na co 

dzień. Wielokrotnie robiliśmy czasowe głodówki, a rezultaty zdrowego 

odżywiania odczuwaliśmy na własnych organizmach. W 2006 roku 

pojechaliśmy po raz pierwszy do Bąblina, gdzie w klasztorze prowadzone 

są rekolekcje z postem oczyszczającym, tak zwanym postem Daniela, 

który w Polsce propaguje m.in. dr Ewa Dąbrowska. Utwierdziliśmy się 

wtedy w przekonaniu, że nie wolno w pogoni za codziennością zaniedbać 

tematu zdrowego odżywiania i właściwej suplementacji. W kolejnych 

latach jeździliśmy do Bąblina co roku, co niewątpliwie przyczyniło się do 

tego, że moja żona postanowiła zrobić kolejne studia – dietetyczne. W 

międzyczasie najlepszym przykładem tego, jakie mogą być rezultaty 

dbania o dietę w rodzinie stały się nasze dzieci, które w pierwszych 

latach swojego życia cierpiały na niezwykle dokuczliwe alergie, atopowe 
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zapalenie skóry, podatność na infekcje, ogólne osłabienie stanu zdrowia, 

co w efekcie oznaczało, między innymi konieczność przyjmowania 

sterydów wziewnych... W 2007 roku po ogromnej ilości regularnych 

wizyt u lekarzy, nietrafionych diagnozach i nieudanych próbach leczenia 

dzieci, żona postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce... odstawiła 

wszystkie leki, wprowadziła restrykcyjną dietę, eliminując cukier, gluten, 

mleko i wszystko, co sztuczne i potencjalnie szkodliwe, a ja zająłem się 

cotygodniowym pieczeniem chleba na zakwasie. Na rezultaty nie trzeba 

było długo czekać. Dodam, że kiedy piszę tę książkę, mija 10 lat od 

tamtego czasu, a nasze dzieci nie chorowały ani jednego dnia, nie były u 

lekarza i nie przyjmują leków... 

W tamtym czasie zaintrygowała mnie sytuacja, kiedy żona, będąc u 

swojej fryzjerki, została namówiona, aby przyjrzeć się suplementom 

diety firmy, którą owa fryzjerka reprezentowała. Od niechcenia 

zerknąłem na stronę internetową i tam okazało się, że to wielka, 

międzynarodowa firma z miliardowymi obrotami. Między innymi ten 

fakt skłonił mnie do obserwowania firm marketingu sieciowego, które 

działają właśnie w tej branży. Im bardziej im się przyglądałem, tym 

bardziej zmieniałem zdanie na ich temat. Niezmiennie dalej uważałem, 

że branża związana z produktami finansowymi jest bez wątpienia dużo 

trudniejsza i bardziej prestiżowa, ale też doskonale wiedziałem, że jest 

to jeden z ważnych ograniczników dla wszystkich początkujących. 

Ludzie, którzy chcą zacząć karierę w marketingu sieciowym, zawsze na 

początku zadają sobie pytanie, czy są w stanie w tej branży podołać, a 

porównując łatwość działania w branży produktów typu suplementy, 

kosmetyki czy artykuły gospodarstwa domowego z branżą produktów 

finansowych, wybierali zazwyczaj to pierwsze. Ponadto konieczność 

zdawania egzaminów państwowych w doradztwie finansowym czy 

zmieniające się przepisy były coraz silniejszymi hamulcami dla firm 

działających w tej branży i poważnie ograniczały ich rozwój, a 

perspektywy realnej działalności na skalę międzynarodową były 

iluzoryczne. Właśnie perspektywa łatwiejszej kariery międzynarodowej 

przy wykorzystaniu mediów społecznościowych stawała się większym 

magnesem przyciągającym coraz więcej osób do branży wellness. Z tego 
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też powodu firmy z branży finansowej zaczęły odnotowywać odpływ 

swoich współpracowników właśnie do tej, często wcześniej 

lekceważonej, branży. 

Przenosząc moje doświadczenia z tradycyjnego handlu i wynikające z 

nich wnioski, zacząłem rozumieć, że siłą firm, które oferują za pomocą 

networku produkty konsumenckie jest to, że produkty te po prostu się 

zużywają, a zadowoleni klienci kupują kolejne i często robią to przez 

wiele lat. Oznacza to, że raz zbudowana sieć może przynosić 

permanentne profity, a wyposażenie współpracowników w narzędzia 

informatyczne bardzo ułatwia budowę biznesu. Było ewidentnie 

zauważalne, że wprowadzenie replikowalnych stron internetowych, 

sklepów online czy materiałów wideo nie tylko dodawało napędu, ale 

wiele procesów wręcz automatyzowało. 

Od 2010 roku coraz częściej oglądałem w Internecie różne materiały 

wideo dotyczące marketingu sieciowego, publikowane w szczególności 

w języku angielskim. Coraz bardziej interesowałem się tym, jakie 

przesłanie one niosły i wyraziściej zaczynałem rozumieć mechanizmy, 

których dotąd nie brałem pod uwagę. 

Wracając więc do rozmowy z Pawłem, byłem w zasadzie przygotowany 

na nowe. Wiedziałem, że będzie mnie wiele kosztowało uświadomienie 

swoim współpracownikom, że podejmują decyzję o tak wielkiej zmianie. 

Liczyłem się z tym, że wielu z nich tym razem tego wyzwania nie 

podejmie. Liczyłem się też z tym, że wielu z tych, którzy nawet to 

wyzwanie podejmą, po prostu nie da sobie rady. Mimo to – 

powiedziałem „tak”. 
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OD POCZĄTKU RAZ JESZCZE 
Kilka dni później znalazłem się na weekendowym seminarium 

biznesowym firmy, do której zaprosił mnie Paweł. Wraz ze mną 

pojechało dwóch zaufanych dyrektorów z firmy, w której byłem 

prezesem. Znaleźliśmy się w wielkim centrum konferencyjnym na sali 

wypełnionej po brzegi około 700-osobowym tłumem. Jedyne dostępne 

miejsca znajdowały się w ostatnim rzędzie. Już na pierwszy rzut oka było 

widać, że znalazłem się w bardzo sprawnie działającej organizacji, że 

kadra i prowadzący zajęcia stanowią bardzo dobrze zorganizowaną i 

zgraną grupę. Atmosfera entuzjazmu, która unosiła się nad salą bardzo 

przypominała mi klimat, którego doświadczyłem prawie 20 lat 

wcześniej. Po zachowaniu uczestników, którzy już byli 

współpracownikami, widać było, że darzą swoją kadrę wielką atencją. 

Goście, którzy przyjechali po raz pierwszy, natychmiast łapali bakcyla i 

wszystkim udzielało się przekonanie, że firma, w której się znaleźli, daje 

perspektywy na bardzo dobry biznes, a ponadto jest szansą na lepsze 

życie i znalezienie się w społeczności pozytywnych ludzi. 

Przysłuchiwałem się bardzo uważnie wszystkim wykładom i sprawnym 

uchem eksperta od wystąpień publicznych, wyłapywałem każdy niuans. 

Jako mówca, który już wiele lat temu występował na podobnej scenie, 

szybko się zorientowałem, że żaden z prowadzących nie ma takiego 

doświadczenia jak ja. Czułem więc, że jestem w stanie odnaleźć się w tej 

firmie bardzo szybko, że mogę wnieść wiele od siebie i że moje 

umiejętności będą tu bardzo cenne. Zdawałem sobie jednak sprawę z 

tego, że jestem tu w roli osoby początkującej, że w tym rodzaju biznesu 

liczą się przede wszystkim rezultaty, więc najpierw muszę się nimi 

wylegitymować. Uczestnicząc w tym seminarium, a później w każdym 

następnym, utwierdziłem się w przekonaniu, jak wielka jest różnica w 

biznesie marketingu sieciowego pomiędzy branżami. Wymienialiśmy na 

ten temat uwagi z Darkiem, który jako dyrektor w mojej firmie przyjechał 

razem ze mną. Zadaliśmy sobie najpierw pytanie: Ilu z tych ludzi, którzy 

biorą udział w tej konferencji, jest regularnymi konsumentami 
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produktów oferowanych przez firmę, z którą współpracują? Odpowiedź 

była oczywista – wszyscy. Zaraz potem sformułowaliśmy pytanie 

kolejne: Ilu z nich posiada produkt finansowy, który my oferujemy w 

naszej firmie. To drugie pytanie było oczywiście retoryczne, bo 

zdawaliśmy sobie sprawę z dysproporcji, która dobitnie pokazywała, jak 

wielka jest różnica pomiędzy rynkiem oferującym produkty finansowe, a 

rynkiem na produkty związane ze zdrowiem i urodą.  

Dysproporcja w liczbie potencjalnych chętnych do współpracy była 

ogromna. Konieczność uczenia się trudnych zagadnień finansowych i 

zdawania państwowych egzaminów licencyjnych sprawiała, że szala 

przechylała się na rzecz branży związanej ze zdrowiem i urodą. 

Dochodziła do tego jeszcze jedna kwestia, która dla nas była nowością. 

Firma prowadziła działalność w wielu krajach i bardzo sprawnie 

wykorzystywała narzędzia internetowe. Pozwalało to 

współpracownikom budować biznes międzynarodowy praktycznie bez 

ruszania się z domu. Były ku temu przygotowane specjalne materiały, 

prezentacje, filmy i inne narzędzia edukacyjne. Każdy współpracownik z 

poziomu biura wirtualnego mógł rejestrować nowych kandydatów z 

innych krajów. 

Oglądając prezentacje ukazujące dynamikę firmy, międzynarodowe 

sukcesy i prestiżowe nagrody byłem pod wielkim wrażeniem i uległem 

magii wielkich liczb, które odzwierciedlały rezultaty sprzedażowe, a 

tempo ich osiągnięcia dobitnie świadczyło o tym, że mam do czynienia z 

bardzo nowoczesną formą marketingu. Nabrałem też przekonania, że 

staję przed wyjątkową możliwością, a zarazem wyzwaniem, które 

pobudzi mnie do rozwoju i nauczenia się zupełnie nowych rzeczy, w 

szczególności związanych z działalnością online. Podjąłem więc decyzję, 

o której mało powiedzieć, że wymaga odwagi i przekonania, że jest 

właściwą. Była to decyzja, która w rezultacie miała z czasem zakończyć 

istnienie firmy finansowej, którą powołałem w 2004 roku i odnaleźć się 

w roli człowieka, który przystępuje po raz kolejny do budowy struktur od 

samego początku. Choć nie wiedziałem do końca, do czego finalnie mnie 

ta decyzja doprowadzi, to intuicja podpowiadała mi, że nie powinienem 
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się wahać. Bardzo mocno czułem, że jej konsekwencje skierują mnie w 

stronę robienia tego, co wewnętrznie czułem, że powinienem robić. 

Choć rezygnacja z własnej firmy, przewidywane wycofanie się z branży 

doradztwa finansowego, w której jestem rozpoznawany od wielu lat i 

uzasadniona obawa, że związani ze mną od wielu lat współpracownicy 

ulegną rozproszeniu, były oczywiście wielkim dylematem, ale wydawało 

mi się, że jest to właściwy kierunek. Kiedy oznajmiłem personelowi w 

firmie i swoim współpracownikom, że wchodzę w nową branżę, dla 

wielu z nich był to szok i zaskoczenie. Jeszcze z początku wydawało mi 

się, że będziemy w stanie łączyć naszą dotychczasową działalność w 

branży finansowej z zaistnieniem jako zorganizowana grupa w branży 

wellness, dlatego też spora część kadry, mimo zaskoczenia, nie 

oponowała i również zapisali się do nowej firmy.  

Czułem jednak, że dla niektórych osób, w szczególności tych najbardziej 

zmęczonych i wypalonych, zmiana będzie wygodnym pretekstem do 

rozstania. Tak też się stało i szczerze mówiąc, poczułem ulgę. Już kilka 

razy w moim życiu odczuwałem podobne uwolnienie, gdy znalazłem się 

w relacjach biznesowych czy osobistych, które określa się mianem 

toksycznych. Był to dla mnie ewidentny dowód na to, że był to dobry 

czas na zmianę.  

Idąc dalej, bardzo szybko okazało się, że w zasadzie nikt z moich 

dotychczasowych współpracowników ani członków kadry nie 

zaangażował się na poważnie w nowe przedsięwzięcia. Wtedy w pełni 

zrozumiałem, że moja decyzja o odejściu z własnej firmy była słuszna, a 

utrzymywanie dotychczasowego stanu rzeczy wpędzałoby mnie coraz 

bardziej w poczucie, że nie wykorzystuję swojego potencjału, że działam 

na zbyt małą skalę i że moja praca w żaden sposób nie jest doceniana. 

Oczywiście mogłem jeszcze przez wiele lat pełnić rolę prezesa i 

akceptować niezależne ode mnie okoliczności rynkowe, dostosowywać 

się do zmieniających się przepisów i reguł gry, które były odgórnie 

narzucane, ale intuicja mi podpowiadała, że właśnie wtedy większość 

mojej uwagi będzie skupiona na tym, co blokuje rozwój i jest jedynie 

zmaganiem się z rzeczywistością, i walką o biznesowe przetrwanie. 
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Potwierdzenie, że była to dobra decyzja, przyszło wkrótce z jeszcze 

jednej strony. Towarzystwo ubezpieczeniowe, dla którego 

pracowaliśmy, sprzedając produkty, rekrutując i szkoląc nowych 

współpracowników, było też głównym partnerem firmy prowadzonej 

przez prezesa z Austrii – Andreasa, od której po ponad 11 latach 

odszedłem na początku 2005 roku. Ludzie z najwyższych szczebli 

tamtych struktur usunęli w międzyczasie większość niewygodnych 

dyrektorów, realizując tym samym plan, o którym dowiedziałem się 

podczas pamiętnej kolacji w Kijowie w 2004 roku. Potwierdziło się więc 

to, przed czym przestrzegałem ówczesną kadrę, bo wyszło na to, że po 

wielu latach zostali z niczym. 

W momencie gdy rozeszła się wiadomość, że firma, którą prowadzę, 

będzie również zajmowała się inną branżą niż ubezpieczenia i że 

podjąłem decyzję o zaangażowaniu swojej kadry w nowy projekt, 

Andreas i jego zarząd, postanowili wykorzystać to jako pretekst, aby 

wywrzeć presję na firmie ubezpieczeniowej, aby ta rozwiązała z nami 

umowę. Tak też wkrótce się stało i firma, którą zarządzałem, straciła 

możliwość prowadzenia działalności z tym dostawcą. 
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TADEUSZ 
Muszę w tym miejscu ponownie przywołać postać mojego ówczesnego 

przyjaciela, Tadeusza, z którym zaprzyjaźniłem się na początku mojej 

kariery w firmie Andreasa. Tadeusz był byłym mistrzem Polski w rajdach 

samochodowych, przedsiębiorcą i bardzo wyjątkowym człowiekiem, w 

którego strukturze miałem okazję się znaleźć wraz z Robertem, który 

zaprosił mnie do biznesu sieciowego oraz jego wujkiem – Markiem.  

Tadeusz należał do typu ludzi, którzy mówią wprost, co leży im na sercu. 

Był bardzo dosadny, ale wszyscy wiedzieli, że zawsze na pierwszym 

miejscu stawia innych ludzi i słynął z tego, że potrafił się o nich 

upominać.  

Powszechnie uważało się, że w 1993 roku był jednym z czterech 

założycieli firmy i miał wielki wpływ na jej sukces w latach 90. Wszyscy 

wiedzieli też, że był jedynym, na którego można było liczyć w załatwianiu 

spraw z zarządem, kiedy trzeba było walczyć o interesy 

współpracowników. Przez lata nasza przyjaźń umacniała się i śmiało 

mogę powiedzieć, że zawsze mogłem polegać na Tadeuszu.  

O jego pamiętnym ślubie z Elą w Los Angeles już opowiadałem, choć 

naszych wspólnych wyjazdów nie da się zliczyć. Wraz z rozwojem 

struktur organizowaliśmy szkolenia nie tylko w Polsce, ale od 1997 roku 

finansowaliśmy razem wyjazdy ze współpracownikami, zazwyczaj na 

południe Europy, do Grecji czy na Majorkę, byliśmy też razem w Tajlandii 

czy Izraelu. Tadek został też świadkiem na moim ślubie, a gdy 

wybudował dom na obrzeżach Warszawy, zrobiłem dokładnie to samo i 

wybudowałem dom po sąsiedzku.  

Gdy w 2004 roku podjąłem decyzję o odejściu z firmy Andreasa, Tadeusz 

postanowił zostać, ponieważ łączyły go wspólne inwestycje z Witoldem 

i Romanem – członkami zarządu i miał poważne obawy, że zostanie 

oszukany. Bardzo przeżywał to, co wyszło na jaw i nie mógł pogodzić się 

z ła- 
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maniem zasad i wielką krzywdą wyrządzoną wielu ludziom, którzy przez 

tyle lat tę firmę tworzyli. Mimo że byłem już poza tamtym środowiskiem, 

to spotykając się dość często z Tadeuszem, dowiadywałem się od niego 

o żalu, który narasta w nim z powodu sytuacji w firmie. Z wielu innych 

źródeł docierały do mnie informacje, że bez ogródek i wprost zwracał się 

do właścicieli firmy, mówiąc o tym, co nie gra i nie jest w porządku, a ci 

postanowili pozbyć się i jego. Choć przez wiele lat mogło się zdawać, że 

jako jednego z kilku założycieli nie spotka go to, co dotknęło innych 

dyrektorów, to jednak bez jakiegokolwiek słowa dziękuję wysłali mu 

pocztą wypowiedzenie umowy o współpracy. Kiedy bywałem u Tadeusza 

w domu, widziałem, jak bardzo nie mógł się z tym pogodzić i jak wielki 

żal go trapił. Dziś sądzę, że był to jeden z ważnych czynników, które 

wywołały u Tadeusza chorobę, która zakończyła się jego śmiercią we 

wrześniu 2012 roku. 
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WIR 
Z końcem 2012 roku rzuciłem się ze świeżą, nową energią w wir typowo 

networkowej pracy: pozyskiwanie nowych współpracowników, 

szkolenia, spotkania informacyjne. Bardzo chciałem się przekonać, czy 

moje doświadczenia przyjdzie mi łatwo przenieść na nowy grunt. 

Okazało się, tak jak zresztą myślałem, że bardzo wielu ludzi, którzy 

wcześniej nie byli otwarci na zajęcie się branżą finansową, teraz 

niezwykle pozytywnie reagowali na nową propozycję. Narzędzia, które 

dostałem do ręki znacznie odbiegały nowoczesnością i prostotą od tego, 

czym się dotąd posługiwałem, ale stały się dla mnie swego rodzaju 

odkryciem. Zaczęło mi sprawiać wielką frajdę rekrutowanie ludzi za 

granicą przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi do wideokonferencji 

czy webinarów. Posługując się brandem dużej firmy, mogłem z łatwością 

pozyskiwać współpracowników, którzy dotąd byli poza moim zasięgiem. 

Wzrosty w moim nowym biznesie były widoczne od pierwszego dnia. Tak 

jak za dawnych czasów jeździłem regularnie na kolejne konferencje 

organizowane przez firmę, w których uczestniczyło coraz więcej osób, aż 

wkrótce ich liczba przekroczyła 1000. Tak jak się spodziewałem, bardzo 

szybko znalazłem się w gronie mówców, a feedback, który otrzymałem 

od publiczności, tylko potwierdził to, jak cenne są moje umiejętności i 

doświadczenia, i jak wiele mogę wnieść do tej organizacji. 

Niemal z przyzwyczajenia, traktując to jako oczywistość, stosowałem 

Pierwsze Prawo Marketingu, narzuciwszy sobie tempo pracy i liczbę 

spotkań. Byłem oczywiście uwikłany w obowiązki wynikające z 

wygaszania doradztwa finansowego, jak i szeregu innych zadań 

związanych z prowadzeniem firmy handlowej i rozwijania własnego 

brandu, ale praktycznie całą swoją energię kierowałem w kierunku 

rozwijania nowego biznesu. Podzieliliśmy się więc obowiązkami z żoną, 

która skupiła większą uwagę na rozwoju firmy handlowej i stronie 

organizacyjnej szkoleń, a ja zajmowałem się rekrutacją nowych 

współpracowników i rozwijaniem kolejnych struktur. Wielkim 

odkryciem stawały się nowoczesne narzędzia, a przede wszystkim media 
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społecznościowe. Zrozumiałem, jak bardzo się myliłem, myśląc, że media 

społecznościowe są tylko i wyłącznie formą ekshibicjonizmu i nie niosą 

żadnej wartości biznesowej, którą ja mógłbym wykorzystać. Otworzyłem 

oczy i zobaczyłem, jak wielką siłę stanowią i dostrzegłem, że dzięki nim 

mogę zwielokrotnić swoje oddziaływanie.  

Urzekła mnie też energia młodych ludzi, którzy rozpoczynali działanie w 

firmie, z którą się związałem, jakże bardzo różniąca się od energii, którą 

prezentowali moi starzy współpracownicy. Po pewnym czasie zacząłem 

też poznawać wielu ludzi z innych, podobnych firm, pojawiły się od nich 

zaproszenia do wystąpienia w roli zewnętrznego mówcy i dotarło do 

mnie, jak mylne było moje dotychczasowe wyobrażenie i jak mało na 

temat tych firm wiedziałem. 

Po kilku miesiącach działalności w nowym projekcie, na początku 2013 

roku, zostałem zaproszony wraz z żoną na szkolenie do Meksyku. 

Prowadziła je networkerka zza oceanu, z podobnym do mojego 

doświadczeniem, która w zasadzie powtarzała to wszystko, co było 

dotąd mi znane, jeśli chodzi o mechanizmy działania tego biznesu. To po 

raz kolejny utwierdziło mnie w przekonaniu, że wiedza o tym biznesie 

zawiera zbiór takich samych metod pracy, które, poza drobnymi 

niuansami, można przenieść na każdy grunt i budować struktury 

wszędzie tam, gdzie dana firma otwiera takie możliwości.  

W Meksyku przekonałem się też, że grupa polskich liderów, którzy w 

oczach wielu współpracowników, zwłaszcza początkujących, urośli do 

rangi niemal guru, a na pewno niezwykłych ekspertów, w żaden sposób 

nie różni się od moich kolegów z połowy lat 90. Tak samo jak oni byli 

ubrani w pychę, czasem wynoszący się, strojący w piórka wybitnych 

przedsiębiorców, w rzeczywistości skonfliktowani ze sobą, kierowani 

parciem na pieniądze i władzę. Tam też wyszło na jaw, jak wiele 

awansów jest sztucznie nakręconych poprzez fikcyjne zakupy, 

zakładanie fikcyjnych kont i podobne, daleko odbiegające od etyki i 

uczciwości, zabiegi. Zacząłem też krytycznie patrzeć na tych słynnych, 

wielkich networkerów zza oceanu. Bo znając ich osobiście, uczestnicząc 

w kolejnych szkoleniach, i obserwując ich zachowania pod wpływem 
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zmieniającej się rzeczywistości, zauważyłem, że ich również dotyczą te 

same słabości, co wszystkich innych. Wyszło więc na to, że tak samo jak 

w latach 90. można usłyszeć inne rzeczy ze sceny, inne w kuluarach, a 

jeszcze inne wyrażają ich decyzje i działania. Dobrym przykładem niech 

będzie to, że tak jak w latach 90. dałem się uwieść charyzmie prezesa 

firmy, który później okazał się nieuczciwy, tak teraz obserwowałem 

podobną postać, tym razem Amerykanina, odwołującego się do etyki i 

uczciwości, które miały być owocem życiowych lekcji, które odebrał. 

Często w swoich wypowiedziach przywoływał moralność i wartości 

rodzinne, po pewnym czasie wyszło na jaw, że znów nie zdał życiowego 

egzaminu i po raz kolejny to, co wcześniej głosił ze sceny, było tylko 

pustymi frazesami. 

Utwierdziło mnie to jeszcze bardziej w przekonaniu, jak wiele jest 

prawdy w powiedzeniu, że „biznes wzrasta lub upada wraz z 

przywództwem”. Nie mam dziś żadnej wątpliwości, że wielką bolączką 

naszych czasów, chyba we wszystkich branżach i dziedzinach, jest deficyt 

przywództwa, że brakuje ludzi, którzy potrafią i są gotowi dawać dobry 

przykład swoją postawą, postępowaniem i osobowością. Nie brakuje 

natomiast takich, którzy próbują dawać przykład, eksponując na 

pierwszym planie to, co ich identyfikuje na zewnątrz – posiadane dobra 

czy zajmowaną pozycję. Najlepszym przykładem tego zjawiska będą losy 

mojej pierwszej firmy sieciowej, dla której budowałem biznes od 1993 

roku. Przykład jej i  wielu ówczesnych liderów obnaża, co dzieje się, gdy 

organizacja nie jest oparta na prawdziwym przywództwie i mocnych, 

etycznych zasadach. Pokazuje, że ogromna organizacja, przez którą w 

tym przypadku przeszło ponad pół miliona ludzi i która była największą 

firmą dystrybucyjną w ubezpieczeniach w latach 90. w Polsce, może 

skurczyć się do kilkudziesięciu osób z powodu braku przywództwa. 

Warto pochylić się tu nad prawem, które bezwzględnie działa w naszym 

życiu, a które w uproszczeniu mówi, że to, co wysyłasz – wraca i pewnie 

trzeba by dodać – jak twierdzi wielu, że wraca zwielokrotnione. 
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PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU 
Jestem przekonany, że czasem trzeba wielu lat, aby to prawo 

zamanifestowało się w rzeczywistości. Bywa tak, że ktoś długo obnosi się 

z sukcesami, a te nie tylko go deprawują, ale też popychają do rzeczy 

niegodnych. Pycha, zarozumialstwo, pogarda wobec innych, 

megalomania czy mania wyższości – to tylko kilka cech, które często 

charakteryzują kogoś, kto jest przekonany, że źródłem jego sukcesów i 

chwały jest jego wyjątkowość wyrażana cechami, jakie chciałby u siebie 

widzieć. Prawda zaś jest taka, że czasami dany człowiek znajdzie się w 

wyjątkowym miejscu, okolicznościach i czasie, co stanowi o tak zwanym 

szczęściu i przy relatywnie niewielkim nakładzie pracy osiąga 

ponadprzeciętne rezultaty. Jeśli nie był na to przygotowany, nie 

doświadczył wcześniej czegoś, co skłoniłoby go do większej pokory, to 

tak osiągnięty sukces, może się skończyć bufonadą, pychą i poczuciem 

wyższości. Potem czasem bojąc się, że prawda wyjdzie na jaw, niektórzy 

posuwają się do coraz gorszych rzeczy, byle tylko zatuszować to, co chcą 

ukryć o sobie i okolicznościach, które postawiły ich w miejsce, w którym 

się znaleźli. 

Zapytasz być może, Drogi Czytelniku, czy prawo przyczyny i skutku 

zawsze działa? Uważam, że tak, choć nie zawsze jesteśmy w stanie 

dostrzec jego uzewnętrznienie z tego powodu, że działa to wewnątrz 

danej osoby lub w takim czasie, gdy nie mamy już możliwości tego 

zaobserwować. Czasem wyraża się to w problemach z alkoholem, 

czasem w problemach ze zdrowiem, rozpadem rodzin lub utratą 

majątku, dla zdobycia którego posuwali się do łamania zasad. 

Nie znam szczegółów, jak potoczyły się losy prezesa z Austrii czy innych 

ludzi, o których postępowaniu na kartach tej książki kilkukrotnie 

wspominałem, ale mogę sobie wyobrazić, że to, co stało się z tym 

wspaniałym kiedyś przedsięwzięciem nie jest dla nich, najdelikatniej 

mówiąc – powodem do dumy. 

Kiedy przyglądam się moim błędom oraz zachowaniu, które w niektórych 

przypadkach jest dla mnie powodem do wstydu, dochodzę do 
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przekonania, że często na niewiele zdają się pieniądze na koncie czy 

pusta chwała, bo prawdziwą wartością jest trzymanie się zasad, nie 

uleganie tym, którzy mają na nas zły wpływ i niegodzenie się na 

kompromisy, jeśli przekroczy to dozwolone granice. 

Na szczęście zawsze możemy się zatrzymać i dokonać zmiany, 

powiedzieć „dość” i przestać godzić się z tym, co kieruje nas w złą stronę 

i zacząć odbudowę – nawet jeśli będzie to wymagało wielu lat. Czas i tak 

upłynie… Oczywiście prawo przyczyny i skutku działa też i w drugą 

stronę. Jeśli ktoś robi rzeczy dobre i nie ustaje, mimo iż wydaje się, że 

dobro, które czyni nie przynosi zewnętrznego rezultatu, to niechybnie 

po pewnym czasie działanie tego prawa również się zamanifestuje w 

rzeczywistości. Oczywiście w jednym i drugim przypadku zazwyczaj bywa 

tak, że rezultat działania tego prawa ukaże się lub przyjdzie z zupełnie 

innej strony i czasami w nieoczekiwanej postaci. Zawsze jednak w 

odpowiedzi na dobro przyjdzie dobro, w odpowiedzi na zło przyjdzie zło. 

Pewnie i Ty, Drogi Czytelniku, zauważasz, że często działa to tak, że 

niektórzy muszą zaryć głową głęboko w muł dna, aby zacząć myśleć i się 

opamiętać i jest to w zasadzie jedynym sposobem, aby dostrzegli 

konieczność zmiany. 

Być może i Ty dostrzegasz w swoim życiu działanie tego prawa i być może 

w tym, co tu napisałem, znajdziesz to, co już sam odkryłeś, ale może 

nigdy wcześniej się nad tym tak nie zastanawiałeś. Życzę Ci zatem, abyś 

zechciał wykorzystywać to prawo do czynienia tylko dobrych rzeczy. 
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PRZYSZŁOŚC BUDZI CIEKAWOŚĆ 
Mój ostatni pobyt w USA w 2015 roku, podczas którego uczestniczyłem 

w wielotysięcznej konferencji marketingowej, utwierdził mnie w 

przekonaniu, że stajemy przed nową wielką falą biznesów 

wykorzystujących właśnie marketing sieciowy i o niego opartych. 

Rozmawiając tam z młodymi Amerykanami, odnosiło się wrażenie, że 

każdy tam wie, jak wiele możliwości on stwarza i każdy też rozumie, że 

jest to zawód, którego trzeba się nauczyć. Wierzę, że podobne 

przekonanie będzie również narastało w tych wszystkich krajach, w 

których dotąd nie był on tak popularny i przyczynią się do tego wydatnie 

Internet i nowoczesne narzędzia marketingowe. W tym miejscu pojawia 

się potrzeba szczególnej roli i obowiązku, który spełnić powinni 

przedstawiciele pokolenia, które ja reprezentuję, które doświadczyło 

życia na skraju epok i systemów, które właśnie z tego powodu ma ten 

szczególny ogląd rzeczywistości. Dlatego też, gdy zbliżałem się do lata 

2018 roku, które oznaczało dla mnie dwie szczególne rocznice – 30-lecie 

od chwili, gdy będąc domokrążcą w Londynie odkryłem Pierwsze Prawo 

Marketingu i 25-lecie mojej kariery w marketingu sieciowym, zaczęła 

dojrzewać we mnie myśl, aby taki właśnie obowiązek na siebie przyjąć i 

podzielić się tym wszystkim, co stanowi wartość wynikającą z mojego 

doświadczenia. Uznałem, że jestem gotów wziąć na siebie obowiązek i 

zadanie wspierania tych wszystkich, którzy chcą zajmować się biznesem 

etycznie, uczciwie i profesjonalnie. Uznałem też, że to, czego 

doświadczyłem i jak wiele się nauczyłem, uprawnia mnie do tego, aby 

pomóc ludziom zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności pozwalające 

im zbudować życie, o jakim marzą. 

Aby to zadanie wypełnić dobrze i dotrzeć do jak największej liczby ludzi, 

musiałem podjąć jeszcze jedną, bardzo ważną decyzję. Koniecznym stało 

się, abym ogłosił zakończenie swojej kariery networkera i zakończył 

jakąkolwiek osobistą działalność rekrutacyjną i sprzedażową w ramach 

marketingu sieciowego. Doskonale rozumiałem, że bez odejścia od 

osobistej pracy w mojej strukturze nie będę postrzegany jako osoba 
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obiektywna i zawsze pojawiać się może obawa o to, czy moje intencje są 

szczere i czy naprawdę jestem bezstronny. Postanowiłem więc, że z 

dniem 1 lipca 2018 roku ogłoszę swoją niezależność od jakiejkolwiek 

firmy marketingu sieciowego i rozpoczęcie działalności niezależnego 

eksperta, którego celem jest dzielenie się swoją wiedzą i 

doświadczeniem. 

Wierzę, że ta książka, której głównym celem było opowiedzenie Ci mojej 

historii i wynikające z niej wnioski, jest początkiem realizacji tego 

zamiaru i że otwiera wielki zbiór różnych działań, którymi będę chciał to 

wyrazić. Będą to kolejne książki, wystąpienia, szkolenia i warsztaty, które 

– w co wierzę – wniosą wiele wartości do życia innych ludzi. 

Wierzę też, że mogę wesprzeć właścicieli i zarządzających firmami, a 

firmami marketingu sieciowego w szczególności, i pomóc im rozwijać 

biznes tak, aby działający w ich firmach przedsiębiorcy mieli poczucie, że 

są w najlepszym dla siebie miejscu. Moim wielkim pragnieniem jest, aby 

marketing sieciowy został uznany za wielką szansę XXI wieku, a ludzie w 

nim pracujący postrzegani byli jako profesjonaliści, którzy posiadają 

wiedzę, kompetencje i umiejętności niedostępne w większości zawodów 

oraz cieszyli się należnym uznaniem i szacunkiem.  
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PIERWSZE PRAWO MARKETINGU  

– BYŁO, JEST I BĘDZIE CIĄGLE 

AKTUALNE  
Zanim je świadomie odkryłem i zdefiniowałem w 1988 roku w Londynie, 

stosowałem je z wielkim powodzeniem na początku lat 80. podczas 

mojej działalności w harcerstwie – gdzie zaangażowanie, tempo i 

intensywność różnorodnych działań, zbiórek, wyjazdów i szkoleń 

przyniosło wyjątkowe rezultaty, a drużyna, którą założyłem osiągnęła 

wiele sukcesów na różnych polach. Dodam zresztą, że do dziś, co kilka 

lat, organizujemy zjazdy weteranów, którzy w całkiem sporej paczce cały 

czas trzymają się razem. Podobnie było w przypadku aktywności 

sportowej, gdzie codzienne treningi pozwoliły mi ćwiczyć mięśnie, 

samodyscyplinę, wytrwałość i pewność siebie, co przełożyło się zarówno 

na rezultaty sportowe w tamtym czasie, jak i na późniejszą działalność 

biznesową. I choć w obu tych przypadkach bezpośrednie znaczenie tego 

prawa: „Im szybciej chodzisz, tym więcej zarabiasz” nie odnosiło się do 

pieniędzy i należy je rozumieć trochę inaczej, to jego sens, mówiący o 

zaangażowaniu i intensywnym działaniu, jest taki sam. 

Najpełniej jednak działanie Pierwszego Prawa Marketingu dowiodłem na 

przykładzie sprzedaży bezpośredniej, zaczynając od pracy domokrążcy w 

Londynie, poprzez dostarczanie towaru do sklepów i 

nieprawdopodobnie szalone, i intensywne wyloty handlowe na Daleki 

Wschód, a wreszcie przez moją pracę w marketingu sieciowym. Tam 

właśnie Pierwsze Prawo Marketingu wyrażało się w liczbie i 

intensywności prowadzonych rozmów rekrutacyjnych i sprzedażowych, 

codziennych spotkań informacyjnych, a przez lata – coweekendowych 

seminariów podstawowych dla nowo rekrutowanych 

współpracowników. 

Obserwując przez lata wzloty i upadki, zarówno własne, jak i wielu ludzi, 

których miałem okazję poznać, bądź z którymi miałem okazję 
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współpracować, utwierdziłem się w przekonaniu, że niemal w każdym 

przypadku istnieje bezpośredni związek stosowania Pierwszego Prawa 

Marketingu z uzyskiwanymi rezultatami bądź ich brakiem. Zawsze 

bowiem było tak, że gdy ktoś bardzo intensywnie angażował się i 

minimalizował czas bezproduktywny, to efekty jego pracy bardzo 

wyróżniały się na tle pracy innych, a niejednokrotnie, przy odpowiedniej 

wytrwałości i postawie, przynosiły spektakularny sukces. 

Zapewne też oczywiste dla każdego będzie, że jeśli posłużymy się choćby 

przykładem sportowca, to znajdziemy bezpośrednią analogię do biznesu 

i wielu innych aktywności, gdzie mówimy o sukcesie czy innej formie 

mierzalnych rezultatów. To zresztą przykład, nad którym warto się 

pochylić. Możemy bowiem mówić o tych ludziach, którzy podejmują 

decyzję, a jej realizacja polega jedynie na tym, iż zapisują się do jakiegoś 

klubu sportowego, organizacji biznesowej czy uruchamiają samodzielną 

działalność. Na tym jednak, niestety, wszystko się kończy. Zdarza się 

oczywiście, że wybiorą się na kilka treningów, spotkań biznesowych czy 

rozpoczną pozorowane działania. Bardzo szybko jednak przekonują się, 

że osiągnięcie rezultatu, który był magnesem i przyczynił się do podjęcia 

przez nich decyzji, wymaga wysiłku i czasu. Wtedy zniechęcają się, 

znajdują jakieś wygodne dla siebie uzasadnienie i rezygnują. Typowym 

przykładem będą tutaj setki tysięcy ludzi zapisanych do różnych firm 

marketingu sieciowego, którzy owszem są „za”, ale ich aktywność 

ogranicza się w najlepszym przypadku do pozostawania sympatykiem 

firmy, produktów czy branży i ewentualnego uczestnictwa od czasu do 

czasu w szkoleniach czy wydarzeniach firmowych. Dobrze jest, gdy 

chociaż są klientami i regularnie korzystają z produktów i usług, które 

firma ta oferuje.  

Innym przykładem będą ludzie, którzy zapisują się do klubu, tej lub innej 

organizacji tudzież uruchamiają własne przedsięwzięcie, ale ich działania 

są niesystematyczne i mało intensywne, przez co nie dają im dużej 

szansy na osiągnięcie poważnych rezultatów. Oczywiście są w lepszej 

sytuacji niż ci poprzedni, chodzą od czasu do czasu na treningi, mniej lub 

bardziej regularnie podejmują działania biznesowe, spotykają się z 
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klientami czy nawiązują nowe kontakty. Skutkuje to oczywiście pewnymi 

rezultatami. Niestety w dłuższej perspektywie będą zaliczać się do grupy 

tych, którzy uprawiają daną dyscyplinę sportową lub aktywność 

biznesową wiele lat, teoretycznie bardzo wiele na ten temat wiedzą, ale 

nie mogą się poszczycić niczym szczególnym. Jeśli weźmiemy dla 

przykładu kogoś, kto uruchomił samodzielną działalność gospodarczą, to 

może się to wyrażać w ten sposób, że ktoś prowadzi malutki sklepik 

wiele lat, sam w nim pracuje i jedyne, na co może sobie pozwolić, to 

mniej lub bardziej bezpieczna egzystencja. A biorąc za przykład 

marketing sieciowy, będziemy mówić o współpracownikach, którzy tę 

formę działalności traktują jako aktywność dodatkową, a nie mając 

żadnej presji na wynik, bo żyją z czegoś innego, przez lata zajmują tę 

samą pozycję w swojej firmy. W tym przypadku dodatkowo na ich 

niekorzyść zadziała fakt, że zapraszając innych do swojego zespołu, a na 

tym bądź co bądź ten rodzaj biznesu polega, narażają się na zarzut, że 

ten biznes zapewne nie działa, skoro po tylu latach tkwienia w danej 

firmie nie osiągnęli nic szczególnego, co dla nowych kandydatów raczej 

nie jest zachęcające.  

I wreszcie będziemy mieli grupę ostatnią, która zgodnie z zasadą Pareto 

jest grupą najmniejszą, a jednocześnie może poszczycić się najlepszymi 

rezultatami. Umownie uważa się, że jest to 20% ludzi, aczkolwiek i w tej 

grupie widać bardzo duże rozbieżności. W mojej ocenie tylko kilka 

procent osób angażuje się w pełni i mniej lub bardziej świadomie, 

wytrwale i konsekwentnie, stosuje Pierwsze Prawo Marketingu, 

osiągając rzeczywiście bardzo duże rezultaty. Wśród tych kilku procent 

będzie ponadto pewna część, którym dodatkowo sprzyjają warunki, w 

których się znaleźli: czas, miejsce, czy osobiste predyspozycje. Te 

warunki w przypadku sportu mogą oznaczać właściwych trenerów, 

wsparcie czy odpowiednie wyposażenie, które sprzyja osiąganiu 

rezultatów, a czas i miejsce mogą po prostu odnosić się do momentu w 

życiu, który akurat wtedy predestynuje ich do lepszego rozwoju. W 

przypadku działalności biznesowej oznaczają prozaicznie branżę, w 

której się znaleźli, różne, często skomplikowane uwarunkowania 

biznesowe, w tym wymogi, przepisy prawne. Zaś w przypadku 
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marketingu sieciowego mówimy często o tak zwanym momentum, czyli 

tym wyjątkowym czasie w rozwoju danej firmy, którego poszukują 

działający w tym biznesie. Przytaczając definicję momentum za jednym 

ze znanych międzynarodowych portali internetowych, mowa tu o tak 

zwanym „Świętym Graalu marketingu sieciowego”, którego znalezienie 

niemal gwarantuje osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów. 

Jakkolwiekby nie przeceniać tezy o znaczeniu momentum, to z mojej 

obserwacji wynika, że ta sama osoba, z takim samym zaangażowaniem 

zainwestowanym w firmie będącej w fazie momentum ma szansę 

osiągnąć dużo lepsze wyniki, niż w firmie o ustabilizowanej pozycji. 

Dodatkowe wsparcie w marketingu sieciowym może być też związane z 

kulturą organizacji, właściwym zarządzaniem, przywództwem dobrze 

zorganizowanych liderów i oczywiście całym spektrum działań ze strony 

firmy. Nie można też zapominać o tym, że osoby wykorzystujące 

Pierwsze Prawo Marketingu i działające w dziedzinie zgodnej ze swoimi 

talentami i predyspozycjami,  osiągną więcej niż inni – tak samo 

zaangażowani.  

Warto w tym miejscu zauważyć, jak widoczne jest stosowanie tego 

prawa w działalności online. Żyjąc w dobie Internetu i mediów 

społecznościowych, można mówić wprost o wypełnianiu sobie czasu 

bezproduktywnym oglądactwem czy pokusie życia życiem innych ludzi. 

Jest to oczywiście zawsze ubrane w alibi uczenia się, rozwijania czy 

przyjemnego spędzania czasu. Idąc tym tropem, możemy dla kontrastu 

wyróżnić dwa skrajne typy użytkowników Internetu: twórców 

wartościowych treści i konsumentów tego, co inni publikują. Tu również 

moglibyśmy mówić o wykorzystaniu Pierwszego Prawa Marketingu, co 

jest w Internecie ewidentnie zauważalne. Są bowiem twórcy działający 

bardzo aktywnie, angażujący się, pojawiający się z wartościowymi 

treściami regularnie w wielu różnych miejscach. To oni właśnie wiodą 

prym, kreują ten rynek, najwięcej sprzedają i zarabiają. Ci zaś, którzy 

swoją obecność twórczą traktują jako coś dodatkowego, mogą tylko i 

wyłącznie liczyć na przysłowiowe „ochłapy z Pańskiego stołu”. 
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A zatem wykorzystanie Pierwszego Prawa Marketingu jest w zasadzie 

niczym innym jak zastosowaniem pewnych reguł statystycznych i 

związanym z tym zmaganiem się ze złodziejami czasu, brakiem 

wytrwałości, różnorodnymi pokusami, lękami czy niesprzyjającymi 

okolicznościami. Gdyby jeszcze dodać do tego właściwe miejsce, czas i 

predyspozycje, rezultaty stosowania tego prawa będą oszałamiające. 

Rozważ zatem, Drogi Czytelniku, w jakim punkcie Ciebie dotyczy 

zastosowanie Pierwszego Prawa Marketingu i jak mógłbyś je 

wykorzystać, aby osiągnąć jak najwięcej korzyści. Wierzę, że doskonale 

zdajesz sobie sprawę z tego, iż tylko do Ciebie należy podjęcie decyzji, w 

której z grup chciałbyś się znaleźć. Zastanów się oczywiście przy tym, 

czego potrzebujesz, aby narzucić sobie odpowiednią dyscyplinę, 

regularność i intensywność działań. Być może takim zapalnikiem i 

inspiracją będzie dla Ciebie sytuacja, w której się znajdujesz, a na którą 

nie masz wewnętrznej zgody, może jakieś spotkanie czy szkolenie, a być 

może pomocą będzie książka, którą właśnie czytasz. Życzę Ci 

powodzenia. 
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MANTRA SPRZEDAŻY 
Przyznaję, że obecnie dość często wypowiadam się krytycznie o wielu 

szkoleniowcach, którzy uczą sprzedaży, a ich osobiste doświadczenie w 

tym zakresie jest, najdelikatniej mówiąc, skromne. Zwróciłem na to 

uwagę już wiele lat temu, gdy uczestnicząc w jednym ze szkoleń z 

zakresu sprzedaży, zapytałem prowadzącą, co ona w praktyce 

sprzedawała. Okazało się wtedy, że jedyną rzeczą, którą dotąd 

sprzedawała są szkolenia firmy, w której jest trenerem i które uczą 

sprzedaży. Można oczywiście i tak, i nie ma w tym nic złego, że ktoś, kto 

zgłębi nawet teoretyczną wiedzę, a posiada umiejętność jej 

przekazywania, będzie to robił z dużą korzyścią dla odbiorców. Przyznasz 

jednak, Drogi Czytelniku, że czym innym będzie wiedza teoretyczna, 

choćby nawet podbudowana była najlepszymi badaniami, a czym innym 

wiedza, która jest wynikiem praktycznego, osobistego działania. Nie 

znajduję na rynku wielu osób, choć być może nie miałem okazji ich dotąd 

spotkać, których wiarygodność nauczania byłaby poparta jednocześnie 

wieloletnim stażem, nieprzeciętnymi rezultatami i różnorodnością 

doświadczeń sprzedażowych. Znajduję za to wielu, którzy obiecują 

nauczyć sprzedaży i nie tylko, w ekspresowym tempie, bez porażek, bez 

chwil zwątpienia i próbują dać na to gwarancję. Moje doświadczenia w 

tym zakresie są jednoznaczne – nauka sprzedaży jest procesem, który 

trwa wiele lat, pełnym potknięć, porażek i zwątpień. Procesem, który 

wymaga od nas wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny i pracy 

nad sobą. Bez względu na to, czy sprzedajemy usługi, produkty, czy 

jesteśmy działaczami w marketingu sieciowym, gdzie naszym 

produktem jest kariera, którą oferujemy potencjalnym 

współpracownikom. Wszędzie tam zmagamy się z własnymi słabościami, 

czasem stereotypami i lękiem przed odrzuceniem. Choć moje 

kompetencje i umiejętności sprzedaży są bez wątpienia wyjątkowe i 

niezwykle różnorodne, nie dałbym sobie nigdy przyzwolenia na to, aby 

próbować kogokolwiek uczyć sprzedaży czy rekrutacji (bo to też 

sprzedaż) w tempie ekspresowym. 
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Ciekawym spostrzeżeniem, którym chcę się z Tobą w tym miejscu 

podzielić, jest to, co stanowi swego rodzaju połączenie dwóch 

doświadczeń, które nawzajem się wspierają w sprzedaży. Jedno z nich to 

oczywiście moja praca domokrążcy i odbycie wielu tysięcy spotkań z 

klientami, gdzie średnio od 150 do 200 razy dziennie wypowiadałem jak 

mantrę tę samą regułkę rozmowy handlowej. Przez intensywność tej 

pracy miałem możliwość skompresowania doświadczeń sprzedażowych, 

których zdobycie zajmuje wielu ludziom bardzo dużo lat, a niektórzy 

nigdy ich nie zdobędą. Zaś drugie doświadczenie to karate, gdzie przez 

miesiące wykonywałem monotonnie to samo, zdawać by się mogło, 

bezsensowne ćwiczenie. Okazuje się, że oba te doświadczenia coś łączy. 

A mianowicie wytrwałe, wielomiesięczne powtarzanie tej samej 

czynności, którą opanowuje się do perfekcji, co skutkuje dodatkowo 

pewnego rodzaju uzdolnieniem do łatwiejszego zdobywania kolejnych 

umiejętności. 

W praktyce jest tak, że nabycie każdej innej umiejętności towarzyszącej 

czy to procesowi sprzedaży, czy sztuce walki, czy jakiejkolwiek innej 

dyscyplinie, staje się dużo prostsze, jeśli odpowiednio intensywnie 

przepracujemy materiał podstawowy. Innymi słowy mówiąc, jeśli masz 

biznes czy pracę, gdzie uczysz się przeprowadzania prezentacji, 

sprzedaży lub np. publicznego występowania, to zadbaj o to, aby 

najpierw opanować do perfekcji podstawowy materiał, którym się 

posługujesz i narzędzia, które stosujesz. Powtórz to działanie 1000 razy, 

a przekonasz się, że wszystko, co będzie się potem działo, stanie się 

oczywiste i dużo prostsze. W ćwiczeniach tych bardzo może Ci pomóc 

nagrywanie się na kamerę, która jest dziś w każdym telefonie. Jeśli 

później się obejrzysz, jak przeprowadzałeś rozmowę, prezentację czy 

inne wystąpienie, łatwiej Ci będzie korygować błędy, a jeśli dodatkowo 

znajdziesz kogoś, kto będzie mógł Ci w tym pomóc, zaoszczędzisz sobie 

wielu porażek, czasu i pieniędzy, które mógłbyś zyskać dzięki lepszym 

kompetencjom. 

Wyjawię Ci sekret: nagrywam się od wielu lat – obecnie w szczególności 

swoje wystąpienia, które później oglądam i analizuję, podobnie jak robią 
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sportowcy oglądający swoje mecze po to, aby znaleźć i skorygować 

swoje słabe strony. Dzięki temu jest mi łatwo pomóc innym w poprawie 

jakości swojej komunikacji sprzedażowej bądź rekrutacyjnej. Jeśli zatem 

Twoją rolą jest m.in. danie przykładu innym ludziom – 

współpracownikom bądź podwładnym, lub nauczenie ich pożądanych 

umiejętności, niezbędne jest, abyś sam doszedł w tej materii do bardzo 

dobrej jakości. Być może spotkamy się kiedyś na warsztatach, które w 

tym zakresie organizuję – wtedy Twoje zmierzenie się z kamerą będzie 

się odbywało pod moim okiem, w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. 
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ŚWIAT ONLINE 
Nigdy wcześniej nie odczuwałem potrzeby zaistnienia w mediach 

społecznościowych, nie dostrzegałem też gigantycznego potencjału i 

szumu, który w tej przestrzeni się dzieje. Ilość ekspertów różnej maści, 

ale też i pseudoekspertów jest ogromna. Bowiem nigdzie indziej nie ma 

tak łatwej możliwości wylansowania się na eksperta, przy relatywnie 

niewielkiej liczbie sprytnych zabiegów marketingowych. Natrafiłem 

nawet pewnego razu na szkolenie zatytułowane wprost: „Jak 

wylansować się na eksperta w dziedzinie, o której nie masz pojęcia”. 

Właściwie można byłoby to pozostawić bez komentarza, gdyby nie fakt, 

że liczba ekspertów, którzy pojawili się na tej fali, jest zatrważająca. Co 

ciekawe, można zauważyć niezwykle aktywną działalność ekspertów od 

kreowania ekspertów... liczba kursów, szkoleń, materiałów na ten temat 

rośnie z każdym dniem, a jednym z ostatnio najmodniejszych tematów 

jest budowanie marki osobistej. Ten popularny temat jest często 

przedstawiany tak, jakby budowanie marki osobistej miało stać się 

celem samym w sobie, dającym gwarancję na zaistnienie w biznesie, aby 

sprzedawać swoje produkty i usługi. Samozwańczy eksperci uczący 

owego tematu zapominają uświadomić swoim kursantom, że marka 

osobista powinna być konsekwencją i pochodną faktycznie posiadanych 

kompetencji i umiejętności. Nie chcę tu oczywiście wrzucać wszystkich 

do jednego worka, ale niestety w praktyce bardzo często okazuje się, że 

za marką osobistą wybudowaną dzięki zabiegom marketingowym w 

zasadzie nic nie stoi, a na pewno nic odbiegającego od absolutnej 

przeciętności. 

Obserwując jednak to zjawisko, dostrzegłem, jak wiele mam w tej 

przestrzeni do zrobienia. Pokolenie moich rówieśników było 

kształtowane w czasach, które nakazywały zadawanie sobie pytania: 

Czy wiem już wystarczająco wiele, czy 

wystarczająco dużo potrafię i doświadczyłem, 

aby pretendować do roli eksperta?  
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Pokolenia późniejsze zdają się być tej refleksji pozbawione – a na pewno 

dotyczy to stałych bywalców różnorodnych szkoleń motywacyjnych czy 

rozwojowych. Szkolenia te, przekonując swoich uczestników, że odtąd 

ich życie zmieni się zdecydowanie na lepsze, zachęcają ich do pójścia na 

całość, do odwagi i do wybicia się spośród innych, czasem niemal za 

wszelką cenę. Można później zauważyć u wielu absolwentów tych 

szkoleń czy konferencji stan, który charakteryzuje się absolutnym 

oderwaniem od rzeczywistości, utratą zdrowego rozsądku i brakiem 

umiejętności znalezienia się w realiach. Jest to oczywiście temat na 

zupełnie odrębny materiał, ale poruszam go tutaj między innymi 

dlatego, że takie zjawiska jak media społecznościowe, tworzenie marki 

osobistej czy podobne, jeśli zostaną mądrze i dobrze wykorzystane, 

mogą wszystkim przynieść wiele korzyści. Rozważ zatem w swojej 

aktywności online, jeśli takową prowadzisz, aby treść, którą się dzielisz, 

była przede wszystkim prawdziwa i wnosiła wartość do życia innych ludzi 

i nie koloryzowała tego, co sobą prezentujesz, bo mogłoby się zdarzyć, 

że ktoś powie „sprawdzam”. 
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LUDZIE ZAWODZĄ 
Ludzie są tylko ludźmi – często zawodzą, czasem się sprzedają, bardzo 

często się mylą i popełniają wiele błędów. Przyjmij to, Drogi Czytelniku, 

jako statystyczny pewnik i jeśli będziesz to wiedzieć, pogodzisz się z tym 

faktem, to unikniesz rozczarowań, których ja doświadczyłem wiele razy. 

Dotyczy to każdej sfery naszego życia – współpracy, biznesu i życia 

prywatnego. Jest to oczywiście truizm i każdy z nas zdaje sobie z tego 

sprawę, ale mimo to zazwyczaj bardzo przeżywamy, gdy zawodzi ktoś, 

na kogo bardzo liczyliśmy. Ja również z wielkim żalem przez wiele lat 

przyjmowałem odejścia ludzi, z którymi budowałem relacje, wiązałem 

różne nadzieje i w których inwestowałem swój czas i energię, a 

niejednokrotnie również pieniądze. Ich decyzje zawsze były 

podyktowane tym, czy gdzieś indziej znajdą większą korzyść dla siebie i 

nie wahali się zostawić tego, co razem tworzyliśmy, niejednokrotnie bez 

słowa podziękowania, a często i bez pożegnania. 

Pamiętam, że najciężej znosiłem te pierwsze razy. Kiedy w latach 80. 

odchodzili moi harcerze i porzucali ukochaną drużynę, niezwykle trudno 

było mi się z tym pogodzić. Łączyło nas bowiem tyle wspaniałych przeżyć, 

idealizm młodych lat, wspólne wartości i niejednokrotnie takie same 

plany. W działalności biznesowej zawodom na ludziach zazwyczaj 

towarzyszyły również straty finansowe. Od początku mojego 

zajmowania się handlem, zawodziłem się na nieuczciwych i 

nierzetelnych kontrahentach, handlowcach – oszustach, czy na 

wyrafinowanych złodziejach. W marketingu sieciowym doświadczałem 

jeszcze większej ilości zawodów, bo w tym rodzaju biznesu miałem do 

czynienia z większą liczbą ludzi i mówienie o wspólnych wizjach, planach 

i marzeniach jest czymś naturalnym.  

Gdy w 1995 roku spora część mojej kadry, która zaliczała się wtedy do 

najlepszych w marketingu sieciowym w Polsce, przyjęła propozycję 

objęcia intratnych etatów dyrektorów oddziałów w grupie 

ubezpieczeniowej, która właśnie weszła na nasz rynek, było to dla mnie 

wielkim ciosem. I wcale nie chodziło o nagły spadek obrotów, ale o to, 
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że jeszcze chwilę wcześniej, patrząc mi w oczy, mówili o wspaniałych 

planach, które będziemy wspólnie realizować. Zdarza się czasem, że 

spotykam tych ludzi po 20 i więcej latach i okazuje się, że nie zajmują już 

tych eksponowanych stanowisk, na które dali się skusić, bo korporacja 

miała zupełnie inny plan, niż im się wydawało. Jedyne, co wtedy podczas 

takich spotkań słyszę, to wypowiadane z żalem: „Gdybym wiedział”.  

W 2004 roku zawiedli mnie nie tylko zaprzyjaźnieni dyrektorzy, ale wielu 

moich współpracowników, dla których zrobiłem setki szkoleń i 

przejechałem wiele tysięcy kilometrów. Odchodząc z mojej pierwszej, 

ukochanej wtedy firmy, ponownie musiałem z wielkim rozczarowaniem 

zmierzyć się z prawdą o ludziach, którzy nie mieli odwagi i zawiedli po 

raz kolejny. I znów tak jak w poprzednim przypadku, gdy spotykam kogoś 

po kilkunastu latach, gdy sami przekonali się, z jaką nieuczciwością 

zostali potraktowani, ponownie słyszę: „Gdybym wiedział”. 

Tak samo było w 2013 roku, gdy kadra, z którą pracowałem i snułem 

wspólne plany, potraktowała rozpoczęcie nowego biznesu nie jako 

szansę na rozwój, ale jako pretekst do ewakuacji. Skutek tego jest taki, 

że tylko nieliczni pozostali w marketingu sieciowym, a reszta straciła 

możliwość rozwijania się i zdobywania tych umiejętności i kompetencji, 

które tylko w tym rodzaju biznesu można zyskać. Oczywiście, każdy z 

nich ma z czego żyć i przyjął na siebie nowe obowiązki, ale przestali 

istnieć jako społeczność. A spotykając ich dzisiaj, słyszę, że właśnie tego 

najbardziej im brakuje. Dobrze wiem, że jeśli będą czytać tę książkę, to 

przywołają od razu błędy, które ja popełniłem, fakt, było ich sporo i bez 

wątpienia nie raz nie zdałem egzaminu jako lider i ktoś, kto powinien 

świecić przykładem. Wierzę jednak, że lekcje, które odebrałem i wiedza, 

którą dzięki nim zdobyłem, jest dziś cennym kapitałem, którym mogę się 

podzielić z innymi. To, że ludzie zawodzą, to jedna kwestia, drugą jest to, 

aby nie liczyć na jakąkolwiek wdzięczność i od tego oczekiwania się nie 

uzależniać. Jeśli Ty nie zawiedziesz, jeśli robisz coś dobrego i jesteś co do 

tego przekonany, będziesz się czuć z tym dobrze bez potrzeby, aby 

ktokolwiek był Ci wdzięczny. Prędzej czy później zadziała dla Ciebie 

Prawo Przyczyny i Skutku, które już omówiłem, a które stanowi, że co 
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wysyłasz, to wraca. Może będzie tak, że na zadziałanie tego prawa 

będziesz musiał poczekać i to, co wysłałeś, wróci do Ciebie z zupełnie 

innego kierunku, jednak prawo to zadziała niechybnie. Wykonuj zatem 

swoją pracę najlepiej jak potrafisz, bądź najlepszym, jakim potrafisz, i 

dawaj z siebie to, co najlepsze, a za jakiś czas wróci to do Ciebie 

zwielokrotnione. 
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PRZYGOTUJ SIĘ NA 

ROZCZAROWANIE 
Każdy z nas doświadczył rozczarowania innymi ludźmi, czasem tymi 

najbliższymi, życiem i wreszcie samym sobą. Jeśli zastanowić się nad 

tym, które z tych rozczarowań jest najgorsze, to obawiam się, że 

najgorszym rodzajem rozczarowania jest to, gdy zawodzimy my sami. 

Jeśli bowiem zawiedli nas inni ludzie, to zawsze możemy ich określić 

dowolnym mianem – że są tacy czy owacy, jeśli jednak zawiedziemy sami 

siebie, to często niszczy to nasze poczucie własnej wartości i plami obraz 

nas samych, co na pewno nam nie służy. Chyba nie ma człowieka, który 

nie doznałby wszystkich tych zawodów, a na kartach tej książki opisałem 

niejedną sytuację, która ukazuje to bardzo dobitnie i z pewnością nie 

będę nieskromny, gdy powiem, że mogę w tej kwestii pobić wiele 

niechlubnych rekordów. Zawiodło mnie wielu ludzi zarówno tych, z 

którymi łączyły mnie relacje biznesowe, jak i tych, z którymi byłem 

związany poprzez wspólne idee czy relacje osobiste. Zawiedli mnie moi 

współpracownicy i ludzie, dla których pracowałem, zawiedli ludzie, 

których zatrudniałem, zawiedli kontrahenci, partnerzy biznesowi, 

producenci i dostawcy. Ja też niestety zawiodłem wiele razy – zawiodłem 

najbliższych, swoich współpracowników i wielu ludzi, którzy mi zaufali.  

Doznałem tak wielu zawodów i ich skala była czasem tak duża, że 

musiałem sobie któregoś dnia zacząć zadawać pytanie, po co to 

wszystko. Czemu miało służyć to, że doświadczyłem tak wielu wielkich 

zawodów od innych i że sam też stałem się ich źródłem. Mam nadzieję, 

że czytając tę książkę sam znalazłeś odpowiedź na to pytanie i być może 

podobna refleksja będzie dotyczyła również Twojego życia.  

Mówi się, że mądrość przychodzi z wiekiem, a złośliwi powiadają, że w 

niektórych przypadkach wiek przychodzi sam, co oznacza nic innego jak 

to, że wielu z nas nie wyciąga z życiowych lekcji odpowiedniej nauki. 

Może być później tak, że te nieodrobione lekcje nie pozwalają przejść do 

następnej „klasy” we własnym rozwoju, co może za sobą pociągnąć 
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wiele złych skutków. Życzyłbym więc nam, abyśmy dojrzewali, a później 

starzeli się w towarzystwie mądrości, która wbrew temu, co niektórym 

się wydaje, nie jest ani do kupienia za pieniądze, ani też żadne pieniądze 

czy stan posiadania jej nie wyrażają. 
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TWOJA 

WEWNĘTRZNA 

PRZEMIANA – DAĆ 

CZASOWI CZAS 
W jednym z moich ulubionych tekstów piosenek autorstwa Edwarda 

Stachury, poeta radzi, że trzeba dać czasowi czas. Tę radę trzeba by dziś 

zaaplikować wszystkim, którzy chcą dużo, szybko i przy niewielkim 

nakładzie i wysiłku. Patrząc na życie z perspektywy kilkudziesięciu lat, tak 

się po prostu nie da. Wszyscy ci, którzy oferują magiczną drogę na skróty 

i obiecują spełnienie wszystkich marzeń w przyspieszonym tempie, nie 

wiedzą, o czym mówią albo zwyczajnie kłamią i nazywają to bardziej 

nowocześnie – uprawiają marketing. 

Rozwój, który jest wpisany w życie, jest procesem i oczywiście, można 

liczyć na znalezienie się w wyjątkowym miejscu, okolicznościach czy 

czasie, ale prędzej czy później nadchodzi sprawdzian i trzeba zapłacić 

cenę. Na wszystko bowiem potrzebny jest czas i jeśli nawet możemy 

zrobić wspaniałą transakcję, to i tak potrzebujemy czasu na własny 

rozwój. Ten zaś wcale nie przebiega po linii prostej, ale prowadzi przez 

różne meandry życia, gdzie zdarzają się potknięcia i upadki. Bardzo 

często bywa tak, że właśnie ta wspaniała transakcja, to szczęście, które 

nas spotkało, są hamulcami w rozwoju albo wręcz sprowadzają nas na 

manowce. Wszystko ma służyć naszej przemianie, procesowi, podczas 

którego możemy stać się dojrzalsi i lepsi. Dzieje się to tak samo jak 

wtedy, gdy brzydka gąsienica przemienia się w motyla i proces ten 

przebiega w kokonie, więc obserwator zewnętrzny nie ma możliwości 

zobaczyć, co dzieje się w środku. Czasu na nasz rozwój, na przemianę, 

nie można przyspieszyć, bo proces ten odbywa się tylko na drodze 

ewolucyjnej. Trudno tu zresztą nawet porównać proces, któremu 

podlega gąsienica z przemianą, która dzieje się w człowieku. Ta 
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przemiana w zasadzie nigdy się nie skończy i na każdym etapie życia 

przechodzimy jej inne odsłony. Wszystko wymaga jednak 

odpowiedniego czasu i choć mamy dziś możliwość podeprzeć się 

wieloma narzędziami, których kiedyś nie było, to niewiele one wnoszą 

do zdobycia prawdziwego, życiowego doświadczenia. Jeśli zatem nie 

będziesz niecierpliwy i rozgorączkowany, ale dasz sobie i czasowi czas, 

aby on zadziałał na Twoją korzyść, to pozwoli Ci to zupełnie inaczej 

spojrzeć na to, co być może dzisiaj Cię trapi albo na to, co wbrew Twoim 

oczekiwaniom się nie spełnia. Może być również tak, że inaczej pojmiesz 

to, co udało Ci się zrealizować i osiągnąć wyjątkowo szybko tę mądrość, 

która ustrzeże Cię przed błędami, które ja popełniłem. 

Warto też zauważyć, że nasz pośpiech jest względny – śpieszymy się, bo 

chcemy dogonić innych, bo sądzimy, że skoro on już to ma i jest już tam, 

gdzie my chcemy być, to wydaje nam się, że powinniśmy się spieszyć, 

aby nam ktoś czegoś nie odebrał lub nie ubiegł. To zaś błędnie zakłada 

ograniczenie zasobów i strach, że może ich zabraknąć. Tym zasobem 

może być nawet sam czas i kieruje nami przekonanie, że może nam go 

zabraknąć, że nie zdążymy „przed właściwym czasem”. 

Dajmy czasowi czas, bo na wszystko jest pora. 
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KAŻDEGO DNIA BLIŻEJ IDEAŁU 
Stań przed lustrem i przyjrzyj się uważnie osobie, którą tam widzisz. Czy 

jesteś to Ty, którym chciałeś i chcesz być? Przyjrzyj się zarówno temu, co 

widzisz na zewnątrz, w postaci fizycznej, ale też temu, co kryje się 

wewnątrz. Jeżeli nigdy wcześniej nie utworzyłeś we własnej wyobraźni 

wizerunku samego siebie, tego, jakim chciałbyś być, to zachęcam Cię, 

byś regularnie wykonywał pewne ćwiczenie. Chodzi mianowicie o to, 

abyś zaczął w swojej wyobraźni malować obraz siebie, jakim chciałbyś 

być i stworzył idealny wizerunek swojej osoby – ten zewnętrzny i ten 

wewnętrzny. Zdefiniuj i zobacz, jak wyglądasz, jaki jest stan Twojej 

sprawności, jaki jest Twój wyraz twarzy i co wyraża postawa, którą 

prezentujesz. Zdefiniuj swoje wnętrze, cechy charakteru, które są Twoją 

mocną stroną i inne pozytywne atrybuty. Noś ten obraz w swoim umyśle 

i wyświetlaj go sobie niczym film, najczęściej jak to możliwe. Ten obraz 

stanie się ziarnem, które zakiełkuje i ma szansę zamanifestować się w 

rzeczywistości. Ta wizja ma być dla Ciebie wzorem, do którego dążysz, 

drogowskazem, gdy wichry życia będą chciały zwieść Cię na manowce. 

Pamiętaj jednak, że sam obraz, choćby najpiękniejszy, nic Ci nie da, jeśli 

nie pójdzie za tym żadne działanie. Ćwiczenie to da Ci jednak ładunek 

pozytywnych emocji, które będą dla Ciebie paliwem, a idealny 

wizerunek samego siebie stanie się drogowskazem, pozwalającym Ci 

pewniej pokonywać przeszkody na drodze do osiągnięcia celu. Jeśli 

jeszcze dodatkowo ubogacisz tę wizję obrazem znajdowania się w 

korzystnej dla Ciebie rzeczywistości, to zyskasz jaśniejsze poczucie, że 

wiesz, dokąd zmierzasz. Zatem kiedy staniesz przed lustrem i ujrzysz 

rzeczywistość, która, jak znam życie, może odbiegać od pożądanego 

obrazu, to zamiast popadać we frustrację, po prostu usiądź wygodnie, 

wyłącz to wszystko, co może Cię rozpraszać i zwizualizuj siebie takim, 

jakim chcesz być. To proste psychologiczne ćwiczenie, które w wielu 

swoich odmianach przyjmuje postać treningów mentalnych, ma pomóc 

Ci w zastąpieniu znanego z codzienności obrazu i wywołania pragnienia 
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sięgnięcia po emocje, które zyskasz, gdy staniesz się już takim, jakim 

chciałbyś się widzieć. 
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STAŃ SIĘ LATARNIĄ DLA INNYCH 
Stań się latarnią dla innych – to wcale nie jest pusty slogan, a jak 

najbardziej możliwy cel dla każdego we właściwym dla niego obszarze. 

Może wystarczy Ci, że będziesz latarnią w swojej rodzinie, choćby tylko i 

aż dla swoich dzieci, żony czy męża? Może Twoją rolą będzie stać się 

latarnią w pracy albo społeczności i poprzez własny przykład będziesz 

oświecać im drogę? A może jest Ci dane – i potrafisz tę rolę rozpoznać – 

oświetlać drogę dużo większej liczbie ludzi? Wtedy spoczywać będzie na 

Tobie tym większa odpowiedzialność, im na większą grupę ludzi będziesz 

mieć wpływ. Od Ciebie bowiem będzie zależeć, czy oświetlisz im drogę, 

która finalnie zaprowadzi ich na skraj urwiska, czy też pozwolisz im 

wspiąć się w górę, gdzie ujrzą zupełnie inne życiowe perspektywy. To zaś 

dla ilu ludzi możesz być ową latarnią, wiąże się właśnie z tym, o czym w 

tej książce wielokrotnie piszę – z Twoim własnym rozwojem, przemianą, 

drogą i odpowiednim czasem. 

Wierzę, że jeśli ktoś czyta uważnie, to wysnuje z tej książki wiele 

wartościowych treści, wniosków, podpowiedzi i cennej nauki. Wierzę 

też, że znajdzie wiele nawiązań do swojego życia i to, co tutaj przeczyta, 

będzie pokrzepieniem albo wskazówką na przyszłość. Jeśli ktoś jest 

dodatkowo obdarzony umiejętnością czytania między wierszami, dowie 

się dużo więcej i będzie miał wiele więcej korzyści. Nie przejmuj się, 

Drogi Czytelniku, gdyby akurat w tym miejscu zdarzyło się, że tego nie 

poczułeś, bo może to właśnie znak, że musisz dać czasowi czas. 

Wierzę, że moja książka oświetli choćby pewien odcinek Twojej drogi, 

może właśnie ten, który ja już przeszedłem, a że ciągle ją przemierzam,  
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to moim pragnieniem jest posiąść dar i przywilej oświecania kolejnych 

jej etapów wszystkim tym, którzy znajdą tu inspirację dla siebie. 
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SZANUJ SIEBIE! 
Być może, podobnie jak ja, należysz do tych, którym kiedyś postawiono 

zarzut, że jesteś idealistą. Słyszałem go już w wieku kilkunastu lat, w 

czasach mojej działalności w harcerstwie. Formułowały go osoby bardzo 

mi bliskie, ponieważ w ich mniemaniu powinienem zajmować się tym, 

co przyniesie natychmiastową gratyfikację i korzyść. Ja jednak wolałem 

kierować się podpowiedzią, która zachęcała do takiej postawy, aby 

stając przed zadaniem, które się dostało albo pracą, która była do 

wykonania, albo misją, którą należało zrealizować, widzieć nie tylko 

doraźną korzyść „tu i teraz”, ale zadać sobie pytanie i przewidzieć, jakie 

może to mieć znaczenie dla przyszłości. 

To nie wszystko – przyjąłem zasadę, aby nie tylko wywiązać się ze 

swojego zadania jak najlepiej, ale też zrobić zawsze więcej niż ktoś od 

nas oczekuje. Od samego początku czułem, że właśnie taka postawa jest 

mi bliska, bo z jednej strony zawsze dawała mi poczucie dobrze 

wypełnionego obowiązku, ale też z drugiej strony stanowiła swego 

rodzaju test, czy osoby oceniające moje działania były gotowe i potrafiły 

dostrzec, uszanować i docenić moje starania. Nauczyło mnie to uważnie 

obserwować wszystkich ludzi, z którymi wchodziłem w tego typu 

interakcje. Jeśli kiedykolwiek później miałoby się okazać, że zaczynam 

odczuwać dyskomfort niedocenienia, było to dla mnie sygnałem do 

zmiany czy zakończenia współpracy. Działo się tak w moim życiu zawsze, 

bez względu na to, czy byłem w hierarchii wyżej czy też niżej względem 

osoby lub osób, których temat dotyczył.  

Tobie również polecam przyjęcie takiej postawy – wywiąż się ze swoich 

obowiązków najlepiej jak potrafisz, bez oczekiwania, a już tym bardziej 

bez postawy roszczeniowej, a jeśli dostrzegłbyś, że nie zostajesz 

należycie doceniony, to się upomnij i gdyby to nic nie dało – powiedz „do 

widzenia”. Dotyczy to zarówno relacji biznesowych, zawodowych i 

towarzyskich, choć owo „do widzenia” nie zawsze musi oznaczać 

fizyczne zamknięcie drzwi – niech to będzie Twoja decyzja, że nie 

będziesz się w tę relację angażować.  
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TY I TWOJE TALENTY 
Każdy z nas posiada charakterystyczne dla niego predyspozycje i talenty, 

a jednym z naszych najważniejszych życiowych zadań jest ich odkrycie, 

rozwijanie i skorelowanie z odpowiednią formą aktywności. Nie bez 

powodu mówi się o zmarnowanych talentach, o nieodkrytych 

geniuszach i idącej często za tym frustracji ludzi, którzy po latach 

odkrywają, że zajmowali się w swoim życiu nie tym, czego naprawdę 

pragnęli i do czego byli powołani. Bywa, że całe swoje życie słyszeli 

całkiem wyraźnie, w jakim tonie grała w ich sercach wewnętrzna 

muzyka, ale wskutek różnorodnych uwarunkowań, lęków czy wcześniej 

podjętych decyzji, nigdy nie poszli za tym głosem.  

Najbardziej adekwatna w tym miejscu jest przypowieść o talentach, 

kiedy to wyruszający w podróż człowiek przekazał sługom swój majątek 

– jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Choć 

talent był jednostką wagi i miary pieniądza, i oznaczał około 35 

kilogramów złota lub srebra, to znaczenie słowa talent można w tym 

przypadku przenieść bezpośrednio do znaczenia, jakie ma ono w naszych 

czasach. Dwóch pierwszych podwoiło swoje talenty, za co zostali 

nagrodzeni, a trzeci, kierując się lękiem, zakopał swój talent w ziemi, za 

co został ukarany i odebrano mu wszystko, co posiadał. Przyjmując, że 

talent oznacza dziś jakiś dar w postaci predyspozycji, zdolności, cech 

charakteru, a czasem sytuacji bądź innego człowieka, widzimy, że 

naszym obowiązkiem jest rozwijanie siebie i tego, co jest naszą wartością 

i potencjałem. Każdy z nas dostał coś innego, w różnych obszarach i o 

różnej wartości, więc i w tym miejscu moglibyśmy ponownie wrócić do 

miejsca w tej książce, gdzie mówiliśmy o porównywaniu się z innymi, co 

skutkuje czasem pychą i poczuciem wyższości, a czasem frustracją, że nie 

jesteśmy „tacy jak oni”. 

Jest to oczywiście bardzo obszerne zagadnienie, a to, czym chce się z 

Tobą w tej książce podzielić, to zachęta, abyś dał sobie przyzwolenie do 

wsłuchania się w siebie i zadania sobie od czasu do czasu pytania, czy to, 

co robisz, jest zgodne z tym, co gra w Twoim sercu. Gdyby tak nie było, 
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to nie zagłuszaj tego głosu, ale zacznij na poważnie dialog z samym sobą, 

co mógłbyś z tym zrobić. I pamiętaj – nie ma sytuacji bez wyjścia! Aby 

mieć poczucie, że nasze życie jest spełnione i że nie zmarnowaliśmy 

danych nam talentów i szans, trzeba podjąć świadomą decyzję, że 

będziemy się rozwijać i pomnażać wartość, jaką dysponujemy. 
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Z KIM PRZESTAJESZ – 

TAKIM SIĘ STAJESZ. A CZY 

MOŻE BYĆ NA ODWRÓT? 
Każdy z nas zna powiedzenie „z kim przestajesz, takim się stajesz”. 

Zakłada ono, że jesteśmy niejako uzależnieni od innych ludzi, w 

szczególności tych, którzy stanowią nasze najbliższe otoczenie. 

Oczywistym dla mnie jest to, że należy się z tym zgodzić w odniesieniu 

do dzieci, które całkowicie ulegają wpływowi swojego najbliższego 

otoczenia, rodziców, krewnych i opiekunów. Jeżeli jednak mówimy o 

ludziach dorosłych, to sytuacja przedstawia się trochę inaczej. Musimy 

sobie bowiem zadać pytanie, czy naszą decyzją jest uleganie wpływowi 

innych ludzi, czy dla odmiany gotowi jesteśmy mieć wpływ na innych. 

Można by zatem sparafrazować to powiedzenie w sposób następujący: 

„Kto z Tobą przestaje, takim jak Ty się staje”. W tym miejscu może się 

pojawić w Tobie, Drogi Czytelniku, pewien opór, ale jeśli dobrze się 

zastanowić, można przywołać wiele przykładów ludzi, którzy mieli tak 

wielki wpływ na duże grupy, a nawet całe społeczeństwa, że 

powiedzenie to jest jak najbardziej zasadne. Zakłada ono jednak coś, co 

dane jest tylko ludziom, którzy mają charyzmę, zdolność przewodzenia 

innym i siłę pozwalającą im oprzeć się zewnętrznym oddziaływaniom. 

Ludzie ci pojawiają się w mniejszej lub większej skali w różnych 

miejscach i obszarach ludzkiej aktywności. Takie postacie bardzo 

wyraźnie widać w różnego typu formach działalności organizacyjnej, 

społecznej i tych rodzajach biznesu, gdzie mowa o wzajemnych 

interakcjach wielu ludzi. W tym aspekcie doskonałym poligonem będzie 

przywoływany przeze mnie często marketing sieciowy. To tu najczęściej 

pojawiają się charyzmatyczni liderzy, którzy ujawniają, a potem 

rozwijają zdolność do przewodzenia ludziom i pociągania ich za sobą. Nie 

wszyscy z nich zdają sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka 

na nich spoczywa, bo bardzo często bywa tak, że ci, którzy ulegają ich 
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urokowi, robią to z absolutnym zaufaniem i bardzo często całkowicie 

bezkrytycznie. Wywołuję ten temat po to, byś i Ty, Drogi Czytelniku, 

zadał sobie pytanie, do której z tych grup chciałbyś należeć. Czy do tej, 

która ulega wpływom innych, czy też wolisz i jesteś gotowy wziąć 

odpowiedzialność za to, aby mieć wpływ na innych ludzi. Oczywiście nie 

jest to takie zero-jedynkowe, ale warto się nad tym pochylić, bo jest to 

w zasadzie kwestią Twojej decyzji. Oczywiście, za tą decyzją musi iść 

konkretne działanie, tym większe i bardziej rozwijające Ciebie, im na 

większą skalę chcesz oddziaływać. Innym wyzwaniem będzie bowiem 

oddziaływanie tylko na najbliższe otoczenie czy na większą grupę ludzi. 

W drugim przypadku trzeba już mówić o wewnętrznej sile, którą 

kształtuje się latami, o byciu przykładem dla innych, którzy się na nas 

wzorują i aspirują do tego, aby w tym czy innym zakresie być do nas 

podobnymi. To jest Twoja decyzja i wierz mi, że możesz więcej, niż 

myślisz! 
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DLACZEGO PRZEGRYWAMY 

NIEKTÓRE BITWY? 
Po to, by wygrać, czasem powinno się przegrać – takie jest moje osobiste 

doświadczenie. Nie jest to wcale związane z tym, o czym pisałem już przy 

innej okazji, że fortuna kołem się toczy. Jest to raczej przedziwna 

prawidłowość, której sens wydaje się dużo głębszy. Z czynionych przeze 

mnie przez kilka dziesięcioleci obserwacji ewidentnie wynika, że ludzie, 

którzy już od samego początku notują w swoim życiu permanentne 

pasmo sukcesów, nabierają poczucia własnej nieomylności, 

doskonałości, można by nawet rzec, swego rodzaju boskości. Czego 

wyraz często dają w relacjach z ludźmi w sposób pełen egoizmu i 

niejednokrotnie z pogardą. Stają się w pewnym sensie oderwani od 

rzeczywistości i nie tylko nie potrafią, ale nie chcą rozumieć innych ludzi. 

Jeśli bowiem sukcesy przychodzą im tak łatwo, to niemożliwym jest to, 

że inni tego nie potrafią, wystarczy przecież tylko chcieć. Głoszą później 

patetyczne hasła, których inni być może słuchają z otwartymi buziami, 

ale skutek tego jest taki, że tak jak ci pierwsi pławią się w swej chwale, 

tak ci drudzy są pełni narastającej frustracji. Może jednak przyjść taki 

moment, że życie mówi „sprawdzam” i wtedy okaże się, że „król jest 

nagi”. Dlatego czasem warto przegrać i znaleźć się w gronie 

poszukujących, w gronie tych, którzy przegrali bitwę, aby móc wygrać 

wojnę. 
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CO DA CI NAPĘD? 
Często mówi się dziś o potrzebie inspiracji, o tym, co nas motywuje, co 

daje nam energię i napęd. Moje doświadczenia w tym zakresie pokazują, 

że największy napęd dają nam sytuacje trudne, w których nie 

chcielibyśmy się znaleźć i niezgoda na to, co nas spotyka. Właśnie one 

pod pewnymi warunkami pobudzają nasze ambicje i pragnienie 

wyrwania się z tego niepożądanego miejsca czy sytuacji. Warunkiem jest 

jednak to, żeby te trudne sytuacje popchnęły nas do działania i stanowiły 

dodatkowe paliwo, konieczne jest, abyśmy wcześniej pracowali nad 

swoimi mocnymi punktami, których z jednej strony będziemy się mogli 

uchwycić, ale też od nich i dzięki nim będziemy mogli się odbić. Innymi 

słowy mówiąc, trzeba kolekcjonować w swoim życiu sytuacje, w których 

czuliśmy się zwycięzcami, w których czuliśmy smak sukcesu i które 

budowały nasze poczucie własnej wartości. Bowiem tylko wtedy, mając 

tego typu kapitał, będziemy w stanie z trudnych sytuacji wyjść, często 

jeszcze bardziej umocnieni. Jeżeli zaś kłopoty i porażki spadną na kogoś, 

kto jest pozbawiony pozytywnych chwil i emocji, o które mógłby się 

oprzeć, może go to całkowicie przewrócić.  

Jeśli w tym miejscu zdaje Ci się, że nie dysponujesz takim zbiorem 

mocnych punktów, to zapewniam Cię, że zazwyczaj wystarcza 

przywoływanie w myślach chwil, gdy udało Ci się cokolwiek, choćby 

drobna rzecz i przywoływanie emocji, które wtedy Ci towarzyszyły. 

Warto zatem przeprowadzać od czasu do czasu takie ćwiczenia, w 

których będziemy kultywować pamięć pozytywnych chwil, by to 

właśnie one stanowiły dla nas ochronę lub paliwo do działania. 
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DLACZEGO NIEKTÓRE MARZENIA 

SIĘ NIE SPEŁNIAJĄ? 
Każdy prorozwojowiec wie, że warto marzyć i pracować nad swoimi 

marzeniami. Z marzeniami jest tak jak z apetytem, który rośnie w miarę 

jedzenia – kiedy zrealizujemy już to, co zaspokoiło nasze najpilniejsze 

potrzeby, chcemy sięgnąć po więcej, a nasza wyobraźnia wyświetla nam 

kolejne obrazy i nasyca coraz silniejszymi emocjami. Bywa, że 

zdobywamy rzeczy, o których wcześniej nawet nie marzyliśmy, a ich 

osiągnięcie wydawało się poza naszym zasięgiem i proces ten zdaje się 

nie mieć końca. Im więcej kolejnych marzeń staje się naszą 

rzeczywistością, tym bardziej upewniamy się w przekonaniu, że 

wszystko jest możliwe. 

Dziś wierzę w to, że wszystko byłoby możliwe, gdyby nie fakt, że jesteśmy 

zwykłymi, ułomnymi i dalekimi od doskonałości ludźmi, którzy 

popełniają wiele błędów i ulegają wielu pokusom, którym nie 

chcielibyśmy ulegać. Spełnianie naszych marzeń działa więc tak, że nie 

wszystkie się ziszczą i jestem dziś absolutnie przekonany, że dzieje się 

tak dla naszego dobra. Przypomina mi się w tym miejscu kapitalna scena 

z filmu „Bruce Wszechmogący”, w którym główną rolę grał Jim Carrey. 

Bohaterowi tego filmu dane było spotkać się z Bogiem i doszło do 

czasowej zamiany ról. Chcąc być lepszym od prawdziwego Boga i spełnić 

wszystkie marzenia i prośby ludzi, które były do niego kierowane, 

postanowił, że każdy grający w Totolotka skreśli zwycięską kombinację 

liczb. Finał spełnienia tych wszystkich marzeń był jednak dramatyczny. 

Okazało się bowiem, że skoro wygrał każdy, to kwota wygranej stanowiła 

jednego dolara. Zamiast więc zwycięstwa i idącego za nim szczęścia, 

wygrani dostali przegraną, za którą pojawił gniew i frustracja. Być może 

nie jest to do końca dobre porównanie, bo zakłada ono ograniczenie 

zasobów, jednak w filmie tym bardzo dobitnie pokazano emocje, które 

wywołała wygrana wszystkich marzących o tym osób. 
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Wierzę, że w naszym życiu chodzi właśnie o to, aby wszyscy wygrali i 

paradoksalnie dlatego nie każde marzenie może się spełnić. Co więcej, 

często zdarza się i tak, że mimo wielu trudów i ciężkiej pracy, sprawy 

wcale nie posuwają się do przodu, co trzeba potraktować jako próbę, 

która może trwa latami i która czemuś ma służyć. Być może nie 

dojrzeliśmy jeszcze do tego, aby spełniło się to, czego pragniemy. Może 

nie odrobiliśmy jeszcze właściwych lekcji i na odbiór nagrody nie 

jesteśmy jeszcze gotowi – bez względu na to, co nam się wydaje. 
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CZY RODZISZ SIĘ LIDEREM? 
Słyszałem kiedyś bardzo mocną i zarazem kontrowersyjną tezę, że 

liderem trzeba się urodzić. Teza ta mogłaby podważyć sens jakichkolwiek 

szkoleń z zakresu przywództwa – w tej czy innej formie. 

Przyznam szczerze, że niejednokrotnie w swoim życiu, a podczas pisania 

tej książki w szczególności, zadawałem sobie właśnie pytanie dotyczące 

przywództwa. Dość potocznie mówi się o tak zwanych zdolnościach 

przywódczych, co samo w sobie zakłada, że ktoś takową zdolność 

posiada i ujawnia się ona u niego bardziej wyraziście, a u kogoś innego 

w ogóle jej nie widać. Im jestem starszy, tym bardziej skłaniam się ku 

przekonaniu, że z owymi zdolnościami przywódczymi jest podobnie, jak 

z wieloma innymi uzdolnieniami. Weźmy dla przykładu uzdolnienia 

plastyczne. Każdy potrafi coś lepiej lub gorzej narysować czy namalować, 

ale u pewnych osób ta zdolność jest bardzo wyraźna i widać to już często 

na przykładzie małych dzieci. Co jednak dalej dzieje się w życiu z tą 

zdolnością, to już zupełnie inna kwestia. Kiedy ktoś jej nie rozwija i nad 

nią nie pracuje, to pozostaje martwa. Dokładnie tak samo jest z 

przywództwem i tak samo ta zdolność ujawnia się już w bardzo młodym 

wieku. Są dzieci, które ewidentnie przewodzą innym, czasami 

wykorzystują to na przykład do manipulowania, a u innych tej cechy nie 

widać. I podobnie jak w przypadku zdolności plastycznych bądź 

jakichkolwiek innych, pojawia się pytanie, co dzieje się dalej. Historia 

notuje przypadki charyzmatycznych liderów po obu stronach „mocy” – 

po jednej stronie znajdziemy na przykład bezwzględnych szefów 

gangów, a na drugiej – liderów przewodzących ruchom realizującym 

wzniosłe cele. 

Prowokuję Cię, Drogi Czytelniku, do zadania sobie pytania – na jakim 

poziomie, w Twoim własnym odczuciu, ta zdolność jest u Ciebie 

widoczna, jak dotąd się ujawniała i co chciałbyś z nią zrobić? Być może 

praca nad nią nie jest Ci w ogóle potrzebna. A może wręcz przeciwnie – 

warto byłoby nad tą umiejętnością popracować i ją rozwijać. Mogłyby 

się bowiem okazać, że zyskałbyś i Ty, i wielu innych ludzi. Może nie 



216 

miałeś dotąd okazji, a nie wiedząc o tym, również sposobności do 

rozwijania tej zdolności. A mogłoby się okazać, że jesteś powołany do 

przewodzenia innym ludziom. Przyjrzyj się więc miejscu, w którym 

żyjesz, gdzie pracujesz i zobacz liderów. Czy uważasz, że swoją rolę 

wypełniają właściwie i jak Ty byś się w tej roli czuł. Być może staniesz 

przed wyzwaniem przejęcia roli lidera w swojej pracy, zespole czy 

organizacji. Abyś jednak mógł stać się prawdziwym liderem, pamiętaj, że 

najpełniej wyrażonym przywództwem jest bycie wzorem i dawanie 

dobrego przykładu, a przez to pociąganie innych za sobą. Tylko wtedy 

unikniesz zarzutu, który jest często stawiany liderom z nadania albo tym, 

którzy mieli łut szczęścia – że co innego mówią, co innego myślą, a 

jeszcze co innego robią. 
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CZY MUSISZ IŚĆ NA 

KOMPROMIS? 
Często mówi się, że życie to sztuka kompromisów i jest w tym zdaniu 

zapewne wiele racji. Pytanie tylko, czy zawsze należy iść na kompromis? 

Jaka jest jego cena? A kiedy kompromis może obrócić się przeciwko 

nam? Osobiście uważam siebie za osobę zgodną, która potrafi 

współpracować z ludźmi o odmiennych poglądach i zdaniach oraz taką, 

która potrafi znajdować mądry kompromis, a gdy jest to konieczne 

również się dostosować. Są jednak pewne granice, po przekroczeniu 

których żaden kompromis nie jest możliwy. Dotyczą one w szczególności 

tych obszarów, w których pojawiają się pytania o uczciwość, etykę i 

szacunek do samego siebie. Jak sobie przypominasz z kart tej książki, 

najlepszym, a zarazem niezwykle trudnym sprawdzianem był dla mnie 

moment z przełomu 2004 i 2005 roku, gdy odkryłem, jak bardzo 

nieuczciwe są motywy kierujące ludźmi, z którymi od wielu lat 

współpracuję. Kompromis wydawał się wtedy bardzo opłacalny. Mało 

tego, mogłem nawet wiele zyskać, a jednak oznaczało to wtedy dla mnie 

przekroczenie granic, których przekraczać nie chciałem.  

W życiu każdego z nas zdarzają się takie właśnie sytuacje, gdy musimy 

zadać sobie pytanie nie tylko o to, czy kompromis nam się opłaci, ale też 

o to, czy godząc się na niego, nie przekroczymy granic, po przekroczeniu 

których stracimy do siebie szacunek. Bywa, że w wielu sytuacjach, przed 

którymi stajemy, będzie to naprawdę bardzo trudne, więc poza 

racjonalną oceną warto też wsłuchać się w wewnętrzny głos i posłużyć 

się intuicją. Jeśli zatem Twój racjonalizm, który waży wszystkie za i 

przeciw, namawia Cię do kompromisu, ale Ty odczuwasz jakikolwiek 

emocjonalny dyskomfort, to zatrzymaj się i przyjrzyj się temu bardzo 

dokładnie. Możesz zrobić sobie ćwiczenie w wyobraźni, jak będziesz się 

czuć za jakiś czas, jeśli pójdziesz na kompromis, czy ten dyskomfort 

minie, czy może masz obawę, że się powiększy. Gdyby wątpliwości stały 

się rzeczywistością, to szczerze mówiąc, może Cię to wiele kosztować. 



218 

Nieraz może się zdarzyć, że zainwestujesz sporo czasu i energii, na 

przykład w budowanie określonych relacji, współpracę z jakimiś ludźmi, 

a później okaże się, że chcąc z nimi pozostać, godzisz się na rzeczy, 

sytuacje i zachowania, które nie są zgodne z Tobą. Może być dalej tak, 

że brniesz w tym wszystkim i będzie Ci coraz trudniej się z tego wycofać. 

Zważ zatem, gdzie znajdują się Twoje granice, jaka jest Twoja zdolność 

do mówienia „nie”, jaka jest wreszcie cena, którą będziesz musiał 

zapłacić, a idąc dalej, czy ta cena jest na pewno warta tej zapłaty... 

Z mojego doświadczenia wynika, że niezgoda na zły kompromis daje nam 

dużo większe poczucie siły, niezależności i buduje nasze poczucie 

własnej wartości. Ta zdolność do powiedzenia „nie”, gdy miałyby być 

przekroczone granice wartości i zasad, które są dla nas ważne, umacnia 

nas w przekonaniu, że potrafimy dużo więcej i staje się paliwem do 

dalszych działań. 
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CZY WARTO BYĆ CIERPLIWYM? 
Jest to pytanie retoryczne i choć większość z pewnością uważa, że 

cierpliwość jest cnotą, to jednak naprawdę niewielu ludzi potrafi się nią 

wykazać. Cierpliwość jest zdolnością do długotrwałego znoszenia rzeczy 

przykrych lub spokojnego dążenia do czegoś albo wyczekiwania na coś. 

Zwykło się czasem mawiać, że „uzbroił się w cierpliwość”, co może 

wprost oznaczać, że cierpliwość jest narzędziem przydatnym w 

zmaganiach się z określoną sytuacją lub zdobywaniem czegoś. Cecha ta 

leży bardzo blisko mądrości, albowiem świadomość, jakie korzyści może 

przynieść, powstrzymuje nas niejednokrotnie przed pochopnymi, zbyt 

szybkimi i często bezpowrotnymi decyzjami, działaniami albo tych 

działań zaniechaniem. Najlepszym przykładem w moim życiu, który 

otworzył mi oczy na tę kwestię, było zapisanie się całej mojej klasy w 

technikum w 1980 roku na zajęcia karate. Pierwsze monotonne treningi 

nie miały nic wspólnego – tak się przynajmniej mogło wydawać – z 

umiejętnościami prezentowanymi przez Bruce’a Lee, który grając w 

filmie „Wejście smoka”, zainspirował wszystkich chłopaków do 

rozpoczęcia treningów. Po pewnym czasie okazało się, że cierpliwość, 

podobnie jak wytrwałość, bardzo się opłaciła, ponieważ to nudne i 

monotonne wykonywanie ciągle tych samych ćwiczeń, miało swój 

głęboki sens i po pewnym czasie zaczęło przynosić rezultaty. Nikt jednak 

poza mną nie był tak cierpliwy, aby bez spektakularnych rezultatów 

znosić trudy treningów i pozostać. Zauważ, Drogi Czytelniku, że siostrą 

cierpliwości jest właśnie wytrwałość. Zwykło się przecież często mawiać, 

że ktoś wytrwale i cierpliwie wykonuje daną czynność. W biznesie jest 

dokładnie tak samo, jakiegokolwiek biznesu nie wzięlibyśmy pod lupę. 

Przykładowo, gdy ktoś otwiera sklep, będzie wymagało to czasu, 

cierpliwości i wytrwałej pracy, aby zaistniał w świadomości klientów. Ten 

czas i wytrwanie w nim będzie właśnie wyznacznikiem cierpliwości. Po 

pewnym czasie sklep ma szansę się przyjąć i zaczyna prosperować. W 

tym miejscu muszę jednak dobitnie zaznaczyć, że w tym akurat 

przykładzie, a mam przecież takowe doświadczenie na swoim koncie, 
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cierpliwość może też oznaczać głupotę, jeśli miałaby popychać nas do 

wytrwania w sytuacji generowania tylko kosztów. Tak przecież było w 

2001 roku, gdy otworzyłem małą sieć sklepów franczyzowych z butami i 

współpracowałem z firmą, która nie potrafiła temu sprostać. Tak było w 

2013 roku, gdy otworzyłem salon firmowy z galanterią skórzaną w 

galerii, która okazała się totalną klapą. W obu tych przypadkach 

cierpliwe i wytrwałe ponoszenie kosztów byłoby niczym innym jak tylko 

pogrążaniem się i prowadziłoby prostą drogą do upadku.  

Z kolei w przypadku marketingu sieciowego, gdzie w zasadzie nie ma 

ryzyka porównywalnego z otwarciem sklepu czy jakiejkolwiek innej 

działalności wymagającej znacznych nakładów finansowych, cierpliwość, 

jak i wytrwałe działanie, są jak najbardziej opłacalne. Włącza się tu 

bowiem dodatkowy element, którym jest zdobywanie zaufania wśród 

naszych kandydatów, a zaufanie to jest zazwyczaj wynikiem wiedzy i 

doświadczenia, które z kolei przychodzi z czasem. W przypadku tej 

działalności dochodzimy do wprawy w przeprowadzaniu skutecznych 

prezentacji, spotkań czy szkoleń właśnie w wyniku cierpliwego, 

wytrwałego i co dodatkowo ważne – systematycznego działania. W tym 

biznesie jest bardzo podobnie jak z moją klasą, która zapisała się na 

karate. Wszyscy marzą o tym, aby wieść lepsze życie, zarabiać więcej 

pieniędzy, mieć więcej czasu i cieszyć się szeregiem innych korzyści. 

Kiedy jednak okazuje się, że to wszystko jest możliwe tylko w 

konsekwencji cierpliwej, systematycznej i wytrwałej pracy, to większość 

odpada. Mówi się wtedy o ludziach niecierpliwych, a czasem „w gorącej 

wodzie kąpanych”, którzy z powodu ponoszonego dyskomfortu 

wyskakują z tej „wody” jak oparzeni. Tak naprawdę powiedzenie to 

oznacza ludzi, którzy oczekują rezultatów i gratyfikacji swoich działań 

natychmiast, tu i teraz, a gdy tego nie uzyskują w tempie, jakiego sobie 

życzą – rezygnują. 

Jeśli zatem Twoim celem jest osiągnięcie rezultatów w dziedzinie, która 

wymaga cierpliwości, to bardzo Cię zachęcam, abyś tę cechę w sobie 

rozwijał na wielu frontach, podejmując mniejsze wyzwania, które 

zbudują w Tobie przekonanie, że jesteś osobą cierpliwą i wytrwałą. 
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Najprostszym ćwiczeniem, które może Cię na tę kwestię uwrażliwić, jest 

cierpliwie „odczekać” – na przykład na swoją kolejkę, gdy przecież wielu 

ludziom puszczają nerwy i z zewnątrz widać, jakie emocje kłębią się w 

ich wnętrzu. Może jest to zwykła kolejka do bramek na autostradzie bądź 

kolejka w urzędzie, a może jest to oczekiwanie, aż ktoś się wypowie, a 

my cierpliwie go wysłuchamy, aby dopiero później zabrać głos. 

Wystarczy w takich sytuacjach, że wyłapiesz i obejrzysz swoje emocje, a 

potem zdecydujesz, czy godzisz się, aby kierowały Twoimi myślami. Te 

małe kroki zbudują w Tobie zdolność do kontrolowania tych emocji i gdy 

przyjdzie dużo poważniejszy sprawdzian, zdasz go bez większego 

problemu. 
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CZY WARTO MIEĆ MNIEJ? 
Pytanie to odnosi się do rzeczy materialnych, fizycznych dóbr różnego 

rodzaju, o które się staramy, zabiegamy i w których zdobycie się 

angażujemy, poświęcamy swój czas, energię, emocje i zasoby. Stawiam 

to pytanie przez wzgląd na wnioski wynikające z mojej historii i dlatego 

że obserwuję związane z tą kwestią pewne zjawisko. Wielu moich 

znajomych, rówieśników, przedsiębiorców, zazwyczaj w okolicach 50 

roku życia zaczęło formułować związane z tym tematem pytania. 

Spotykając się z nimi, zauważam, że rozmowa schodzi z ich inicjatywy na 

tory rozważań, ile człowiek naprawdę potrzebuje do życia, jaka kwota 

byłaby potrzebna i co naprawdę ich satysfakcjonuje. I pewnie, ku 

zaskoczeniu wielu czytających tę książkę, wyjawię, że kwoty, które są 

formułowane w takich rozmowach, zazwyczaj nie są takimi, które 

mogłyby wskazywać na bardzo dobrze sytuowanych przedsiębiorców, 

których firmy warte są czasami dziesiątki milionów lub więcej. Okazuje 

się bowiem, że ludzie ci w pewnym momencie swojego życia zaczynają 

inaczej pojmować wysiłek, który ponieśli, aby zbudować swoje 

przedsiębiorstwo. Inaczej dziś postrzegają to, z czego musieli 

zrezygnować, czego musieli się wyrzec i cenę, jaką musieli zapłacić. 

Okazuje się po latach, że kwoty, które byłyby im potrzebne do życia, są 

bardzo skromne. Stwierdzają, że wcale nie są im potrzebne luksusowe 

domy, samochody czy egzotyczne wakacje. Gotowi są zadowolić się 

skromniejszym, łatwiejszym w utrzymaniu mieszkaniem, ekonomicznym 

samochodem, a nade wszystko cenią sobie spokój i komfort wynikający 

z mniejszej ilości trosk – przy czym troski te zazwyczaj dotyczyły ich 

biznesu, ludzi, którzy zawodzą czy rzeczy materialnych, które 

pochłaniają uwagę. Wielu też zgodnie zauważa, że większy stan 

posiadania zazwyczaj wiąże się większymi zmartwieniami, a troska o 

rzeczy sprawia, że one same w sobie stają się wartością, która kotwiczy 

i ubezwłasnowolnia. Dopiero różnorakie zawirowania, kłopoty, z 

bankructwami włącznie pokazują, jak niewiele te rzeczy były warte i 

zabiegi o to, aby je posiąść i utrzymać. Okazuje się wtedy, że ludzie ci, 
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gdyby tylko mogli cofnąć czas, przeznaczyliby go w większości wcale nie 

na gromadzenie i zdobywanie kolejnych dóbr, ale na własny rozwój, 

dbanie o zdrowie czy spędzanie czasu z bliskimi. 

Większość ludzi ma niejako wmontowane pragnienie posiadania i 

zdobywania kolejnych wartości i nie jest to w moim przekonaniu niczym 

złym. Kwestią istotną jest jednak to, na co te pragnienia ukierunkujemy, 

czy tylko na rzeczy, które w pewnym momencie przestają dawać 

poczucie bezpieczeństwa, a wręcz wywołują lęk o ich stratę, czy też na 

zdobywanie i posiadanie cech osobowości lub wiedzy i umiejętności. 

Kłania się zatem niełatwa sztuka równowagi i najprostszym znanym mi 

sposobem obejrzenia tej kwestii, jest zadawanie sobie co jakiś czas w 

ciszy i spokoju pytania, czy dana rzecz wnosi w nasze życie emocjonalną 

wartość i czy czujemy się z nią dobrze. 

Każdy z nas pamięta czas, gdy utrzymywali nas rodzice i nie posiadaliśmy 

nic. Być może żyliśmy skromnie i czasem zazdrościliśmy komuś, że 

posiada tę lub inną rzecz, ale w gruncie rzeczy – a tak było w moim 

przypadku, byliśmy bardzo szczęśliwi i nie mieliśmy tych trosk, które 

trapią nas dzisiaj. Wielu z nas pewnie dziś powie – jesteśmy dorośli, 

musimy być odpowiedzialni za siebie, może też dzieci i to wymaga 

zdobywania poczucia bezpieczeństwa, które wiąże się z zaspokojeniem 

podstawowych potrzeb materialnych – tak to prawda. Jest jednak 

różnica pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a momentem, gdy 

przestajemy się czuć bezpieczni i wolni, właśnie z tego powodu, że mamy 

zbyt wiele. A zatem mieć mniej, może równocześnie oznaczać – mieć 

więcej. 
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WYPADEK (2004) 
W 2004 roku miało miejsce w moim życiu zdarzenie, które stanowiło 

swego rodzaju stopklatkę, dało mi wiele do myślenia i stało się w jakimś 

sensie punktem zwrotnym w moim postrzeganiu rzeczywistości i 

ocenianiu tego, co robimy w swoim życiu. Dzień przed wyjazdem za 

granicę pojechałem do mojego pałacu sprawdzić postęp prac 

remontowych. Wszystko toczyło się zgodnie z ustaleniami, więc bez 

pośpiechu ruszyłem w drogę powrotną. Miałem do przejechania 

kilkadziesiąt kilometrów spod Gniezna do Poznania. Jechałem bardzo 

bezpiecznie, swoją wielką limuzyną, Lexusem ls400, z szybkością 

maksymalnie 100 km na godzinę. W pewnym momencie zacząłem 

odczuwać dziwny niepokój. Jakby głos wewnętrzny ostrzegał mnie, że 

wydarzy się coś złego. Zostałem wychowany w tradycyjnej, polskiej 

rodzinie, przeciętnie religijnej, w której chodzenie do kościoła wynikało 

raczej z nawyku. Za komuny i podczas mojej działalności w harcerstwie 

uczestnictwo w uroczystościach religijnych było często związane z 

patriotyzmem, a zawsze było wyrazem sprzeciwu wobec panującego 

systemu. Kiedy później zająłem się biznesem, kwestie uczestnictwa w 

aktywnym życiu religijnym zeszły na plan dalszy, bo w stu procentach 

skupiłem się na swojej działalności. Jednak słysząc tym razem 

wewnętrzne ostrzeżenia, których nie doświadczyłem nigdy wcześniej, 

odmówiłem znaną od dzieciństwa modlitwę do Anioła Stróża. Kilka chwil 

później na prościutkiej drodze, z nieznanych mi powodów, mój 

samochód wpadł w poślizg, z którego nie byłem go w stanie 

wyprowadzić. Niczym pocisk z procy wypadłem z drogi, która była na 

małej skarpie. Samochód zrobił w powietrzu salto, lecąc, obrócił się kilka 

razy, a ja kurczowo trzymałem się kierownicy, bezradnie obserwując to, 

co się dzieje. Słychać było potworny trzask giętej blachy i pękających 

szyb. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia, bo akurat znajdowały 

się na sąsiednim polu, były przekonane, że nikt z tego samochodu nie 

miał prawa wyjść żywy. Po chwili samochód upadł na ziemię. Dziwnym 

trafem spadł na koła, a w jego wnętrzu zmieszała się para z dymem i 
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kurzem z pola, na którym wylądował. Zacząłem rozglądać się wokół 

siebie i moim oczom ukazał się wyjątkowy obraz. Tuż za moimi plecami 

dach samochodu dotykał tylnych siedzeń i niemal podobne ugięcie było 

po mojej prawej stronie. Wszystkie szyby były powybijane, poza szybą 

od drzwi kierowcy i fragmentem przedniej szyby po mojej stronie. Druga 

część przedniej szyby była wbita do środka. Innymi słowy, mój wielki 

samochód był całkowicie zmiażdżony, zwinięty jak harmonijka, jedynie 

przestrzeń wokół mnie była zachowana w całości. W całości był mały 

fragment dachu nade mną, kawałek przedniej szyby przede mną i 

mogłem swobodnie otworzyć tylko moje drzwi, zachowane zresztą w 

całości. Wyglądało to jakby otaczała mnie jakaś niewidzialna klatka, 

która nie dopuściła do zgniecenia. Nie miałem najmniejszego 

zadraśnięcia ani sińca. Kolejni świadkowie wypadku wezwali pogotowie. 

Kiedy przyjechało, lekarze myśleli, że nie czuję urazów ze względu na 

szok. Ale naprawdę nic mi się nie stało.  

Jak się pewnie, Drogi Czytelniku, domyślasz, to wydarzenie dało mi 

naprawdę bardzo wiele do myślenia. Oczywiście od razu doszedłem do 

wniosku, że mam bardzo skutecznego Anioła Stróża i od tamtego czasu 

bardzo się z nim zaprzyjaźniłem. Co jednak istotniejsze, uświadomiłem 

sobie na własnej skórze, jak w jednej chwili może skończyć się życie i 

wszystkie nasze plany, ważne sprawy i zadania, cele i marzenia przestaną 

mieć znaczenie dla nas i dla kogokolwiek innego. W ślad za tym zadałem 

sobie pytanie o sens naszego napinania się, o nerwy, które często 

towarzyszą zmaganiu się z rzeczywistością i o to, co naprawdę w naszym 

życiu jest ważne. Wnioski były dość oczywiste – to nie te sprawy są 

ważne, nie biznes, który prowadzimy ani zadania, które realizujemy, bo 

one i tak prędzej czy później się zakończą i gdy będziemy oglądać się 

wstecz, wiele z tych rzeczy, którym nadawaliśmy wartość, żadnej 

wartości mieć nie będzie. Uświadomiłem więc sobie, że skoro dane mi 

było przeżyć ten wypadek i wyjść z niego cało w tak szczególnych 

okolicznościach, to musi być ku temu ważny powód. Utwierdziłem się w 

przekonaniu, które odczuwałem już wcześniej, że Pan Bóg przewiduje 

dla mnie jakąś ważną rolę, którą mam jeszcze w życiu do odegrania. 

Może najważniejszą będzie rola ojca, męża, a może przedsiębiorcy czy 



226 

mówcy, który uczy i inspiruje tysiące ludzi? Tego nie wiem, bo we 

wszystkich tych rolach biorę cały czas udział. Od tego wypadku minęło 

już sporo lat i wiele się wydarzyło, a ja umacniam się w przekonaniu, że 

na pewno moją ważną misją jest dawanie tak dobrego przykładu, jak 

tylko potrafię i dzielenie się z ludźmi tym, czego doświadczyłem, po to, 

aby wspomóc ich we własnej drodze. Cokolwiek będziesz, Drogi 

Czytelniku, sądził na ten temat, mówię Ci o tym, co czuję i co w zasadzie 

narasta z każdym rokiem mojego życia. Choć przyszłość jest przed nami 

zakryta, to przekonanie to jest we mnie tak silne, jak nigdy wcześniej i 

racjonalnie rzecz ujmując, zdaję sobie sprawę z tego, że jest ono dość 

nietypowe. Zostawiam tę kwestię przyszłości i owoce, które z mojego 

działania się zrodzą, pokażą, ile prawdy jest w powiedzeniu: „po 

owocach oceniać ich będą”. 
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ŻYCIE TO PODRÓŻ – CZY 

MASZ ŚWIADOMOŚĆ 

KOŃCOWEGO CELU? 
Wszyscy jesteśmy nadzy, gdy się rodzimy i tak samo nadzy z tego świata 

odchodzimy. Trzeba to sobie powiedzieć wprost i najnormalniej w 

świecie o tym pamiętać podczas naszych codziennych zmagań z 

rzeczywistością czy podejmowania różnych wyzwań i spraw. U progu 

naszego życia na pewno nie będzie miało znaczenia to, ile zarobiliśmy 

pieniędzy, jeśli miały one tylko nam służyć i stanowić o naszej chwale. 

Nie będzie też miało znaczenia, jakimi dobrami materialnymi się 

otoczyliśmy, jakie rzeczy posiadaliśmy, a jakie straciliśmy. Nie będą też 

miały znaczenia nasze frustracje, lęki i niepowodzenia. O tym wszystkim 

będziemy mówić w czasie przeszłym. Wierzę, że staniemy wtedy przed 

drzwiami do innego świata, gdzie to, co zrobiliśmy tu na ziemi, będzie 

tylko preludium czegoś znacznie większego i trwającego wiecznie. 

Pewnie nikt z nas nie potrafi sobie tego wyobrazić, jeśli oczywiście 

przyjąć, że w to wierzy, ale ja osobiście jestem przekonany, że przed 

bramą zostanie nam postawione pytanie, czy ze swej misji, którą całe 

życie nosimy w sercu, wywiązaliśmy się jak należy. Wierzę, że każdy z 

nas, poza przejściem swojej drogi, jest mniej lub bardziej wpisany w 

drogę innych ludzi – członków naszej najbliższej rodziny, przyjaciół, 

znajomych i tych wszystkich, na których możemy mieć wpływ. Ta książka 

pośrednio stawia pytanie każdemu z nas, na ilu ludzi mamy wpływ i 

zachęcam Cię, Drogi Czytelniku, do zadania sobie tego pytania. Nie 

wymagaj w tym miejscu od siebie, aby wbrew sobie czy na siłę 

przekonywać się do tego, że Twoim zadaniem i Twoją misją jest mieć 

wpływ na bardzo wielu ludzi. Może tak jest, a może nie – po prostu 

przyjmij swoją rolę i kiedy ją odkryjesz, wykonaj swoje obowiązki 

najlepiej jak potrafisz. 
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Temat ten wiąże się bezpośrednio z tematem talentów, gdzie mówiliśmy 

już o tym, że aby mieć poczucie spełnionego życia, nie można stanąć w 

miejscu, nie można zakopać otrzymanego potencjału, bo naszym 

obowiązkiem jest nieustanny rozwój i nieustanne wzrastanie, a proces 

ten nigdy się nie skończy. 
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JESTEŚ TYLKO ZARZĄDCĄ 
Czy chcesz, czy nie, czy Ci się to podoba, czy nie, czy wierzysz w to, czy 

nie, nic, co posiadasz, nie jest Twoje. Wszystko to, co stanowi Twoje 

dobra, czego używasz i czemu nadajesz wartość, było już na tej ziemi 

przed Tobą i pozostanie po Tobie. Jeżeli nawet jakieś przedmioty czy 

urządzenia zostały wyprodukowane teraz, to surowce i materiał, z 

którego powstały, były długo przed Tobą i w jakiejś postaci zostaną po 

Tobie. Jesteś zatem tutaj tylko zarządcą, a to, iloma rzeczami zarządzasz, 

jest wynikiem potencjału, który był Ci dany, a który wykorzystujesz lepiej 

lub gorzej i rozwijasz bądź nie. Nie nadawaj zatem przesadnej wagi 

rzeczom, które tak naprawdę nie mają wielkiej wartości. Nadawaj 

natomiast wagę temu, co wiąże się z Twoją relacją z Bogiem, Twoją 

relacją z samym sobą, i Twoją relacją z innymi ludźmi. Tylko w tych 

płaszczyznach pojawia się prawdziwa wartość i tylko te płaszczyzny mają 

prawdziwe znaczenie. Wszystko inne jest dalszym planem. Jeśli nawet 

nie wierzysz w Boga albo masz w głowie jakieś jego substytuty, masz 

pełną świadomość ulotności życia i tego, że naprawdę nikt nie zna „dnia 

ani godziny”. Zwróć zatem uwagę, że gdy mówimy o wartościach, tych 

pisanych przez duże „W”, zawsze odnoszą się one do relacji, a nie do 

rzeczy. Jeśli weźmiesz do ręki Dekalog, tam również jest mowa tylko o 

relacjach i wzajemnej interakcji między ludźmi a Bogiem i ludźmi a 

ludźmi. Dobrze wiemy, że wszystko, co mamy,  



 

możemy w jednej chwili stracić i wszystko, nad czym się trudziliśmy i co 

nas trapiło, może w jednym momencie nie mieć żadnej wartości. Nie 

zwalnia to nas, rzecz jasna, od odpowiedzialności za powierzone talenty, 

za siebie i innych ludzi, na których mamy wpływ i dla których możemy 

być złym lub dobrym przykładem. 

Ty i ja idziemy swoją drogą. Dzisiaj nasze drogi przecięły się choćby za 

pośrednictwem tej książki, ale każdy z nas może mieć do zrealizowania 

zupełnie inną misję. Być może nadarzy się okazja, że kiedyś opowiesz mi 

o swojej misji i będę miał możliwość poznać Cię bliżej. 

Ty o mnie wiesz już bardzo dużo i z pewnością rozumiesz, dlaczego 

napisałem tę książkę. Moją misją jest inspirowanie ludzi do rozwoju, do 

niepoprzestawania na miernym i małym, do sięgania wyżej i wyżej – aż 

do nieba. Moją misją jest pomóc ludziom w praktyce zdobyć wiedzę, 

umiejętności i kompetencje pozwalające zbudować życie, o jakim marzą. 

Moją misją jest wreszcie zachęcać każdego do tego, aby był „sługą 

użytecznym” i bez względu na to, czym się zajmuje, robił to etycznie, 

uczciwie i profesjonalnie. 
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