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Twoje idealne miejsce pracy 
Wielu przedsiębiorców zakłada własne firmy ponieważ chcą podwyższyć swój 

standard życia, chcą więcej zarabiać niż by to było możliwe na etacie. Często przedsiębiorca 
ma jakąś wewnętrzną, poza finansową motywację żeby założyć biznes, są tacy, którzy chcą 
wytyczać kierunki w branży, są też tacy, którzy chcą tworzyć nowe branże i kreować nową 
rzeczywistość. Rzadko kiedy usłyszymy od przedsiębiorcy, że założył firmę ponieważ chciał 
dla siebie stworzyć idealne miejsce pracy. To opracowanie piszę z myślą o tym, że 
możesz być z innej branży niż IT, więc jeśli jesteś z poza branży IT.. czytaj śmiało 
ponieważ: 

 

Andrzej Krzywda jest człowiekiem ceniącym wysoką 
jakość i profesjonalizm a firmę założył dlatego, że chciał 
pracować w gronie ekspertów w środowisku opartym na 

otwartości i zaufaniu. 
Technologia i branża grają tu “drugie skrzypce”. 

 
W Polsce jeszcze często pokutuje “wynajmowanie programistów na godziny” i 

konkurowanie najniższą stawką, podzlecanie usług (outsourcingu) dla Europy zachodniej i 
USA. Taki system sprzedaży zakłada, że jeśli mamy programistę za mniejszą stawkę 
godzinową to dostaniemy zlecenie. W praktyce coraz częściej firmy przekonują się do 
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konkurowania przez jakość oraz do relacyjnego podejścia do klienta, gdzie zamiast 
rzemieślnikiem firma programistyczna staje się partnerem klienta. 

W wypadku Arkency jest inaczej, firma jest w 
czołówce najlepszych na świecie w swojej technologii 

a w skali roku osiąga dwucyfrowy wzrost przy 
stałym poziomie zatrudnienia. 

 
 
 

Jak można osiągać taki wzrost bez zwiększenia zatrudnienia czy ilości zleceń? 
 
Na odpowiedź składa się wiele praktyk i lata ciężkiej i konsekwentnej pracy. Z lotu 

ptaka, po tym wszystkim co usłyszałem i zobaczyłem uważam, że jest to suma wielu synergii 
takich jak np. fakt, że w tej firmie pracują wyłącznie bardzo doświadczeni eksperci 
programowania (seniorzy). Jest to ewenement, w branży IT ponieważ na rynku IT w firmie 
na ogół mamy maksymalnie kilku seniorów, których doświadczenie może czasem być nadal 
relatywnie małe. Bywa też, że w młodych firmach IT jest tylko jeden senior i jest nim 
właściciel biznesu. W większości firm IT seniorzy są dodatkowo obciążeni mentoringiem 
mniej doświadczonych programistów, rzadko mają czas na rozmowy “na wysokim poziomie 
wtajemniczenia” z innymi seniorami, czasem są też jedynymi na swoim poziomie 
doświadczenia w danej firmie. W Arkency pracują tylko seniorzy, podczas codziennej 
rozmowy są w stanie rozwiązać problem, który nie raz zasługuje na opracowanie w 
pracy doktorskiej. Jest to poziom o którym przeciętna firma może pomarzyć jednak aby 
osiągnąć taki stan rzeczy wymagało to wielu lat ciężkiej pracy. Istnieje powiedzenie w 
świecie IT, że “programistę można zastąpić skończoną ilością studentów” w wypadku 
Arkency pokusiłbym się na powiedzenie, że ich zespół jest w stanie zastąpić skończoną 
ilość firm IT. 

 
Zespół światowej klasy pracowników (tu: programistów - seniorów) można 

przyrównać do komandosów. Jak wiemy z historii komandosi zrzuceni spadochronem za 
linie wroga siali spustoszenie na tyłach wroga. To spustoszenie mogło przewyższać 
wielokrotnie działania znacznie liczniejszych, regularnych sił zbrojnych. Analogiczna 
sytuacja jest w tym wypadku, Arkency często przyjmuje projekty po innych “regularnych 
siłach zbrojnych” i rozwija je z właściwą dla nich walecznością. :) Efektem czego klienci są 
bardzo zadowoleni i są skłonni zapłacić więcej a nawet wracają nawet jeśli byli oddani 
innej firmie pod opiekę, o czym jeszcze napiszę w dalszej części. Ponadto klientem musi 
być firma, która nie tylko jest skora do pokrycia rosnących rokrocznie stawek Arkency ale też 
musi być zgodna z trybem ich pracy i wyznawanym system wartości (The Arkency 
Way).  
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Coś z niczego - kreowanie poczucia rozwoju 
 

Bardzo często szef jest motywowany pieniędzmi, dlatego często myśli, że 
programiści też są przez nie zmotywowani, natomiast programista musi mieć poczucie 
rozwoju, Andrzej wie o tym doskonale ponieważ jako osoba pisząca kod sam jest w ciągłym 
procesie rozwoju. Warto podkreślić, że cała firma jest w zasadzie bez biura i pracuje 
wyłącznie zdalnie. 

Pracownicy są stale zachęcani do budowania marki osobistej, co więcej 
otrzymują pomoc i wiedzę jak to robić efektywnie. Zachęcanie do budowy marki osobistej 
przez pracowników na pierwszy rzut oka może się wydawać mało rozsądne ponieważ 
wydaje się, że mogą oni zostać przechwyceni przez konkurencję lub odejść. W 
praktyce Arkency, który ma duże uznanie w społeczności IT zyskuje go jeszcze więcej kiedy 
w zespole można znaleźć samych medialnych i uznanych ekspertów. Andrzej mówiąc o 
stałości zespołu przyznaje “nikt się nigdzie nie wybiera” ponieważ wszyscy mają wielką 
satysfakcje z tego gdzie już są, miałem przyjemność poznać jednego z programistów, 
Roberta - potwierdził to bardzo dosadnie. :) Zespół jest bardzo stabilny a jego członkowie są 
w firmie po 9 lat. Jest pełna swoboda działania wewnątrz firmy, każdy ma pełną informację 
o wszystkich klientach. 
 

Andrzej jako lider koncentruje się na dbaniu o kulturę i komfort pracy oraz wysoką 
jakość usług, “żeby każdy dzień był przyjemny”: 
 

Polityka względem pracowników jest “developer 
oriented” to znaczy co chce developer to się wydarzy w 

ramach rozsądku - tylko dojrzałe pomysły. 
 

Andrzej pracując jako freelancer w pewnym momencie uświadomił sobie, że jego 
koledzy mu już nie tylko pomagają w zadaniach, ale tak naprawdę to jest to już regularna 
praca - a on sam prowadzi już firmę. Chociaż jest oficjalnie właścicielem firmy to jednak 
najlepiej się czuje w programowaniu, rozwoj biznesu samego w sobie był w pewnym sensie 
drugorzędny, pierwsze miejsce to jakość usług. Takie podejście zmienia cały model 
biznesowy, oznacza m. in. pozyskiwania klientów głównie z polecenia, którzy są gotowi 
zapłacić więcej za wysoką jakość oraz są skłonni do przyjęcia trybu prac Arkency. 
 

Praca w IT różni się od wielu branż swoim stylem pracy, natomiast styl pracy w 
Arkency różni się zupełnie od większości firm IT. 

 

Kluczem komunikacji w firmie jest 
asynchroniczność. 

 

Jak wygląda tworzenie firmy w której Ty sam chciałbyś pracować 
TurkusowaEwolucja.pl 

Łukasz Solarski 
3 

 

http://turkusowaewolucja.pl/


 

Asynchroniczność w wielkim uproszczeniu sprowadza się do odpowiadania na 
wiadomości w wtedy kiedy mamy na to czas - czas, który sami sobie na to wyznaczamy. Dla 
przykładu jeśli Andrzej zada nam pytanie możesz mu odpowiedzieć “kiedyś” idea jest taka 
aby każdy miał być panem swojego harmonogramu a zadane pytanie nie jest równe 
natychmiastowej odpowiedzi. Asynchroniczność sprawdza się tu ponieważ każdy ma swój 
styl (flow) pracy w którego czasie koledzy z pracy mają wyłączone powiadomienia, między 
innymi z tego powodu kultura pracy w Arkency nie przewiduje stałych spotkań o stałych 
porach. Bywa, że członkowie zespołu widują się w jednej z tych samych kawiarni ale z racji 
na asynchroniczny tryb pracy jest to raczej wyjątek niż reguła. Praca zdalna nie przeszkadza 
jednak w integracji, nie tylko pracownicy ale całe rodziny spotykają się na 3-4 dni raz w roku 
na wspólnym wyjeździe, bywa też, że na ten wyjazd są zaproszeni byli pracownicy (obecni 
ambasadorzy marki), ambasadorzy mają wtedy ufundowany ten wyjazd. 

Opisanie wszystkich tych metod pracy zdalnej wiązałoby się z napisaniem książki, 
która w zasadzie i tak już powstała na ten temat. Mowa o książce “Async Remote”, sama w 
sobie jest przykładem jak działa firma ponieważ powstała jako inicjatywa oddolna napisana 
przez jednego z członków zespołu podczas gdy Andrzej był na wakacjach. 

“Async Remote” warto przeczytać jeśli działasz w branży IT i interesują Cię bardzo 
konkretne, precyzyjne metody działania Arkency, na przykład zasady ustalania story 
pointów oparte na wartości dla biznesu, podważenie sprintów czy regularnych 
standów a przede wszystkim, że praca zdalna w zespolem ma głęboki sens. 

Jeśli jesteś spoza branży IT a powyższe zdanie nie było dla Ciebie zbyt zrozumiałe 
polecam Ci badać praktyki Arkency głównie poprzez pryzmat tego opracowania oraz 
wystąpienia Andrzeja na jednym z turkusowych śniadań (link w materiałach, sekcji poniżej). 

 
Dla mnie z książki “Async Remote” szczególnie wartościowe były porady na temat 

efektywnego blogowania, są to proste zasady, które każdy może zastosować w 
dowolnym biznesie. Blogowanie to budowanie siebie w roli eksperta, to jedno z narzędzi, 
dzięki którym zespół się tak dobrze rozwija, oto jak wygląda uproszczony schemat 
blogowania wg. zasad Arkency: 

● ustalasz na pojedynczy post 30 minut czasu 
● zaczynasz pisać "od środka" tj. najpierw wypisujesz główne myśli jakie chcesz 

przekazać 
● główne myśli zmieniasz w nagłówki dla przykładu jeśli chciałbym napisać na temat 

dekoracji okiennych wypisałbym takie hasła: sposoby upinania dekoracji, modne 
wzory firan, jak uprać firany?, najlepsze metody prasowania firan 

● opisujesz każdy nagłówek jednym/dwoma zdaniami aby je skrótowo wytłumaczyć 
● jeśli zostało Ci jeszcze więcej czasu z puli 30 minut rozbudowujesz każdy wątek 

 
Jest to sposób działania zaczerpnięty bezpośrednio z metod, które zespół używa w 

swoich projektach programistycznych. W projektach IT takie podejście bezpośrednio wpływa 
na zwiększenie efektywności pracy w szybko zmieniających się okolicznościach, cały ten 
proces jest rozpisany w książce “Async Remote”. 
  

Jak wygląda tworzenie firmy w której Ty sam chciałbyś pracować 
TurkusowaEwolucja.pl 

Łukasz Solarski 
4 

 

https://youtu.be/n704XR_sujQ
http://turkusowaewolucja.pl/


 

Firma ma mieć z założenia do 20 pracowników, rotacja jest incydentalna a chętnych, 
którzy chcieliby się przyjąć w tej firmie jest zawsze wielu - nawet 2 - 3 CV dziennie. Dla 
przypomnienia dodam, że w branży IT bardzo ciężko o programistów a o ekspertów z 
realnym doświadczeniem to już wogóle “jak na lekarstwo”, na dodatek rotacja zatrudnienia 
zwykle jest wysoka. Tymczasem ludzie, którzy odeszli z Arkency są dumni, że tam 
pracowali, często zostają ambasadorem firmy, promując ją za to jak dla nich była. 
Pracownicy, którzy odeszli polecają nowych klientów i programistów, są oddanymi 
ambasadorami marki. 
 

Sprzedaż to kolejny temat, który pokazuje, że w Arkency pracuje się inaczej. 
Ponieważ obecnie klienci głównie przychodzą do firmy z polecenia, sprzedaż w tym 
wypadku musi pełnić inną rolę niż standardowe pozyskiwanie klientów na usługi. 

Zanim klienci byli źródłem nowych poleceń, pierwsza sprzedaż odbywała się dzięki 
blogowi, który na początku prowadził Andrzej. Blog był prowadzony na tak wysokim 
poziomie, że przyciągał nawet szefów działów technicznych zagranicznych firm. 

Obecnie sprzedaż w Arkency oznacza tworzenie produktów, przede wszystkim 
produktów edukacyjnych takich jak książki czy szkolenia. Zdarza się, że społeczności 
technologiczne z zagranicy same organizują operacyjnie całe szkolenie a po stronie Arkency 
jest pojawić się i zrobić warsztaty.  

Brak jest stałego stanowiska sprzedawcy, zamiast tego jest rola sprawcy w którą 
można dowolnie wchodzić. Każdy kto tworzy produkt robi to “po drodze”, jest programistą 
więc musi się nauczyć tej umiejętności tak samo jak pisania kodu - Andrzej w tych 
procesach pełni rolę mentora sprzedaży. 

W przypadkach pozyskania klienta na usługi IT programiści są też jednocześnie 
konsultantami sprzedażowymi dla klienta i poznają ich potrzeby, firma składa się wyłącznie z 
ekspertów IT, nikt inny za nich tego nie robi. Efektem tego zabiegu jest częsta sytuacja gdzie 
klienci nawet dysponując wewnętrznym działem IT zatrudniają Arkency na stałe. 
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Jak wygląda proces przyjęcia się do firmy pracującej inaczej? 
 
Robert pracuje w Arkency już kilka lat, pokażę najważniejsze fakty aby zarysować jak 
inny jest to proces od standardowej rekrutacji: 

1. Robert zaczął karierę zawodową w korporacji, pracował też w kilku miastach jeżdżąc 
między nimi po 7 godzin pociągiem między miastami 

2. punktem zwrotnym było uczestnictwo na jednym ze spotkań technologicznych, gdzie 
podobnie obaj byli prelegentami i tam nawiązali relacje 

3. praktyki Arkency bardzo mu się spodobały, dodatkowo dzięki ogólnej otwartości firmy 
(np. poprzez blog) mógł ją jeszcze lepiej zbadać i podjął decyzję, że chciałby tam 
pracować 

4. ZOSTAŁ PRZYJĘTY - od tej pory zaczęła się wspólna przygoda 
5. w samej firmie Robert przyjął wiele ról, przez pewien czas nawet zaczął zajmować 

się bardziej marketingiem niż programowaniem co znaczne zmieniło jego sposób 
myślenia - teraz myśli o tym jak dzielić się wiedzą by prowadzić sprzedaż 
nowych produktów, wie też czego klienci oczekują bo z nimi ma kontakt lepszy 

6. w tym momencie swoją pracę określa jako “robisz co chcesz pod warunkiem, że 
wiesz co robisz” 

7. finanse to temat indywidualnych negocjacji, nie są transparentne w tej firmie, średnio 
co pół roku, jak donosi - “Andrzej sam przychodzi z podwyżką” 

8. w tej chwili Robert zajmuje się B2D business to developers czyli sprzedażą 
“zawsze dla innych programistów” 

 
To może wydawać się prostą ścieżką do zatrudnienia w tej firmie ale w 

rzeczywistości jest kilka faktów na które trzeba zwrócić uwagę przy interpretacji tych 
wydarzeń: 

 
Po pierwsze Robert był już doświadczonym programistą i był na równi z Andrzejem 

prelegentem na tym wydarzeniu. 
 
Po drugie Panowie spotkali się w momencie kiedy Arkency było bardziej otwarte na 

nowych ludzi. 
 
Po trzecie Robert uniknął kilku błędów, które ludzie próbujący się tam przyjąć 

notorycznie popełniają, takich jak brak wystarczających umiejętności, otwartości na zmiany 
czy znajomości pełnej kultury pracy. 
 

Tak wyglądała jedna z kilku różnych historii zatrudnienia w tego typu organizacji, 
jednak zanim Arkency osiągnęło swój status proces ten wyglądał inaczej. Andrzej w 
początkowej fazie działalności rekrutował ludzi będąc wykładowcą na uczelni i organizując 
wydarzenia związane, z konkretną technologią, którą się zajmuje a która wtedy jeszcze była 
niszową nowością. Komunikacja międzyludzka i umiejętności miękkie są bardzo ważne przy 
doborze nowych ludzi, równocześnie, każda nowa osoba już pierwszego dnia jest 
zobligowana aby oddała efekty swojej pracy (w tym wypadku ‘push na repozytorium’). 
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The Arkency Way - system wartości, który polaryzuje 
W firmie panuje wewnętrzny slang, który jest znany wszystkim pracownikom oraz 

fanom marki tzw. The Arkency Way czyli zbiór wartości pracowników i zasad pracy. Nie jest 
to nic bezpośrednio sformalizowanego, bardziej jest to zbiór niepisanych zasad, które każdy 
poznaje poznając sposób działania firmy. Mówiąc o wartościach Arkency mamy na myśli 
między innymi to, że pracownik musi być dojrzały i samodzielny, “nikt z ulicy się nie 
zrekrutuje” - mówi Andrzej. Każdy kto chce współpracować z tą firmą musi znać jej 
kulturę - dotyczy to zarówno potencjalnych pracowników jak i klientów. O kulturze możemy 
się dowiedzieć z mediów takich jak książki, bloga, mailingi czy social media firmy oraz jej 
poszczególnych pracowników. Andrzej prowadzi nawet snapchat dla programistów gdzie 
wchodzi w bardzo bezpośrednią, wręcz intymną relację ze swoimi fanami. 

 
Andrzej dużo mówił o wartościach w firmie jednak dopiero kiedy spotkaliśmy się w 

trzech wraz z Robertem, który jest już od kilku lat działa w organizacji byliśmy w stanie 
skonkretyzować ten aspekt. Padły też konkretne przykłady działania firmy - zwłaszcza w 
sytuacjach kryzysowych, myślę, że oddają one bardzo dobrze czym w praktyce jest The 
Arkency Way. 

 
 

Oto wartości, które są esencją Arkency: 
 

1. “overcomunikacja” 
2. bardzo wysoka jakość usług 
3. brak barier rozwoju 
4. odpowiedzialność 

 

“Overcomunikacja” 
“Overcomunikacja” czyli pisanie i informowanie innych o swoich pracach - nawet 

jeśli nie są częścią projektu. 
 
W praktyce ludzie piszą co słychać w ich projektach”, każdy wie co się dzieje w 

różnych projektach a nie tylko swoich. 
 
Efektem tego jest możliwie szybkie dołączenie nowych ludzi do projektu bez 

konieczności wdrażania ich od nowa oraz ewentualne, “bezbolesne” zastąpienie danej 
osoby. Ponadto ludzie uczą się dzięki temu znacznie szybciej, więcej i mogę efektywniej 
rozwiązywać problemy pomiędzy projektami. 
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BARDZO wysoka jakość usług 
Bardzo wysoka jakość usług czyli stawianie od samego początku działalności na 

jakość, jeszcze od czasów kiedy Andrzej był sam, to on wyznaczył te standardy. 
 
W praktyce oznacza to, że w firmie pracują tylko eksperci, którzy są w 100% 

przekonani do systemu wartości, które zapoczątkował Andrzej. 
 
Efektem tego jest miejsce w światowej czołówce firm w branży w zespole około 20 

osób. Wysokie zarobki i dwucyfrowy wzrost rokrocznie przy stałym poziomie zatrudnienia. 
Z tego co wiem jest to wzrost dwucyfrowy z roku na rok i raczej z tych większych dwóch cyfr. 
;)  

Brak barier rozwoju 
Brak barier rozwoju czyli likwidacja stanowisk na rzecz ról. 
 
W praktyce oznacza to, że programista może pełnić rolę marketingowca, 

sprzedawcy, HR-owca, managera projektu, prelegenta, szkoleniowca, konsultanta i… każdą 
inną jaką chce - “w ramach dojrzałych pomysłów”. :) 

 
Efektem tego jest fakt, że firmie pracują liderzy, którzy sami tworzą nowe akcje 

promocyjne i produkty sukcesywnie zwiększając źródła dochodu. 

Odpowiedzialność 
Odpowiedzialność czyli wewnętrzne poczucie odpowiadania każdego członka 

zespołu za wszelką pracę wykonaną przez innych ludzi będących częścią tej organizacji. 
 
W praktyce klient wie, że ma niepisaną gwarancję, że jeżeli się coś zepsuje to 

Arkency będą pracować bez przerwy aż rozwiążą problem, bez znaczenia jaka jest to pora 
czy okoliczności. 

 
Efektem tego jest występowanie sytuacji, gdzie klienci po zakończonym projekcie 

gdy są przekazani dalej do innych firm wracają z powrotem do Arkency. 
 

Jak to wygląda na co dzień? 
 

Na co dzień to wygląda tak, że każdy działa według tych zasad ale też ma swój 
wewnętrzny system wartości, co może doprowadzić do różnych “tarć”. 
Andrzej wyznaje swoją wewnętrzną zasadę, że warto używać nowe narzędzia jeśli obecne 
są przestarzałe oraz nowe są już przetestowane. Tomek, jeden z członków zespołu, lubi 
używać nowe narzędzia. 

Pewnego dnia Tomek użył nowego narzędzia i sparaliżował pracę wszystkich 
projektów. Dla ludzi z IT doprecyzuję, że wyłączył wszystkie powiadomienia z Githuba na 
Slacku. 
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Sytuacja wydarzyła się rano kiedy większość ludzi zaczynała właśnie pracę i 
potrzebowała tych powiadomień. Naturalnie, ludzie widząc to odczuli negatywne emocje ale 
pomimo “pożaru” ludzie poczuli się odpowiedzialni za stan rzeczy i pomogli ręcznie (bez 
automatu) przywrócić tą sytuację, “ludzie się skrzyknęli i wzięli się za pomoc”. 
 

“Arkency tak by nie zrobiło” - takich słów użył klient, który był przekazany 
zaprzyjaźnionej firmie pod opiekę po zakończonych pracach rozwojowych. Sytuacja 
powstała kiedy rozwiązanie przestało działać, maszyna odpowiedzialna za nie zawiesiła się, 
serwer padł akurat w późnej piątkowej porze. Doszło do takiej eskalacji, że klient 
poskarżył się na swojego opiekuna do Arkency na co Andrzej wraz z zespołem zajęli się 
tym problemem. 
Pomimo, że problemem była maszyna a nie kod Arkency oraz pomimo, że formalnie nie był 
to już klient Arkency problem został przez nich rozwiązany a klient uratowany z opresji zaraz 
przed weekendem. 
 

“Brak sufitu dla seniorów” - takich słów użył jeden z nich, Robert. Ten temat był już 
opisany wcześniej ale w kontekście wartości chodzi tu o specjalną przestrzeń na błędy i 
“głupie pytania”, jest specjalny kanał komunikacji “przedszkole” na slacku, gdzie 
można zdać wszystkie proste pytania, bez wstydu. 

“Nikt tu nie zgrywa eksperta za wszelką ceną” - mówi programista Robert, 
wszyscy wiedzą, że nawet najlepszym może się zdarzyć zapomnieć jak się robi najprostsze 
rzeczy. Zwłaszcza jeśli pracuje się w środowisku eksperckim, gdzie poziom abstrakcji i 
trudności jest ponadprzeciętny. 

Robert podkreśla, że w firmie jest pełna dowolność w doborze technologii oznacza to 
też w praktyce, że nowe technologie oraz ich unikalne połączenie to zawsze dobry 
pomysł na nowy produkt taki jak na przykład szkolenie czy książka.  
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Materiały o Arkency 
 

● LinkedIn Andrzeja Krzywdy https://www.linkedin.com/in/andrzejkrzywda/ 
● LinkedIn Roberta Pankowskiego https://www.linkedin.com/in/robertpankowecki/ 
● Blog Arkency https://blog.arkency.com 
● Kanał YouTube Arkency 

https://www.youtube.com/channel/UCL8YpXFH1-y3AaELb0H7c3Q/videos 
● Andrzej o sposobie działania firmy (po angielsku) 

https://www.youtube.com/watch?v=pqbOtwE-L78 
● Robert o sposobie działania firmy https://www.youtube.com/watch?v=ni5MTwwcngw 
● Wideo pokazujące dynamikę działania firmy “How big is Arkency now and how big it's 

going be?” (po angielsku) https://youtu.be/R6Xf4LtkOqM?t=1m10s 
Link pomocniczy do tego wideo: http://howbigisarkencynow.com/ 

● Link do YT z wystąpienia Andrzeja podczas turkusowego śniadania 
https://youtu.be/n704XR_sujQ 

 

 
Zdjęcie pamiątkowego w jednej z Wrocławski kawiarni, które często bywa “biurem” dla 

Roberta. :) 
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