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CO SŁYCHAĆ W JCI WROCŁAW?
Juniorzy i Sympatycy JCI Wrocław,
Z ogromną radością przedstawiam Wam
p i e r w s z y, s t y c z n i o w o - l u t o w y n u m e r
Newslettera JCI Wrocław! Od tej pory
newsletter będzie ukazywał się z początkiem
każdego miesiąca. Znajdziecie w nim zawsze
relacje z wydarzeń, które miały miejsce w
mijających trzydziestu dniach, wiadomości
dotyczące naszych projektów, zaproszenia na
wydarzenia w nadchodzącym miesiącu i inne ciekawe artykuły.
Jeśli macie jakieś pomysły lub sugestie odnośnie kolejnych
numerów, przesyłajcie je proszę na nasz adres mailowy
(kontakt@jciwroclaw.pl).
Co słychać w JCI Wrocław w nowym roku? Same dobre
rzeczy! Od 1 stycznia władzę w Stowarzyszeniu przejął nowy
Zarząd w składzie: Jan C. Orleański - Prezydent, Adam Bijas Pierwszy Wiceprezydent, Marzena Grzesik - Wiceprezydent ds.
szkoleniowych, Anna Kucharczyk - Skarbnik oraz Wojciech
Kawecki - Prezydent Ubiegłej Kadencji.
W imieniu całego Zarządu chciałbym podziękować Walnemu
Zebraniu Członków za zaufanie, którym nas obdarzyliście. Od
początku zakasaliśmy rękawy do pracy i nie próżnujemy! W
pierwszej kolejności przeszliśmy do usprawnienia działania
Organizacji. Wśród wielu instrukcji i dokumentów, które
stworzyliśmy na szczególną uwagę zasługują: plan rozwoju
o s o b i s t e g o d l a C z ł o n k ó w, n o w e l i z a c j a R e g u l a m i n u
Stowarzyszenia, stworzenie instrukcji dla dyrektorów
poszczególnych działów oraz ujednolicenie deklaracji
członkowskich i kandydackich. Bardzo ważną decyzją było także
powołanie Krzysztofa Kołcza na Dyrektora ds. biznesowych.
Co jeszcze działo się u nas w ciągu ostatnich 59 dni?
Zapraszamy do lektury newslettera!
Jan C. Orleański
2015 JCI Wrocław Prezydent
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WYDARZENIA STYCZNIA
09.01.2015
TRZECH KRÓLI
Tradycyjnie, rozpoczęliśmy rok od Juniorskiego
Święta Trzech Króli. Razem z naszymi
Senatorami i Sympatykami przemaszerowaliśmy
ulicami Wrocławia i odwiedziliśmy najciekawsze
wrocławskie lokale gastronomiczne. Zabawa
trwała do białego rana!
Wcześniej spotkaliśmy się z naszymi Senatorami
na Kolacji Senatorskiej podczas której nie
zabrakło wspomnień i planów na przyszłość.
14.01.2015
SPOTKANIE OTWARTE: JAROSŁAW WÓJCIK NIEPIENIĘŻNA WYMIANA TOWARÓW I USŁUG
Podczas tego ciekawego spotkania
poruszyliśmy popularny ostatnio temat Bit
Coinów. Zastanawialiśmy się jak podzielone
zostały zasoby Ziemi, jaki cel stawia sobie
obecny system społeczno-ekonomiczny oraz
czy istniały/istnieją alternatywne systemy i jakie
są szanse wdrożenia systemu niepieniężnej
wymiany towarów i usług.
17.01.2015
SPOTKANIE PREZYDENTÓW LOMÓW I ZARZĄDU
JCI POLAND
W połowie stycznia Prezydent JCI Wrocław Jan
C. Orleański wziął udział w spotkaniu Zarządu
JCI Poland z Prezydentami oddziałów JCI w
Polsce. Ustalono plany na cały rok oraz
opracowano nowy Regulamin Zarządu.
21.01.2015
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Podczas noworocznego Walnego Zebrania
Członków udzieliliśmy absolutorium Członkom
Zarządu kadencji 2014 oraz zatwierdziliśmy
sprawozdania merytoryczne i finansowe.
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WYDARZENIA LUTEGO
05.02.2015
SPOTKANIE OTWARTE: 100 PYTAŃ DO…
MARCINA RYBAKA
Nasz były Członek, współwłaściciel firm
Spaceone i Silver Gate opowiedział nam o
swojej drodze w biznesie, członkostwie w JCI i
sposobach na łączenie życia prywatnego z
prowadzeniem własnej firmy.
06.02.2015
SPOTKANIE SKYPE Z JCI BURSA
Z naszym tureckim partnerem twinningowym
przedyskutowaliśmy pomysł wspólnego projektu
nauki języków (więcej o tym projekcie można
przeczytać w dalszej części newslettera). Nie
zabrakło także wzajemnych zaproszeń do
odwiedzin. Wyjazd do Turcji planowany jest na
czerwiec przed Konwencją Europejską w
Istambule. Kto ma ochotę dołączyć?
10.02.2015
SPOTKANIE SKYPE Z JCI POTSDAM
Kolejne spotkanie skype z naszym partnerem
twinningowym. Ustaliliśmy, że zrealizujemy
wspólnie projekt Wymiany Gospodarczej
Przedsiębiorców polskich i niemieckich. Obecnie
projekt jest w fazie konceptualizacji. Chętnych
do udziału właścicieli firm oraz chętnych do
pomocy przy organizacji prosimy o przesyłanie
zgłoszeń na adres mailowy
jan.orleanski@jciwroclaw.pl.
12.02.2015
SPOTKANIE Z AIP WROCŁAW
W tłusty czwartek odwiedziliśmy Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości Wrocław! Poza
tradycyjnymi pączkami ustaliliśmy współpracę
przy projektach Mentoringu Biznesowego i
szkoleniach.

19.02.2015
SPOTKANIE OTWARTE: 100 PYTAŃ DO…
TOMASZA JANISZEWSKIEGO
Gościem kolejnego spotkania otwartego był
współtwórca i współwłaściciel portalu
skapiec.pl. Tomasz Janiszewski opowiedział
nam o doświadczeniach jakie zdobył w czasie
rozwoju jednej z najbardziej rozpoznawalnych w
Polsce porównywarek cenowych.
21.02.2015
SZKOLENIE PROJEKTOWE: NAGRODA WOJTKA
SOŁTYSA
Nasi członkowie wzięli udział w szkoleniu
organizowanym przez naszych przyjaciół z JCI
Kraków! Tematem był cykliczny projekt
"Nagroda im. Wojciecha Sołtysa” mający na celu
uhonorowanie młodych, społecznie aktywnych
ludzi.
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NOWE PROJEKTY
Z początkiem nowego roku rozpoczęliśmy prace nad nowymi projektami. Pomysłów było tak
dużo, że musieliśmy wybierać czym zajmiemy się od razu, a co odłożymy na dalszą część roku.
Przedstawiamy małe zestawienie informacji o rozpoczętych już projektach. Na czym polegają? Jakie
akcję podejmiemy aby je zrealizować? Szczegóły poniżej.
Przy każdym z projektów podajemy także kontakt do jego koordynatora. Jeśli chcesz włączyć
się jako członek zespołu lub uczestnik, wystarczy napisać!
PROJEKT DLA EKSPATÓW
Tworzymy projekt dla
obcokrajowców mieszkających
we Wrocławiu. Pragniemy
ułatwić im najprostsze
czynności, które z uwagi na
bariery językowe i kulturowe
często stwarzają im duży
problem. Czy wiecie np. jak
trudno wynająć we Wrocławiu
mieszkanie jeśli nie mówimy po
polsku? Tworzymy dla nich
miejsce, gdzie będą mogli
poznać nowych ludzi, miasto i
znaleźć pomoc w
najprostszych sprawach.
Chcesz pomóc nam w
organizacji? Zapraszamy!

NAUKA JĘZYKÓW Z JCI
BURSA
Projekt z naszym partnerem
twinningowym - JCI Bursa
(Turcja). Razem uczymy się
języków obcych on line. Projekt
składa się z serii spotkań on
line w małych grupach

umożliwiających skuteczną
naukę języka. Obecnie kończy
się rekrutacja uczestników.
Dołączyć można tutaj:
https://www.facebook.com/
events/1544553042489693

MENTORING BIZNESOWY
To już 2 edycja tego projektu.
Celem jest pomóc młodym
przedsiębiorcom w szybszym
rozwoju ich działalności
poprzez unikanie nietrafionych
rozwiązań. Tworzymy 4-5
osobowe grupy uczestników,
którym
przewodzi
Mentor doświadczony
przedsiębiorca.
Projekt trwa 6
miesięcy.
Podczas
szeregu
spotkań z
Mentorem
uczestnicy
dyskutują nad
problemami z
którymi muszą
zmierzyć się jako
przedsiębiorcy a Mentorzy
doradzają im jak je
przezwyciężyć.
Obecnie trwa rekrutacja
uczestników. Zapraszamy!

Koordynator: Maciej Kawecki
(maciej.kawecki@jciwroclaw.pl)

Koordynator: Krzysztof Kołcz
(krzysztof.kołcz@jciwroclaw.pl)

Koordynator: Adam Bijas
(adam.bijas@jciwroclaw.pl)
MENTORING
CZŁONKOWSKI
Projekt skierowany do
Członków JCI Wrocław.
Pomagamy stworzyć Plan
Rozwoju Osobistego i osiągać
kolejne wyznaczone w nim
cele.
Koordynator: Tomasz Bąkowski
(tomasz.bakowski@jciwroclaw.
pl)
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SUCCESS STORY NASZEGO CZŁONKA - MACIEJ KAWECKI
POCZĄTKI
Moja przygoda z JCI zaczęła
się 11 lat temu. W roku 2004, w
czasie wejścia Polski do Unii
Europejskiej, JCI Wrocław
zorganizowało projekt Pilots for
Europe.
Przyszedłem i
już zostałem!
Poznałem
wtedy wielu
energicznych
ludzi z Polski,
Niemiec i
Belgii. Element
poznawania
ludzi był
aktualny przez
lata i to ludzie
trzymają mnie
w JCI przez tak
długi czas.
CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ W
MIĘDZYCZASIE?
Przemawiać publicznie.
Wcześniej miałem z tym duże
problemy. W JCI ukończyłem
kurs przemawiania i
prezentacji, zrobiłem
wewnętrzny kurs trenerski i
zacząłem dawać szkolenia.

Wcześniej nigdy nie
pomyślałbym o tym, że mogę
być trenerem.
Nauczyłem się zarządzania
projektami i to od razu w wersji
zaawansowanej. W

jeden z najtrudniejszych
okresów w moim życiu.
Nauczyłem się, co jest ważne
w życiu i jak mieć dystans do
spraw którymi się zajmuje. W
ciężkich chwilach poznałem
prawdziwych przyjaciół.
KORZYŚCI

Stowarzyszeniu nie ma
środków dyscyplinarnych, nie
można nikogo zmusić, bo
wszyscy są tu dobrowolnie.
Motywować można jedynie
pozytywnie. To bardzo istotne
doświadczenie.
Nauczyłem się wiele o sobie.
Podczas organizacji kongresu
światowego w Lipsku przez rok
byłem odpowiedzialny za
całość przedsięwzięcia. To był

Odkąd pracuję za
granicą, prowadząc
interesy polskich firm
w Niemczech, wiem,
że na ludzi z JCI
zawsze mogę liczyć.
Mieszkałem w wielu
miastach i w każdym
JCI było pierwszym
adresem, pod który
się udawałem, by
mieć na miejscu sieć
kontaktów, znajomych i z
często dobrych przyjaciół.
Dzięki JCI mam przyjaciół w
całej Europie i wiem, że mogę
na nich liczyć! Na przykład w
Istambule - nigdy nie
ucieszyłem się tak bardzo na
dźwięk tych trzech liter w
całkowicie obcym mi mieście.
"JCI" i wiedziałem, że jestem w
dobrych rękach!
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REKRUTUJEMY! DOŁĄCZ DO NAS!
Członkostwo w Junior Chamber
International Wrocław niesie z
sobą olbrzymie korzyści
osobiste. Może być sposobem
na całościowy rozwój Twojej
osobowości i poszerzenie
Twoich horyzontów. Jako
członek JCI Wrocław zyskasz
dużo więcej niż oferują Ci inne
organizacje. W JCI nauczysz się
zarządzać projektami,
zdobędziesz nowe, cenne i
trwałe kontakty biznesowe,
lokalne i
międzynarodowe, w
praktyce przećwiczysz
zarządzanie zespołami
ludzi i miło spędzisz
czas. Wykorzystaj
możliwość stania się
osobą z różnorodnymi
i wartościowymi
umiejętnościami!
JESTEŚMY
MIĘDZYNARODOWĄ
ORGANIZACJĄ
MŁODYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW I
LIDERÓW NASTAWIONĄ
NA ROZWÓJ OSOBISTY
CZŁONKÓW I
WSPIERANIE ICH
BIZNESÓW.

Poszukujemy osób chętnych do
rozwoju w obszarach:
zarządzania projektami, PR,
marketing, trenerstwo i
wystąpienia publiczne.
Podzielimy się z Tobą
pomysłami na projekty i
pomożemy wspólnie osiągnąć
coś wielkiego!
Nad rozwojem osobistym
naszych Członków czuwa
sekcja członkowska, która

zawsze pomoże Ci w
odnajdywaniu i podejmowaniu
nowych wyzwań. Jeśli masz
jakieś pytanie, zgłoś się do niej!
Wystarczy wysłać maila na
adres kontakt@jciwroclaw.pl
albo przyjść na najbliższe
spotkanie!
Pomożemy Ci ułożyć Plan
Rozwoju Osobistego i zdobyć
wszystkie wyznaczone cele!
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KALENDARZ WYDARZEŃ MARCOWYCH
05.03.2015
SPOTKANIE OTWARTE: 100
PYTAŃ DO... KATARZYNY
STACHURSKIEJ-REXHA,
WŁAŚCICIELKI 'ALE DOMY’
Co słychać na rynku
nieruchomości w Polsce i we
Wrocławiu? Jakie błędy popełnia
większość sprzedających
mieszkanie?...i co ma z tym
wspólnego Śląsk Wrocław? Na
te i 97 innych pytań odpowie
nasz gość. Zapraszamy!

18.03.2015
SZKOLENIE Z JCI:
DELEGOWANIE ZADAŃ I
UPRAWNIEŃ
Masz za dużo na głowie i nie
wiesz jak spytać o pomoc?
Chcesz poznać lub ulepszyć
umiejętność delegowania?
Zapraszamy!
Zapisy mailowe:
tomasz.bakowski@jciwroclaw.pl
Start: 17.30 AIP (ul. Chrobrego
12-14)

Start: 18:00 Machina Organika
(ul. Ruska 19)

19.03.2015
SPOTKANIE OTWARTE: 100
09.03.2015
PYTAŃ DO… YUJI MIYATA SPOTKANIE Z
THE PEACE MESSENGER
TOASTMASTERS LIFT-OFF
Naszym gościem będzie
wyjątkowa osoba - Yuji Miyata Z wrocławskim klubem mówców podróżnik i orędownik pokoju. Z
i start-upowców porozmawiamy okazji 70 rocznicy zakończenia II
o liderstwie i wspólnych
Wojny Światowej i 25 rocznicy
projektach.
obalenia Muru Berlińskiego
postanowił on przejść w
Start: 17.30 Sektor 3 (ul.
pokojowym marszu trasę z
Legnicka 65)
Auschwitz do Berlina!
12.03.2015
ODWIEDZINY
STOWARZYSZENIA
PRZEDSIĘBIORCÓW ZIEMI
KOBIERZYCKIEJ
Spotkanie networkingowotowarzyskie z naszymi
przyjaciółmi z Bielan
Wrocławskich. Chcesz
dołączyć?
Zapisy mailowe:
jan.orleanski@jciwroclaw.pl

Start: 19:00 Machina Organika
(ul. Ruska 19)
26.03.2015
SPOTKANIE WIELKANOCNE
JCI WROCŁAW
Tradycyjne spotkanie
Wielkanocne Członków i
Sympatyków JCI Wrocław.
Szczegóły na naszym
Facebooku.

Spotykamy się zawsze w 1 i 3
czwartek miesiąca w restauracji
Machina Organika (ul. Ruska 19).
Serdecznie zapraszamy!
Szybki kontakt: (+48) 693 724 669

Informacje o najbliższych
spotkaniach znajdziesz na
naszym Facebooku oraz stronie
internetowej.

