
Sa tys fak cja, za do wo le nie z by cia uczest ni kiem spo tka nia czy po pro stu z moż li wo ści roz mo wy 
i na wią zy wa nia kon tak tów z po zo sta ły mi de le ga ta mi. Na sze „ra do ści” i mo ty wa cje są róż ne. Naj waż niej -
sze, aby śmy po tra fi li je wła ści wie zde fi nio wać. Tyl ko wte dy bę dzie my w sta nie okre ślić ja kie ma my ocze -
ki wa nia – wzglę dem in nych, ale tak że wzglę dem sie bie. 

Je den z ta jem nych ję zy ków – zna ny na świe cie za le d wie gar st ce osób
– w ce lu wy ra że nia emo cji uży wa ma gicz ne go okre śle nia „jum ba ti -
to”. Mo wa w tym przy pad ku tyl ko o emo cjach po zy tyw nych, moż -
na by rzec tych naj waż niej szych. No bo czym in nym, jak nie wiel ką
ra do ścią jest spo tka nie. Co praw da ofi cjal nie, we dług usta leń przy ję -
tych przez Świa to wą Or ga ni za cję Tu ry sty ki (UNW TO), spo tka nie
to min. 10 osób, 4 go dzi ny roz mów i obiekt spe cjal nie wy na ję ty
w tym ce lu. Do brze wie my, że dla nas to jed nak przede wszyst kim
spoj rze nie w oczy, za pach sztam po we go wręcz cap puc ci no czy te
wszyst kie nie do po wie dzia ne hi sto rie, na któ re cze ka my z nie cier pli -
wo ścią. A mo że to tal nie się my lę, zaś przy wo ła na prze ze mnie 
„ra dość” – czy też „jum ba ti to” – to za le d wie sło wa, ja kieś tam stwier -
dze nia, po ma ga ją ce okre ślić pust kę, brak po my słu al bo po pro stu
oba wę? Chy ba jed nak nie… Spo tka nia da ją nam nie ska zi tel ną daw -
kę ener gii do dal sze go funk cjo no wa nia, ła du ją na sze we wnętrz ne ba -
te rie i spra wia ją, że na wet ćwi cze nia czy jo ga nie po tra fią za stą pić tej
daw ki czer wo nych cia łek, okre śla nych mia nem „jum ba ti to”.

PRÓ BY I DE CY ZJE
Czwar ty kwar tał 2020 r. to przede wszyst kim czas pró by i waż nych

de cy zji. Co praw da rów nie do brze moż na by stwier dzić, że po waż ny
okres pró by prze cho dzi my już nie mal że od 12 mie się cy, ale te raz zde -
cy do wa nie na brał on na si le. Wie lu z nas nie ste ty nie wy szło z kry zy -
su obron ną rę ką. In nym mniej lub bar dziej się uda ło, cho ciaż czę sto
oku pio ne zo sta ło to nad wy rę żo ny mi bu dże ta mi i na dal dość mgli sty -
mi pla na mi na przy szłość. Jesz cze in ni obu dzi li się w zu peł nie no wej
rze czy wi sto ści... 

Ostat nie la ta w wy bra nych in sty tu cjach, z któ ry mi mia łem oka zję
współ pra co wać, to głów nie sze ro ko za kro jo ne kam pa nie, pla ny roz -
bu do wy, zmian i ulep szeń, tu dzież two rze nie kon sor cjów, po dej mo -
wa nie gre mial nych ini cja tyw czy wresz cie po zy ski wa nie wspól nych
pro jek tów. To po wo do wa ło, że wszyst kie te or ga ni za cje ca ły czas się
roz wi ja ły lub na wet po wsta wa ły na no wo, oczy wi ście z peł nym
uwzględ nie niem swo jej hi sto rii i do tych cza so wych do świad czeń. To
fakt – prze szłość wca le nie mu si po wo do wać pro ble mów, a wręcz two -
rzyć sce na riu sze, któ re do pro wa dzą nas do suk ce su. Jed no jest pew -
ne – za wsze trze ba wie rzyć w „jum ba ti to”. 

Przy kła dy? In ter na tio nal Con gress and Co nven tion As so cia tion
(IC CA) pod czas swo je go naj waż niej sze go kon gre su po sta wi ło
(na wy bra nych se sjach) na bu do wa nie do dat ko wej war to ści wy ni ka -
ją cej z or ga ni za cji spo tkań sto wa rzy sze nio wych. Cho dzi nie tyl ko
o do raź ne ko rzy ści fi nan so we, ale two rze nie po zy tyw ne go „śla du”
przy czy nia ją ce go się do roz wo ju spo łe czeń stwa. Me eting Pro fes sio -
nals In ter na tio nal (MPI) w ra mach „World Edu ca tion Con gress”
sku pi ło się z ko lei nie tyl ko na obec nej sy tu acji, ale na „no wym ju -
trze”. Udo wad nia jąc w ten spo sób, że spo tka nia mo gą się od by wać,
cho ciaż ich przy go to wa nie wy ma ga oczy wi ście sku pie nia, cza su,
sze re gu od waż nych de cy zji i wy trwa ło ści. Bez te go nic nie mo że się
udać – do ra do ści, czy li „jum ba ti to”, mu si my do pro wa dzić sa mi.
MPI się to uda ło, w do dat ku za pro sze nie na „World Edu ca tion Con -
gress” przy ję ła rów nież więk szość przed sta wi cie li in nych klu czo -
wych or ga ni za cji zwią za nych z prze my słem spo tkań. Wir tu al ne
od sło ny swo ich fla go wych wy da rzeń przy go to wa ły też m.in. Events
In du stry Co un cil oraz The In cen ti ve Re se arch Fo un da tion (IRF),

JUMBATITO
– czyli radość
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uka zu jąc tym sa mym nie tyl ko de ter mi na cję i mo ty wa cję, ale też 
do świad cze nie i… ra dość. 

RA DOŚĆ ZE SPO TKAŃ 
„Jum ba ti to” to nie slo gan czy sło wo. To wia ra w ra dość, któ rą moż -

na spra wiać spo tka nia mi. W ten spo sób sa mi tę ra dość bu du je my. Wie -
my, że nie wszyst kie pro jek ty wy ma ga ją je dy nie aten cji, środ ków czy
na wet za an ga żo wa nia. Zda je my so bie spra wę, że nie za wsze trak tu je -
my klien tów z ta ką sa mą pa sją. Dzie je się tak, po nie waż je ste śmy w sta -
nie oce nić, co dla nas jest ra do ścią i czy na praw dę mo że my bez niej żyć.
Prze cież to nie klien ci czy part ne rzy biz ne so wi wie dzą co nas „krę ci”,
nie oni zna ją na sze sła bo ści czy szcze gó ły do ty czą ce we wnętrz ne go za -
rzą dza nia pro jek tem. Dzie li my się z ni mi tyl ko tym, czym chce my się
po dzie lić. Bran ża do ce nia na sze sta ra nia i po ma ga two rzyć ra dość
„spo tkań”. W prze ciw nym wy pad ku zo sta je my z bo ku. 

Ciut ina czej jest z edu ka cją, któ rą zaj mu ję się od dłuż sze go cza su. Tu
ma my z gó ry okre ślo ne de fi ni cje, me to do lo gie i ana li zy. Uka zu je my
teo re tycz nie to, co cza sa mi zo sta ło już zre ali zo wa ne w prak ty ce. Być
mo że ta dro ga w spo sób zbyt skom pli ko wa ny opi su je ra dość, mo że
jest zbyt per fek cyj na, al bo na zbyt do kład nie dą ży to ce lów? Nie mó -
wię, że jest ide al na. Ra dość to „jum ba ti to” i tyl ko spo tka nia ją tak na -
praw dę do star cza ją. Cóż więc nam po zo sta je, sko ro tej na szej ra do ści,
czy li spo tkań, ca ły czas po szu ku je my? Sy tu acja spra wi ła, że nie wie le
przy kła dów spo tkań mo że my obec nie zna leźć. Na dal jed nak wal czy -
my, dzia ła my prze cież w śro do wi sku, w któ rym to wła śnie spo tka nia
wy wo łu ją naj więk szy uśmiech. Eu ro pej ski kon gres Cvent, tar gi
IBTM World w Bar ce lo nie czy kon gres In ter na tio nal As so cia tion of
Exhi bi tions and Events (IA EE) to trzy wy da rze nia, na któ rych ra -
dość z or ga ni za cji wy da rzeń zo sta ła po ru szo na od stro ny na uko wej,
prak tycz nej, a przede wszyst kim bran żo wej. 

PO SZU KI WA NIE WŁA SNEJ DRO GI
Rok 2020 to 12 mie się cy wy zwań i cięż kiej pra cy. Po szu ki wa li śmy

ra do ści, pró bo wa li śmy się zrze szać, wzię li śmy spra wy w na sze rę ce.
To za rów no po je dyn cze ini cja ty wy, jak i dzie le nie się do świad cze -
niem wśród szer szej pu blicz no ści na are nie kra jo wej i mię dzy na ro -
do wej. Nie któ rzy z nas za szy li się w do mach i prze trwa li, in ni
od kry li ra dość w no wych ak tyw no ściach, pa sjach i po szu ki wa niu
no we go „ja”. Po zo sta li, po pod ję tych licz nych pró bach, po sta wi li
na utar te sche ma ty i nie da li się po nieść ma gicz nej for mu le „out of
the box”. Kom fort, któ re go na bra li śmy… prze pra szam, ja ki kom -
fort? Rok 2020 to na pew no nie czas kom for tu i na pew no nie okres,
w któ rym czu je my się swo bod nie. Cza sa mi w bla sku szma rag do we -
go je zior ka od naj du je my co praw da sa tys fak cję, ale in nym ra zem
ucie ka my z ba lu zor ga ni zo wa ne go na na szą cześć. Świat wy da rzeń
na praw dę się zmie nił, a „mo men tum”, któ re moż na wy ko rzy stać
spra wi ło, że po dej mo wa nie od waż nych de cy zji cza sa mi spra wia
nam ra dość. Sy tu acja po li tycz na, go spo dar cza i zdro wot na, za rów -

no w ska li glo bal nej, jak i przy na szych co dzien nych biur kach, by -
wa ła i na dal by wa nie zwy kle skom pli ko wa na. Jed nak że chciał bym,
że by ście mi mo wszyst ko od kry li swo je „jum ba ti to”. Wszak ra dość
w tym ta jem ni czym ję zy ku ozna cza uśmiech, któ ry jest szcze ry, sa -
tys fak cję po wo du ją cą du mę i kadr zrzu ca ją cy z nóg. Ak sa mit na ra -
dość po wo du je, że je ste ście wy jąt ko wi. Tak jak Wa sze wy da rze nia. 

Naj bliż sze 12 mie się cy, któ re przed na mi to przede wszyst kim ko -
lej ny IMEX, tym ra zem po łą czo ny z eu ro pej ską kon fe ren cją sto wa -
rzy sze nia MPI, wir tu al ny kon gres or ga ni za cji SI TE, hy bry do we
wy da rze nie IRF, IBTM Asia -Pa ci fic oraz lon dyń ski The Me etings
Show, po wra ca ją cy w czerw cu. 2021 to rok, w któ rym war to osią -
gnąć zu peł nie no wy szczyt. Prze stań my czuć oba wę przed wy ko na -
niem daw no od kła da ne go te le fo nu, ustal my ko lej ne spo tka nie,
po sta raj my się o wy bor nie pa rzo ną ka wę i za cznij my się „bez piecz -
nie” spo ty kać. Do ce niam Zoom, Te ams czy Sky pe, po dob nie jak
wszyst kie in ne no we plat for my umoż li wia ją ce ko mu ni ka cję na od -
le głość. Nic nie za stą pi jed nak spo tkań twa rzą w twarz, a na si klien -
ci ocze ku ją zde cy do wa nych de cy zji. 

Wszyst kim po szu ku ją cym ra do ści ży czę, aby ści śle okre śli li swój
cel, za ko mu ni ko wa li go i za wszel ką ce nę do nie go dą ży li. Pa mię -
taj cie, że to Wa sza ra dość, a „jum ba ti to” jest tyl ko jed no. Mo je fe -
lie to ny, któ re uka zy wa ły się na ła mach THINK MI CE w tym ro ku,
in spi ro wa ne by ły róż ny mi wy da rze nia mi. Każ dy z nich pi sa ny był
w in nym miej scu, w in nym cza sie oraz w zu peł nie róż nych oko -
licz no ściach. Nie wszyst kie po wsta wa ły ja ko owoc ra do ści, ale każ -
dy z nich po zwa lał po dzie lić się z Czy tel ni ka mi pew ną ta jem ni cą.
Uda nych spo tkań w 2021! I ta jem nic rów nież… 

� Krzysz tof Ce luch

O AUTORZE
DR KRZYSZ TOF CE LUCH – pro fe sor aka de mic ki, kon sul tant biz ne so wy
i mów ca. W 2018 r. za ło żył fir mę Ce luch Con sul ting po ma ga ją cą or ga ni za cjom

i przed się bior stwom w ob sza rach za rzą dza nia, ko -
mu ni ka cji i mo ty wa cji, roz wo ju biz ne su, w szcze gól -
no ści w od nie sie niu do prze my słu spo tkań (event
mar ke tin gu). Jest tak że ad iunk tem na Wy dzia le 
Na uk Eko no micz nych i Za rzą dza nia Uni wer sy te tu
Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu oraz pro fe so rem
w FH Sal zburg. Ja ko peł no moc nik rek to ra ds. współ -
pra cy z biz ne sem w Szko le Głów nej Tu ry sty ki 
i Ho te lar stwa Vi stu la or ga ni zu je stu denc ką kon fe ren -
cję IMEX -MPI -MCI Fu tu re Le aders Fo rum War saw
oraz opie ku je się Stu denc kim Ko łem Na uko wym 2B.
W la tach 2009-2017 był kie row ni kiem Po land 
Co nven tion Bu re au Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz -
nej oraz au to rem ra por tów „Prze mysł spo tkań i wy -
da rzeń w Pol sce” i Po land Me etings Im pact. Od 2012

do 2015 r. spra wo wał funk cje ̨pro fe so ra wi zy tu ją ce go i kie row ni ka pro jek tów ba -
daw czych w San Die go Sta te Uni ver si ty. Ja ko je dy ny Po lak jest akre dy to wa nym
tre ne rem MPI Glo bal Tra ining, Tra ve li fe czy Event Ca nvas oraz po sia da cer ty fi ka -
cje CMM, CI TE, CIS, HMCC, CED. To za ło ży ciel i pierw szy pre zes MPI Po land,
by ły czło nek za rzą du MPI (2012-2016), a od stycz nia 2020 r. prze wod ni czą cy re -
gio nu EMEA w MPI Fo un da tion. 


