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Nasza kotka raz na jakiĂ czas, ot tak po prostu, przychodzi, ïasi siÚ
i mruczy, niczego w zamian nie oczekujÈc. Nie robi tego, bo chce
wyjĂÊ na spacer. Nie robi tego, bo chce jeĂÊ. Nie robi tego, bo chce,
aby jÈ pogïaskaÊ. asi siÚ bezinteresownie. A my, ludzie, to lubimy,
bo czujemy siÚ dobrze, kiedy kot do nas przychodzi i przyjemnie
mruczy. Jest taki aksamitny, miÚkki i miïy. Kot, przebywajÈc z nami,
sprawia nam radoĂÊ. Mruczy, bo jest mu dobrze — dobrze z nami,
dobrze u nas, dobrze przy nas. Przez to takĝe i my czujemy siÚ dobrze,
czujemy siÚ waĝni, czujemy siÚ potrzebni. Ludzie czujÈ wdziÚcznoĂÊ,
wiÚc dbajÈ o kota. Kot ma peïnÈ miskÚ i ciepïe posïanie. Jest brany
na kolana, gïaskany, przytulany.
Kot sprzedaje siebie i zawsze wychodzi na wszystkim dobrze, bo
dziaïa bezinteresownie. A ludzie?
*****
Ponad 95% poïÈczeñ telefonicznych, które jako sprzedawcy wykonujemy do naszych klientów, to rozmowy w konkretnym celu. Zazwyczaj dzwonimy, aby:
Q

zapytaÊ o nowe zamówienie;

Q

umówiÊ siÚ na wizytÚ handlowÈ;

Q

przedstawiÊ nowÈ ofertÚ;

Q

poinformowaÊ o promocji;

Q

przypomnieÊ o zalegïej pïatnoĂci;

Q

zdobyÊ kontakt do osoby decyzyjnej.

Zastanówmy siÚ i odpowiedzmy sobie szczerze — ile z tych spraw
jest w interesie naszego klienta, a ile w naszym? Czy dzwonimy,
poniewaĝ prawdziwie i szczerze zaleĝy nam na kliencie? Ile z telefonów wykonujemy dlatego, ĝe chcemy utrzymywaÊ dobre relacje
z klientami? Po co te dobre relacje? Poniewaĝ teĝ lubimy, kiedy
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ktoĂ siÚ nami interesuje, wïaĂnie tak, po prostu. Lubimy czuÊ siÚ
waĝni. Chcemy, aby nas zauwaĝono i doceniono. Bez ĝadnego wyraěnego powodu. Skoro siÚ znamy, dlaczego mamy nie utrzymywaÊ
kontaktu? ¿yjemy w spoïeczeñstwie, w którym króluje tzw. wymuszona uprzejmoĂÊ w stosunku do klienta. Robimy coĂ dla klientów,
poniewaĝ albo nam kaĝÈ szefowie, albo mamy w tym interes. Klient
zadowolony to klient, który szybciej i chÚtniej zïoĝy zamówienie.
A przecieĝ o to nam chodzi.
Znasz to?
Q
Q

Ludzie przychodzÈ, kiedy majÈ do mnie interes.
Nie lubiÚ, jak ktoĂ wysyïa do mnie na ĂwiÚta te same SMS-y,
które rozsyïa do wszystkich.

Q

Ludzie dbajÈ tylko o swoje interesy.

Q

Jest taki miïy, ciekawe jaki ma interes?

W tych sïowach zawarto bardzo duĝo prawdy, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ
osób tak wïaĂnie postÚpuje. Ci, którzy tak mówiÈ, teĝ siÚ tak zachowujÈ. Dlatego kiedy w naszym odczuciu ktoĂ jest dla nas zbyt miïy
i uprzejmy, myĂlimy, ĝe jego intencje nie sÈ szczere. Zazwyczaj nie
mylimy siÚ. Dlaczego zatem brniemy w takie relacje? Dlaczego zgadzamy siÚ na to, aby ludzie w stosunku do nas zachowywali siÚ w ten
sposób? PomijajÈc zïoĝone wyjaĂnienia, których moĝe nam udzieliÊ
psychologia i które i tak wiÚkszoĂci osób nie interesujÈ, prosta odpowiedě brzmi: bo tak po prostu jest. Tak jest i to akceptujemy, ale
w gruncie rzeczy nie zgadza siÚ to z tym, czego potrzebujemy. A potrzebujemy tylko piÚciu rzeczy:
Q

pewnoĂci i bezpieczeñstwa,

Q

urozmaicenia i odmiennoĂci,

Q

uznania w oczach innych i swoich,

Q

poczucia przynaleĝnoĂci,

Q

rozwijania siÚ.
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To sÈ nasze potrzeby, które dla zdrowia psychicznego sÈ tak samo
waĝne, jak te fizjologiczne. Moĝemy na ten temat duĝo dyskutowaÊ,
jednak kaĝdy zdrowy czïowiek chce siÚ czuÊ bezpiecznie, nie nudziÊ
siÚ, byÊ docenionym przez innych ludzi i rozwijaÊ siÚ — nie staÊ
w miejscu.
DuĝÈ czÚĂÊ tych potrzeb moĝemy realizowaÊ dziÚki temu, ĝe ĝyjemy
w spoïeczeñstwie, wĂród innych ludzi. Jednak najwyraěniej wiÚkszoĂÊ
z nas nie potrafi ĝyÊ zgodnie ze zïotÈ zasadÈ: „Nie czyñ drugiemu,
co tobie niemiïe”. To chyba najmÈdrzejsze sïowa, jakie kiedykolwiek
wypowiedziano i zapisano. Gdyby bowiem kaĝdy z nas stosowaï na
co dzieñ tÚ zasadÚ, ĝyïoby siÚ nam znacznie ïatwiej. Nie tylko handlowcy szybciej i przyjemniej sprzedawaliby swoje produkty, takĝe
wiÚkszoĂÊ z nas byïaby zdrowsza na ciele i umyĂle, o innych benefitach nie wspominajÈc.
Nie musisz siÚ ïasiÊ do klienta ani mruczeÊ mu przez telefon do ucha
sïodkich serenad, kiedy wróci z lunchu. Moĝesz mu jednak daÊ to,
czego wciÈĝ oczekuje od innych ludzi — zainteresowanie! To:
Q

zainteresowanie bezinteresowne,

Q

zainteresowanie nieingerujÈce,

Q

zainteresowanie szczere, otwarte i prawdziwe.

Ludzie nie tylko dlatego interesujÈ siÚ innymi, ĝe czegoĂ od nich
chcÈ. Ich zainteresowanie wynika takĝe ze zwykïej ciekawoĂci. CiekawoĂci, która czÚsto sïusznie odbierana jest jako wĂcibstwo.
Jednak nie o takie zainteresowanie chodzi.
Zacznij siÚ szczerze interesowaÊ potencjalnym klientem. Szczerze!
Takie postÚpowanie jest wbrew temu, co uksztaïtowaïo w nas ĝycie
w rodzinie i w spoïeczeñstwie, ale jest zgodne z naturÈ.
Nie moĝesz liczyÊ na to, ĝe Twój klient od razu poczuje siÚ dobrze, poczuje siÚ waĝny i potrzebny. WiÚkszoĂÊ ludzi jest nieufna,
poniewaĝ tego siÚ nauczyli w trakcie caïego ĝycia. Jednak z czasem,
kiedy klient zauwaĝy, ĝe Twoja pamiÚÊ i zainteresowanie nim sÈ
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bezinteresowne i, co waĝne, nieingerujÈce, przekona siÚ, ĝe Twoje
intencje sÈ dobre.
Nie myĂl tylko o tym, ĝeby jak najszybciej sprzedaÊ, przyjÈÊ zamówienie, wysïaÊ towar, przypomnieÊ o zalegïej pïatnoĂci. WiÚkszoĂÊ
osób, które chcÈ siÚ zajÈÊ sprzedaĝÈ, i tych, które to robiÈ zawodowo,
nie wierzy, ĝe w sprzedaĝy decydujÈce sÈ te same prawa, którymi
rzÈdzi siÚ caïy Ăwiat. Sprzedawcy uczÈ siÚ technik, metod, sposobów… DowiadujÈ siÚ, jak pokonaÊ konkurencjÚ, jak argumentowaÊ,
jak broniÊ ceny, jak wpïywaÊ na decyzje innych… A od handlowców uczÈ siÚ tego samego klienci. I zaczyna siÚ gra. Jedni i drudzy
poszukujÈ róĝnych sposobów na to, ĝeby osiÈgnÈÊ swój cel. Ci pierwsi
— by sprzedaÊ, ci drudzy — by nie daÊ sobie sprzedaÊ. Handlowcy,
spotykajÈc siÚ z klientami, majÈ nadziejÚ, ĝe uda im siÚ sprzedaÊ,
a kiedy ich nadzieje speïznÈ na niczym raz, drugi, trzeci, dziesiÈty,
dochodzÈ do wniosku, ĝe sprzedaĝ to jedna wielka Ăciema ᄔ, a odniesienie w niej sukcesu nie jest moĝliwe. Niektórzy siÚ denerwujÈ,
inni wpadajÈ we frustracjÚ, a inni po prostu rzucajÈ to wszystko i idÈ
szukaÊ sobie jakiejĂ „normalnej pracy”.
No cóĝ, sprzedaĝ to jest wïaĂnie normalna praca. Ale wiÚkszoĂÊ osób
tego nie rozumie. Sprzedaĝ to praca, w której bardzo szybko moĝna
poznaÊ wartoĂÊ czïowieka. WartoĂÊ?! Tak, wïaĂnie wartoĂÊ! Nie jest
sztukÈ pracowaÊ osiem godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu i odbieraÊ za swojÈ pracÚ comiesiÚczne wynagrodzenie niezaleĝnie od
tego, jakiego wysiïku i poziomu zaangaĝowania owa praca wymaga.
A takĝe niezaleĝnie od tego, jakie wartoĂci i efekty owa praca wnosi
w ĝycie przedsiÚbiorstwa i innych ludzi. ¿ebym dostaï pracÚ, wystarczy, abym sprzedaï siÚ tylko raz, czyli przekonaï kogoĂ do tego, by
mnie zatrudniï. W niektórych przypadkach nie muszÚ robiÊ nic,
wystarczy tylko, ĝe wykorzystam posiadane znajomoĂci. Tak jest ïatwiej, niĝ sprzedawaÊ siebie kilka razy dziennie, kilkadziesiÈt razy
w tygodniu, kilkaset razy w miesiÈcu i wciÈĝ, i wciÈĝ byÊ naraĝonym
na niezadowolenie, odmowÚ, niechÚÊ i odrzucenie. WciÈĝ i wciÈĝ
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walczyÊ o to, aby na koniec miesiÈca mogïo wreszcie pojawiÊ siÚ
wynagrodzenie, którego wysokoĂÊ w wiÚkszoĂci przypadków nie jest
znana. W branĝy sprzedaĝowej nie tylko trzeba wykonywaÊ swojÈ
pracÚ, ale dodatkowo naleĝy zabiegaÊ o to, aby ktoĂ tÚ „pracÚ” od
nas „kupiï”.
Ci sprzedawcy, którym na kolejnym spotkaniu nie uda siÚ nic sprzedaÊ, powinni dojĂÊ do innego wniosku. To nie sprzedaĝ jest ĂciemÈ,
tylko relacje, jakie ludzie budujÈ pomiÚdzy sobÈ.
Kaĝdy sprzedawca powinien zrozumieÊ, ĝe:
Q
Q

Q

Q

Q

Nie ma sprzedaĝy 1:1.
Nie ma sprzedaĝy, w której 100% potencjalnych klientów
zostaje klientami.
Nie ma takiej sprzedaĝy, w której 100% umówionych
spotkañ handlowych dochodzi do skutku.
Nie istnieje sprzedaĝ, w której zarabia siÚ, siedzÈc w biurze
i obsïugujÈc „interesantów”.
Finalizacja kaĝdej sprzedaĝy? Wïóĝmy to miÚdzy bajki.

Jeĝeli istnieje jakikolwiek przepis na sukces w sprzedaĝy, to jednym
z nieodzownych do tego skïadników jest statystyka.
Najprawdopodobniej Ziemia jest albo jedynÈ, albo jednÈ z niewielu
poĂród niezliczonej liczby planet we WszechĂwiecie, na których
istnieje ĝycie. Drzewo wyrasta z jednego nasienia, a sianych sÈ tysiÈce. Czïowiek powstaje z jednego plemnika, chociaĝ udziaï w zapïodnieniu biorÈ setki milionów. Aby znaleěÊ bryïkÚ zïota, trzeba przesiaÊ
miliony ziaren piasku. Tak wïaĂnie dziaïa ten mechanizm. Ale jak
widaÊ, sama ĂwiadomoĂÊ tego faktu to za maïo. Wystarczy bowiem,
ĝeby poczÈtkujÈcemu sprzedawcy po raz kolejny nie udaïo siÚ umówiÊ spotkania z klientem, a juĝ go ogarniajÈ zwÈtpienie i niechÚÊ do
pracy. Uwaĝa, ĝe znów poniósï poraĝkÚ. W sprzedaĝy bardzo trudno
jest osiÈgnÈÊ sukces, a ogromnie ïatwo jest przegraÊ. To wïaĂnie
dlatego tak niewiele osób odnosi znaczÈce sukcesy w tym zawodzie.
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Poraĝka to normalna przeszkoda na drodze do sukcesu i trzeba jÈ zaakceptowaÊ. Trzeba zaakceptowaÊ poraĝkÚ i iĂÊ dalej, w kierunku
sukcesu.
Zatem? Ludzie kupujÈ tylko z jednego powodu — chcÈ siÚ poczuÊ
lepiej.
Tak, kupujemy, poniewaĝ chcemy siÚ poczuÊ lepiej albo przestaÊ
siÚ czuÊ ěle. JeĂli Twój produkt1 sprawi, ĝe ludzie poczujÈ siÚ lepiej
lub przestanÈ czuÊ siÚ ěle, bÚdÈ chcieli go kupowaÊ. PomyĂl o takich
produktach jak leki, alkohol, luksusowe wczasy, samochody, zïoto
i wiele innych. SprzedajÈ siÚ niemal same. Chociaĝ w tym przypadku
lepszym okreĂleniem bÚdzie: sÈ chÚtnie kupowane. Do tego zresztÈ
jeszcze wrócimy.
To te dwie siïy, które kierujÈ naszym ĝyciem: unikanie bólu i dÈĝenie
do przyjemnoĂci, czÚsto, choÊ nie zawsze, decydujÈ o tym, co w danym
momencie zrobimy. Te siïy kierujÈ naszymi emocjami, a emocje z kolei wpïywajÈ na nasze decyzje, takĝe dotyczÈce tego, co, gdzie, kiedy,
od kogo i w jaki sposób kupujemy.
WciÈĝ mówi siÚ o tym, ĝe klientowi trzeba przedstawiÊ fakty: skïad,
dane techniczne, wymiary, kolory, zasady serwisu itd. Twierdzi siÚ
nawet, ĝe sprzedawca, który nie poda potencjalnemu klientowi moĝliwie wszystkich informacji na temat produktu, nie jest uczciwy.
Kaĝdy, kto podejmowaï kiedykolwiek jakÈĂ decyzjÚ, wie, ĝe najwaĝniejsze jest… podjÚcie decyzji. Znany amerykañski ekonomista
Nassim Nicholas Taleb twierdzi: Im wiÚcej danych posiadamy, tym
wiÚksze prawdopodobieñstwo, ĝe siÚ w nich utopimy. To samo dotyczy
czasu, którego potrzebujemy na podjÚcie decyzji. Liczba godzin,
dni czy tygodni spÚdzonych nad analizÈ sporej iloĂci danych nie
ma wpïywu ani na jakoĂÊ, ani na efekty podjÚtej decyzji. Bardzo
1

Za kaĝdym razem, kiedy w tekĂcie uĝywam sïowa produkt, mam na myĂli
zarówno produkty, jak i usïugi. Ten zabieg zastosowaïem w celu uproszczenia przekazu.
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czÚsto dïugi proces decyzyjny sprawia, ĝe zamiast potencjalnych
korzyĂci, jakie mogïaby przynieĂÊ wïaĂciwa decyzja, pojawiajÈ siÚ
straty. Z drugiej strony kaĝdy z nas mógïby wskazaÊ wiele szybko
podjÚtych decyzji w swoim ĝyciu, które okazaïy siÚ trafne i przyniosïy
wiele korzyĂci.
Lubimy siÚ czuÊ dobrze — to prosta i znana prawda. Lubimy siÚ otaczaÊ przyjaznymi luděmi, ĂmiaÊ siÚ i bawiÊ, odpoczywaÊ… Jednakĝe
spoïeczeñstwo oczekuje od nas tego, abyĂmy byli powaĝni, rozsÈdni
czy mÈdrzy, a nawet smutni. Dlatego udajemy osoby, którymi nie
jesteĂmy. CiÈgle gramy, nie jesteĂmy prawdziwi. Nie interesujemy siÚ
innymi luděmi z tego powodu, ĝe chcemy czy ĝe nam na nich zaleĝy,
tylko dlatego, ĝe tak trzeba albo ĝe mamy jakiĂ swój ukryty interes.
Wspóïczesne media spoïecznoĂciowe sÈ doskonaïym tego przykïadem.
¿yjemy w ciÈgïej sprzecznoĂci — jesteĂmy w Ărodku dzieÊmi, ale nie
moĝemy siÚ zachowywaÊ jak dzieci. Lubimy zabawÚ i beztroskÚ,
jednak musimy byÊ powaĝni i odpowiedzialni. Chcemy siÚ ĂmiaÊ
i tañczyÊ, ale nie moĝemy, bo co powiedzÈ inni — trzeba byÊ powaĝnym i dorosïym. Musimy „przemyĂleÊ”, „zastanowiÊ siÚ” i „skonsultowaÊ”. Po co?
Skoro smakujÈ mi potrawy zrobione w thermomixie i widzÚ, jak dobrze jest wykonany, a poza tym wiem, ĝe uĝywajÈ go setki tysiÚcy zadowolonych osób i ĝe summa summarum taniej i wygodniej jest mieÊ
jedno urzÈdzenie niĝ kilka, to dlaczego zamiast go kupiÊ, siÚ czepiam?
Bo kosztuje 5 tys. zï? A ile wydam przez caïe swoje ĝycie na roboty,
blendery, garnki, prÈd i gaz? Nie wspominajÈc nawet o tym, ĝe mogÚ
zrobiÊ zupÚ z jednej pieczarki, a nie z kilograma — to sÈ ogromne
oszczÚdnoĂci! Sprzedawca na pokazie, w którym braïem udziaï, Ăwietnie
to wyliczyï i przedstawiï. Przez lata nie tylko bÚdzie mi wygodniej
i bÚdÚ jadï smaczniej, ale takĝe zaoszczÚdzÚ, i to sporo. I co z tego? Ja
to muszÚ przemyĂleÊ, bo wie pan, to jednak jest duĝy wydatek, nie myĂlaïem
o tym, gotówki nie mam, a raty dwieĂcie zïotych to spore obciÈĝenie, poza
tym przepïacam, i to mnóstwo! A w myĂlach: „Nie kupiÚ, nie opïaca
siÚ tak od razu kupowaÊ, nie dam siÚ naciÈgnÈÊ, nie jestem taki
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naiwny i gïupi, nie dam mu zarobiÊ”. Aĝ chciaïoby siÚ powiedzieÊ
bez ogródek, nie przebierajÈc w sïowach: nad czym siÚ chcesz zastanawiaÊ!? Co musisz przemyĂleÊ? To jest duĝy wydatek? Umiesz liczyÊ?
Twój blender zuĝywa 800 W, pïyta elektryczna ok. 2000 W. Nie staÊ
ciÚ na raty? Na 200 zï miesiÚcznie? Upss ᄔ. GratulujÚ sukcesu zawodowego. Nawet siÚ do tego nie przyznawaj. OczywiĂcie to, ĝe puszczasz z dymem 300 zï miesiÚcznie, a drugie tyle na kawki, herbatki,
piwka itp., nie ma znaczenia, bo przecieĝ nie moĝna sobie ograniczaÊ
przyjemnoĂci… Nie, nie daj siÚ naciÈgnÈÊ, smak potraw i ïatwoĂÊ ich
wykonania to z pewnoĂciÈ tylko Ăciema, taka manipulacja sprzedawcy (czary?). Nie, nie daj mu zarobiÊ. Pewnie, niech chodzi dalej
po domach.
Ale jesteĂ mÈdry! No oczywiĂcie, ty ciÚĝko pracujesz i naleĝy ci siÚ
zapïata, ba, nawet podwyĝka. Ale sprzedawcy? Przecieĝ to domokrÈĝca i naciÈgacz.
Przykïady moĝna mnoĝyÊ. Weěmy inny znany produkt. Skoro potencjalny klient widzi na wïasne oczy, ĝe kirby to jedyna maszyna
na rynku, która naprawdÚ czyĂci caïy dom, od sufitu do podïogi,
trzepie dywany, usuwa roztocza i ich odchody z materaców, zmywa
okna, myje i nabïyszcza kwiaty, pompuje materace, odĂwieĝa powietrze, usuwa stary zalegajÈcy w tapicerkach brud, wyciÈga go z urzÈdzeñ elektronicznych, odkurza ekrany telewizorów i komputerów,
nie rysujÈc ich, oczyszcza pïytki i fugi, szlifuje bezpyïowo Ăciany,
maluje Ăciany, to dlaczego zamiast go kupiÊ, szuka wymówek, ĝeby
go nie kupiÊ? Bo kosztuje kilka tysiÚcy zïotych?
A ile wyda przez caïe swoje ĝycie na parÚnaĂcie odkurzaczy, które
zamiast zbieraÊ, wyrzucajÈ pyï, a potem tym oddycha on sam i jego
dzieci? Ile wyda na leki antyalergiczne? Przez piÚÊ lat pochïonÈ z jego
budĝetu ponad 12 tys. zï, zasilajÈc konta firm farmaceutycznych. Ile
wyda na worki? Ile wyda na wymianÚ mebli porysowanych przez
szmatkÚ z reklamowanym „cudownym” preparatem antystatycznym?
O cenie samych preparatów nie wspominajÈc.
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Moĝna mieÊ wraĝenie, ĝe ów klient w ogóle nie umie liczyÊ. Kirby
zuĝywa 600 W, a zwykïy „zakurzacz” 1500 W. No chyba, ĝe nie staÊ
go na raty? Na 220 zï miesiÚcznie? Upss ᄔ. A moĝe tak naprawdÚ ma
on w gïÚbokim powaĝaniu to, czy w jego domu jest czysto, czy brudno?
I nie przeszkadza mu, w jakim kurzu i brudzie ĝyje on i jego najbliĝsi? Chyba tak, bo w przeciwnym razie nawet przez chwilÚ nie zastanawiaïby siÚ nad zakupem maszyny, która ma gwarancjÚ na 60 lat
uĝytkowania.
Nie, nie powinien daÊ siÚ naciÈgnÈÊ, bo przecieĝ kilogram brudu,
który sprzedawca wyciÈgnÈï podczas prezentacji, to tylko Ăciema,
taka manipulacja sprzedawcy (czary?). Pewnie ten handlowiec gdzieĂ
chowa ten brud i go specjalnie wysypuje… A roztocza? Zapewne
przyniósï ze sobÈ ᄕ.
Nie, nie moĝna mu daÊ zarobiÊ. Pewnie, niech chodzi frajer po domach i pierze za darmo dywany. Aha, i nie wolno mu dawaÊ, broñ
Boĝe, poleceñ, bo jeszcze znajomi tego klienta kupiÈ to urzÈdzenie
i zapytajÈ, dlaczego on tego nie zrobiï, skoro tak dba o czystoĂÊ. No
chyba, ĝe sÈ tak „mÈdrzy” jak on.
Tak naprawdÚ ludzie bojÈ siÚ popeïniaÊ bïÚdy. BojÈ siÚ poraĝki.
BojÈ siÚ tego, ĝe ktoĂ ich chce oszukaÊ. Nie przyjmujÈ do wiadomoĂci, ĝe ĝycie bez bïÚdów nie istnieje, nie moĝna osiÈgnÈÊ sukcesu
bez pewnej liczby zaliczonych po drodze poraĝek. W szkole wpojono
nam, ĝe bïÈd i poraĝka to wstyd, który dodatkowo wzmacniany jest
negatywnÈ ocenÈ — ona decyduje o tym, jak bÚdzie wyglÈdaïo dalej
nasze ĝycie. O tym, czy jesteĂmy dobrzy, czy ěli, o tym, czy dostaniemy „godnÈ” i dobrze pïatnÈ pracÚ, czy bÚdziemy harowaÊ za grosze w podïym miejscu. Mimo ĝe ĝycie koryguje te wszystkie „prawdy”, o czym Ăwiadczy poniĝsza lista znanych osób, które nie majÈ
wyĝszego, a czÚsto nawet Ăredniego wyksztaïcenia, wciÈĝ boimy siÚ
popeïniaÊ bïÚdy.
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