Powstanie Warszawskie
historia rodziny
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Dzięki Muzeum Powstania Warszawskiego:

Jurek Rodziewicz-Bielewicz – „Rojer”
Julita Rodziewicz-Bielewicz – „Jagienka”
Helena Rodziewicz-Bielewicz – „Halka”

Dzięki bohaterom mojej rodziny Warszawa na zawsze pozostała
dla mnie miastem magicznym, tajemniczym, wielkim. Ciocia Hela,
przez lata przyjeżdżała na wakacje i na grzyby do Szczecinka,
ciepła, ale wymagająca, to ona uczyła mnie tzw.
„kindersztuby”. Julita, gdzie naprzeciwko jej mieszkania także
przez wiele miesięcy mieszkałem w Warszawie i gdzie urodziła
się moja córa Laura. Piotrek jej syn niestety wyemigrował w
czasie stanu wojennego do Australii i tak się życie potoczyło,
że pomimo chęci powrotu został Australijczykiem.
No i Jurek, bohaterski nastolatek, któremu dane było przeżyć
tylko kilka chwil powstania…
Zgrupowanie Pułku Baszta
inne źródo

Green Ventures
Kilka ujęć GREEN VENTURES 2014 w Poczdamie. Na zdjęciach z
Adamem Gnabasikiem z PPM.
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Polish National Sales Awards
Polish National Sales Awards jest pierwszym przedsięwzięciem w
Polsce, które poprzez organizowany Konkurs PNSA promuje dobre
praktyki i standardy sprzedaży. Głównym celem PNSA jest
działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie
działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu
profesjonalnego sprzedawcy. Odbywający się już po raz piąty
Konkurs PNSA jest przeznaczony dla wszystkich pracowników
działów sprzedaży, a także dla trenerów i pracowników działu
obsługi klienta.
Zapraszam do rejestracji!

W imieniu organizatora, jak i komisji sędziowskiej, której mam
zaszczyt być częścią.

Relacja TV Gniezno

Relacja w TV Gniezno, także parę słów na temat roli trzeciego
sektora.

Rodzinny
Ogród
Działkowy
„KONINKO” w Kórniku
Czy znacie moją „Oazę” w której spędzam niemalże całe lato,
poczytajcie?
Jutro spotkam się z Prezesem, aby omówić
przekształcenie naszego Ogrodu w Stowarzyszenie. Zebranie w
sierpniu. To ważne dla miasta tereny, zasoby, infrastruktura.
Nasz Ogród jest o tyle specyficzny, że mieszkamy w Poznaniu, a
sam Ogród należy do gminy Kórnik.
informacje ze strony PZD
„Rodzinny Ogród Działkowy „KONINKO” w Kórniku
Rodzinny Ogród Działkowy „Koninko” położony jest na terenie
gminy Kórnik przy trasie Poznań – Katowice. Istnieje od 1982
roku i służy mieszkańcom Poznania, a szczególnie mieszkańcom

pobliskich Rataj. Ogród jest bardzo korzystnie skomunikowany z
miastem poprzez trzy linie autobusowe komunikacji miejskiej.
Dojazd bezpośrednio w pobliże ogrodu prowadzi ulicą
Jarosławską, a także dobrze znaną trasą Katowicką.
Powierzchnia 43 hektarów podzielona na 840 działek tworzy
jeden z największych w kraju ROD. Tak bliskie położenie
naszego ogrodu względem miasta sprawia, że na własną 400 m2
działkę możemy dojechać w czasie około 20 minut. Przy ogrodzie
posiadamy dwa parkingi czynne przez cały rok. Jeden z
parkingów jest czynny przez 24 godziny, w sezonie jest płatny
i strzeżony.
Ogród posiada dobrze funkcjonującą infrastrukturę tj. sieć
wodociągową, elektryczną, sklep spożywczy, sklep ogrodniczy,
wielofunkcyjny plac zabaw, a także duży dom działkowca. Cały
ogród jest starannie ogrodzony. W sezonie na bieżąco
organizowany jest wywóz odpadów (dwa lub trzy kontenery).
Dodatkowo sprawnie funkcjonuje utworzona na terenie ogrodu
kompostownia.
Ogromna ilość nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów sprawia, że
możemy nasz ogród bez wahania nazwać zielonymi płucami miasta
Poznania.
W czasie obchodów 20-lecia istnienia ROD „Koninko” w 2002 roku
ogród otrzymał sztandar ufundowany przez działkowców.
Działkowicze z rodzinami licznie się gromadzą i uczestniczą w
organizowanych przez ogród imprezach, zabawach, zawodach i
wystawach.
Ogród często jest wyróżniany na szczeblu okręgu jak i w
konkursach krajowych organizowanych przez PZD. W 2006 roku ROD
„Koninko” otrzymał honorowy tytuł „Ogród Roku” w konkursie
ogólnokrajowym.”
Historię ogrodu i ważne wydarzenia rejestrowane
systematycznie w liczącej już 27 lat kronice.
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Porady prawne – zapraszam!

www.poradyprawne.taurus.org.p
l

Konferencja prasowa 15 lipca
2014 Gniezno

Dyktafon w negocjacjach
To ciągle niedoceniane narzędzie. Oprócz tego, dzięki
aktywności w polityce trochę źle kojarzone. Natomiast do
bardzo dobry współpracownik każdego negocjatora.
Nagrywanie spotkań negocjacyjnych służy dwóm celom:
a/ sporządzeniu szczegółowych notatek po spotkaniu
b/ analizie spotkania w kontekście autorozwoju
Należy zwrócić uwagę, że jeśli w spotkaniu negocjacyjnym nie
uczestniczy zespół, a przynajmniej dwie osoby, to nie
dysponujemy odpowiednia informacja zwrotną, a nasze percepcja
jest ograniczona, gdyż skupiani jesteśmy przede wszystkim na

działaniu.
A –moje doświadczenie wskazuje, że notatki robione po
spotkaniu są niekompletne i maiło szczegółowe, to równa się
osłabieniu swojej pozycji i trudnością do przygotowania się do
następnych rozmów, czy analizy obecnej sytuacji. Dyktafon
rozwiązuje ten problem.
B – negocjator musi się rozwijać. W sytuacji, gdy nie ma skąd
brać informacji zwrotnej, po prostu stoi w miejscu. Popełnia
te same błędy, nie dostrzega niuansów, nie trenuje
umiejętności komunikacyjnych. Negocjator „pracuje” słowami,
stąd też musi permanentnie nad nimi pracować.
Oczywiście stosowanie dyktafonu może być „trikiem
negocjacyjnym”, którego zadaniem ma być wywarcie presji na
kontrahencie, czy też sformalizowanie procesu (nie możemy
sobie pozwolić na wszystkie wypowiedzi). Niemniej dla mnie
osobiście, to nie sedno stosowania nagrań.

