
Ślepej kurze ziarno się trafi…*** 

Współpraca z Dominiką Dąbrowską rozpoczęła się szybko i nieplanowanie. Od wielu lat 

marzyłam o zakupie własnego mieszkania i  stworzenia swojego świata. Ktoś zadał mi 

pytanie: jakby to było mieszkać we własnej głowie, a nie w wynajmowanej. Odważny krok, 

podjęta decyzja, tak, chcę mieszkanie, jestem gotowa. Boję się spełnić swoje marzenie, ale 

na co mam jeszcze czekać? Na kolejną podwyżkę, na nową politykę? Nie. Niech to się już 

stanie.  

Wiedziałam, że potrzebuję jakiejś wskazówki, na co zwracać uwagę, gdzie i jak szukać, z kim 

rozmawiać, o co pytać. Potrzebowałam zaufanej osoby. Kogoś, kogo znam, kogoś, kto się na 

tym zna..  Kto zna się na mieszkaniach w Krakowie? No wiadomo! Dominika! Wiedziałam, że 

od lat jest związana z ‘mieszkaniami’ bo zajmuje się Home stagingiem. No to kto jak nie ona? 

Pewnego popołudnia zagadałam ją na Facebook’u z taką wzmianką, że szukam mieszkania, 

że jeśli będzie remontować-urządzać jakieś na Bronowicach, które będzie godne uwagi i 

pieniędzy, żeby dała mi znać. Umówiłyśmy się na spotkanie, tak pogadać co i jak. Tzw. 

spotkanie ‘po latach’. I niespodzianka. Dominika od kilku miesięcy jest Agentką 

Nieruchomości! Bum!  

Dominika zadawała mi pytania, jakie powinno być moje wymarzone mieszkanie, na czym mi 

najbardziej zależy, jakimi środkami dysponuję, o jakim terminie i dzielnicy myślę. Jak się 

później okazało, wszystko to zostało odnotowane w jej głowie! 

Na spotkaniu Dominika przedstawiła mi szczegóły w jaki sposób wygląda współpraca z firmą 

RE/MAX. Rozpisała zasady wynagrodzenia. Wszystko było jasne i czytelne. Wystarczyło dać 

zielone światło, by maszyna ruszyła. 

I ruszyła bardzo szybko! Miałam już na oku jedno ciekawe i specyficzne mieszkanie, nazywało 

się magiczne o lekkim zapachu kapusty, jednak z pewnych względów miałam obawy, że to 

będzie studnia bez dna. Chciałam, żeby je ze mną zobaczyła i powiedziała czy warto. 

Wiedziałam, że ona nie będzie się kierować moimi emocjami. Dominika była w swoim 

żywiole. Wiedziała jak rozmawiać z panem z innej agencji. Wiedziała jak go podejść, żeby 

dostać odpowiedzi na ważne pytania, które mi nawet do głowy nie przyszły. Wiedziała, jak 

rozmawiać z aktualnymi właścicielkami, żeby wyczuć jaka jest prawda. Na planie mieszkania 

zauważyła ‘samowolkę budowlaną’. Od razu jej się coś nie zgadzało. Jest okno, nie ma okna. 

Taki szczegół. Pęknięcie w suficie, jak się okazuje spore i nieznanego przez Pana 

prowadzącego pochodzenia, dla moich zakochanych oczu było niezauważalne nawet podczas 

drugiej wizyty. Po oględzinach, Dominika nie powiedziała: nie bierz, nie podoba mi się. 

Spytała: jakie masz wrażenia po tej wizycie. Co Ci się podoba najbardziej? Co Ci się nie 

podoba? Na czym Ci zależy?  Ogólny wniosek – nie kupować bo można się nieźle wkopać. Ale 

jeśli mi bardzo na nim zależy to coś można by ustalić, naprostować, ona popyta znajomych, 

dowie się co można.. ale nie, jednak za dużo kłopotów i niespodzianek po drodze wyniknęło.  



Kolejne mieszkanie do obejrzenia, prowadzone przez Panią z innej Agencji. Dominika 

nawiązała współpracę bym mogła pod jej skrzydłami mieć do niego dostęp. Po wizycie, 

spotkanie przy herbacie, analiza, porównanie tych dwóch mieszkań. Ustalenie priorytetów. Z 

mojej strony coraz więcej pytań i wątpliwości. Masa pytań.. A Dominika na wszystko mi 

odpowiadała. Wszystko sprawdzała. Oglądanie po raz drugi. Miałam chwile dla siebie na 

tarasie. Kurde, nie to chyba jednak znów nie to.. Znów smutek. A Dominika? Była cały czas ze 

mną. Dawała mi czas na przemyślenie sprawy. Nie było wymuszania, typu kup, zgarnę 

prowizję i załatwimy sprawę. Nie, to mój interes był najważniejszy. Moje zadowolenie. 

Dawała wskazówki, dając szansę kolejnemu mieszkaniu, ale widziała już wtedy, że dla mnie 

to nie to, mimo, że ja jeszcze się sporo wahałam. Ona widziała.  

A ja pomyślałam, niech moja mama na to spojrzy, może ona mnie przekona do takiego 

rozsądnego zakupu. Nowe, czyste, proste ściany, winda, brak gazu, piękny widok i duży taras. 

Czego chcieć więcej? Dominika umówiła kolejne spotkanie. Wszystko było dograne, mama w 

pociągu, kolejne osoby zaangażowały swój kalendarz. W między czasie, Dominika podesłała 

mi link do kolejnego ogłoszenia. W między czasie ‘między-czasia’, moja mama też trafiła na 

to ogłoszenie i umówiła nas na oglądanie mieszkania.  

Tak, ściany krzywe, meble stare, duże parapety, stary parkiet, przyzwoitych rozmiarów 

balkon, ludzie w podeszłym wieku naokoło a wieczorem biegają jeże. Blok jakby opuszczony. 

Tak! To jest to! Ale Dominika też to musi zobaczyć. Nie kupię, jeśli ona mi powie nie kupuj. 

Ponieważ było to mieszkanie od osób prywatnych, które rękami i nogami nie chciały 

współpracować z żadną Agencją, poprosiłam Dominikę żeby nie chwaliła się dla kogo 

pracuje, bo nie chce ich wystraszyć. Dominika podała mi racjonalne powody, dla których 

ludzie nie chcą współpracować z agencjami – prowizja- którą ja zapłacę, więc nic im do tego. 

Zależało mi na sprawdzeniu tego mieszkania. Czy elektryka dobra, czy nie jest zadłużone, czy 

nikt tam nie jest zameldowany, czy warto? Czy można? W czasie oglądania mieszkania 

Dominika umówiła i załatwiła wizytę elektryka, który od ręki określił co trzeba by zrobić. 

Duża pomoc. Ponieważ miałam jeszcze kilkadziesiąt pytań i próśb do Dominiki na temat tego 

mieszkania, wypisałam je punkt po punkcie i podesłałam e-mailem. Dominika dzwoniła gdzie 

trzeba i rozmawiała z kim trzeba, by znaleźć odpowiedzi, aby moja głowa i portfel były 

spokojniejsze.  

Dominika nie znalazła powodu, czemu miałabym nie kupić tego mieszkania. Ufam jej. 

Notariusz, spotkanie numer jeden. Uzyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów od 

Pani pośredniczącej w sprzedaży od strony Sprzedających. Byłam informowana na bieżąco o 

tym co trzeba mieć, o czym mam pamiętać, ile co będzie kosztowało, gdzie i o której. 

Dominika analizowała akt umowy wstępnej przed spotkaniem u Notariusza. Szukała i 

sprawdzała, czy wszystko jest w porządku i zgodnie z ustaleniami. Na spotkaniu, w przenośni 

trzymała mnie za rękę i pokazała palcem gdzie podpisać. Nie, że traktowała mnie jak małe 

dziecko. Nie. Ona była niesamowitym wsparciem dla takiej osoby jak ja. Ona była moim 



mózgiem, który pływał w emocjach. Potrzebowałam osoby, która ma serce i uśmiech, ale jak 

pracuje, to pracuje opierając się na doświadczeniu i uroku osobistym.  

Pomoc przy wyborze doradcy kredytowego. Zrozumiała moje wątpliwości, poświęciła czas. 

Umówiła z kim trzeba.  

Notariusz, spotkanie numer dwa. Już byłam spokojniejsza. Ale Dominika i tak musiała tam 

być! I była. Uśmiechnięta, zrelaksowana i profesjonalna. 

Nikogo więcej mi nie było potrzeba, bo ona trzymała rękę na pulsie. Nawet teraz, gdy już 

jestem właścicielką mieszkania, wiem, że Dominika nie zamknęła tego rozdziału. Poleciła mi 

ekipę remontową, elektryka, pana do cyklinowania parkietów. Już odhaczone z listy i 

wykonane powyżej spodziewanego efektu, szybko, solidnie,  zgodnie z umową i kosztorysem. 

Znów warto było zaufać obcym dla mnie ludziom, którzy stali się mi bliscy dzięki pracy, jaką 

wykonali. Dzięki rozmowie. Dzięki czasowi, który spędzili w moich murach z cegieł.  

Dominika jest skuteczna. Wie o co pytać. Wie co jest ważne dla klienta dzięki temu, że 

spędza z nim czas i zadaje pytania. Dzięki temu, że słucha i zwraca uwagę. Dzięki długiemu 

doświadczeniu w branży i podejrzewam, wrodzonym zdolnościom potrafi rozmawiać z 

różnymi ludźmi. Już jej wspominałam, że jak zdecyduję się za jakiś czas sprzedać to 

mieszkanie, które jak na razie kocham i powoli urządzam i już widzę kwiaty na parapetach i 

witraż w oknie, i będę planowała kupić kolejne z widokiem na Kopiec, to tylko jej powierzę to 

zadanie. Znaleźć i ponownie przejść ze mną tą samą drogę, która wiem, nie była łatwa. Ja 

tylko podpiszę gdzie wskaże palcem. Wstyd się przyznać, i dlatego się nie przyznam, ile 

rozmów i ile czasu odbyła ze mną i nie wspomnę o jakich porach i że w weekendy i w czasie 

dla niej wolnym od pracy. Zawsze pełne zrozumienie dla lęków i obaw osoby spełniającej 

swoje marzenie. Zawsze gotowa pomóc. I dlaczego tak ma? Bo ona jest do tego stworzona. 

Do współpracy. Do tej pracy. Miałam już możliwość zasugerować dwóm znajomym jej osobę. 

Nie wiem, czy już do czegoś doszło, ale jak dojdzie, to już im zazdroszczę.  

Jedna koleżanka podczas słuchania moich historii na temat ‘ kupuję mieszkanie’ powiedziała: 

dobrze, że masz tą Dominikę. Dodam: dobrze, że Wy ją macie. Z perspektywy czasu widzę 

jeszcze wyraźniej, że Dominika reprezentowała moje interesy i dbała o mnie.  

Pewnie ta ocena jest długa i niestosowna, ale to nie ja byłam w tej transakcji 

profesjonalistką. A mogłabym pisać dużo więcej ile Dominka musiała ze mną przejść, żeby 

zakończyć transakcję sukcesem. Nie da się stwierdzić, kto odniósł większy sukces.  

Z poważaniem, 

Alicja 

*** ślepa kura – ja, ziarno – Dominika Dąbrowska… 


