Zdzisław
Dąbczyński
przedsiębiorca innowator inspirator

Autor książki:
„Inspiracje i drogowskazy.
Jak rozsądnie przemierzać
drogi i bezdroża życia”

Oferta spotkań i warsztatów
dla ludzi otwartych na zmianę

Przedsiębiorca
Zawsze stawiałem na rzetelność i autentyczność.
Dziś jestem dumny, że dzięki naszej pracy
jeździ się po drogach lepiej i bezpieczniej.
Zdzisław Dąbczyński

Młócił zboże, bywał z ojcem przy asfaltowaniu wiejskich
dróg, potem był specem od wszystkiego: cięcia, spawania,
malowania, wycinania szablonów, wystawiania faktur, załadunku i transportu. W produkcji znaków drogowych pomagała niegdyś rodzina, a pierwszym pracownikiem został
sąsiad. Dzisiaj jego firma jest niekwestionowanym liderem
rynku drogownictwa w Polsce.
WIMED zatrudnia blisko 200 osób, produkuje 200 000
znaków drogowych rocznie, a produkty tej firmy trafiają do
10 europejskich krajów. Wbrew specyfice branży, która oparta
jest na rywalizacji cenowej, firma stawia na innowacje i mierzy się z wyzwaniem ewolucyjnej zmiany technologii produkcji znaków drogowych.

www.wimed.pl
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Autor
Należy nie tylko uczyć się na błędach innych,
ale również korzystać z ich doświadczeń,
przemyśleń i wskazówek.
Zdzisław Dąbczyński

„Inspiracje i drogowskazy. Jak rozsądnie przemierzać drogi i bezdroża życia” to książka wyjątkowa i ponadczasowa,
ponieważ stanowi zapis osobistych doświadczeń Zdzisława
Dąbczyńskiego.
Z jednej strony jest to autentyczna opowieść polskiego przedsiębiorcy, który przed trzydziestu laty, w trudnym okresie
transformacji ustrojowej, wybrał własną drogę i zaczął produkować znaki drogowe. Z drugiej zaś strony jest to pełen
inspiracji podręcznik, który podaje sprawdzone recepty na
to, jak zmienić swoje życie na lepsze. Każdy, kto odnajduje
w sobie zacięcie do działania i przedsiębiorczości, odkryje
w tej książce źródło wielu cennych inspiracji.
Tytuły wybranych rozdziałów:
Diamenty i skarby mojego życia są zwykle blisko
Jeżeli praca jest przyjemnością, to życie jest zabawą
Na zmiany na lepsze nigdy nie jest za późno
Sztuka jest dobra na wszystko
Pracowitość i odpowiedzialność to kapitał
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Inspirator
Inspirując rozwijam. Przekazuję esencję
wiedzy życiowej i biznesowej
ludziom otwartym na zmianę.

Zdzisław Dąbczyński

Inspiracji szukam od zawsze. To właśnie dzięki inspiracjom, które odnajdywałem w wielu dziedzinach, mogłem
coraz skuteczniej zarządzać firmą, a także coraz pełniej
doświadczać mojego życia. Wszechstronność to dziś zaleta nie do przecenienia. Zamiast zgłębiać jedną dyscyplinę,
czerpię inspiracje z różnych obszarów życia – od ekonomii
i zarządzania, poprzez psychologię i socjologię, aż po fizykę,
biologię i medycynę.
Nie pretenduję do roli eksperta, ale świadomie wybieram
pozycję inspiratora. Nie pouczam, jak być powinno, ale zachęcam do wypróbowania tego, co sprawdziło się w moim
życiu. Jestem praktykiem, nie teoretykiem. Przekonasz się
o tym podczas moich warsztatów!
Warsztaty pełne inspiracji:
Entuzjastyczna i energetyczna osobowość
Synteza wiedzy popartej doświadczeniem
Wszechstronne obserwacje i spostrzeżenia
Doskonały kontakt ze słuchaczami
Zacięcie sceniczne i artystyczne
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Spotkania i warsztaty
Każdy może codziennie zrobić dla siebie coś,
dzięki czemu jego dzisiaj
będzie lepsze niż jego wczoraj.
Zdzisław Dąbczyński

Prowadzę spotkania i warsztaty dla osób ciekawych świata, gotowych do zmiany i otwartych na rozmaite inspiracje.
Trafiam zarówno do studentów, społeczników działających
w fundacjach i stowarzyszeniach, pracowników firm i korporacji, jak i do doświadczonych przedsiębiorców.
Zarażam optymizmem, energią i entuzjazmem. Dzielę się
praktyczną wiedzą, inspiruję do pracy nad sobą, motywuję
do działania. Mówię w sposób przystępny, odwołuję się do
konkretnych doświadczeń, operuję przykładami z życia osobistego i zawodowego.
Spotkania i warsztaty:
Dynamiczne prezentacje
Warsztaty w języku polskim lub angielskim
Książka i materiały w języku polskim lub angielskim
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Wybrane tematy spotkań:
1. Życie to droga pełna przygód
W jaki sposób wyznaczyć własną mapę drogową?
Dowiedz się, w jaki sposób planować swoje życie, by osiągać
zamierzone cele i realizować marzenia. Zbuduj świadomość,
że większość rzeczy, które składa się na Twój los, zależą
wyłącznie od Ciebie. Choć życie niekiedy wiedzie nas krętymi
drogami, to jednak Ty zawsze trzymasz kierownicę w ręku.
Jeśli wyznaczysz staranną mapę, to pewniej dotrzesz do celu.

3. Wiraże i serpentyny myśli i emocji
W jaki sposób skutecznie radzić sobie
ze stresem i złymi emocjami?

2. Fizyka wszechświata

a fenomen wolnej woli
Co robić, by działać na przekór przeciwnościom?

Emocje, napięcia i stres są częścią naszego życia. Niekiedy
stymulują nas do działania, innym zaś razem paraliżują naszą
aktywność. Dowiedz się, w jaki sposób skutecznie panować
nas stresem i złymi emocjami. Odkryj sprawdzone techniki,
które pozwolą Ci się uwolnić od stresu i emocji, które obniżają
Twoją efektywność.

Masz wielkie marzenia, a jednak siła grawitacji sprowadza Cię
na ziemię? Snujesz wspaniałe wizje, masz wolę działania,
a jednak otoczenie krzyżuje Twoje plany? Dowiedz się, w jaki
sposób wiedza o „mechanice życia” może przymnażać Ci energii do codziennej pracy. Odkryj proste mechanizmy,
dzięki którym każdy dzień wykorzystasz do granic możliwości.
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Wybrane tematy spotkań:
4. Widzieć, aby wiedzieć
Co zrobić, by każdy w zespole rozumiał
to samo tak samo?
Naucz się komunikować z innymi w taki sposób, by Twoje
wypowiedzi były jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Dowiedz
się, że każde Twoje słowo to energia, która może albo podcinać skrzydła, albo motywować do działania. Zapisuj swoje
marzenia, cele i zadania, a dzięki temu szybciej staną się
rzeczywistością.

6. W stronę sukcesji
Jaką rolę odgrywają emocje w procesie
przekazania władzy?

5. Przywrócić siebie sobie
Jak przejąć kontrolę i panowanie
nad własnym życiem?
Życie w nieustannym pośpiechu sprawia, że z łatwością
wpadamy w sidła „ekspertów od życia”, którzy oferują
rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Okazuje się
jednak, że najczęściej sami sobie możemy pomóc w sposób
najbardziej skuteczny. Wystarczy czasem się zatrzymać
i budować świadomość na temat tego, jak działamy – co nas
wzmacnia, a co osłabia.

Przekazanie firmy w ręce kolejnego pokolenia przedsiębiorców
to długi i złożony proces. Jego elementem jest przede wszystkim przekazanie władzy, odpowiedzialności i realnego wpływu na firmę. Okazuje się jednak, że powodzenie tego procesu
w dużej mierze zależy od emocji, które kształtują działanie
zarówno założyciela, jak i sukcesorów. Jak zatem radzić sobie
z emocjami w procesie sukcesji?
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Książka
Za tą książką stoi wiele przemyśleń i przeżyć,
a przede wszystkim wiele pracy nad sobą
okupionej bólem i wyrzeczeniami,
ale też satysfakcją wygrywania ze sobą.
Zdzisław Dąbczyński

Napisałem tę książkę z przekonaniem, że trzeba dzielić
się z innymi ludźmi tym, co w życiu dobre i ważne. Jedna
z mądrości życiowych mówi: „Ucz się na cudzych błędach,
bo życia nie wystarczy, aby nauczyć się na własnych”.
Ja bym dodał: „Ucz się nie tylko na błędach innych, ale też
korzystaj z ich doświadczeń, przemyśleń i wskazówek”.
Ten właśnie zamysł towarzyszył mi podczas pisania. Jako
polski przedsiębiorca, założyciel i lider firmy WIMED, a zarazem człowiek o niemałym bagażu osobistych doświadczeń,
opisuję w tej książce moją drogę – raz krętą, raz prostą.
Mam nadzieję, że ta książka – prosta, przystępna i praktyczna – stanie się dla czytelników źródłem wielu dobrych
inspiracji.

TWOJA WŁASNA MAPA NA ŻYCIE.
Specjalny dodatek do książki!

Już dziś zamów
własny egzemplarz:

www.sklep.wimed.pl
www.dabczynski.pl
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Opinie

„Jasne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Tak w jednym zdaniu mógłbym opisać
tą książkę. Przedsiębiorca, mąż, ojciec, a przede
wszystkim człowiek z pasją pisze o tym, co w życiu ważne, o umiejętności współdziałania i życia
w zgodzie z sobą i innymi”.

„Nie lubię poradników typu jak żyć, jak osiągnąć
sukces. Okazało się jednak, że lektura Zdzisława Dąbczyńskiego wciągnęła mnie, bo opisuje
niezwykłą historię życia człowieka, który nie tylko zdobył pieniądze, ale co ważniejsze – wiedzę.
Nauczył się dwóch języków i stworzył dużą firmę
zachowując wiarę, pogodę ducha
i życiowy optymizm”.

Ryszard Florek

Założyciel i Prezes Zarząd FAKRO Sp. z o. o.

Krzysztof Pawłowski

Założyciel i Prezydent WSB-NLU
w Nowym Sączu

„Zdzisław stworzył uniwersalny zbiór zasad,
dzięki którym ludzie mogą stać się lepszymi.
Polecam”.

Adam Góral

Prezes Zarządu Asseco Poland S. A.

„Zdzisław to mistrz znaków,
który przeprowadzi Cię
przez każde życiowe rozdroże”.

Tim Clark

Autor bestsellera “Bussines Model You”
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Media

Chętnie udzielam wywiadów – zarówno dla prasy i telewizji,
jak i dla autorów popularnych na YouTube kanałów dotyczących przedsiębiorczości, zarządzania i rozwoju osobistego.
Każdy wywiad to doskonała okazja, by choćby część własnych
przemyśleń i doświadczeń przekazać innym.
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Zapraszam
do kontaktu!
www.dabczynski.pl

Osoby, firmy i instytucje
zainteresowane współpracą
prosimy o kontakt:
Dominik Rogóż
ETHOS Communication & CSR
d.rogoz@ethoscommunication.pl
+48 698 060 808

