Baza Aniołów Biznesu
Droga Mierzona Sukcesem - Program wsparcia młodzieży w wyborze
indywidualnej ścieżki zawodowej

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy I edycję publikacji zawierającej bazę informacji, które mogą być przydatne do
pozyskania wiedzy o autentycznej działalności przedsiębiorców z województwa podlaskiego.
Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w regionie, której celem jest
edukacja
ekonomiczna dzieci i młodzieży, promocja szkolnictwa zawodowego i praktycznej nauki
zawodu, ułatwienie młodym ludziom kontaktu z lokalnymi przedsiębiorcami przed wyborem
własnej ścieżki zawodowej.
Program skierowany jest do młodzieży z terenu województwa podlaskiego, zwłaszcza z
terenów wiejskich o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych.
Dziękujemy przedsiębiorcom, przyjaznym społeczności szkolnej i uczniom, którzy
oferują pomoc menadżerską, dzielą się: doświadczeniem, kontaktami, specjalistyczną wiedzą,
umiejętnościami oraz know-how.
Wywiady filmowe z przedsiębiorcami są dostępne na kanale internetowym pod adresem:
www.fundacjafcis.pl oraz www.facebook/drogamierzonasukcesem
Zapraszamy do lektury naszego przewodnika!
Zespół projektu - Fundacja FCIS
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Jan Tenderenda – młody przedsiębiorca oraz założyciel firmy Auto-Konkret. Jego
indywidualna działalność gospodarcza mieści się w Kozarach.
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Sprowadza również pojazdy z Holandii i Francji. W jego usługach znajdziemy
sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek. Auta sprowadzane przez Jana są
przeróżnej klasy i ceny, a młody przedsiębiorca dba o to, aby dotrzeć do jak
najszerszego grona klientów. Jest on przykładem dla ludzi, którzy wahają się przed
decyzją o założeniu własnej firmy, kiedy to rozpoczął własną działalność
gospodarczą w trakcie trwania pandemii. W biznesie wiek nie ma znaczenia, a liczą
się umiejętności i zaangażowanie. Jan Tenderenda ma również inne zainteresowania
poza samochodami. Od najmłodszych lat hobbystycznie hoduje króliki, które
zmobilizowały go do podejmowania nowych wyzwań, a w konsekwencji zarabiania
stale większej ilości pieniędzy. O tym, że do swojej pracy przykłada się należycie
świadczą jego liczne osiągnięcia na wystawach króliczych zarówno na arenie
krajowej jak i międzynarodowej. Zdobył wiele czempionatów w kilku rasach, a
hodowcy w całym kraju od kilku lat polecają jego króliki innym osobom. Aktualnie ze
względu na zaangażowanie w tworzenie własnej firmy posiada zaledwie około 50
królików, głównie w rasie Castorex
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Marcin Dylewski – przedsiębiorca z powiatu sokólskiego, założyciel firmy BiuroSerwis, która utrzymuje się na rynku już ponad 20 lat. Głównym profilem
działalności jest zaopatrzenie biur oraz sklepów, a także uczniów w artykuły biurowe,
czy też sprzęt elektroniczny i fiskalny. Siedziba znajduje się w centrum
miejscowości Sokółka w województwie podlaskim. Firma oferuje artykuły biurowoszkolne w tym wysokiej jakości sprzęt elektroniczny. Przedsiębiorstwo wychodzi
jednak w ostatnich latach poza swoją typową działalność, a w ich ofercie jest również
tworzenie reklam, banerów, wizytówek i pieczątek. Każda osoba, która szuka rzeczy
związanych z elektroniką będzie mogła znaleźć w sklepie „Biuro-Serwis” to, czego
szuka. Pan Marcin sukces swojej firmy opiera na współpracy ze stałymi
współpracownikami, dialogu oraz produktach wysokiej jakości. Markę oraz pozycje
swojego przedsiębiorstwa wyrobił dzięki ciężkiej pracy, którą poleca każdemu
młodemu człowiekowi. Ceni takie cechy jak upór i pomysłowość oraz w nich upatruje
recepturę na udany biznes.
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Mirosław Jurczak - właściciel klubów sieci klubów sportowych „Wschodnia Siła”,
które znajdują się w Bielsku Podlaskim, Białymstoku i Hajnówce. Nie jest to jednak
zwyczajny klub fitness, czy siłownia. Usługi klubu są przeróżne i każda osoba
zainteresowana wysiłkiem fizycznym znajdzie tam coś dla siebie. Pan Mirosław
największą wagę przykłada do jakości treningów oraz stara się przekazywać to
swoim podopiecznym. Prowadzi także liczne szkolenia dla trenerów oraz osób
dopiero zaczynających swoją przygodę ze sportem. Jest również organizatorem
mistrzostw w kategorii Kettlebells. W swojej

pracy najwyżej ceni pasję,

zaangażowanie oraz pomoc innym. Radość ze swego zawodu czerpie przede
wszystkim z poprawiania zdrowia oraz przekazywania wiedzy innym ludziom. Swoją
przygodę z branżą rozpoczął już w trakcie trwania studiów, kiedy uznał, że chciałby
przekazywać zdobytą wiedzę i pasję innym osobom. Działalność klubu sportowego
„Wschodnia siła” nie zawęża się jednak tylko do stacjonarnej. Firma posiada własną
stronę internetową, na której znajdziemy przeróżne kursy online, relacje z sesji
treningowych, czy prezentacja wykonywania ćwiczeń. Klub sportowy „Wschodnia
Siła” to najlepszy przykład prowadzenia biznesu z pasją, w którym najważniejszą
rzeczą jest czerpanie radości z wykonywanej pracy.
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Jerzy Lis – właściciel restauracji „Polski Dom Rodzinny Serce” w Sokółce. Skąd taka
nazwa? Otóż Pan Jerzy przez wiele lat pracując w Wielkiej Brytanii spotkał się z
tęsknotą za typową domową kuchnią. W związku z tym postanowił właśnie tak
nazwać swoją restaurację. Za nazwą kryje się także druga informacja. Mianowicie
biznes ten jest tworzony nie tylko przez jego właściciela. Restaurację pomaga
prowadzić cała rodzina Pana Jerzego, a także niezastąpiony zespół pracowników.
Wspólnie wszyscy przygotowują wspaniałe domowe obiady, a także tworzą
prawdziwą domową atmosferę. Praca na Wyspach Brytyjskich pomogła nie tylko w
dobraniu nazwy. Dzięki temu Pan Jerzy poznał tajniki pracy w gastronomii od
podszewki, czyli związane z tym całe zaplecze prawne, organizacyjne i jakościowe,
zaczynając pracę od znanego ‘zmywaka’. Dzięki temu zdobył wielkie doświadczenie,
które po ponad 10 latach postanowił przełożyć na tworzenie własnego biznesu. W
ten sposób Pan Jerzy stworzył dobrze prosperującą gastronomię, która pomimo
pandemii przetrwała trudny czas i nadal funkcjonuje stale się rozwijając.
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Eugeniusz Mieczkowski – biznesmen z powiatu sokólskiego. Pan Eugeniusz swoją
przygodę z biznesem zaczął od sportu. W wieku kilkunastu lat rozpoczął grę w piłkę
nożną i ze względu transferów klubowych trafił ze swojego rodzinnego miasta Ełku
do Sokółki, skąd po kilku latach kariery wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby
trenować pod okiem specjalistów. Ze względu na dużą ilość czasu między
treningami, postanowił pójść do pracy, aby zarobić własne pieniądze. Tajniki pracy
poznał od podszewki pracując jako zwykły pracownik fizyczny. Po pewnym czasie
wrócił do Sokółki i otworzył bar. Biznes okazał się być sukcesem ze względu na
położenie lokalu przy drodze krajowej prowadzącej do przejścia granicznego.
Następnie podjął decyzję od rozpoczęciu wykonywania wyrobów gumowych –
szczególnie elementów do dojarek, które były bardzo pożądanym produktem na
rynku szczególnie rolniczym. Aktualnie wyroby gumowe oraz silikonowe firmy
GENES eksportowane są na cały świat. Pan Eugeniusz uważa, że sukces jest często
efektem przypadku, ale w tych przypadkowych zdarzeniach nieodzowne są
znajomości, które zdobył głownie dzięki grze w piłkę nożną. Jak widać sport to nie
tylko zdrowie, ale ogromne możliwości.
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Agata Gierałtowska – agentka ubezpieczeniowa. Własne biuro prowadzi w
miejscowości Sokoły w powiecie wysokomazowieckim. Biuro „FILAR” charakteryzuje
się bardzo szeroką ofertą ubezpieczeń praktycznie wszystkich firm występujących na
rynku. Pani Agata przez wiele lat pracowała jako pracownik biurowy. Jak sama mówi,
od najmłodszych lat chciała pracować w biurze i w ten sposób się realizuje. Na
założenie biura namówił ją jej mąż. Państwo Gierałtowscy mają dwójkę małych dzieci
i bez problemu łączą pracę z obowiązkami rodzicielskimi. Pani Agata, jako matka,
uważa, że nie jest trudno pracować kobiecie wychowującej dzieci, jeżeli ma
odpowiednie wsparcie. Wsparcie idzie w parze z wyrozumiałością, dlatego że bardzo
często zdarza się przenosić pracę do domu. Wynika to z chęci pomocy wszystkim
osobom, które często kontaktują się z ubezpieczycielami w dniu zakończenia ich
polis. W związku z obwarowaniami prawnymi, Pani Agata pomimo późnych
wieczorów czy też dni wolnych od pracy pomaga takim osobom dopełnić wszelkich
formalności.
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Alojzy Godlewski – właściciel firmy „KLONPŁYT” z Wysokiego Mazowieckiego.
Swoją przygodę z biznesem zaczął w bardzo młodym wieku, pracując od
najmłodszych lat w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Następnie postanowił otworzyć
firmę zajmującą się wyrobem płyt do tworzenia mebli. Fornirowanie, to długotrwały i
skomplikowany proces tworzenia oklein do płyt. Deski o grubości 0,5 mm są sklejane
wzdłuż cięcia w większe arkusze, a następnie są poddawane lakierowaniu i oklejane
są nimi płyty. Firma Pana Alojzego funkcjonuje na rynku na terenie całego kraju i
realizuje także zamówienia mebli, które są wykonywane przez pracowników zakładu
meblowego. Drzewo z jakiego wykonywane są forniry pochodzi z całego świata i
często są to unikatowe rodzaje oraz wzory drzew. Pan Alojzy mówi, że kocha to co
robi i cieszy się, że może dawać zatrudnienie swoim pracownikom. Satysfakcja z
zadowolenia klientów i pracowników jest dla niego najważniejsza.
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Dariusz Sławomir Modzelewski – prze wiele lat właściciel i współwłaściciel
rodzinnej firmy „ROLMEX” w Rutkach Kossakach. Sklep z artykułami budowalnymi
oraz przemysłowymi funkcjonuje już ponad 20 lat. Firma realizowała także
zamówienia międzynarodowe, wysyłając towary na Zachód Europy. Niezmiennie
oddziałuje na lokalny – gminny rynek. W asortymencie znajdują się najpotrzebniejsze
artykuły budowalne, narzędzia, artykuły przemysłowe. Tworząc i prowadząc firmę
rodzinną, Państwo Modzelewscy nie porzucili swoich pasji. Pan Dariusz w wieku
kilkunastu lat przeprowadził się z rodziną ze Śląska, gdzie w tamtym czasie trwał
rozkwit gospodarczy. Tam grał w piłkę nożną. Przeprowadzka uniemożliwiła mu
kontynuowanie pasji w tak małej miejscowości na tamten czas jak Rutki-Kossaki. W
późniejszych latach postanowił umożliwić to młodzieży z ternu gminy. Tak rozpoczęła
się jego przygoda z działalnością społeczną. Odrodził się klub piłkarski, który w
szczycie swojego rozkwitu pokonał Jagiellonię Białystok. Pan Dariusz nie poprzestał
na tym i rozpoczął swoje działanie społeczne na rzecz gminy, aż w konsekwencji w
ostatnich wyborach samorządowych został Wójtem. To idealny przykład prawdziwej
pasji w działalności społecznej oraz postawa realnego społecznika.
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Michał Sadowski – właściciel salonu fryzjerskiego w Zambrowie. Tradycja salonu
sięga lat 30 XX wieku, kiedy to wielopokoleniowy rodzinny biznes prowadził
pradziadek Pana Michała, następnie jego dziadek, aktualnie on sam. W historii
zapisały się liczne nagrody oraż wyróżnienia w konkursach fryzjerskich, a także
barberskich. Swoją przygodę z fryzjerstwem Pan Michał zaczął w wieku około 16 lat,
kiedy strzygł swoich kolegów, wyrabiając przy tym umiejętności manualne oraz
doświadczenie. Następnie udał się na kurs, gdzie zdobył dużą ilość wiedzy
teoretycznej, którą mógł jednocześnie przekładać na praktyczną. Aktualnie salon
fryzjerki Państwa Sadowskich specjalizuje się w strzyżeniach męskich i cieszy się
nieposzlakowaną opinią w dalekiej okolicy. Pan Michał przykłada się do każdej
fryzury i poświęca całą swoją pasję, a jego szczególnym celem i zadowoleniem jest
zadowolenie i powrót klientów. Pan Michał bardzo mocno poświęca się swojej pasji,
często pracując od wczesnych do późnych godzin, na czym cierpi jego najbliższa
rodzina.

10

Jacek Jastrzembski – młody przedsiębiorca, współwłaściciel rodzinnej firmy
ZORZA, posiadającej 5 oddziałów. Firma prowadzi nie tylko sklepy, ale zajmuje się
handlem hurtowym oraz nieruchomościami. Firmę założyli rodzice Pana Jacka –
Państwo Krystyna i Wojciech Jastrzembscy. Impulsem do założenia sklepu
zaopatrującego rolników oraz ogrodników była pasja do rolnictwa, a także deficyt
tego typu towarów na rynku. Wspólne tworzenie biznesu wymagało poświęcenia i
zaangażowania Państwa Jastrzembskich. Pani Krystyna porzuciła pracę jako
nauczycielka i rozpoczęła pracę z mężem, a także zajmowała się wychowaniem
dzieci, które od najmłodszych lat pomagały rodzicom w prowadzeniu sklepów.
Aktualnie prowadzenie firmy przejmuje jedno z dzieci Państwa Jastrzembskich – Pan
Jacek, który wprowadza nowe rozwiązania, pozwalające na podbój nowych rynków,
szczególnie rynku e-commerce. Stawia także na inwestycję w nieruchomości oraz
otwieranie nowych siedzib firmy. Co cechuje firmę ZORZA? Niemal 30-letnia
tradycja, rodzinna atmosfera, zadowolenie klientów, często będących klientami od
początku prowadzenia sklepu.
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Jan Polakowski - właściciel wielu spółek w powiecie Zambrowskim m.in. Galerii
Bem, która przez wiele lat nie została dopuszczona do użytku z powodu konfliktu z
władzami miasta. Po wielu latach zostało to umożliwione, dzięki utworzeniu spółek
dzielących firmę. Pan Jan Polakowski jest osobą, która od wielu lat prowadzi interesy
w branży budowlanej zarówno w powiecie Zambrowskim jak i poza granicami kraju
(głównie w Niemczech). Osobiście uważa, że interesy to nie tylko saldo konta, ale
szczególnie współpraca z wieloma osobami.

12

Andrzej Kulesza – właściciel firmy deweloperskiej, budującej wiele osiedli, a
szczególnie domów jednorodzinnych. Przez wiele lat ciężko pracował, aby jego firma
była na takim poziomie jak obecny.
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Publikacja zrealizowana w ramach zadania publicznego pt. Droga Mierzona
Sukcesem - Program wsparcia młodzieży w wyborze indywidualnej ścieżki
zawodowej
- dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego

Kontakt:
Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa,
ul. Elektryczna 8, 15-080 Białystok
e-mail: fundacja.fcis@gmail.com

Koordynator projektu:
Przemysław Wnorowski
Zespół projektu:
Grzegorz Izbicki
Dominika Łapińska
Mateusz Feszler
Jakub Mocarski
Eliza Szadkowska
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