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Dążysz do perfekcji w tym co robisz? Jesteś spokojny, a Twoim podstawowym priorytetem jest
stabilizacja finansowa i poczucie bezpieczeństwa, a może na pierwszym miejscu stawiasz pasję
i układasz życie w ten sposób, aby ją realizować? Młody, zaradny i jedyne czego Ci brakuje to
umiejętności zarządzania czasem i odpowiedniej inspiracji.
Złotym środkiem jest ten o to projekt, realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo
Powiatowe w Nowym Sączu, Wyższą Szkołę Biznesu-NLU, Sądecką Izbę Gospodarczą, oraz
Stowarzyszenie ,,Orion”.

,,Fundamentem przedsiębiorczości jest odpowiedzialność za błędy”
Pierwsze wykłady – Finansowanie działalności gospodarczej – poprowadził Wojciech Krupa
z Fundacji Klub Biznesowy. Młodzi przedsiębiorcy mogli poznać wiele zagadnień dotyczących
biznesu, mieli też okazję przekonać się o własnej sile charakteru i odpowiedzieć sobie na pytanie
kim najlepiej być w życiu? Człowiekiem na etacie, samozatrudnionym, właścicielem biznesu, czy
może inwestorem. Wojciech Krupa postawił przed nami także dwa bardzo ważne pytania, które
pozwoliły odróżnić bogactwo od wolności finansowej. „Ile ja potrzebuję do tego, aby zająć się
pasją? Ile potrzebuję na wydatki? Dodał nam wiary w siebie polecając, abyśmy nie poddawali się
nawet, jeśli nie od razu wszystko wychodzi.
Duże zainteresowanie wywołał temat, w jaki sposób pozyskiwać fundusze. Wykładowca podał
cztery przykłady i objaśnił ich działanie, podpowiedział też naszym młodym przedsiębiorcom,
że dobrym wyborem jest kredyt kupiecki, ale jeszcze lepsza jest dźwignia. Na podparcie swoich
słów zacytował słowa wybitnego greckiego filozofa Archimedesa ,,Dajcie mi wystarczająco długą
dźwignię i mocną podporę, a poruszę ziemię”.
Podsumowując: pomysł + dźwignia = biznes + pasja = pieniądz.
Wykład był bardzo inspirujący, wielu z nas dodał wiary w siebie i pokazał że nie musimy się
poddawać, zakończył się pozostawiając drobny niedosyt, na szczęście to dopiero początek,
a 16 stycznia br. będziemy mieć okazję uczestniczyć w kolejnym wykładzie w ramach projektu.
Brożek Dominika
VI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Barbackiego
w Nowym Sączu

Godzina 8:40 – wyruszam z domu. Wyruszam na czwartą edycję projektu: "Włącz myślenie. Postaw
na przedsiębiorczość". Wyruszam pełen optymizmu i podekscytowany. Konferencja miała
rozpocząć się o godzinie 10:30. Po drobnych problemach technicznych, równe 35 minut po
godzinie 10 – rozpoczęło się wydarzenie. Po oficjalnym otwarciu oraz zapoznaniu nas
z harmonogramem zajęć wystąpienie rozpoczął Pan Wojciech Krupa – biznesmen, właściciel hoteli:
Harmonica Studio. Na własnym przykładzie Pan Krupa przedstawił sytuację, w której zaczynał od
zera. Zaczynał od zera. Wynajmował kawalerkę bez toalety, za niespełna 50 zł. Żywił się chlebem
z ketchupem. Pierwsze pieniądze zarabiał sprzedając pomarańcze na pobliskim targu. Dziennie

jego sprzedaż sięgała około 300 kg! Konkurencja osiągała taki wynik dopiero po miesiącu! Podszedł
do tego z pasją i determinacją. Zarabiając pieniądze, zdecydował się na kredyt kupiecki. Kredyt
przeznaczył na zakup 1000 map Nowego Sącza. Na każdej z map (koszt wydruku jednej mapy to
6 zł), znajdowało się 100 znaków logo różnych firm. Umieszczenie loga, na mapach Pana Krupy,
kosztowało przedsiębiorcę – 360 zł. Tym sposobem Pan Krupa, osiągnął 36 tys. zł przychodu.
Odliczając koszt – w wysokości 6 tysięcy złotych – zarobił 30 tysięcy złotych. W dalszej części
wykładu, poznaliśmy dalszy ciąg wydarzeń i kolejne inwestycje. Pan Wojciech Krupa postanowił
wynajmować mieszkania w okazyjnej cenie, a następnie wynajmować je dalej z określonym dla
siebie profitem. Poniekąd został – pośrednikiem wynajmu nieruchomości. Między właścicielem,
a podnajmującym. Do dzisiejszego dnia, Pan Krupa wynajmuje 16 takich mieszkań. Są to głównie
mieszkania o powierzchni 30 – 40 metrów kwadratowych. Wykład był stosunkowo krótki, lecz
bardzo treściwy. Pan Wojciech cieszył się, że tak wielu uczniów poświęciło sobotni poranek na
spotkanie w Wyższej Szkole Biznesu-NLU. Projekt ma charakter lokalny. Patronat honorowy nad
projektem objął Narodowy Bank Polski. Osobiście, jestem w pełni przekonany, że majątku można
dorobić się uczciwą pracą, zaczynając od zera.
Kacper Stanuszek
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju

„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.”
Konfucjusz
Wszystkim, którzy myślą, iż uwaga współczesnej młodzieży skupia się wyłącznie na rozrywce muszę
oświadczyć: jesteście w błędzie. W wykładzie, który odbył się 9 stycznia 2016 roku w budynku
Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu uczestniczyła kilkusetosobowa grupa młodzieży.
W sobotni poranek młodzi ludzie tłumnie ściągali do siedziby uczelni, aby pogłębiać wiedzę.
Udowodnili tym samym, że zależy im na kształceniu, poznawaniu coraz to nowych zagadnień
i mają silną potrzebę samorealizacji.
Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele organizatorów projektu. Wyrazili swoją radość z faktu, iż
młodzi ludzie tak tłumnie zgromadzili się na pierwszym wykładzie z IV edycji projektu „Włącz
myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”.
Po chwili Pan Wojciech Krupa rozpoczął właściwą część spotkania – wykład, którego temat brzmiał:
„Finansowanie działalności gospodarczej. Dźwignie w Biznesie, czyli jak można inwestować
i zarabiać bez kapitału i zdolności kredytowej.” Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy decyzja o przybyciu
na wykład była dobra, w tym momencie prawdopodobnie pozbył się ich. Pan Wojciech
w przystępny i ciekawy sposób przedstawił sposoby na zdobycie pieniędzy na własny biznes.
Stwierdził, że sukces nie zależy od zasiłków i dotacji, lecz od samego przedsiębiorcy. Od jego
pomysłu i zaangażowania, od tego, czy weźmie swoje życie w swoje ręce i zrozumie, że wszystko
zależy od niego. Radził, żeby wybrać taką pracę, która będzie sprawiać nam przyjemność – wtedy
będziemy wykonywać pracę z myślą „chcę”, a nie „muszę”. Młodzież poznała różnice pomiędzy
pracownikami na etacie, osobami samozatrudnionymi, właścicielami biznesu i inwestorami. Każdy
mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, do której grupy chciałby należeć i co powinien zrobić, by tak
się stało. Słuchacze uświadomili sobie, że upadek biznesu, czyli to, czego obawia się chyba każdy,
kto planuje założyć własną firmę, nie oznacza, że właściciel jest nieudacznikiem. Wręcz przeciwnie
– każda nowa działalność to nowe doświadczenia, a każda porażka jest tylko kolejnym krokiem do
zwycięstwa. Ważne jest wycofanie się w odpowiednim momencie, aby nie doszło do sytuacji,
w której firma generuje więcej strat niż zysków.

Miła atmosfera i przyjazny wykładowca sprzyjały uważnemu słuchaniu, z ust słuchaczy padały
kolejne pytania, rządni odpowiedzi młodzi ludzie z ciekawością spoglądali to w stronę pytających,
to w kierunku wykładowcy, który z profesjonalizmem i radością widoczną na twarzy, zaspokajał ich
ciekawość. Niektóre pytania i odpowiedzi wywołały niemałe poruszenie na sali, a oczach słuchaczy
pojawiał się wyraz zaskoczenia. Gdy na koniec spotkania Pan Krupa ogłosił, że 100 pierwszych osób
może wziąć przygotowane przez niego kartki z dodatkowymi informacjami i tym samym
uczestniczyć w warsztatach, tłum „rzucił” się w jego kierunku. Druki rozeszły się jak przysłowiowe
świeże bułeczki, a ci, którym nie udało się ich zdobyć, odchodzili z wyrazem zawodu na twarzy. Nic
dziwnego – wykład był bardzo ciekawy i zawierał wiele istotnych, z punktu widzenia młodego
przedsiębiorcy, informacji. Jeśli kolejne wykłady będą zawierały ich równie dużą ilość, droga do
sukcesu będzie stała otworem przed uczestniczącą w nich młodzieżą.
Justyna Wysowska
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
w Nowym Sączu

9 stycznia 2016 roku odbył się pierwszy wykład czwartej edycji projektu promującego podstawy
przedsiębiorczości wśród młodzieńczy: ''Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość''. Kolejna już
edycja projektu ma ten sam cel, który przyświecał w trakcie inicjowania programu przed laty.
Przybliżyć i zachęcić młodzież do poznania tej dziedziny. ''Składniki sukcesu: wizja, strategia,
zaangażowanie i rezultaty''. Pochodzą do sprawy w ten sposób można oczekiwać lepszych
efektów.
W XXI wieku życie ludzi opiera się na inspiracji. Gazety, media, Internet, telefony, Facebook.
To wszystko zabiera nam dużo czasu, ułatwia, czy utrudnia życie, ale też inspiruje do działań.
Te wykłady to także forma inspiracji, bardziej tradycyjnej, ale równie skutecznej, a to wszystko
dzięki prowadzącym. Pierwszy wykład na temat biznesu prowadził, jak i w ubiegłym roku, Pan
Wojciech Krupa. To osoba doświadczona, która zna się na tym co robi, a doszła do swojej pozycji
dzięki pracy i tym, że ktoś podzielił się z nią swoim doświadczeniem. A drogą którą, przebył ,,od
zera do biznesmena'' podzielił się on sam. Pan Wojciech przybliżył nam kwestie dotyczące dźwigni
finansowych i kredytów, których nie musimy spłacać. Bardzo ciekawy był także model podziału
pracowników. Ten zawierał 4 grupy. Samozatrudnionych pracowników na etacie, biznesmenów,
oraz inwestorów. To struktura, nie jest pustym hasłem, ale faktycznie ma odzwierciedlenie
w społeczeństwie. Na końcu zaproponował nam warsztaty w swojej firmie. Myślę, że warto było
poświęcić czas, na ten wykład, który poszerzył horyzonty, i wiedzę dotyczącą przede wszystkim
dźwigni finansowych oraz kredytu kupieckiego.
Wiktoria Szewczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu

Historia mieszkania z pomarańczą
czyli
opinia pierwsza, acz nie ostatnia
Na stronie projektu jest napisane „Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz
kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży”. Myślę, że po wykładzie Wojciecha
Krupy wszystkie osoby zastanawiające się dlaczego znalazły się w budynku WSB na tych wykładach

znalazły odpowiedź na dręczące je pytanie, bowiem wykład wyjaśnił w bardzo przystępny sposób
to, czego nie mogliśmy dowiedzieć się na lekcji Przedsiębiorczości.
„Projekt ma również na celu propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości
oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji
przedsiębiorczości.” To założenie również zostało spełnione. Myślę, że wykład na który przyszliśmy
był świetnym wstępem do dalszego pogłębiania wiedzy z wyżej wymienionego zakresu. Na pewno
udowodnił nam, że przedsiębiorczość nie gryzie oraz, że nie jest tylko kolejnym przedmiotem
z którego musimy mieć jak najlepszą ocenę.
Wojciech Krupa podczas swojego wykładu przedstawił nam naszą możliwą finansową przyszłość.
Objaśnił też różnice między bogactwem, a wolnością finansową. Poznaliśmy też dwa nawyki ludzi
wolnych finansowo. Dzięki wspaniałemu tłumaczenia przedstawiciela Klubu Biznesowego
dowiedzieliśmy się jak założyć własną firmę tak, by inni za nią płacili. Muszę przyznać, że
o zakładanie firmy w taki sposób w życiu bym nie wpadła.
Nie myślałam, że kiedykolwiek będę uczestniczyła w wykładzie, podczas którego wykładowcy
nawiązywali do „Władcy Pierścieni”, osoby Arystotelesa i pań sprzedających obwarzanki. A już na
pewno nie wpadłabym na to, że taka kombinacja może być ciekawa. A jednak bezsprzecznie była.
Wszyscy obecni słuchali uważnie. Jedni przyszli z notesami, inni z zeszytami, a jedna szczególnie
sprytna osoba przyniosła ze sobą tablet z podpiętą klawiaturką. Niezależnie jednak od sposobu
zapisywania, każdy starał się zanotować jak najwięcej szczegółów. Jednak na pewno każdego
zaciekawiła tajemnicza „Historia pewnego kurczaka”.
Sądzę więc, że te wykłady to wspaniała możliwość podniesienia naszej wiedzy ekonomicznej
w przyjemny sposób (a przynajmniej pierwszy wykład tak nam ją przedstawił).
Alicja Tomaszewska
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
w Nowym Sączu

