
 
Drogie Siostry i drodzy Bracia w wierze EFPA Polska! 

 

Czasami wszystko trzeba zacząć od początku. 

Mój Mentor i przyjaciel, komentator sportowy, który zapadł na inną niekoronowaną 

dolegliwość powiedział: „przysiadł się do mnie niezapowiedziany i nie proszony gość”. 

Mój drugi serdeczny przyjaciel zanim został  wielokrotnym Mistrzem Olimpijskim i Świata był 

klika razy zdyskwalifikowany przez sędziów przed samą metą. A jednak walczył uporczywie i 

ambitnie, nie poddawał się i wygrał. Osiągnął swój cel. 

Mówiąc naszym językiem przyleciał do nas „czarny łabędź”. Pojawiło się brzydkie kaczątko. 

Ale z tego co pamiętam to po jakimś czasie było już piękne i podziwiane. 

Dodając Wam otuchy w tych trudnych chwilach językiem sportowym powiem: walczymy do 

końca i nie poddajemy się.  

Jako już lekko  wiekowy sprinter godzę się czasami na bieg średnio lub długodystansowy. 

Wytrzymajmy, to co prawda boli ale na mecie będzie radość. Trzeba rozsądnie i umiejętnie 

rozłożyć siły i dobiec. Na pewno dobiegniecie. Jestem o tym przekonany. 

A muzycznie i rozpisując to na nutki to: „Show must go on”, „You are the Champions” 

Pokażcie klasę, styl i profesjonalizm EFPA. Jesteście przygotowani na trudne sytuacje tylko 

potrzebna jest chwila spokoju i refleksji. To jest rynek finansowy, który znacie i  o którym 

umiecie ciekawie rozmawiać. Przeszliście już niejedno. Nie ma w tym żadnej Waszej winy. Nie 

bierzcie tego do siebie. Jeśli dobrze pamiętam to na każdych zajęciach powracał temat zysku 

klienta bez ryzyka w ciągu miesiąca i najlepiej za darmo. To jest rynek finansowy, taki jest 

dzisiaj świat finansów i nic na to nie poradzimy. Nadszedł czas przewartościowania. 

Planowanie finansowe zaczynać się będzie już za chwilę od audytu finansowego. Na temat 

audytorów znacie moje znacie ale to Wy przejmiecie ich rolę bo wiecie najlepiej jak to robić i 

analizować. To jest ten moment na który czekaliśmy. Pamiętacie ile razy pytaliście mnie: 

„Jacek czy my kiedykolwiek będziemy to robić?”  To jest Wasz czas. Wierzę, że to umiecie i 

poradzicie sobie.  

Z zawodowego doświadczenia wiem, że czasami trzeba zacząć coś od początku i „wrócić do 

korzeni”. (O Korzeniu pisałem już wcześniej). 

Wszystkiego zdrowego, 

Z wyrazami szacunku, 

Jacek Więcek 


