
Słowo Prezesa Klubu Marka jest kobietą  

Szanowne Panie, partnerzy i przyjaciele,   

jestem niezwykle dumny, że w symbolicznym roku 2018, na które przypadło 100-lecie 

Niepodległości Polski i 100-lecie Praw Wyborczych Kobiet, to również moja skromna 

rocznica – 15 lat działań zawodowych jako pomysłodawcy, wizjonera, założyciela 

ogólnopolskiego klubu Marka jest kobietą, redaktora naczelnego i przewodniczącego Rady 

Ekspertów portalu informacyjnego Biznes na fali. To piękne naczynia połączone, niezwykłe 

tym bardziej, ile lat to wszystko trwa i się rozwija na wiele obszarów życia, razem z Wami… 

15 lat po stronie kobiet – to bogactwo doświadczeń i walorów poznawczych które 

wystarczą, aby móc powiedzieć „tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono”. Słowa Wisławy 

Szymborskiej są bliskie również Wam. Dlatego w Waszych wypowiedziach dla mojej osoby           

i tego, co razem po sobie zostawiliśmy i wciąż razem tworzymy, można dostrzec głęboki 

wyraz szacunku i docenienia, którym i ja Was obdarzam.  

Bogactwo  doświadczeń, wzajemny szacunek, wspierająca organizacja w której możemy 

budować naszą tożsamość w oparciu o uniwersalne zasady, który nas jednoczą – wspólnotę 

wartości, to solidne fundamenty naszego współdziałania w Klubie Marka jest kobietą,                                

w wymiarze osobistym i zawodowym. 

Dlatego dziś, w roku 2019, Klub Marka jest kobietą Businesswoman Club ze swoją 

ogólnopolską, międzynarodową społecznością wyjątkowych klubowiczek, przedsiębiorczych 

kobiet biznesu pięknie wspiera siebie i inne Panie, gotowe na wyzwania, otwarte na zmiany. 

W Polsce i poza granicami, spotkacie nasze klubowiczki, „Kobiety na fali”, Ambasadorki 

Klubu Marka jest kobietą – od Pomorza po Kraków, przez Europę (Austria, Belgia, Wielkia 

Brytania), po Kanadę i USA. Za naszym pośrednictwem docieramy do tysięcy kobiet. 

Miesięczne zasięgi naszego markowego profilu fb przekraczają nawet 100 tysięcy odsłon. 

W poczuciu odpowiedzialności i sprawczości naszych działań, wznosimy się poza 

horyzont dnia dzisiejszego, dostrzegamy Wasze małe i wielkie potrzeby, zawodowe 

wyzwania, osobiste cele – słyszymy Wasz głos, wychodzimy jemu naprzeciw. Jesteśmy 

Waszym silnym ramieniem, wsparciem, inspiracją  we wspólnej drodze, poszukiwaniu 

odpowiedzi, lepszych rozwiązań w życiu osobistym i zawodowym, wzrastaniu, spełnieniu.  



Witaj w naszej markowej drużynie. Łączymy kropki, dostrzegamy szanse, tworzymy 

strategiczne  sojusze, rozwijamy skrzydła, dajemy przestrzeń do naturalnego wzrastania, abyś 

długofalowo realizowała osobiste i zawodowe cele, cieszyła się tak samo z drobnych jak                   

i wielkich sukcesów. Aby budować poczucie osobistego szczęścia, tworzyć codzienność 

lepszą i przyjemniejszą. I pozostawić po sobie trwały ślad, wiedząc, że to co robimy ma 

głębszy sens – lokalnie, ogólnopolsko, międzynarodowo. Bo najlepszą marką jesteś Ty!  

„Ambasadorzy marki”, „Ambitne zdolne przedsiębiorcze – sukces w twoich rękach”, 

„Biblioteka kobiet sukcesu”, „Forum Młodych”, „Gala Marka jest kobietą”, „Głos Polek – 

spojrzenia w przyszłość”, „Kobiety na fali”, „Kobiety na start – bo najlepszą marką jesteś 

Ty”, „Kobiety za stery”, „Kodeks wartości”, „Marka Polski – spojrzenia w przyszłość”, 

„Markowe wieczory”, „Markowy mentoring”, „Pióro inspiracji – ta, która inspiruje”, 

„Rozmowy CEO”, „Szukamy lokalnych liderek”, „Wartości managera” – to tylko niektóre                 

z naszych licznych projektów, do których zapraszamy Państwa, ekspertów i liderów                

z całej Polski, przez cały rok. 

To dla mnie zaszczyt, móc służyć i współtworzyć z Wami tak wyjątkową społeczność, 

organizację kobiet, która na wspólnych wartościach i solidnych fundamentach kreuje 

rzeczywistość, lepsze jutro. Organizację ludzi, których łączą bliskie relacje, szacunek, 

docenianie. Spotykajmy się zatem i wzajemnie inspirujmy, wzrastajmy. Zapraszam 

serdecznie do klubu Marka jest kobietą Businesswoman Club – Twojej silnej strony 

kobiecości. 

Jarosław Waśkiewicz 

prezes klubu Marka jest kobietą Businesswoman Club 

redaktor naczelny, przewodniczący Rady Ekspertów Biznesu na fali 
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