
 
 
[Radek Toporek]: Witaj, zapraszam Ciebie do wysłuchania rozmowy z osobą, która przez wiele lat pracowała 
dla organizacji o zasięgu międzynarodowym. W pewnym jednak momencie podjęła decyzję o rozpoczęciu 
pracy na własny rachunek. Był to dla niej okres dużych zmian. Chciałem zrozumieć, jak sobie z nimi radziła od 
strony emocjonalnej jak i praktycznej. Każdy z nas w życiu może spotkać się z różnymi zmianami, czy to  
o charakterze zawodowym czy też prywatnym. Warto wysłuchać osób, które przez takie zmiany przechodziły 
po to abyśmy my byli do nich lepiej przygotowani. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z Agnieszką Górską. 
Moim kolejnym „Bohaterem”.  
 
[RT]: Witaj, Agnieszko.  
 
[Agnieszka Górska]: Hej, Radku.  
 
[RT]: Pozwól, że na początku przedstawię Ciebie słuchaczom, zanim przejdziemy do właściwej części 
wywiadu. Agnieszka Górska, szesnaście lat doświadczenia w dużych międzynarodowych organizacjach,  
w których pełniła funkcję dyrektora marketingu, członka zarządu. Osoba niezwykle doświadczona  
w budowaniu marki i strategii marketingowej, czy też rozwoju produktu. Zapewne większość słuchaczy zna 
takie marki jak Orange, czy Reserved, za które między innymi Agnieszka odpowiadała. Od 2014 roku jest 
założycielem i współwłaścicielem startup’u, firmy, która doskonale się rozwija na rynku. To jest UlalaChef,  
o którym za chwilę trochę więcej powiemy. Bardzo imponujące dokonania zawodowe Agnieszko, zarówno  
w tej części, kiedy pracowałaś w dużych organizacjach, jak również tej części prywatnej, kiedy rozwijasz 
własny biznes. No właśnie, to może od tego zacznijmy. Opowiedz na czym polega ten projekt, którym się 
zajmujesz. Czym jest dla Ciebie UlalaChef?  
 
[AG]: Dzięki za te słowa. Chętnie opowiem Wam o UlalaChef. To jest platforma internetowa, dzięki której 
klienci mogą wynajmować na swoje prywatne przyjęcia kucharzy, którzy mogą zaserwować kolację u nich w 
domu. Dzięki tej platformie przejrzysz ofertę kilkudziesięciu, już w tej chwili blisko stu kucharzy w całej Polsce, 
wybierzesz menu i zarezerwujesz kucharza po to, żeby zaserwował kolację w Twoim domu. Ta platforma działa 
już blisko dwa lata na rynku polskim. Jesteśmy obecni z naszą ofertą we wszystkich dużych miastach i bardzo 
prężnie się dalej rozwijamy. Myślimy o kolejnych krokach i mamy ambitne cele.  
 
Ten pomysł zrodził się z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem osobą, która bardzo lubi się spotykać z ludźmi, 
chętnie zapraszam gości do domu, ale nie lubię gotować. Myślę sobie, że nie tylko ja tak mam. Wiele kobiet 
niekoniecznie chce się oddawać gotowaniu. Zwłaszcza kiedy, żeby wydać przyjęcie w domu, gospodyni spędza 
czas najpierw robiąc zakupy a potem przez większość przyjęcia - stojąc w kuchni. I to jest drugi powód. 
Uważam, że kobiety powinny na równi z innymi gośćmi móc sobie usiąść i cieszyć się tą chwilą, rozmową, tym 
przyjęciem. I tak właśnie o tym pomyślałam.  
 
[RT]: Patrząc na to jak się twój biznes rozwija, to ewidentnie trafiłaś w potrzeby klientów.  
 
[AG]: Tak, ja również tak myślę. Ten biznes od początku pokazał, że dobrze zrozumieliśmy, czy zrozumiałam, że 
takie potrzeby są i niektóre kobiety myślą w podobny sposób jak ja. Tylko że do tej pory nie było takiego 
miejsca, gdzie można było w prosty, łatwy, przejrzysty sposób wybrać kucharza i zarezerwować go do domu.  
A teraz ta sytuacja się zmieniła i można to zrobić za pomocą UlalaChef. Wcześniej przyjęcia domowe, no 



właśnie.. albo kobiety organizowały same stojąc godzinami w kuchni, albo zamawiając catering to domu. 
Jednak ta jakość, którą często dostawały w postaci cateringu to nie było to, co chciały mieć na stole. Albo też 
zdarzało się, że szukały kucharzy, którzy chcieliby takie przyjęcie zrealizować, ale trudno było dotrzeć do 
odpowiednich osób.  
 
I dlatego, kiedy pojawiliśmy się na rynku w lipcu 2015 roku, od razu znaleźliśmy klientów chętnych do 
kupowania tych rozwiązań. Właściwie nie było takiego momentu, kiedy potrzebowaliśmy rozpędu, żeby 
sprawdzić, czy ta usługa się będzie sprzedawała. Od kiedy mieliśmy ofertę kucharzy serwujących takie usługi, od 
razu mieliśmy już sprzedaż pierwszych przyjęć. To nam dodało wiatru w żagle. Powiedzieliśmy sobie „Okay, 
dobra, to w takim razie zdecydowanie trafiliśmy w punkt i chcemy to w takim właśnie kierunku ciągnąć (lub: 
dalej rozwijać).”  
 
[RT]: Doskonale. Tylko pogratulować. Jakbyś mogła przybliżyć słuchaczom, czym wcześniej się zajmowałaś, 
zanim zdecydowałaś się na prowadzenie własnego biznesu.  
 
[AG]: Tak jak wspomniałeś, spędziłam szesnaście lat pracując dla dużych organizacji. Zaczynałam w Unileverze, 
to jest jeden z największych koncernów FMCG na świecie. Potem byłam w Orange, następnie byłam 
dyrektorem marketingu odpowiedzialnym za wszystkie marki LPP, między innymi Reserved, Cropp, Mohito, 
House, a na koniec byłam członkiem zarządu odpowiedzialnym za marketing, strategię i obsługę klienta  
w firmie Vectra. To jest duży ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych i mediowych. To była moja 
ostatnia rola w korporacji. Moja ścieżka skupiała się na marketingu, potem na strategii i obsłudze klienta 
również. No tak, tak można podsumować moje szesnaście lat z dużymi firmami.  
 
Tak sobie myślałam, że moja kariera w korporacjach szła bardzo sprawnie i dosyć szybko. Pięłam się na kolejne 
szczeble, mimo tego, że po drodze urodziłam drugie dziecko i to wszystko gdzieś tam się szybko i bardzo fajnie 
rozwijało. Generalnie byłam zadowoloną pracownicą korporacji. Miałam dużo satysfakcji, z tego jak to się 
rozwijało. Ale też myślę, że przez to iż to wszystko szło tak intensywnie i szybko, to też po tych szesnastu latach 
powiedziałam sobie „Dobrze, to ja teraz potrzebuję się rozwinąć w nowym obszarze, rozwinąć zupełnie nowe 
kompetencje”. Czułam, że potrzebuję dużej zmiany, aby poczuć, że naprawdę się rozwijam dalej.  
 
[RT]: No właśnie, o tej zmianie chciałem teraz chwilę porozmawiać. To dla Ciebie życiowo, zawodowo była 
duża zmiana. Odejście z korporacji na rzecz prowadzenia własnego prywatnego biznesu. Nazwijmy to, ze 
stabilnej sytuacji, kiedy co miesiąc dostawałaś wynagrodzenie, przechodzisz do biznesu, gdzie nie wiesz, jak 
to będzie wyglądało. Jak sobie radziłaś z emocjami, być może z różnymi obawami, które się pojawiały, kiedy 
podjęłaś decyzję o zmianie swojego życiowego modelu zawodowego?  
 
[AG]: W tym pytaniu trochę zakładasz, że muszą się pojawić trudne emocje i obawy i pewnie masz rację, ale 
wiesz.. ja jestem taką osobą, która trochę to inaczej przeżyła i w ogóle inaczej przeżywa chyba zmiany. Bardzo 
mocno się koncentruję na pozytywnych emocjach. W tej zmianie przede wszystkim czułam ekscytację. Czułam, 
że stoję u progu poznania czegoś nowego, że wiesz, wielu rzeczy nie wiem. To mnie bardzo motywowało  
i właśnie ekscytowało. Pamiętam ten okres sprzed dwóch, trzech lat, kiedy o tym pomyślałam, że zmieniam 
swój sposób pracy i zmieniam to, co chcę robić. To co przede wszystkim pamiętam to te pozytywne emocje,  
ekscytację i taką właśnie gotowość na nową przygodę…  
 
Ale myślę również, że gdzieś pewnie pod spodem zbierały się trudniejsze emocje, które może rzadziej do mnie 
docierały. Z pewnością pojawiały się takie pytania, czy sobie poradzę?, a co będzie jeśli?... Gdzieś to na pewno 
było. Natomiast, jak myślę, w jaki sposób sobie z tym radziłam… to pewnie było to jakieś spontaniczne i nie 
jakoś zaplanowane. Wówczas m.in. zaczęłam pisać bloga, bo chciałam się dzielić różnymi moimi przeżyciami na 
zewnątrz, z ludźmi, z szeroką publicznością. To była taka spontaniczna rzecz, która gdzieś przy tym się pojawiła, 
która mi pomogła.  
 
No i jeszcze myślę sobie o jednej rzeczy. Ja zawsze, gdziekolwiek się znajduję, myślę sobie, że zawsze mam 
alternatywę, zawsze mam jakiś plan B. Jak się zastanawiam nad tym, co będzie, jeśli się nie uda, to nie jest tak, 
że widzę jakąś czarną plamę. Raczej widzę mnóstwo różnych możliwości. Mam takie poczucie bezpieczeństwa, 
że jeżeli to nie wyjdzie, to przecież mogę zrobić to albo tamto. Bo przecież dam sobie na pewno radę. To 
poczucie bezpieczeństwa pozwala mi ryzykować. Pozwala mi mówić do siebie „Dobra, to spróbuję. Najwyżej 
wrócę gdzieś albo zrobię coś innego i na pewno będzie OK”.  



 
Skąd to się bierze? Wiesz co.. ja pamiętam przede wszystkim to z dzieciństwa, że miałam takie wsparcie  
w rodzicach, że czułam, że mogłam iść odważnie do przodu, bo w razie czego zawsze mogę do nich wrócić i oni 
mnie na pewno wesprą… I to wsparcie, to przekonanie mam w sobie przez całe życie. Mam również takie 
wsparcie w moim partnerze życiowym. On jest dla mnie wielką opoką. I to poczucie bezpieczeństwa w sobie po 
prostu pielęgnuję, wiedząc, że mam wokół siebie ludzi, którzy mi dobrze życzą. Plus to, że na pewno tak czy 
inaczej sobie poradzę, bo już sobie wiele razy radziłam. Więc to jest taki trzeci element, żeby w sobie chyba 
jednak pielęgnować to, że przecież są alternatywy i zawsze można znaleźć plan B, plan C, plan D.  
 
[RT]:Fantastycznie. Bardzo Ci dziękuję za tę wypowiedź. Fakt, w moim pytaniu pojawia się informacja  
o trudnych emocjach, bo zwykle przy zmianach się one gdzieś pojawiają. Natomiast to co opowiadałaś, jest 
dla mnie czymś niezwykle istotnym. Dlaczego? Bo warto, żeby wszyscy, którzy słuchają nas, uwzględnili to,  
o czym Ty mówiłaś. Czyli nawet jeżeli przechodzisz przez jakiś proces zmian, to warto do tego podchodzić  
z pozytywnymi emocjami. Ty traktowałaś to jak pewnego rodzaju nową przygodę i z pełnym 
podekscytowaniem podchodziłaś do tego wyzwania. Warto właśnie w procesie zmiany, dużej zmiany tak do 
niej podchodzić. Wspominając o bezpieczeństwie, gdzieś z tyłu głowy miałaś plan B. Co by było, gdyby nie do 
końca się udało.  
 
Mówiłaś również o wsparciu bliskich. To są takie dwa niezwykle ważne elementy, które budują to poczucie 
bezpieczeństwa. Wówczas skłonność do ryzyka jest dużo większa. Zachęcam wszystkich, do tego aby właśnie 
mieli taką postawę jaką Ty masz, jaką Ty opisałaś - w okresie zmian, które mogą nas wszystkich czekać. No 
właśnie, gdybyś mogła doradzić osobom, które są na takim etapie zmiany. Chcą coś poprawić w swoim życiu, 
czy to zawodowym czy też prywatnym, to jakie byś dała takie główne wskazówki patrząc z perspektywy 
osoby, której się udało?  
 
[AG]: Za chwilę do tego przejdę, ale jeszcze pozwól mi, że dodam jedną rzecz. Jest taki aspekt, który trzeba brać 
pod uwagę, jeżeli się odchodzi z korporacji, gdzie miało się szerokie grono znajomych, miało się sukces  
i wszyscy to widzieli, to… powiem Ci, co mogło być dla mnie trudne przez ten pierwszy czas, kiedy nie 
pokazałam żadnego mojego nowego pomysłu. Powiedziałam tylko ludziom „Słuchajcie, będę robić coś innego, 
chcę zająć się startupami”. Ten pierwszy okres, kiedy ludzie nie widzieli jeszcze efektów mojej pracy, a miałam 
szerokie grono i cały czas mam szerokie grono znajomych ze środowiska korporacyjnego, to powiem Ci co było 
dla mnie trudne i co może być trudne też dla innych. Poczucie pewnej presji otoczenia. Często spotykałam się  
z takimi pytaniami: „No dobra Agnieszka, a co teraz? A może chciałabyś jednak wrócić?” I wiesz… oni sami 
gdzieś czuli jakąś taką niepewność, być może sami rozważali też taką zmianę i się mierzyli z takimi pytaniami, 
więc o tym rozmawialiśmy.  
 
To z jednej strony, a z drugiej dzwonili head-hunterzy i namawiali, żeby podjąć jakąś rolę w kolejnej korporacji. 
W momencie kiedy zaczynasz tę pracę i nie masz tak naprawdę jeszcze efektów, siedzisz sobie i myślisz, 
planujesz i wiesz, że zanim będziesz miał jakiekolwiek pierwsze efekty tej pracy to jeszcze długa droga. To jest 
taki naprawdę krytyczny czas, żeby sobie powiedzieć „OK, robię swoje, albo daję się skusić i wracam…”. 
Naprawdę to było trudne. Wówczas czułam taką presję otoczenia: „Agnieszka, no co Ty, nie wygłupiaj się, 
wracaj tutaj, mamy dla Ciebie taką propozycję, albo taką, albo taką”. Te wszystkie… apanaże, które się wiążą  
z dobrymi stanowiskami w korporacjach i tak dalej, to wszystko cię kusi, bo tego się wyrzekłeś w pewnym 
momencie, bo jednak chcesz robić coś innego… Przetrwanie tego, powiedzenie sobie „Ja wiem, co ja chcę 
zrobić i na razie proszę was, nie zapraszajcie mnie z powrotem”. Wytrzymanie takiej presji otoczenia było dla 
mnie kluczowe. Wytrzymanie takiego… wiesz… myślenia, kim ja jestem w ogóle zawodowo, czy ja nadal jestem 
tą Agnieszką, która była wcześniej czy to nie podważa w jakiś sposób tego, co zrobiłam wcześniej.  
 
OK, a teraz już przejdę do tego pytania właściwego - co jeszcze chciałabym doradzić. Wiesz co.. myślę, że 
bardzo ważne jest zacząć od motywu. Dlaczego w ogóle potrzebujesz tej zmiany? Po co ci to? Ja ten motyw 
bardzo głęboko poczułam. Wiedziałam, dlaczego chcę zmieniać sposób w jaki pracuję, czego poszukuję, czego 
potrzebuję. Byłam przekonana, że tego, czego potrzebuję wtedy, a nazwałam to sobie takim mocnym 
rozwojem kompetencji, że tego już nie dostanę w korporacji. Dla mnie rozwój osobisty, robienie trudnych 
rzeczy, które mnie właśnie rozwijają, są bardzo ważne. To był mój podstawowy motyw, bardzo silny motyw 
 i ten motyw jest bardzo potrzebny, bo właśnie później zostaje się poddawanym próbie. Jeśli nie masz mocnego 
motywu, jeśli myślisz sobie.. zmienię coś, bo się nudzę, albo czuję już… trochę wypalenia. Jeżeli ta motywacja 



jest za słaba, to bardzo szybko będziesz poddany próbie i bardzo szybko może się okazać, że jednak poddasz się, 
wrócisz na stare tory, nie wytrzymasz, więc… myślę, że to jest kluczowe.  
 
Z drugiej strony postawienie sobie celu, jasne jego określenie. Powiedzenie sobie „OK, wiem co chcę robić i jak 
ten cel będzie wyglądał na końcu, do czego zmierzam”. To też jest niesamowicie ważne, żeby widzieć go przed 
sobą bardzo wyraźnie i żeby dzięki temu trzymać się tej drogi, która do niego prowadzi. Miałam i mam misję w 
UlalaChef. Wiem, po co ja chcę to zrobić. Co osiągnę dzięki temu, że zbuduję silną platformę do wynajmu 
kucharzy. Wiem, jaką wartość daję kobietom, ja mocno w to wierzę… Niektórzy nazywają mnie feministką, ja 
uważam, że jestem post-feministką. W każdym razie uważam, że kobiety na równi z innymi powinny móc 
cieszyć się życiem i niekoniecznie wpadać w taką rolę osób podających do stołu, a nie cieszących się spotkaniem 
z gośćmi przy stole tak do końca.  
 
Chcę to robić dla kobiet i chcę też to robić dla kucharzy. Znam wielu młodych wspaniałych szefów kuchni, 
którzy są bardzo utalentowanymi i wrażliwymi ludźmi i wiem, że mój projekt, moja platforma pozwala im 
rozkwitać. Oni pracują bezpośrednio z klientami, a klienci bezpośrednio doceniają ich pracę. To daje im 
niesamowitą siłę, żeby dalej działać i robić świetną robotę. Te bardzo konkretne cele tego projektu mocno mnie 
napędzają. Widzę, co ja fajnego zrobię na końcu, co ten projekt da, jeżeli on się rozwinie, jakie wartości 
przyniesie światu, po prostu jakimś konkretnym grupom ludzi… Ten cel jest mega ważny, bo trzymanie się go, 
widzenie dlaczego to robisz, po co to robisz i co na koniec to da, to jest coś… co jest bardzo potrzebne.  
 
Myślę sobie również - to nie jest rada dla każdego - ale ja byłam przekonana, że tego potrzebuję…. 
potrzebowałam znaleźć sobie wspólnika, z którym to będę robiła, z którym będę rozwijać nową firmę. Można 
robić takie rzeczy w pojedynkę, zatrudniając ludzi, ale ja byłam przekonana, że chcę robić to od razu, od 
początku z kimś. Bo we dwójkę jest łatwiej, bo można się wzajemnie motywować. Bo w momencie, kiedy Ty 
masz spadek energii, czy wiary, to ta druga osoba Cię podnosi. Robienie czegoś razem daje mi dużą frajdę i dla 
mnie jest dużo łatwiejsze, po prostu. Więc jeżeli myślisz, aby zrobić jakąś prywatną inicjatywę, to przynajmniej 
zastanów się nad tym, czy nie warto na tym początkowym etapie pomyśleć o tym, żeby zrobić to z kimś, a nie 
samodzielnie. Wówczas, myślę, że szanse sukcesu znaczni się podnoszą.  
 
No i ostatnia rada… To rozstanie z korporacjami tak naprawdę zrobiłam trochę stopniowo, to znaczy… 
powiedziałam sobie, że zmieniam ścieżkę, ale stopniowe odejście polegało na tym, że przestałam już pracować 
na etacie, zrezygnowałam z funkcji członka zarządu w Vectrze, wróciłam do Warszawy, ale nadal korporacje 
były dla mnie źródłem utrzymania przez jeszcze jakiś czas. Pracowałam z wolej stopy jako freelancer, jako 
doradca strategiczny dla dużych organizacji. To był taki czas transferu, transformacji. Podzieliłam sobie 
dokładnie tydzień na dwie części. Dwa, trzy dni spędzałam pracując jako doradca dla korporacji, a kolejne dwa, 
trzy dni w tygodniu pracowałam nad własnymi pomysłami, projektami. Poznawałam świat startupów. Dopiero 
w momencie, kiedy przyszedł pomysł na UlalaChef powiedziałam sobie „OK, dobra, to jest pomysł! Absolutnie 
ten, któremu się chcę oddać i teraz odcinam wszystkie moje połączenia zawodowe ze światem korporacji  
i koncentruję sto procent swojego czasu, na to, żeby realizować ten pomysł. Podsumowując, to moje przejście 
było łagodne, zrobiłam to stopniowo, bo trochę chyba chciałam zbadać teren i chciałam sprawdzić czy to był 
dobry pomysł. To mi dało dodatkową pewność, że… poza bezpieczeństwem finansowym, ja wiem, gdzie idę, w 
co wchodzę, poznałam nowych ludzi i zupełnie nowe środowisko oraz sposób działania zupełnie inny niż 
korporacje. Czułam, że to jest miejsce, w którym mogę robić nowe rzeczy i wtedy odcięłam tamtą nitkę.  
 
[RT]: Pozwól Agnieszka, że w kilku słowach podsumuję to, o czym mówisz, bo moim zdaniem jest do rzecz 
fantastyczna dla wszystkich osób, które być może przyjmą podobną ścieżkę. Po pierwsze, silny motyw i cel. 
Po co to robisz? Tak… warto zadać sobie właśnie takie pytanie. Jaki mam cel? Co chcę osiągnąć? Pamiętając 
również o tym, że po drodze mogą się pojawić pewne trudności, presja otoczenia, która spowoduje, że 
pojawi się znak zapytania, czy warto iść w tym kierunku. Ja to nazwałem słowem „Konsekwencja”. Kiedy w 
pewnym momencie pojawi ta presja, kiedy zaczniesz się zastanawiać, czy ta ścieżka, którą sobie wybrałeś 
jest odpowiednią, warto wtedy być konsekwentnym. Dodatkowo motywacja taka wewnętrzna pozwala 
utrzymać tę konsekwencję. Warto również wspomnieć o tym, że jeżeli czujesz wewnętrznie, iż w ramach 
tego projektu przydałoby się jakieś wsparcie, w Twoim przypadku wspólnik, to również na etapie planowania 
warto o tym pamiętać. Kolejny punkt to jest plan. Wspominałaś o tym, że z jednej strony pracowałaś jeszcze 
jako freelancer, ale z drugiej strony już realizowałaś swój własny projekt. To dało Ci pewien komfort, 
bezpieczeństwo. Zminimalizowałaś wtedy niebezpieczeństwo, a ten plan pozwolił Ci dojść do tego miejsca, 



do którego doszłaś w tej chwili. Więc podsumowując: cel, silny motyw, który da Ci odpowiednią motywację 
do działania, konsekwencja w działaniu i plan.  
 
[AG]: Myślę, że to świetnie podsumowałeś.  
 
[RT]: Agnieszko, dziękuję Ci bardzo serdecznie za ten wywiad, za to nasze wspólne spotkanie. Bardzo Ci 
dziękuję, że się zgodziłaś w ogóle, abyśmy mogli porozmawiać przez chwilę o twoich dokonaniach. Życzę ci 
dalszych sukcesów, bo wiem, że twoje plany, projekty dotyczą nie tylko Polski, ale także zagranicy. Abyś 
rozwijała swój projekt w całej Europie, a kto wie, może gdzieś dalej. Jestem przekonany, że jesteś do tego 
przygotowana, i już w głowie masz właśnie plan, jak to zrobić. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli 
okazję ponownie się spotkać, porozmawiać, być może o tym, jak się Twój biznes rozwija.  
 
[AG]: Mam nadzieję.. dziękuję Ci bardzo, mam nadzieję, że przy następnym spotkaniu zjemy coś pysznego 
razem  
 
[RT]: Super! Jasne! Dziękuję Ci bardzo Agnieszka i do usłyszenia, do zobaczenia, do widzenia. 
  
 
[AG]: Do widzenia. Dzięki.  
 
 
Być może myślisz o istotnych zmianach w swoim życiu, czy to zawodowych, czy to prywatnych. Mam 
nadzieję, że dzięki temu wywiadowi znalazłeś takie rzeczy, które możesz wykorzystać w trakcie procesu tych 
zmian. Dzięki którym przejdziesz przez nie bezpiecznie, bardziej komfortowo, z pozytywnymi emocjami. 
Dzięki którym zrealizujesz cele wynikające z tych zmian. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i oczywiście 
zachęcam do słuchania kolejnych jak również do czytania postów, które pojawią się na moim blogu 
www.zostanbohaterem.edu.pl . Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. 

 


