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Muzyczna turystyka
Włochy? Nuda. Kanary? Passé. Dominikana? Pora deszczowa, nie ma co ryzykować. Alternatywa? Festiwale muzyczne. Coraz więcej 
osób zaczyna właśnie w ten sposób planować swoje urlopy.

Popularność trendu zwanego 
muzyczną turystyką rośnie od kil-
ku lat. Oczywiście dla wielu osób 
jest to tylko jeden z kilku urlopów 
w roku. Bo, wierzcie lub nie, nie-
którzy mogą sobie na to pozwo-
lić. Oni zatem „zaliczają” w jednym 
sezonie urlopowanie festiwalowe 
i plażowe. Ale są też tacy, którzy 
po prostu jadą na parę takich im-
prez. A wydarzeń muzycznych nie 
brakuje. Tylko w Polsce odbywa 
się kilka coraz większych (i coraz 
ważniejszych w skali europejskiej) 
przedsięwzięć, które wypada od-
wiedzić. Nie wspominając już 
o tych poza granicami kraju.

Orange Warsaw Festival
Zacznijmy od naszego podwór-
ka. W okresie letnim jest napraw-
dę z czego wybierać. Wszystko 
rozpoczyna na początku czerw-
ca Orange Warsaw Festival. Pew-
nie wiele osób ma już go za sobą 
jako inaugurację festiwalowego 
tournée.

Impreza swój początek mia-
ła na Placu Defilad jako miej-
ska atrakcja dla wszystkich, bo 
wstęp był wolny. Szybko jednak 
doceniono potencjał przedsię-
wzięcia i zaczęto organizować je 
na większej przestrzeni. OWF go-
ścił już na stadionie Legii i Stadio-
nie Narodowym, ale zadomowił 
się na Służewcu. Mało brakowa-
ło, a przeszedłby do historii. Na 
szczęście jego organizację od 
Rochstar Events przejął Alter Art. 
Dzięki temu festiwal wciąż się od-
bywa i ma się dobrze. Stołeczna 
agencja poradziła sobie z proble-
mami poprzednika i wyprowa-
dziła imprezę na prostą. W tym 
roku w stolicy zagrali m.in. Ima-
gine Dragons, Kings of Leon, Ju-
stice oraz You Me at Six.

Open’er Festival
Później przychodzi czas na fla-
gowy projekt wspomnianego 
Alter Artu – gdyński Open’er. 
To impreza, która rozwinęła 
się niezwykle szybko i od kil-
ku lat jest jednym z najpopu-
larniejszych europejskich festi-
wali. Czas w którym się odbywa 
(przełom czerwca i lipca) oraz 
jego lokalizacja, sprawiają, że 
wiele osób bardzo chętnie wy-
biera go jako cel swojego ur-

lopu. Nie dość, że przez cztery 
dni można zobaczyć naprawdę 
wielkie gwiazdy, to przy okazji 
„odhaczyć” plażowanie i zwie-
dzanie Trójmiasta.

W tym roku na Babich Do-
łach pojawią się giganci, m.in. 
Foo Fighters, Radiohead czy też 
Prophets of Rage. Ponadto za-
grają The Weeknd, G-Eazy, Geo-
rge Ezra, Jimmy Eat World i wielu, 
wielu innych. W tym eklektycz-
nym zestawie każdy znajdzie coś 
dla siebie – zarówno młodsi, jak 
i starsi. Siłą Open’era jest jednak 
w głównej mierze jego atmosfe-
ra oraz nienaganna organizacja, 
która może służyć za wzór więk-
szym i starszym konkurentom 
z Europy.

Live i Off
W sierpniu na południu Polski – 
w Krakowie i Katowicach – od-
bywają się dwa festiwale, któ-
re również na stałe wpisały się 
w plany wojaży muzycznych tu-
rystów. To Live Festival i Off Fe-

stival. Pierwszy jest dziełem he-
gemona, czyli znów Alter Artu. 
Drugi to pomysł Artura Rojka. 
Różnią się tym, że krakowska 
impreza skierowana jest do du-
żo szerszego grona odbiorców 
(w tym roku headlinerami są El-
lie Goulding i Lana del Rey). Na-
tomiast katowicka jest bardziej 
hermetyczna, choć w ostatnich 
latach pojawia się na niej coraz 
więcej popularnych wykonaw-
ców z nurtu szeroko pojętej al-

ternatywy. Niemniej jednak, bez 
względu na muzyczne gusta, 
warto na Offa chociaż raz w ży-
ciu pojechać. Choćby tylko dla 
atmosfery, która tam panuje – 
spokojnej, nienachalnej, pozwa-
lającej się totalnie odprężyć.

Przystanek Woodstok i inne
Do grupy festiwali, na których 
trzeba być chociaż raz, zalicza się 
także Przystanek Woodstock or-
ganizowany od 1995 roku przez 
Fundację Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Wydarzenie od 
2004 r. odbywa się w Kostrzy-
nie nad Odrą, zwykle na prze-
łomie lipca i sierpnia. Na scenie 
występują zarówno debiutan-
ci jak i gwiazdy różnych gatun-
ków muzyki z całego świata, a w 
Akademii Sztuk Przepięknych 
uczestnicy mogą podyskutować 
ze znanymi postaciami kultury, 
sztuki i mediów. Ten festiwal to 
po prostu legenda. Tego się nie 
da opisać – to po prostu trzeba 
samemu przeżyć.

Jako ciekawostkę warto też 
wymienić Czad Festiwal w Stra-
szęcinie niedaleko Tarnowa. Je-
śli zostanie dobrze poprowa-
dzony dalej, ma szansę stać się 
interesującą alternatywą dla 
największych tego typu imprez 
w Polsce. Jest to tym bardziej 
prawdopodobne, że organiza-
torzy starają się sprowadzać du-
że „marki”. W tym roku wystąpią 
tam Billy Talent, The Offspring, 
Bastille czy Steve Aoki.

Nie można też zapominać 
o płockim Audioriver dla miłoś-
ników muzyki elektronicznej 
czy Tauron Nowa Muzyka, który 
jest świetnym przykładem tego, 
jak można zrobić znakomitą, ale 
mniejszą imprezę. Jest także nie-
zwykle doceniany i popularny, 
jesienny Soundrive w Gdańsku.

Dobrze i tanio
To tylko przykłady imprez, któ-
re pokazują, że dla chętnych jest 
mnóstwo miejsc do zaliczenia. 
I każdy z festiwali jest realizowa-
ny na naprawdę wysokim pozio-
mie. Zarówno organizacyjnym, 
jak artystycznym.

Trzeba też pamiętać, że ro-
dzime festiwale są najtańsze 
w Europie. Naprawdę: za dwu-, 
trzykrotność ceny pojedynczego 
koncertu można spędzić przy-
jemnie kilka dni, słuchając kilku-
nastu lub nawet kilkudziesięciu 
wykonawców. To się po prostu 
opłaca. Dojazd też nie jest drogi, 
a i nocleg można znaleźć w roz-

sądnej cenie. No, chyba że ktoś 
chce zaznać atmosfery pola na-
miotowego. Warto – serio.

A może Europa?
Jednak nie każdy może mieć 
ochotę jechać w Polskę, bo już 
był na tej czy innej imprezie kil-
ka razy. Wówczas muzyczni tury-
ści mogą wybrać się w festiwalo-
wy eurotrip. Wiadomo – koszty 
rosną, jednak wrażenia są tego 
warte.

Trzeba zaznaczyć, że festi-
wale w Europie Zachodniej są 
bardziej tematyczne, skoncen-
trowane wyraźnie na jednym 
gatunku muzyki. To także dla te-
go, że na zachodzie trochę ina-
czej wygląda świadomość słu-
chaczy. Tam się ich edukuje, 
a nie szprycuje byle czym. U nas, 
żeby znaleźć coś dobrego, trze-
ba szukać samemu. Tam dają 
nam to na tacy...

Trudno wymienić wszyst-
kie wakacyjne propozycje, więc 
w największym skrócie: Reading 
& Leeds, Glastonbury czy Down-
load w Wielkiej Brytanii, Rock 
am Ring i Rock im Park w Niem-
czech, Roskilde w Danii, Pukkel-
pop w Belgii, Hurricane w Niem-
czech, Primavera w Barcelonie. 
A dla tych bogatszych i najbar-
dziej żądnych wrażeń – Coachel-
la w Stanach Zjednoczonych. 
Ponadto festiwale objazdowe, 
jak np. Rock in Rio lub Lollapalo-
oza. Do tego warte uwagi wyda-

rzenia u naszych południowych 
sąsiadów: tygodniowy (!) Sziget 
na Węgrzech i Pohoda na Słowa-
cji. Naprawdę jest z czego wy-
bierać. 

Wakacyjny styl festiwalowy
Dla wielu z nas festiwale stano-
wią istotną część życia. I wie-
lu z nas właśnie „festiwalowo” 
spędza urlopy: nie zwiedzając 
zabytków, ale pola namiotowe 
i sceny oraz odkrywając niezna-
ne wcześniej muzyczne rejony. 
Skąd taki trend? Po prostu dla 
wielu z nas jest to ciekawsze. Ile 
razy można patrzeć w morze czy 
pić drinki w tawernach? Ile razy 
można przechadzać się po sta-
rych uliczkach?

Festiwale dają radość, po-
czucie wolności, przyjemność 
z obcowania z muzyką i – w więk-
szości – z bardzo fajnymi ludźmi. 
A przede wszystkim dają kom-
fort zapomnienia o rzeczywisto-
ści. I to jest właśnie w nich naj-
lepsze. Ponadto za kwotę równą 
cenie dwutygodniowego sma-
żenia się na plaży, można zwie-
dzić wszystkie największe i naj-
ważniejsze rodzime wydarzenia 
albo wybrać dwa, trzy europej-
skie. Wrażenia na pewno będą 
niezapomniane. Gwarantuję, że 
lepsze niż wszystkie wycieczki 
świata.

Festiwale dają radość, poczucie wolności,
przyjemność z obcowania z muzyką

i z bardzo fajnymi ludźmi.

Patryk Gochniewski
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Rozbudowa ulicy Suwak na 
Służewcu stanie się modelo-
wym przykładem współpracy 
sektora prywatnego i publicz-
nego. Przedłużenie jezdni do 
Cybernetyki będzie możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu 
prywatnych firm. To efekt za-
wartego w połowie maja po-
rozumienia między miastem 
a spółką Adgar Poland.

Planowana inwestycja obejmu-
je przedłużenie ulicy Suwak na 
południową stronę ulicy Mary-
narskiej, pod wiaduktem drogo-
wym, wzdłuż torów kolejowych, 
do ulicy Cybernetyki. Jezdnia 
będzie miała po jednym pasie 
ruchu w każdą stronę, zosta-
ną wykonane też drogi rowero-
we i przystanki autobusowe na 
wysokości stacji Warszawa Słu-
żewiec oraz miejsca parkingo-
we. Połączenie usprawni komu-
nikację w tej części biurowego 
Służewca.

Zarządca biur koordynatorem 
i inwestorem
Zgodnie z umową zawartą w po-
łowie maja firma Adgar Polska, 
zarządzająca biurami na Woli, 
Ochocie i Mokotowie, odpowia-
dać będzie za przebieg prac dro-
gowych oraz pozyskanie partne-
rów. Koszt inwestycji szacowany 
jest na 5,5 mln zł. Co warte pod-
kreślenia – wydłużenie ulicy zo-
stanie w całości sfinansowane 
przez prywatne firmy. Poza Ad-
gar Poland głównymi inwesto-
rami są Trinity One (należąca do 
funduszu Revetas Capital) oraz 
Starwood.

 – Podpisanie umowy o współ-
pracy między Miastem Stołecz-
nym Warszawa a prywatnymi in-
westorami to przykład działania 
w modelu partnerstwa publicz-

no-prywatnego. Cieszymy się, że 
są firmy, które podjęły się prze-
prowadzenia i sfinansowania te-
go projektu, pokazując, że zależy 
im na rozwoju tej biznesowej czę-
ści dzielnicy. Warszawa przekaza-
ła część gruntów pod planowa-
ną przebudowę i dzięki takiemu 
współdziałaniu dzielnica zyska in-
westycję, która w połączeniu z re-
alizowaną właśnie modernizacją 
ulicy Marynarskiej, znacząco 

Suwak – miejska ulica 
za prywatne pieniądze

Przebudowa ulicy Suwak. Fot.: materiał prasowy Adgar Poland

Witold Urbanowicz

usprawni komunikację w tej czę-
ści Mokotowa – podkreśla Bog-
dan Olesiński, burmistrz dzielni-
cy Mokotów.

Prywatnie – szybciej
Zaangażowanie partnerów pry-
watnych pozwoli przede wszyst-
kim na znacznie szybsze zreali-
zowanie inwestycji, niezbędnej 

dla poprawy sytuacji komunika-
cyjnej Służewca. W przeciwnym 
razie musiałaby ona czekać w ko-
lejce za innymi ważnymi projek-
tami miejskimi i dzielnicowymi. 
– Dzięki przedłużeniu ulicy Suwak 
oraz połączeniu jej z ulicą Cyber-
netyki kierowcy i rowerzyści zy-
skają dodatkowe możliwości do-
jazdu do budynków biurowych 
i mieszkalnych, co z pewnością 

przełoży się na zmniejszenie kor-
ków w tym rejonie. Zależy nam, 
aby ta dzielnica była dobrze sko-
munikowana z resztą miasta 
i dlatego wraz z partnerami zaan-
gażowaliśmy się zarówno finan-
sowo, jak i operacyjnie w przepro-
wadzenie tej inwestycji. Wierzymy, 
że dzięki takim wspólnym działa-
niom Biznesowy Mokotów będzie 
przyjaznym miejscem – zarówno 
dla pracowników biurowych, jak 

i mieszkańców tej dzielnicy. Liczy-
my także na to, iż nasze działanie 
zachęci innych deweloperów do fi-
nansowego wsparcia tej inwesty-
cji – mówi Artur Filipiuk, dyrektor 
operacyjny Adgar Poland. Pra-
ce mają ruszyć niezwłocznie po 
uzyskaniu przez miasto niezbęd-
nego zezwolenia na realizację in-
westycji drogowej.

Pierwszy krok do poprawy 
komunikacji
Planowane przedsięwzięcie, ko-
nieczne także z punktu widze-
nia firm zarządzających biurami 
bądź realizujących inwestycje na 
sprzedaż, jest niezbędne dla za-
chowania przejezdności przez 
dzielnicę. Już teraz poruszanie 
się po Służewcu jest dosyć kar-
kołomnym zadaniem. Sytuacji 

nie ułatwi realizowana obecnie 
przebudowa ulicy Marynarskiej, 
która ma na celu jej poszerze-
nie. Efektem prac ma być przy-
spieszenie ruchu na tym ciągu – 
jednak odbędzie się to kosztem 
skrętów oraz przejazdów z pół-
nocnej na południową część Słu-
żewca.

Wydłużoną ulicą Suwak bę-
dzie można dojechać do Kon-
struktorskiej. To także wstęp do 

dalszej poprawy układu komu-
nikacyjnego. Analizy, co ma od-
zwierciedlenie w wieloletnich 
planach dzielnicy, przewidują 
dalsze przedłużanie ulicy – do 
Woronicza po północnej stro-
nie i do Bokserskiej po stronie 
południowej. Sama ulica Woro-
nicza ma zostać natomiast wy-
dłużona na drugą stronę torów 

– do Żwirki i Wigury, zapewnia-
jąc nowe, wygodne połączenie 
z Ochotą.

Suwak to nie różdżka
Warto jednak pamiętać, że jedna 
ulica Suwak nie rozwiąże – jak za 
dotknięciem magicznej różdżki 
– wszystkich problemów komu-
nikacyjnych biurowej dzielnicy. 
Samochodów w tym rejonie już 
teraz jest za dużo.

Samo wydłużanie czy po-
szerzanie ulic nie jest rozwiąza-
niem, nie tylko z uwagi na brak 
miejsca, ale też ze względu na 
wątpliwe efekty. Auta i tak utkną 
na skrzyżowaniach i światłach, 
które determinują przepusto-
wość całego układu komuni-
kacyjnego, bądź po prostu nie 
będą miały gdzie zaparkować. 
Wieloletnie doświadczenia z in-
nych miast na świecie pokazu-
ją też wyraźnie, że poszerzone 
drogi niekoniecznie przyczynia-
ją się do rozłożenia ruchu, gdyż 
mogą również go wzmóc i przy-
ciągnąć nowy.

Kolejny czynnik, który wpły-
nie na sytuację komunikacyjną 
tego obszaru, to dalsza zabu-

dowa. Według prognoz, w ciągu 
dwudziestu kilku lat Służewiec 
będzie miał dwa razy więcej 
mieszkańców i o 2/3 więcej pra-
cowników.

Może jednak metrem?
Niezwykle istotne jest, żeby in-
westycje drogowe były przemy-
ślane i faktycznie rozwiązywały 
problemy komunikacyjne, a nie 
tylko przyciągały nowy ruch. 
Trzeba też pogodzić się z fak-
tem, że poruszanie się samo-
chodem w tym miejscu praw-
dopodobnie nigdy nie będzie 
wygodne. Długofalowym roz-
wiązaniem są więc inne sposo-
by przemieszczania się, w tym 
wydajny system transportu pub-

licznego.
Dobrze pokazują to przykła-

dy światowych dzielnic bizne-
sowych, które odniosły sukces 
i są wyznacznikiem atrakcyj-
nej przestrzeni do pracy. Warto 
spojrzeć na Docklands w Lon-
dynie – ten obszar dawnych 

Przedłużenie ulicy Suwak to niejedyne
 działania mające na celu poprawę dojazdów
 do Mordoru. Ratusz planuje w tym rejonie m.in.

 przedłużenie ul. Woronicza, poszerzenie
 Marynarskiej oraz inwestycje tramwajowe.

doków zamienił się w prawdzi-
we centrum finansowe. Od lat 
80. XX w., gdy planowano za-
gospodarowanie tego obszaru, 
przewidziano równocześnie re-
alizację lekkiej kolei szybko do-
wożącej pracowników do biur. 
Powodzenie przedsięwzięcia 
okazało się tak duże, że trzeba 
było wymienić pociągi na więk-
sze i dociągnięto linię metra, a w 
najbliższych latach zostanie tam 
otwarta stacja kolei średnicowej 
(swego rodzaju metra regional-
nego).

Innym przykładem jest Mos-
kwa, kojarzona często z ogrom-
nymi ulicami i sporym ruchem 
samochodowym. W moskiew-
skim „City” w zeszłym roku odda-
no do użytku stację kolei obwo-
dowej (szybkiej kolei miejskiej), 
której pociągi kursują w szczy-
cie co 5 minut. Trwa też budowa 
kolejnej stacji dla trzeciej w tym 
obszarze linii metra.

Potrzebne przepustowe ulice 
w partnerstwie
Przepustowe ulice są potrzebne 
w każdym mieście, niezależnie 
od polityki komunikacyjnej. Dla-
tego zaangażowanie prywatnych 
partnerów w realizację przedsię-
wzięć wykraczających poza in-
westycje stricte biurowe cieszy 
– tym bardziej, że przedłużenie 
ulicy Suwak, finansowane przez 
prywatne firmy, to wciąż jeden 
z nielicznych przykładów tego 
typu projektów w Polsce. Nato-
miast na Zachodzie taka współ-
praca od dawna jest standardem 
– firmy dokładają się także do cał-
kiem sporych inwestycji, jak linie 
tramwajowe czy stacje metra. Ta-
kie działanie leży po prostu w in-
teresie wszystkich stron.

Oby przykład Suwaka ot-
worzył pole do kolejnych, prze-
myślanych inwestycji miejskich, 
realizowanych w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego. 
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Ciągły hałas w open space, de-
adline za deadlinem, na biur-
ku stos papierów do zrobienia 
na wczoraj, a za plecami szef, 
który pogania i dorzuca swoje. 
Masz dość? Nie masz chwili dla 
siebie, nie mówiąc o możliwo-
ści odstresowania się i wycisze-
nia? A przy tym czujesz, że je-
śli tego nie zrobisz twoja głowa 
eksploduje? Na ratunek przy-
chodzą... sklepy zabawkowe!

Fidget spinner to według ma-
gazynu „Forbes” najbardziej roz-
chwytywany gadżet 2017 roku. 
Stąd przewidywania, że odniesie 
większy sukces niż zeszłoroczna 
aplikacja Pokemon GO. Powstał 
jako zabawka dla dzieci, jednak, 
jak się okazuje, dorośli również 
chętnie po niego sięgają.

O co chodzi? Fidget spinner 
to mały przedmiot, najczęściej 
w kształcie trzyskrzydłowego 
śmigła. Umieszcza się go pomię-
dzy palcami i wprawia w ruch, 
a kiedy się już to zrobi, zabawka 
będzie wirowała przez całe dwie 
minuty. Na czym polega feno-
men kręcącego się gadżetu? Po-
noć wpatrywanie się w wirujące 
ramiona uspokaja, relaksuje i wy-
cisza. Mało tego: niektórzy uwa-
żają, że Fidget spinner może po-

móc w rzucaniu palenia – kiedy 
masz ochotę na papierosa, zaj-
mij ręce wirującym krążkiem!

Nie taka nowość
Choć gadżet powstał dla dzie-
ci, dorośli również po niego się-
gają, a niektóre stołeczne sklepy 
zabawkowe donoszą, że w ostat-
nim czasie sprzedają głównie 
Fidget spinner. Pewnie jeste-
ście ciekawi, jaka korporacja stoi 
za tym hitem sezonu? Zabaw-
ka właściwie nie jest nowością, 
ponieważ powstała już w latach 
90., a wymyśliła i opatentowała 
ją Catherine Hettinger z Florydy, 
która obecnie ma 62 lata.

Catherine chorowała wte-
dy na ciężką chorobę, która zna-
cząco osłabiała pracę jej mięśni. 
Niestety, choroba uderzyła wte-
dy, kiedy Catherine wychowy-
wała swoją małą córkę. Ponieważ 
chciała uczestniczyć w zaba-
wach, a nie miała na to siły, wy-
myśliła zabawkę, która nie wy-
magała od niej żadnego wysiłku 
fizycznego. Tak powstał pierwszy 
prototyp Fidget spinner.

Jednak tegoroczna popu-
larność kręcącej się zabawki nie 
wzbogaci jej pomysłodawczyni. 
Catherine co prawda opatento-

wała ją i próbowała promować, 
ale nikt na poważnie się tym nie 
zainteresował. Autorka w 2005 r. 
zrezygnowała z ochrony pomy-
słu, ponieważ nie było jej stać na 
coroczną opłatę patentową.

Gadżet nie leczy!
Teraz rozmaite warianty gadże-
tu mogą produkować właściwie 
wszyscy, co skwapliwie wykorzy-
stują liczne firmy. Obecnie nie-
mal każdy sklep zabawkowy ma 
w swojej ofercie Fidget spinner. 

Za to cudeńko, które ma uwol-
nić nas od stresu i rozkojarzenia, 
zapłacimy ok. 9-10 zł. Niektó-
rzy utrzymują nawet, że gadżet 
posiada właściwości terapeu-
tyczne. Sprzedawcy twierdzą, 
że może np. wspomagać lecze-
nie nałogowych palaczy, relaks 
korpo-szczurów, łagodzić obja-
wy ADHD oraz chorób pokrew-
nych z autyzmem. Jednak do tej 
pory nie opublikowano żadnych 
wiarygodnych badań, które po-
twierdzałyby te twierdzenia. 

Zamiast papieroska 
i na uspokojenie
Nie wiemy, jak zabawka się 
sprawdza w przypadku leczenia 
konkretnych jednostek choro-
bowych, jednak w jej wyciszają-
cą rolę jesteśmy w stanie uwie-
rzyć.

Nie od dziś wiadomo, że 
przerwy w różnych zajęciach 
i chwilowe zajmowanie naszego 
umysłu czymś zupełnie innym, 
dają nam wytchnienie i szansę 
na zebranie sił. Mało tego – spe-
cjaliści doradzają robienie sobie 
krótkich i regularnych przerw na 
odpoczynek w trakcie dnia pra-
cy. Dzięki temu można zacho-
wać energię na dłużej.

Tak więc może następnym 
razem zamiast na papieroska, 
wyskoczycie na pokręcenie 
Fidgetem? Tylko sobie wyob-
raźcie: ogromne open space 
wypełnione zrelaksowanymi 
pracownikami, wszyscy szczęś-
liwi i uśmiechnięci. W powie-
trzu panuje spokój i harmonia. 
Każde biurko wyposażone na 
stałe w Fidget spinner, na wy-
padek, gdyby ktoś zapomniał 
własnego. Przecież to byłby ide-
ał! Każdy przejaw zdenerwowa-
nia gaszony byłby w zarodku 

super uzdrawiającą, wirującą 
zabawką, która zawsze byłaby 
pod ręką.

Albo taka scenka: podcho-
dzi do was wściekły szef i już 
ma zacząć reprymendę, gdy do-
staje w ręce krążek, który usy-
pia w nim wszystkie złe emocje. 
Wpatrzony w kółeczko szef tra-
ci purpurę z policzków i z uśmie-
chem na twarzy udziela spokoj-
nie i uprzejmie feedbacku...

Fidget jak Pokemon?
Bez względu na to, czy wiru-
jąca zabawka ma właściwości 
leczniczo-kojące czy też są one 
wyłącznie wymysłem zdolnych 
marketingowców, jedno jest 
pewne: to się sprzedaje. Sklepy 
zabawkowe przeżywają praw-
dziwe oblężenie. Tak więc mo-
żemy się spodziewać, że nie-
bawem ulice zaleją tłumy osób 
z wirującymi cudami w dło-
niach. Kto wie, może ten trend 
przyjmie tak ogromne rozmiary, 
jak zeszłoroczne szaleństwo Po-
kemon GO? Byleby tylko Fidget 
spinner nie był przyczyną tylu 
wypadków, co gra z fantastycz-
nymi stworzonkami.

Majka Rzewuska

Z
es

tre
sowany? Zakręć

Fidget spinn

er
!



www.glosmordoru.pl 5GŁOS MORDORU

REKLAMA

UCIEKINIER Z MORDORU

Urszula Kamińska: 

Izabela Marczak: Ma Pani po-
nad dziesięcioletnie doświad-
czenie w pracy w korporacjach. 

Realizowała Pani projek-
ty dla takich klientów jak m.in. 
KGHM Polska Miedź, Credit Agri-
cole, Bombardier, CEDC, Jim Be-
am Global, Tesco, Pfizer czy Pliva 
Teva. Odnosiła Pani sukcesy ja-
ko manager działów sprzedaży, 
eventów, specjalista w dziedzi-
nie pozyskiwania klientów, new 
business director, co zatem spra-
wiło, że porzuciła Pani korporze-
czywistość?
Urszula Kamińska: To była chwi-
la. Moment przebudzenia. Dwa 
lata temu wybraliśmy się z mę-
żem w podróż poślubną do Fran-
cji. Podczas zwiedzania trafiliśmy 
na amerykański cmentarz woj-
skowy w Normandii. Zobaczy-
łam tam tysiące równo ustawio-
nych białych krzyży – ten widok 

Świat mi sprzyja
nagle coś we mnie głęboko po-
ruszył. Pomyślałam wtedy: „Żyję 
w czasach i w kraju, gdzie kule 
nie świszczą mi nad uchem, nie 
muszę walczyć o przeżycie, nikt 
mi nie mówi, co mam robić. To, 
co czynię ze swoim życiem, za-
leży tylko ode mnie. Żyję w cza-
sach pokoju, a życie faktycznie 
oddałam w ręce kogoś innego. 
Pozwalam rządzić nim komuś, 
kto mieni się moim szefem. Go-
dzę się na stres i ocenianie przez 
innych, na wtłaczanie w schema-
ty, kontrolowanie”. Tamtego dnia 
na cmentarzu zrozumiałam, że 
już tak nie chcę. Powiedziałam 
mężowi: „Będę malarką”. I zaczę-
łam budować swoje nowe życie 
poza Mordorem.
Nie wróciła już Pani do pracy 
w korpo?

Wróciłam na chwilę, tylko 
po to, by dokończyć wszystkie 

sprawy i zamknąć ten rozdział 
z czystym sumieniem. Ale w za-
sadzie od razu zaczęłam szukać 
miejsca na pracownię malarską. 
Niemniej samo podjęcie decyzji 
nie oznaczało, że błyskawicznie 
oderwałam się od dawnego ży-
cia. To był proces. Wiele lat pracy 
w systemie korporacyjnym robi 
swoje. Pojawiają się nawyki, któ-
re trudno od razu zmienić. Tak 
więc, gdy już znalazłam miej-
sce dla swojej nowej działalno-
ści i zaczęłam malować, często 
miałam do siebie pretensję, że 
np. zaczynam o godz. 12, a nie 
o 9, że czas mi się rozłazi, że pra-
cuję za mało. Demontaż daw-
nych struktur myślowych trochę 
potrwał. 
W wywiadach często zazna-
cza Pani, że jest samoukiem, 
że nie kończyła Pani ASP. Czy 
w związku z tym nie obawia-

ła się Pani porażki w nowym 
zawodzie?

Były wątpliwości, ale i wiel-
ka potrzeba zmiany. Zmiany, 
która pozwoli mi poczuć, że 
„to jest moje życie” i że prze-
żywam je tak, jak bym chciała. 
Przyznam, początki były trud-
ne. Okazało się na przykład, że 
pracownia, którą wynajęłam, 
nie była ogrzewana. Malowa-
łam w temperaturze 10°C, roz-
grzewając się nieustannie gorą-
cą herbatą i chuchając w dłonie. 
Zaczęły nachodzić mnie obawy 
czy moja decyzja nie była po-
chopnym skokiem na główkę 
– i na dodatek do pustego ba-
senu.

Ale właśnie wtedy odwie-
dził mnie kolega, który chciał 
kupić jeden z obrazów. Zoba-
czył jak marznę i zaproponował 
mi miejsce na pracownię u sie-
bie, bo akurat na podwórku za 
garażem miał lokal, który ideal-
nie się do tego nadawał. Poczu-
łam wtedy, że świat mi sprzyja, 
że nie powinnam zadręczać się 
wątpliwościami i że idę w odpo-
wiednim kierunku. Dziś wszyst-
ko wskazuje na to, że tak właś-
nie jest.
Nie tęskni Pani za korporacją?

Nie. Ale też nie żałuję tamte-
go czasu. Praca w kopro ma wie-
le plusów. Tam ma się wszystko 
zagwarantowane: opiekę zdro-
wotną, siłownię, lunch, kawę, 
herbatę, świeżo wyciskane so-
ki, komputer, służbową komór-
kę i wiele innych udogodnień. 
Nie trzeba się martwić księgo-
wością, ma się możliwość dar-
mowego doszkalania się, dobrą 
pensję, premie.

Dziś, gdy sama sobie jestem 
pracodawcą, również sama mu-
szę zadbać o to, co w korpo mia-
łam z miejsca w pełnym pakie-
cie. Teraz muszę być sobie sama 
HR-owcem, PR-owcem, marke-
tingowcem, człowiekiem od za-
kupów, od budowania relacji 
z klientem, wytwórcą. Ale coś 
za coś.

Właśnie: co Pani zyskała roz-
poczynając karierę malarki?

Wolność. Mimo wielu zalet 
pracy w korporacji, człowiek jest 
tam jednak wyłącznie trybikiem 
w wielkiej machinie. Jak ten try-
bik się zepsuje, nikt nie ma opo-
rów, by wymienić go na inny mo-
del. Nieustannie wciskają tam 
pracownika w pewne oczeki-
wania i formy zachowania. Trze-
ba się bezwzględnie dopasowy-
wać, wykonywać polecenia. Ja 
natomiast zawsze byłam non-
konformistką i lubiłam działać 
nieszablonowo. Niektórzy z mo-
ich szefów to rozumieli, inni nie, 
ale ja i tak działałam po swojemu 
i zazwyczaj wychodziło to firmie 
na dobre. Niemniej trzeba się by-
ło naszarpać, stawać okoniem, 
mierzyć się z krytyką. W korpo nie 
ma wiele miejsca na indywidua-
lizm, korpo nie obchodzi twoje 
życie po pracy, twoje pasje. Liczy 
się optymalizacja i wydajność, 
działanie zgodnie z procedura-
mi. Z czasem człowiek zaczyna 
się dusić. Jako malarka sama ste-
ruję swoim czasem i energią. Nie 
czyha nade mną groźba zwolnie-
nia. Realizuję swoje marzenie, by 
własną pracą i życiem coś po so-
bie zostawić. Wreszcie czuję, że 
zmierzam w dobrym kierunku. 
Czy umiejętności nabyte w po-
przednich miejscach zatrud-
nienia teraz się przydają?

Bardzo. Ponieważ działałam 
głównie w obszarze sprzedaży 
i budowania długofalowych re-
lacji z klientem, obecnie wyko-
rzystuję umiejętności z tego ob-
szaru, by budować swoją markę.
Udaje się?

Nie mogę narzekać. Choć 
niektórzy mówią, że z malarstwa 

nie da się wyżyć, ja jestem za-
dowolona. Wkrótce organizuję 
swoją dużą wystawę. Większość 
obrazów, które na niej pokażę, 
jest już sprzedana. W przyszłości 
marzy mi się wystawa we Francji, 
więc doskonalę swój język fran-
cuski oraz pracuję nad rozwojem 
stylu malarskiego. 
Który już dziś porównywany 
jest do twórczości Tima Burto-
na i Andy Warhola, z widocz-
nymi wpływami secesji i kubi-
zmu...

Nie mnie to oceniać. Nie-
wątpliwie mój styl wymaga ode 
mnie jeszcze wiele pracy. Wciąż 
się uczę. Na szczęście mam wo-
kół siebie mnóstwo dobrych 
dusz – ludzi, którzy mnie wspie-
rają na mojej drodze i pomaga-
ją realizować marzenia. Istot-
ni są także ludzie, którym moja 
sztuka się podoba na tyle, że 
gotowi są za nią płacić. Choć 
zdaję sobie sprawę, że pewnie 
dyplomowani malarze mieliby 
mi parę gorzkich słów do po-
wiedzenia.
Beksiński też był samoukiem...

O, więc i dla mnie chyba 
jest nadzieja (śmiech). Gdy po 
powrocie z Francji powiedzia-
łam mamie, że zamierzam być 
malarką, ta zapytała ze swoim 
angielskim humorem: „Jak Niki-
for?”. Do tej pory śmiejemy się 
wspominając to zdarzenie. Nie, 
nie chcę być jak Nikifor, chcę 
być jak Urszula Kamińska... po 
prostu. I mam mocne postano-
wienie, by podążać moją włas-
ną drogą, nie bacząc na prze-
ciwności.

Izabela Marczak

Masz lub znasz kogoś kto wybił się z korpo 
i poszedł na swoje? Zgłoś go lub ją do naszej sekcji! 

Napisz na redakcja@glosmordoru.pl
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Robota tylko dla robotów.
Nawet białe kołnierzyki nie są bezpieczne
Kasy samoobsługowe, cał-
kowicie zautomatyzowane 
linie produkcyjne oraz ma-
szyny wykonujące za nas 
domowe obowiązki na stałe 
wpisały się w naszą codzien-
ność. Robotyzacja zagra-
ża miejscom pracy w coraz 
większej liczbie branż. Na 
własnej skórze już od daw-
na odczuwają ją pracownicy 
fizyczni. Okazuje się jednak, 
że w dalszej perspektywie 
trend może zagarnąć zupeł-
nie nowe obszary.

Roboty coraz częściej zastępują 
człowieka w prostych czynnoś-
ciach, co sprawia, że już teraz 
wiele zawodów poszło w za-
pomnienie. Jednak wydawać 
by się mogło, że profesje wy-
magające bardziej kreatywne-
go myślenia lub umiejętności 
interpersonalnych są niezagro-
żone robotyzacją. Nic bardziej 
mylnego. Maszynom z pomo-
cą przychodzi sztuczna inteli-
gencja (AI – ang. artificial intel-
ligence).

W Japonii jutro jest już dziś
Zastępowanie pracowników 
umysłowych przez maszyny 
wyposażone w sztuczną inteli-
gencję staje się faktem w Kraju 
Kwitnącej Wiśni, który od dawna 
boryka się z problemami demo-
graficznymi. ONZ prognozuje, że 
do 2100 r. liczba Japończyków 
spadnie o 44 mln. Co więcej, aż 
35 proc. z nich będzie wówczas 
miało powyżej 65 lat.

Kraj ten, w przeciwieństwie 
do państw europejskich, nie za-
mierza jednak łatać dziur imi-
grantami. Japończyków pra-
cujących na przyrost PKB mają 
zastąpić maszyny – i nie doty-
czy to wyłącznie pracowników 
fizycznych.

Jak donosi amerykański por-
tal Quartz, japońska firma ubez-
pieczeniowa Fukoku Mutual 
Life Insurance jeszcze w tym ro-
ku planuje oprogramowaniem 
IBM Watson Explorer zastąpić 
34 specjalistów zajmujących się 
ubezpieczeniowymi odszkodo-
waniami specjalnymi.

Rewolucja ma uderzyć tak-
że w rynek usług medycznych. 
Tu sztuczna inteligencja zajmie 
się m.in. skanowaniem szpital-
nych dokumentów potrzebnych 
do ustalenia warunków odszko-
dowania, komputerową anali-
zą historii leczenia pacjentów 
oraz historii urazów. Wszytko to, 
aby przyspieszyć proces wypła-
ty odszkodowań. Fukoku Mutu-
al Life szacuje, że zastosowanie 
sztucznej inteligencji zwiększy 
produktywność firmy o 30 proc.

Automatyzacja 
obejmie cały świat
Zbadania tendencji do zastępo-
wania ludzi przez maszyny pod-
jął się w na początku ubiegłego 
roku – we współpracy z naukow-
cami – City Bank. Z finałowego 
raportu wynika, że w USA auto-

matyzacją zagrożonych jest aż 
47 proc. miejsc pracy, natomiast 
w Wielkiej Brytanii już „tylko” 35 
proc. Z kolei w Chinach aż 77 
proc. miejsc pracy może zostać 
przejętych przez maszyny.

Jakie zawody 
znikną najpierw?
Na to pytanie odpowiedzi szu-
kali w ubiegłym roku amery-
kańscy specjaliści. Wówczas 
Biały Dom opublikował raport 
„Sztuczna inteligencja, automa-

tyzacja i ekonomia”. Przeanali-
zowano w nim wpływ roboty-
zacji (zastępowania ludzi przez 
maszyny) na rynek pracy. Zda-
niem naukowców stopień ro-
botyzacji będzie ściśle skorelo-
wany z wysokością zarobków 
w danej branży. Przyszłość za-
wodów słabiej płatnych, które 

z reguły opierają się na powta-
rzalnych czynnościach, wydaje 
się być przesądzona. Maszyny 
są szybsze od ludzi, nie mylą się 
i nie męczą. Mogą wykonywać 
pracę wymagającą dużej siły fi-
zycznej i działać w warunkach 
niebezpiecznych dla człowieka.

Do odważnych wniosków 
doszli badacze z uniwersytetów 
Oksford i Yale. Zespół ekspertów 
zapytał o przyszłość poszczegól-
nych zawodów ponad trzystu 
naukowców zajmujących się AI.

Według ekspertów w pierw-
szej kolejności o swoją pracę 
mogą zacząć się martwić oso-
by zajmujące się tłumaczenia-
mi z języków obcych oraz te 
zawodowo posługujące się sło-

wem. Prognozy przewidują, że 
sztuczna inteligencja już za sie-
dem lat dokona precyzyjne-
go przekładu z jednego języka 
na drugi. W 2026 r. AI napisze 
za człowieka wypracowanie na 
poziomie liceum, a w roku 2049 
będzie w stanie tworzyć książ-
kowe bestsellery.

Zdaniem naukowców w ro-
ku 2053 roboty lepiej od ludzi 
będą w stanie przeprowadzić 
każdy zabieg chirurgiczny, a już 
za 120 lat sztuczna inteligencja 
zastąpi wszystkie dotychczaso-
we zawody wykonywane przez 
człowieka.

Humanista kontra maszyna
Wydaje się, że w przyszłości 
o swoje zatrudnienie nie będą 
musiały się martwić jedynie oso-
by ściśle związane z produkcją, 
naprawą lub konserwacją robo-
tów i systemów informatycznych. 
Ci, którzy będą mogli pochwa-
lić się analitycznym umysłem po-
winni odnaleźć się w nowej zro-
botyzowanej rzeczywistości.

A co z humanistami? Tym 
pozostaje jedynie pracować nad 
własnym twórczym warszta-
tem, aby skutecznie konkuro-
wać z maszynami. Istnieje po-
nadto duża szansa, że roboty 
– choć nieomylne i niestrudzo-
ne – w dziedzinie kultury, sztu-
ki i wszelkiego myślenia abs-
trakcyjnego nie posiądą prędko 
twórczego pierwiastka, który 
wyróżnia naszą rasę.

Leszek Rudziński

W 2137 r. będziemy mogli konkurować
ze sztuczną inteligencją jedynie
w myśleniu abstrakcyjnym i sztuce.
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Nowe przedszkole przy Domaniewskiej
Wszyscy rodzice doskonale wiedzą jak ciężko jest znaleźć odpowiednie przedszkole w odpowiedniej lokalizacji. Połączenie tych 
dwóch aspektów jest trudne zwłaszcza dla osób pracujących w Mordorze. I właśnie z myślą o takich rodzicach powstało w maju no-
we przedszkole For Fun przy Domaniewskiej 37a. Postanowiliśmy o nim napisać, bo ma nie tylko idealną lokalizację, ale również 
bardzo ciekawy program.

Dawniej przedszkole miało 
głównie zapewniać opiekę nad 
dziećmi w czasie, gdy ich ro-
dzice pracowali. Obecnie od ta-
kich placówek wymaga się zde-
cydowanie więcej. Rynek pracy 
jest bardzo agresywny i wyma-
gający, a to oznacza, że już na 
etapie nauki przedszkolnej po-
winniśmy, jako rodzice, zadbać 
o odpowiednią edukację na-
szych dzieci.

Założyciele przedszkola 
For Fun doskonale zdają sobie 
sprawę z tego jakie wyzwania 
czekają w przyszłości na ich 
wychowanków, dlatego cały 
program, zajęcia dodatkowe, 
a nawet wystrój przedszko-
la jest świadomie zaplano-
wany w najmniejszym szcze-
góle. Przede wszystkim jest 
to przedszkole dwujęzyczne. 
I nie oznacza to, że dzieci mają 
kilka razy w tygodniu zajęcia 
językowe. W For Fun każdego 

dnia, przez cały dzień z dzieć-
mi przebywa native speaker. 

Drugą ważną umiejęt-
nością na miarę na-
szych czasów, 
są kompeten-
cje kompu-
terowe. 
Właśnie 
dlatego 
przed-
szkole 
uwzględ-
niło 
w swoim 
programie 
naukę kodo-
wania.

Dziec i ,  k tóre 
przejdą w okresie przed-
szkolnym taki kurs z pewno-
ścią będą miały ułatwiony start 
w przyszłość, która zapowiada 
się na zdominowaną nowymi 
technologiami. 

Poza tym w ramach pod-
stawowego programu (istnieje 

również możliwość dokupienia 
dodatkowych zajęć) znajdują 

się: zajęcia ruchowe, 
z rytmiki, za-

bawy z ele-
mentami 

się wydawać, że jest to najmniej 
ważny element. Nic bardziej 
mylnego. Sale zostały zapro-
jektowane w minimalistycznym 
stylu i przybrane w łagodne ko-
lory. Zabieg taki zastosowano, 

by nie rozpra-

datkowo w każdej sali jedna 
ze ścian pozostaje do dys-
pozycji dzieci. Kto z nas 
w dzieciństwie nie 
marzył o malowa-
niu na ścianach? 
W For Fun dzie-
ci mogą robić to 
bez obaw o kon-
sekwencje. 

Program pro-
w a d z o n y  j e s t 
zgodnie z nowator-
ską metodą zielonego 
ołówka. Co to oznacza? 
W tradycyjnym nauczaniu na-
cisk nastawiony jest na podkre-
ślanie błędów. Przypomnijmy 
sobie zeszyty z podstawówki, 
które były zakreślane na czer-
wono przez nauczycieli w miej-
scach błędów. Takie działanie 
zwracało uwagę na to co ro-
biliśmy źle. W nowej metodzie 
podkreśla się zielonym kolorem 
te elementy, które zostały wy-
konane poprawnie. To nie tylko 
buduje pewność siebie ale rów-
nież kieruje uwagę malucha na 
to co jest wykonane prawidło-
wo, a dzięki temu łatwiej zapa-
miętać poprawne wersje. 

W For Fun można skorzy-
stać też z Klubu Malucha i wy-
kupić np. pakiet 10 godzin. Klub 

funkcjonuje w tygodniu, w week-
endy oraz w okresie wakacyj-
nym. Przedszkole czynne jest od 
7.30 do 18.30. Niestety, są tylko 
54 miejsca i zostało jeszcze kilka 
wolnych – więc jeśli ktoś z Was 
wciąż szuka przedszkola dla swo-
jego malucha, musi się spieszyć. 
Do końca czerwca w każdą środę 
i sobotę (w godz. 12-19) organizo-
wane są dni otwarte, więc można 
zajrzeć i przekonać się samemu.  

szać uwa-
gi dzieci, które, 

gdy są „atakowane” dużą ilością 
bodźców zewnętrznych, mają 
problemy z koncentracją. Do-

integracji 
sensorycznej, zaję-
cia terapii ręki, zajęcia 
z ceramiki czy zajęcia pla-
styczne, wzbogacone lekcjami 
z historii sztuki. 

Wspomniałam również 
o wyjątkowym wystroju. Może 

www.for-fun.eu  

tel. 5
19 

47
 5

5 
44
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Ela weszła do naszego biura 
2 marca około godziny 8 rano, 
natomiast turbofeminizm po-
jawił się za nią tego samego 
dnia, dokładnie o 8.15. I było 
to istne wejście smoka, a właś-
ciwie wejście smoczycy.

Bo Ela, nasza nowa „PieM-
ka”, już na samym początku ka-
zała sobie sfeminizować blachę 
(tabliczkę z nazwą stanowiska). 
Miała tam napisane „project 
manager”, co w jej ocenie było 
bezpośrednią realizacją patriar-
chalnego dyskursu przemoco-
wego. Zatem uskuteczniając fe-
ministyczną ideę klasowej walki 
o równościowość, sprawiła so-
bie blachę z napisem „project 
menadżerka”. 

Nowy słownik/ 
nowa słownika
Tego samego, pamiętnego 
dnia, za sprawą Eli natural-
nie, mój słownik poszerzył się 
o kilkadziesiąt nowych wy-
razów typu: gościni, kierow-
czyni, diamat (materializm 
dialektyczny), beklesz (ostry 
sprzeciw) czy nawet seksłor-
kerka – bo Ela nie bała się żad-
nego tematu i już na pierw-
szym branczu wyłożyła całą 
swą wizję ideologii ruchu fe-
ministycznego, podkreślając 
konieczność walki z powszech-
ną dziś nierównością płci i sek-
sizmem, za które odpowiada 
panujący obecnie patriarchal-
ny hiperkapitalizm. Słuchali-
śmy tego w skupieniu, jakoś 
bez większej chęci na włącze-
nie się do dyskusji.

REKLAMA

Turbofeminizm
i korzyści z niego płynące
Szanowni pracownicy i pracownice korpo, równościowość nadchodzi i prędzej czy później przyj-
dzie też do waszego biura. Tak więc, byście wiedzieli, jak  uniknąć niepotrzebnego faux pas, spe-
cjalnie dla was: pouczająca historia mojego pierwszego biurowego kontaktu z turbofeminizmem.

Tomasz Rot

Marksizmy za 8 tysi
Kiwałem głową i patrzyłem na 
wysportowaną sylwetkę Eli, na 
jej idealnie dopasowane czar-
ne spodnie w kant, jeszcze le-
piej dobraną marynarkę, białą 
bluzę lekko eksponującą dekolt 
i subtelny makijaż na ide-
alnej wręcz cerze. 
Cóż – typowa wo-
jowniczka o god-
ność biednych 
i uciśnionych (któ-
ra do ręki bierze 
8 tysi miesięcznie 
plus karta multisport, 
ajfon na abonament 
bez limitu i inne gadże-
ty patriarchalnego hiper-
kapitalizmu). A sądząc 
po mnogości jej 
wakacyjnych 
f o t e k  n a 
fejsie, gdzie 
paraduje 
w ekskluzywnych ubrankach, 
w ekskluzywnych hotelach, 
w ekskluzywnych kurortach, 
w najdalszych zakątkach świata, 
nie przekazywała tych wszyst-
kich benefitów na walkę klas czy 
inne tego typu marksizmy.

Cóż, osobiście wiedziałem 
tylko o jej jednym – regularnie 
uskutecznianym – „zaangażo-
wanym wydatku”, o którym ra-
czyła nas poinformować pod-
czas rzeczonego branczu, czyli 
o miesięcznej składce w kwocie 
5 zł w związku z przynależnością 
do pewnej „jedynej lewicowej 
partii w Polsce”, której zasilenie 
szeregów nam bardzo polecała, 
gdyż „inne korpo jest możliwe”.

Ideologia i praca
Po tym pamiętnym branczu za-
dawałem sobie tylko jedno py-
tanie, a mianowicie – „co ona 
tu do cholery robi?”. Jest wszak 
„PieMką” w hiperkapitalistycznej 
korporacji, która specjalizuje się 
w robieniu reklam (konsumpcjo-

nistycznych i patriarchalnych) 
dla innych hiperkapitalistycz-

nych korporacji i to 

za duże (neoliberalne) pieniądze. 
Jeszcze pierwszego dnia podej-
rzewałem, że zatrudnienie ta-
kiej osoby jak Ela, w takiej korpo-
-firmie i to na takim stanowisku, 
to musi być jakaś pomyłka. Lecz 
później okazało się, że ta mark-
sistowska turbofeministka jest 
najlepszym PieMem (tfu! PieMe-
ką) z jakim/jaką przytrafiło mi się 
współpracować. Świetnie zarzą-
dzała zespołem, miała genialne 
pomysły, szybko reagowała na 
każdą nową sytuację.

„I nie mów do mnie mała”
Jednak trzeba było się do niej 
trochę przyzwyczaić. Bo… Ela 
przepuszczała wszystkich face-

tów w drzwiach, kobiety zazwy-
czaj też, nawet młodsze od sie-
bie (a Ela miała 32 lata, o czym 
nas poinformowała już pierw-
szego dnia na pamiętnym bran-
czu, a zrobiła to, bo wstydzenie 
się wieku to wynik patriarchal-
nej opresji). No i jeszcze te ge-
sty… Ela miała mocny uścisk 
dłoni, którym raczyła wszyst-
kie kobiety i mężczyzn w biurze. 
Gdy ktoś chciał jej ustąpić miej-
sca, tylko klepała takiego osob-
nika po plecach, informując, iż 
nie jest połamanym staruchem, 
tylko kobietą, więc łaski bez. Po-
za tym miała indywidualny cate-
ring (wegański) i trochę tym bu-
rzyła poczucie wspólnotowości 

na przerwach, ale cóż – jeśli ją na 
to stać (a nie jest to najtańsze je-
dzenie, wręcz przeciwnie), to co 
mi do tego.

Czaruś przodem
Co ciekawe, jej najlepszym 
ziomkiem stał się największy 
oblech w całej korpo, czyli Cza-
ruś. Czaruś, który trochę miał 
problemy z piciem i trochę cho-
dził na dziwki, czyli – jak to się 
później wszyscy od Eli dowie-
dzieliśmy – na „seksłorkerki”. 
Bo Czaruś – co powinienem tu-
taj podkreślić – był oblechem 
przede wszystkim w swej apary-
cji i obyciu towarzyskim. Dlate-
go też to właśnie on praktycznie 

z dnia na dzień zaakceptował 
„obyczajowe” zmiany, jakie 
wprowadziła Ela. Pchał się przed 
nią w drzwiach, przybijał jej pio-
nę na przywitanie, nie miał żad-
nych oporów, by nad nim stała, 
gdy sam wygodnie siedział. Na-
tychmiast wprowadził do swo-
jego języka dżenderowe neo-
logizmy Eli, bo to go po prostu 
śmieszyło, a on lubił robić sobie 
bekę z koleżanek. Czaruś…

Ten głupi troglodyta oka-
zał się prawdziwym feministą! 
No, a gdy się jej zwierzył z tego, 
że co tydzień wybiera sobie (za 
ok. dwie stówki) inną dziewczy-
nę z portalu „odloty” lub „rok-
sa” i trochę go to boli, bo nie 
wie, czy to gest feministycz-
ny, Ela tylko podała mu dłoń 

i stwierdziła, 
że „korzysta-
nie z usług 
seksłorke-

rek to gest jak 
najbardziej 

feministycz-
ny i trzeba wal-

czyć o pełne prawa 
socjalne dla każ-

dej z nich”. Więc 
Czaruś był roz-

grzeszony 
i nawet w tej 

intencji  po-
szedł sobie na ma-

nifę (oczywiście z Elą). Znaczy 
w intencji tego, żeby prosty-
tucja została zalegalizowana, 
bo wówczas jakość usług się 
podniesie... A gdy go zapyta-
łem: „Czaruś, na kij tam idziesz? 
Przecież masz gdzieś równo-
uprawnienie....”, odpowiedział 
mi na ucho: „A pójdę, może coś 
zaliczę?”.

Wszyscy jesteśmy feministki!
Okazało się, że feminizm jest 
super. Praktycznie już po mie-
siącu pracy z Elą połowa ze-
społu zdeklarowała swoje 100 
proc. poparcie dla feminizmu. 
Jednak druga połowa była 
mniej lub bardziej sceptyczna. 

A podział przebiegał – oczywi-
ście – po linii dżenderowej, bo 
to mężczyźni okazali się femini-
stami, a kobiety mniejszymi lub 
większymi antyfeministkami… 
I nie wiem, co tak naprawdę 
odstręczyło dziewczyny od idei 
feminizmu. Może to, że Ela mia-
ła taki specyficzny charakter? 
A może to, że przez pierwszy 
miesiąc pracy zdążyła zaliczyć 
połowę męskiej części naszego 
timu? Nie mam pojęcia.

To się opłaca każdemu
Ale wiem jedno – turbofemi-
nizm opłaca się każdemu face-
towi! Dzięki turbofeminizmowi 
kobiety odciążają cię w pracy, 
nie musisz się bawić w dżentel-
mena (ustępować miejsca czy 
wykonywać innych tego typu 
gestów), nie musisz kupować 
im kwiatów na 8 marca, nie mu-
sisz płacić za nie w restauracji 
czy w barze, możesz z czystym 
sumieniem chodzić na „seksłor-
kerki”, oglądać brutalne porno-
sy, uprawiać seks na boku – bo 
to wszystko są gesty profemini-
styczne.

Tak przynajmniej przekony-
wała nas Ela, u której po dwóch 
miesiącach pracy w naszym biu-
rze zaszły dwie konkretne zmia-
ny: na jej comiesięcznym ra-
chunku pojawiła się podwyżka 
gaży, a na jej biurku pojawił się 
portret Marksa w złotej ramce.

PS: Historia Eli to prawdziwy, acz-
kolwiek jednostkowy przykład, 
więc pamiętajmy: jeden uniwer-
salny feminizm nie istnieje – jest 
jego wiele nurtów i odłamów (o 
czym warto pamiętać szczegól-
nie, gdy w mediach widzi się ra-
dykalne feministki czy tzw. fe-
mi-nazi), a wspieranie równości 
na polu ekonomicznym i praw-
nym, różnorodności płciowej czy 
praw kobiet, to postulaty, które 
bezwzględnie powinien wspierać 
każdy homo sapiens.
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– centra rozrywki czy pomoc
dla styranych pracowników?

Firmowe strefy relaksu
Czy firmowe strefy relaksu fak-
tycznie służą rozładowaniu na-
pięcia, pomagają uniknąć wy-
palenia zawodowego lub  mają 
umożliwić kreatywny odpo-
czynek zmęczonym pracow-
nikom, tak jak głoszą to dzia-
ły HR? Dla wielu może to być 
ciężki cios, ale jest sporo prze-
słanek, z których wynika, że ta-
kie strefy mogą być jedynie od-
powiedzią na chwilową modę, 
lub zwyczajnie stanowią nie-
potrzebny naddatek w firmie.

W „zamierzchłych” latach 90. lu-
dzie zajmowali jeszcze polsko 
brzmiące stanowiska, na fir-
my mówiło się „zakłady pracy”, 
a pracownicy robili przez 8 go-
dzin swoje i wracali do domu. 
W biurach unosił się wtedy dym 
z papierosów, a na biurkach, 
oprócz popielniczek i szklanek 
w koszyczkach, leżały stosy pa-
pierów oraz teczek przekłada-
ne z kupki na kupkę. Nie było 
kanap i leżanek, a jedynie pro-
ste, jak deska rozdzielcza Skody, 
biurka i krzesła. W pomieszcze-
niach metrażem zbliżonych do 
obecnych wind siedziało po 4-5 
osób, a w kącie stał komputer 
przykryty szczelnie płachtą, bo 
przecież i tak nikt nie potrafił go 
obsługiwać. Odpalany był jedy-
nie dla syna kierowniczki, który 
przychodził po szkole pograć so-
bie w Quake’a. Nikt nie narzekał, 
nie bredził o drzemkach, relak-
sach i firmowym turnieju w ping 
ponga. Ludzie pili fusiary, kop-
cili jak kominy i po prostu robi-
li swoje.

Hamaki zamiast baraków
Nie ma się co oszukiwać: w cią-
gu minionych 20 lat polski ry-
nek pracy przeszedł ogromną 
metamorfozę. Najpierw miej-
sce baraków zakładowych za-
jęły lśniące biurowce z prze-
stronnymi powierzchniami 
wyłożonymi miękkimi wykła-
dzinami i kolorowymi ścianami. 
Papierosowy dym został zastą-
piony sokami jednodniowymi 
oraz kanapkami i sałatkami ser-
wowanymi przez „pana kanap-
kę”. A w miejsce fusiar pojawi-
ły się kubki termiczne z kawą ze 
spienionym w ekspresie ciśnie-
niowym mlekiem.

Następnie na rynek wkro-
czyło pokolenie „Y”, które tro-
chę nieświadomie przyczyniło 
się do tego, że miejsca pracy za-
częły ewoluować do rangi stref 
spędzania wolnego czasu z relax 
roomami, hamakami, dartami, 
konsolami oraz innymi miejsca-
mi czy gadżetami zapewniający-
mi rozrywkę w pracy.

Chociaż z oficjalnych komu-
nikatów płynących z działów HR 
wynika, że to jednak nie pokole-
nie „Y” było kołem zamachowym 
do powstania stref relaksu, tylko 
trzy inne czynniki, które zaczęły 
wpływać na pracowników: stres, 

wypalenie zawodowe oraz – po 
prostu – potrzeba relaksu. 

Zestresowani jak… Polacy
Wystarczy jeden rzut oka na wy-
niki badań, aby przyznać, że każ-
da pomysł na rozładowanie stre-
su w pracy jest przyjmowany 
entuzjastycz-
nie. Z ostat-
niej analizy 
TNS Polsk a 
w ynik a ,  że 
Polacy są już 
nie tylko naj-
bardziej za-
pracowanym 
narodem 
w Europie, ale również naj-
bardziej zestresowanym. Pra-
wie trzy czwarte pracowników, 
w tym aż 80 proc. na stanowi-
skach umysłowo-fizycznych, 
ocenia, że w pracy są naraże-
ni na stres. A jakie są skutki dłu-
gotrwałego stresu, przecież każ-
dy wie.

Na szczęście okazuje się, że 
pomocne w rozładowaniu stre-
su mogą być krótkie przerwy 
w pracy, które przydają się – 
wbrew pozorom – szczególnie 
osobom młodym. Badania CFP 
Boar dowodzą, że aby poradzić 
sobie ze stresem, najlepiej za-
jąć się czymś, co umożliwi choć-
by chwilowy relaks. Mogą to być 

np. gry komputerowe lub zaku-
py. Nie ma się zatem co dziwić, 
że zestresowanych stażystów 
lub „juniorów” częściej spotkacie 
w relax roomie tnących w piłka-
rzyki, niż przy swoich biurkach. 
To nie jest żaden brak chęci do 
pracy z ich strony, tylko zwykła 

potrzeba dbania o własne zdro-
wie psychiczne po stresującym 
zajęciu, jakim bez wątpienia jest 
budowa baz danych lub inwen-
taryzacja sprzętu.

Relaksujesz się, a potem 
siedzisz po godzinach? Nie do 
końca…
Często można usłyszeć, że z roku 
na rok pracujemy coraz dłużej. 
Tymczasem z badań budżetu 
czasu przeprowadzanych przez 
GUS raz na 10 lat (ankieterzy od-
wiedzili 28 tys. gospodarstw do-
mowych, w których żyje 75 tys. 
osób.) wynika, że nie mamy aż 
tak wielkich powodów do na-
rzekań. Co prawda – co łatwe do 

przewidzenia – praca zawodo-
wa jest drugą czynnością, która 
zajmuje Polakom najwięcej cza-
su, ale w porównaniu z 2003 ro-
kiem pracujemy jedynie o 30 mi-
nut dłużej. To chyba nie jest aż 
tak wiele, jeśli weźmie się pod 
uwagę fakt, że w ostatnich la-

tach tryb pracy stał się dużo bar-
dziej dynamiczny i wymagający. 
Choć tak naprawdę: nawet jeśli 
w biurze średnio spędzamy ok. 
8 godzin dziennie, to jaką część 
z tego wykorzystujemy produk-
tywnie?

Pracuj długo, 
lecz z przerwami
Jak wynika z badania przeprowa-
dzonego przez Draugiem Group 
w 2014 r., aby móc długo i am-
bitnie wykonywać zadania na 
najwyższym poziomie, musimy 
pozwalać sobie na krótki odpo-
czynek w trakcie pracy. Najwyż-
szą produktywność osiągamy 
bowiem pracując 52 minuty bez 

przerwy, a następnie pozwalając 
sobie na długie 17 minut relak-
su. Łatwo zatem policzyć, że jeśli 
przez 8 godzin pracy pracownik 
będzie robił sobie przerwę co ok. 
godzinę, to na relaksie w godzi-
nach pracy spędzi ok. 136 min., 
czyli ponad 2 godziny.

W takim 
razie bezce-
lowe byłoby 
skracanie cza-
su pracy do 
6 godzin, co 
w ostatnim 
czasie zyskuje 
na popularno-
ści w krajach 

skandynawskich. Pracownik dla 
utrzymania wysokiej produk-
tywności i tak musiałby co nie-
całą godzinę zrobić sobie ok. 
kwadransa przerwy, co oznacza, 
że realnie pracowałby jedynie 
ok. 4,5 godziny dziennie. Para-
doksalnie, największym plusem 
takiej sytuacji byłby fakt, że 
przynajmniej nie zdążyłby się 
zestresować i wypalić zawodo-
wo, bo do pracy chodziłby po 
to, żeby zrelaksować się np. po 
stresującym wieczorze spędzo-
nym w domu z rodziną.

Ugaś pożar wypalenia 
zawodowego „charataniem 
w gałę” na Xboksie

Od kilku lat wypalenie zawo-
dowe urasta do miana plagi na-
szych czasów. Jego przyczyn jest 
wiele, jak np. przepracowanie, 
złe relacje z otoczeniem (przeło-
żeni, inni pracownicy), organiza-
cja lub kultura pracy.

Wypalenie zawodowe jest 
nie tylko szkodliwe dla ludzi, ale 
też bardzo kosztowne dla na-
szej gospodarki. W 2014 roku 
z powodu różnych zaburzeń na-
stroju na zwolnieniu lekarskim 
wylądowało ponad 200 tys. pra-
cowników. Koszty poniesione 
z tego tytułu szacuje się na 2,6 
mld zł, przy czym koszt samych 
tylko zasiłków dla nieobecnych 
wyniósł 800 mln zł. Można za-
tem śmiało założyć, że gdyby 
chociaż części tych pracowni-
ków dać możliwość poleżenia 
w pracy na hamaku, zagrania 
w „Fifę” na konsoli lub jazdy na 
rowerze treningowym, to być 
może udałoby się uratować ich 
przed plagą wypalenia.

A może dla Polaków lepszy 
byłby pokój-demolka?
Strefy relaksu w firmach od kilku 
lat są już normą dla wielu branż. 
Większość firm nie wymyśla jed-
nak własnych rozwiązań kwestii 
relaksu, lecz kopiuje utarte wzo-
ry. Dlatego na pracownikach co-
raz rzadziej robią wrażenie kon-
sole do gry, fotele do masażu, 
„piłkarzyki” czy hamaki. Obec-
ność tego wszystkiego stała się 
już pewnym standardem, tak 
samo jak – nie przymierzając – 
obecność papieru toaletowego 
w firmowej łazience.

Co ciekawe, chyba żadna 
z firm nie zdecydowała się do-
pasować stref relaksu do men-
talności polskich pracowników. 
Większość istniejących rozwią-
zań została zaczerpnięta ze Sta-
nów Zjednoczonych lub z Wiel-
kiej Brytanii.

Dziwne, że nikt nie wpadł 
na to, że przecież u nas naj-
lepiej sprawdziłby się np. po-
kój-demolka. Czyli niewiel-
kie pomieszczenie ze starymi 
meblami lub sprzętem AGD 
oraz kilkoma kijami i młota-
mi na wyposażeniu. Pracownik 
przy akompaniamencie ciężkie-
go brzmienia muzyki zamykał-
by się w takim pokoju na ok 15 
minut i mógłby bez przeszkód 
wszystko doszczętnie niszczyć. 
W ekstremalnych przypadkach 
w takich pokojach mógłby stać 
wrak samochodu łudząco przy-
pominający auto prezesa lub 
przełożonego.

Chyba nikt nie ma wątpliwo-
ści, że taki pokój dużo skutecz-
niej i szybciej rozładowywałby 
nasze napięcie wywołane stre-
sem i wprawiał w stan relaksu... 
A przecież to dzisiaj jest najważ-
niejsze w pracy, prawda?

Piotr Krupa

Strefy relaksu bywają kosztowne.
A może nam w Polsce wystarczyłby pokój

 z głośną muzą i makietą Audi szefa
do pokiereszowania młotami?
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Multimedialne sprzęty – brzmi 
zbyt polsko, więc korpolandia 
używa raczej określeń konkret-
nych typów urządzeń: smartfon, 
fablet, tablet, notebook, net-
book, laptop (chociaż to ostat-
nie już jest passe). Sprzęty naj-
częściej kupujemy sobie sami 
lub dostajemy je w pracy. Zda-
rza się, że mamy już swój, a w 
pracy dostajemy drugi i musimy 
wybrać, który będzie nadrzędny, 
a który powędruje do szuflady. 
Wbrew pozorom nie jest to tak 
proste, jak wszystkim się wyda-
je.  Obecnie komórka służbowa 
już nie jest takim szpanem i nie 
liczy się tak bardzo, bo każdy już 
ma darmowe rozmowy bez li-
mitu i sporo internetu. Co więc 
kieruje korpoludkami, gdy mają 

wybierać pomiędzy komórką fir-
mową, a własną, laptopem pry-
watnym i służbowym…?

Otóż istnieje kilka typów 
osobników, którzy biorą pod 
uwagę bardzo konkretne prze-
słanki podczas wyboru między 
rzeczami, które się „dotyka naj-
częściej”.

Nowy w korpo
Nowy to najprostsza forma: to 
osobnik, który wybiera sprzęty 
otrzymywane od pracodawcy. 
Początkowo stara się je szano-
wać i wychodzi mu to całkiem 
nieźle. Chwali się laptopem 
(pod warunkiem, że może wy-
nieść go z firmy) i co chwila wy-
ciąga telefon. Kiedy nikt ze zna-
jomych nie zwraca na to uwagi, 

zaczyna głośno narzekać na 
nawał pracy i ciągłą koniecz-
ność odbierania „TEGO” telefo-
nu. Z dużym naciskiem na „ten 
telefon”. Nowy w korpo dosko-
nale wie, że nie wolno wykorzy-
stywać telefonu do prywatnych 
celów, jednak co jakiś czas za-
instaluje na nim nową apkę do 
randek, albo wejdzie na dziwną 
stronkę. Gdy tylko zorientuje 
się, że informatycy przechwytu-
ją takie informacje, zaraz wy-
czyści firmowe sprzęty i od tej 
chwili będzie używał dwóch te-
lefonów, dwóch laptopów, itp.

Korpo-lansik
Ten zjadacz korpo-szamy szuka 
tylko najlepszych sprzętów. Mu-
szą być wypasione, mieć ekstra 

aparat, logo znanej marki… jed-
nym słowem: SZAŁ. Jeśli nie do-
staje tego, czego szuka, zaczyna 
rozglądać się za inną pracą – ta-
ką, która zapewni mu najnowsze 
cudeńka albo dopływ wystar-
czającej gotówki na ich zakup. 
I to nic, że musi nosić dwa telefo-
ny i dwa komputery. Jeden (ten 
służbowy) po prostu chowa jak 
chomik i nie pokazuje światu, że 
w ogóle taki sprzęt dotykał, bo 
przecież to byłaby plama na je-
go honorze.

Nie możemy również pomi-
nąć innych dodatków typu ze-
garki z podłączeniem do tele-
fonu lub bransoletki mierzące 
kroki. A już na pewno nie można 
zapominać o charakterystycz-
nych słuchawkach, które są dwa 

razy większe od jego głowy, ale 
świecą się i mają logo, jakiego 
nawet sam prezes pozazdrości 
(i zapamięta to, gdy będzie da-
wał podwyżkę: nasz korpo-lan-
sik jej nie otrzyma, bo w końcu 
po co mu ona, jeśli stać go na ta-
kie sprzęty).

Ostrożny korpuś
Ostrożny to wieloletni weteran 
sprzętów firmowych, w pracy 
ma komputer stacjonarny, lap-
top, tablet, telefon i wszystkie 
inne wygody. Doskonale wie, że 
trzeba uważać na to, jakie strony 
się odwiedza oraz co się instalu-
je. Pyta się dosłownie o wszyst-
ko, a najczęściej wybieranym 
numerem z jego iPhone’a jest 
help-desk i dział IT. Dzwoni tam 
nawet wtedy, gdy chce zainsta-
lować pasjansa.

Ma również własne sprzęty 
mobilne, ale wyciąga je dopiero 
po wyjściu z pracy lub w czasie 
przerwy na papierosa. Rzecz jas-
na nosi je w obwolutach i czyści 
co tydzień wyłącznie środkami 
do laptopów czy smartfonów, 
które zdobyły najlepsze noty 
w testach. Jednym słowem czło-
wiek renesansu mobilnego.

Korporacyjny sknerus
Ten osobnik gdyby mógł, to 
w domu miałby małe gablotki 
na swoje sprzęty multimedial-
ne. Pracuje tylko i wyłącznie na 
sprzęcie od pracodawcy. A gdy 
już trzeba coś pilnie zrobić i pod 
ręką ma prywatny komputer, to 
przelicza kilka razy, czy amorty-
zacja wciskania prywatnych kla-
wiszy w celu służbowym będzie 
miała dobrą stopę zwrotu w sto-
sunku do wykonywanej czynno-
ści, w odniesieniu do aktualnych 
zarobków na poziomie stałym, 
przy zmiennych wariantach pra-
cy (lub coś w tym stylu).

Korporacyjny sknerus po-
trafi napisać pracodawcy, że nie 
może aktualnie zadzwonić ASAP 
do klienta, gdyż nie posiada przy 
sobie służbowego telefonu, 

a sprawdzanie maila na prywat-
nym internecie nadwyręży jego 
bardzo skromny pakiet danych. 
Sten człowiek doskonale wie, 
kiedy należy wymienić sprzęty 
na nowe i dba o nie, by nie zo-
stać pociągniętym do odpowie-
dzialności za ewentualne znisz-
czenia.

Korpo-master
Korpo-master wywodzi się naj-
częściej z kadry wyższych sfer, 
czyli spośród pracowników, 
którzy mają najnowsze i naj-
bardziej wypasione sprzęty 
multimedialne znanych firm 
i tylko premium-world. Oni 
tak naprawdę – kolokwialnie 
mówiąc – mają „wywalone” na 
to, jakiego typu urządzeniem 
się posługują. Ma być wygod-
nie, ma być szybko, ma być do-
bra bateria i tyle im w zupeł-
ności wystarcza. Nie patrzą na 
to, czy pracują na prywatnych 
sprzętach czy służbowych. Nie 
obchodzi ich, który jest który 
i czy coś się zniszczy. Dlatego 
też korpo-master to najlepszy 
pracownik, bo zawsze wyko-
na wymagane zadanie. Jednak 
przy tym nie umie uszanować 
sprzętu i dużo po nim nie zo-
staje.

Mimo to korpo-master też 
lubi czasami pokazać się na mie-
ście z dobrym logotypem na te-
lefonie, ale z pewnością nie jest 
to powód, aby się zastanawiać, 
jaki sprzęt nosić wieczorami –
prywatny czy służbowy.

A Ty?
Znaczki, firmy, parametry, do-
datki i inne ważne aspekty urzą-
dzeń mobilnych używanych 
przez korporacyjnych ludków 
są tak samo ważne jak ich pra-
ca, jednak każdego definiuje się 
inaczej. A ty? W jaki typ korpo-
-lansu się wpisujesz? Napisz na 
naszym fanpage na FB.

„Dotykasz go częściej niż mnie” – czy wy też słyszeliście kiedyś taki wyrzut z ust swojej drugiej połówki? Jeśli 
tak, to oznacza, że wasz „sprzęt” zawładnął waszym życiem. Ale jeżeli podczas czytania poprzedniego zdania 
wasze myśli skierowały się mimowolnie w innym kierunku, niż rozmowa o sprzętach multimedialnych, to jed-
nak nie jest z wami tak źle.

Korpo-
media,
korpo-
lans

Michał Mat
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widzisz mijając sklepy zabaw-
kowe w galeriach handlowych. 
Szamoczą się i wiją wykrzykując 
coś do rodziców lub po prostu 
ciskają wszystkim, co napotka-
ją na swojej drodze i są w sta-
nie podnieść. Wyglądają wte-
dy trochę jak miniatury – takie 
wersje „light” – pijanych kibo-
li piłkarskich rozpaczających po 
przegranej ukochanego zespo-
łu. Uwierzcie – życie z dzieckiem 
nadzwyczaj często składa się 
z takich właśnie obrazków.

Czy jeżyk czyni 
ministrantem?
Jestem przekonany, że wiele 
osób – głównie bezdzietnych 
– obserwując sklepowe „sceny” 
w wykonaniu maluchów, uśmie-
cha się pod nosem na myśl o nie-
poradności ich rodziców. Prze-
cież w internecie jest mnóstwo 
poradników nawiązujących do 
złotych rad „super niani”, która 
nawet z syna Nergala zrobiłaby 
ministranta.

Zresztą, nawet jeżeli nie za-
stosujemy do pacyfikacji pocie-
chy „karnego jeżyka”, to zawsze 
można użyć wiedzę zdobytą na 
firmowych szkoleniach z zarzą-
dzania i motywowania zespo-
łu, prawda? Przecież wskazówki 
wyniesione ze treningu technik 
negocjacji przydają się nawet 
podczas zakupów w osiedlo-
wym warzywniaku, z których 
zawsze wracamy z tarczą, czyli 
z wywalczonym (tzn. wynego-
cjowanym) darmowym ogór-
kiem dumnie dzierżonym w dło-
ni na znak zwycięstwa. 

W biurze łatwiej niż w żłobku
Niestety, próba zastosowa-
nia technik zarządzania zespo-
łem i motywowania jego człon-
ków na własnym potomstwie 

nie musi wcale być aż tak łatwa, 
jakby to mogło się wydawać. 
W biurowej rzeczywistości ob-
cujemy raczej z racjonalnymi – 
przynajmniej w teorii – ludźmi, 
którzy potrafią przyswajać ar-
gumenty, analizować i wyciągać 

wnioski. Dlate-
go jeżeli chcemy 

członkowi nasze-
go zespołu przekazać, 

że za dużo czasu spędza 
w kuchni, co odbija się ne-

gatywnie na wynikach jego 
pracy, to oczywiście udzielamy 
mu tzw. konstruktywnej krytyki. 
Czyli mówimy, że nas zawiódł 
i demonstrujemy konsekwencje 
oraz proces naprawy popełnio-
nych błędów. Tak przynajmniej 
wygląda to w teorii lub podczas 

KORPOTATA

Konstruktywna krytyka w rodzicielstwie?
Nie ma szans!
Słodkie, uśmiechnięte buźki 
i wklejane w posty setki ser-
duszek, to popularny obraz 
rodzicielstwa z internetu. Jed-
nak prawda wygląda tak, że 
dziecko czasem staje się dia-
bełkiem odpornym na wszel-
kie próby negocjacji.

Jeżeli nie posiadasz własnych 
dzieci i kontakt z nimi masz spo-
radyczny, to swoją wizję rodzi-
cielstwa w dzisiejszych czasach 
możesz opierać na tym, co ob-
serwujesz na profilach społecz-
nościowych młodych mam, 
które z precyzją radiowego spra-
wozdawcy sportowego na bie-
żąco relacjonują największe suk-
cesy i przygody swoich pociech.

„Baby-news”
I tak na przykład od razu wiesz, 
że Józio, synek twojej koleżan-
ki z liceum, ma już pierwszy zą-
bek, Kasia z poprzedniego kor-
polandu była wczoraj ze swoją 
córcią na placu zabaw, a Lucyna, 
która zarzekała się, że nigdy nie 
chce mieć dzieci, opublikowa-
ła przed chwilą selfie ze swoimi 
bliźniakami okraszone podpi-
sem „Moje dwa największe skar-
by! Kocham! Kocham! Kocham!”. 
Na podstawie tych relacji osoba 
nieposiadająca dzieci może od-
nieść wrażenie, że rodzicielstwo 
to nic innego jak spacery, za-
bawy i uśmiechnięte buzie ma-
luchów pozujących do zdjęcia 
na tle choinki czy białego misia 
w Zakopanem.

Czasami tę sielankową wi-
zję mogą co prawda zaburzać 
rozkapryszone dzieciaki, które 

szkoleniowej scenki odgrywanej 
przed coachem.

Jednak w praktyce najczęś-
ciej manager wyższego szczeb-
la jest bardzo zajętym człowie-
kiem – wiadomo: targety same 
się nie zrobią – i żeby było szyb-
ciej, przedstawia podwładnemu 
jedynie konsekwencje. Może to 
wyglądać mniej więcej tak: „(...) 
masz kredyt hipoteczny? W ta-
kim razie weź się do roboty, bo 
jak dalej będziesz się tak obijał, 
to niedługo nie będziesz miał 
go z czego spłacać”. Całość okra-
szona życzliwym uśmiechem so-
lidnie wytrenowanym przed lu-
strem podczas porannej toalety. 
Bo na szkoleniu mówili przecież, 
że podczas konstruktywnej kry-
tyki koniecznie trzeba być mi-
łym i sympatycznym jak polityk 
podczas kampanii wyborczej. 

Słodycze, bajki i kara
Spróbujmy teraz opisaną techni-
kę konstruktywnej krytyki prze-

nieść na kryzysową sytuację, 
w której trzylatek leży na środ-
ku galerii handlowej i wydzie-
ra się w niebogłosy, twierdząc, 
że nigdzie dalej nie pójdzie, bo 
chce zjeść loda i to natychmiast. 
Ponieważ scenę obserwuje już 
kilkunastoosobowa widownia, 
starasz się zachować spokój 
i odwołać się do rozsądku swo-
jego malucha, wytaczając po 
kolei wszystkie argumenty wraz 
z konsekwencjami i pomysłami 
na naprawę tej patowej sytuacji.

Jak można się spodziewać, 
trzylatek nie reaguje na próbę 
negocjacji, więc robisz drugie 
podejście. Czyli wersja skróco-
na: kilkukrotne podkreślenie sa-
mych konsekwencji, co zazwy-
czaj brzmi mniej więcej tak: „(...) 
Jak się zaraz nie uspokoisz to bę-
dziesz miał karę i do końca tygo-
dnia żadnych słodyczy i zero ba-
jek. Słyszysz!?”. W komunikacie 
znajdują się takie słowa jak „sło-
dycze”, „bajki” i „kara”, a to nigdy 
nie wróży nic dobrego, więc jest 
cień szansy na ugaszenie pożaru.

Zmęczony znaczy spokojny
Bądźmy jednak realistami. 
W większości przypadków to 
nie zadziała, więc nie pozostaje 
nic innego, jak chwycić malucha 
z podłogi i wyniesieść go jak naj-
dalej stąd przy akompaniamen-
cie nieustającej burzy krzyków. 
To działanie także jest zgodne 
z pewną metodyką. A właściwie 
z praktykowanym od pokoleń 
założeniem, że „jak się zmęczy, 
to się sam uspokoi”.

Tego co prawda nie mówią 
na żadnym szkoleniu, ale może 
warto podobną technikę zasto-
sować również w swoim zespo-
le? Skoro sprawdza się na dzie-
ciach oraz na protestujących co 
jakiś czas grupach zawodowych, 
to może „zagra” także w zarzą-
dzaniu zespołem?

Piotr Krupa

Gdy rozkapryszony
 trzylatek nie reaguje
 na próby negocjacji,

 warto zastosować
 wobec niego technikę

 „jak się zmęczy,
to się uspokoi”.
Chętni mogą ją
przetestować

także w zarządzaniu
 zespołem.

MORDOR NEWS Komunikacją miejską taniej
ZTM od 1 czerw-
ca 2017 r. wpro-
wadził niższe 
opłaty za dłu-
gookresowe bi-
lety dwustrefowe 
(szczegóły obok) 
oraz nowe bilety 
krótkookresowe.
Więcej na: 
http://ztm.waw.pl.
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KIEROWNIK DZIAŁU SZKOLEŃ / TEAM LEADER – HAIRXTEND

Osoba na tym stanowisku będzie odpowie-
dzialna za planowanie i koordynację proce-
sów związanych z realizacją szkoleń  oraz 
nadzór nad całokształtem tych procesów.
Obowiązki:
• rekrutacje i dobór współpracowników 

oraz efektywne zarządzanie kilkuosobo-
wym zespołem; współpraca z trenerami 
zewnętrznymi;

• zarządzanie sprzedażą i realizacja planów 
sprzedażowych zgodnie ze strategią firmy;

• opracowywanie oraz modyfikacja ofert 
i materiałów szkoleniowych;

• modyfikacja obecnych procesów i pro-
cedur w celu zwiększenia efektywności 
i podniesienia standardów jakości obsługi;

• wdrażanie motywujących systemów wy-
nagrodzeń oraz rozliczanie podległych 
współpracowników;

• nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny 
pracy oraz podejmowanie niezbędnych 
środków do jej utrzymania;

• nadzór nad dokumentacją szkoleniową 
i jej kontrola, zawieranie umów;

• nadzór nad bezpieczeństwem klientów, 
współpracowników, mienia, systemu, da-
nych;

• zarządzanie budżetem szkoleniowym: pla-
nowanie wydatków, optymalizacja kosz-
tów;

• monitorowanie oferty szkoleniowej kon-
kurencji;

• cotygodniowe raportowanie efektywno-
ści realizowanych zadań.

Wymagania:
• doskonałe umiejętności organizacyjne 

oraz wysoki poziom komunikacji;
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem 

sprzedażowym (warunek konieczny);
• orientacja na wynik;
• wysoka odpowiedzialność za powierzone 

obowiązki;
• umiejętność kreatywnego rozwiązywania 

problemów;
• dobra znajomość MS Office (w szczegól-

ności Excel), znajomość systemów CRM.
SZCZEGÓŁY OGŁOSZEŃ WRAZ Z TERMINAMI NA: 

WWW.INFOPRACA.PL

PR MANAGER – PR KWADRAT SP. Z O.O.

Zakres obowiązków:
• strategiczne doradztwo w bieżącej i plano-

wanej działalności klienta;
• koordynacja działań związanych z prowa-

dzonymi projektami;
• bieżąca współpraca i kontakt z klientem;
• przygotowanie i redagowanie materiałów 

pisemnych (informacje prasowe, broszury, 
raporty, prezentacje, rekomendacje, inne);

• bieżący kontakt z mediami;
• tworzenie budżetów i harmonogramów;
• raportowanie efektów działań do przeło-

żonych i klienta.
Wymagania:
• minimum 3 lata doświadczenia w branży 

PR na samodzielnym stanowisku (agencja 
PR lub dział PR firmy lub instytucji);

• znajomość rynku i doświadczenie w bran-
ży IT oraz finansowej;

• wykształcenie wyższe;

• znajomość narzędzi i zagadnień z zakresu 
PR i marketingu;

• umiejętność myślenia strategicznego i od-
powiedzialności za nadzorowane projekty;

• samodzielne zarządzanie projektami;
• umiejętność planowania i rozliczania bu-

dżetów;
• doświadczenie w samodzielnym przygo-

towywaniu i realizacji strategii komuni-
kacyjnych, opracowywaniu rekomendacji 
i prezentacji oraz materiałów komunika-
cyjnych na wysokim poziomie meryto-
rycznym;

• umiejętność podejmowania decyzji oraz 
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

• otwartość na nowe wyzwania;
umiejętność pracy pod presją czasu;
kreatywność;
zdolności analityczne;
terminowość.
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Smacznego!

SZAMA NA ASAPIE
Słońce świeci, wreszcie letnia temperatura, aż szkoda spędzać czas w domu. Ale co zrobić, gdy trzeba iść do pracy i ogarnąć całą resztę? Dobra rada: nie należy spę-
dzać zbyt dużo czasu w kuchni, ale zrobić coś pysznego i szybkiego na obiad lub lunch. Coś, co można zabrać do pracy lub szybko „pochłonąć” po powrocie do domu.

Cukinia w roli głównej, do tego dodatek białego mięsa z czerwonym pesto... mniam!

CUKINIOWE SPAGHETTI Z KURCZAKIEM I CZERWONYM PESTO
CZAS PRZYGOTOWANIA: 30 MIN

PRZYGOTOWANIE:

Cukinię dokładnie myjemy, osuszamy papiero-
wym ręcznikiem i odcinamy końcówki. Następnie 
specjalną obieraczką, na tarce lub nożem kroimy 
na bardzo długie cienkie paski, które przekładamy 
do miski z zimną wodą. Cukinii nie gotujemy ani 
nie blanszujemy – można ją jeść na surowo.

Kurczaka lub indyka posypujemy ulubiony-
mi przyprawami lub zalewamy ulubioną maryna-
tą. Mięso możemy zamarynować dzień wcześniej 
i przechować w szczelnie zamkniętym pojemniku 
w lodówce do czasu użycia.

Jeśli wolicie pieczone mięso, to można je upiec 
w piekarniku na blasze lub w foli, ale wtedy zajmie 
to dużo więcej czasu. Ja proponuję usmażyć nasz 
drób na odrobinie oleju.

Cukinię odsączamy z nadmiaru wody. Ukła-
damy na talerzu lub w pojemniku (jeśli chcemy 
zabrać danie na lunch do pracy). Na cukinii ukła-
damy mięso i dodajemy łyżeczkę czerwonego pe-
sto. Całość skrapiamy odrobiną smakowego ole-
ju.

Przed zjedzeniem potrawę można lekko prze-
mieszać.

http://www.alakuchniablog.starnawski.com

Składniki (4 porcje):
• 1 pierś z kurczaka pokrojona w kawałki lub 1/3 piersi indyka (chyba ze wolicie więcej mięsa – śmiało),• 2 długie, młode cukinie,• woda z kostkami lodu,• ulubione przyprawy lub marynata do mięsa - może być gotowa lub przygotowana samodzielnie,

• odrobina oliwy z oliwek, oleju rzepakowego lub oleju kokosowego,• gotowe czerwone pesto,• odrobina oleju smakowego (np. arachidowe-go, 3 ziarna, dyniowego, lub tym podobne).

2017 
• Data: 28-30 lipca 
• Miejsce: plaża nad Wisłą oraz Stare Miasto w Płocku
Audioriver to trzydniowy, międzynarodowy festiwal muzyczny po-
święcony nowoczesnej, ambitnej elektronice, prezentujący niemal 
wszystkie jej odmiany: od techno i house’u, przez drum & bass, dub-
step, electro, a na IDM i popie kończąc. To największy festiwal tego 
typu w Polsce i jednocześnie trzeci pod względem wielkości bileto-
wany festiwal w kraju.

Dotychczas festiwal gościł m.in. takie gwiazdy jak: Underworld, 
Gus Gus, Róisín Murphy, Solomun, Spor feat. Linguistics, Hercules & 
Love Affair, Karenn live (Blawan & Pariah), John Talabot, Jaguar Skills, 
SpectraSoul, Tiga i Roni Size.

Na rok 2017 zostały już zapowiedziane koncerty: Adventice (DJ 
Deep i Roman Poncet) live, Agents Of Time live, Alix Perez, Artefakt 
live, Ben UFO, Boys Noize, Carl Craig presents Versus Synthesiser En-
semble, Dax J, DJ Storm, Emperor, Exium live, High Contrast live, Hu-
gh Hardie, Jackmaster, Keeno, Killbox (Ed Rush & Audio), KiNK live, 
London Elektricity Big Band live, Maduk, Metrik: Life/Thrills feat. Eli-
sabeth Troy & Dynamite MC, Moodymann, Planetary Assault Systems 
live, Robert Hood live, S.P.Y, Solomun, Tale Of Us, The Belleville Three, 
The Erised, Vitalic - ODC live, We Draw A, ale to jeszcze nie koniec. 

Dwie noce na plaży to jednak nie wszystko, co czeka Cię w Pło-
cku. W piątek i sobotę, w ciągu dnia na Starym Rynku, odbywają się 
Targi Muzyczne Audioriver, na których wystawiają się firmy i organi-
zacje zajmujące się szeroko pojętą działalnością muzyczną. Nieod-
łącznym elementem Audioriver od lat jest  również kino festiwalowe, 
które świetnie się sprawdza jako alternatywa dla koncertów, targów 
i zabaw. Tym bardziej, że można w nim zobaczyć niezależne produk-
cje, w większości niedostępne nigdzie indziej. 
W niedzielne popołudnie festiwal wieńczy wyjątkowa impreza 
w blasku słońca o nazwie Audioriver Sun/Day. 
Planujac wyjazd na Audioriver, warto wcześniej pomyśleć o zarezer-
wowanniu noclegów. Organizatorzy doskonale wiedzą, jak trudno 

zdobyć miejsce noclegowe w mieście i na jego obrzeżach. Dlatego 
w tym roku postanowili otworzyć drugie pole namiotowe. Dla festi-
walowiczów są dostępne dwa komfortowe pola namiotowe w po-
bliżu terenu festiwalu.

Warto chociaż raz wziąć udział w tej bezprecedensowej uczcie dla 
prawdziwych pasjonatów muzyki. Audioriver to festiwal o niepowta-
rzalnej atmosferze, a samo miasto niemal przez trzy dni pulsuje ży-
ciem w rytm elektronicznych beatów.

RODZAJE I CENY BILETÓW NA EDYCJĘ 2017:
Karnet dwudniowy (piątek i sobota na plaży) 

• 19 maja – 23 lipca: 230 zł
• 24-28 lipca: 260 zł

Karnet trzydniowy (piątek i sobota na plaży + Audioriver Sun/
Day)

• 19 maja – 23 lipca: 290 zł
• 24-28 lipca: 320 zł

Bilet jednodniowy (piątek lub sobota na plaży) – 150 zł 
(dostępne od czerwca 2017). 
Sprzedaż biletów: www.audioriver.pl oraz salony Empik.
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WYDAWCA 
REDAKTOR NACZELNA

SISI LOHMAN

WYDANIE ON-LINE NA: WWW.GLOSMORDORU.PL

WYDAWCA
AUTO FIX BARTOSZ LAS-OPOLSKI

AL. JEROZOLIMSKIE 247
05-816 MICHAŁOWICE

NAPISZ DO NAS:
REDAKCJA@GLOSMORDORU.PL

INFORMACJE Z GAZETY
„GŁOS MORDORU” ANALIZOWANE SĄ

PRZEZ PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW.

REDAKCJA JĘZYKOWA I ŁAMANIE TOMASZ TUREK
SKŁAD GRAFICZNY KATARZYNA FORNALCZYK-SUBDA

PIĄTY BIG BOOK 
FESTIVAL!

Już 23 czerwca rozpocznie się piąty międzynarodowy Big Book 
Festival. Potrwa trzy dni. Jeden z najmłodszych i najszybciej roz-
wijających się festiwali literackich w Europie celebruje piąte uro-
dziny przewrotnym powrotem do początku I back to beginning.

W pierwszy weekend wakacji, od 23 do 25 czerwca, opuszczony 
kompleks szkół im. Klementyny Hoffmanowej, przy ul. Emilii Plater 
31 zmieni się w fantastyczną akademię czytelników. Dorośli wkro-
czą na boiska, do klas i korytarzy. Program festiwalu przypomina plan 

lekcji: od języków obcych, lekcję polskiego przez biologię po wuef 
i zadania fakultatywne. 

Okrągły Stół Pisarzy i Czytelników
Po raz pierwszy od 1989 roku Polacy usiądą przy okrągłym stole. Bę-
dzie to Okrągły Stół Pisarzy i Czytelników, pomieści autorów i pub-
liczność, stanie się miejscem dwóch emocjonujących debat. Temat 
pierwszej debaty to STRACH SIĘ BAĆ. PO CO NAM ODWAGA CYWIL-
NA? Przy stole spotkają się m.in.: Magdalena Tulli, Tomasz Łubieński, 
Justyna Kopińska, Krzysztof Varga i Wojciech Widłak. A podczas dru-
giej W POGONI ZA PANEM TADEUSZEM. JAK PISAĆ O POLSCE? dys-
kutować ze sobą i czytelnikami będą m.in.: Marian Pilot, Magdalena 
Parys, Natalia Fiedorczuk i Wojciech Chmielarz. 

Autorzy na boisku 
Poza tężyzną umysłową program zajęć obejmuje też elementy 
wychowania fizycznego, dlatego autorzy wkroczą na boisko. Z piłką 
w akcji m.in.: Sylwia Chutnik, Paweł Potoroczyn, Agata Passent 
i Marcin Meller. Poczas MECZU O BIBLIOTEKĘ dadzą popis talentów 
koszykarskich.

Goście z zagranicy
Wśród zagranicznych wydarzeń festiwalu są rozmowy z pisarzami 
z kilkunastu krajów. Przyjadą m.in. Bernd Heinrich, Charles King, Ka-
zuki Sakuraba, Ece Temelkuran, Stefan Hertmans. Ale specjalna se-
ria wydarzeń pod nazwą SCENA BRYTYJSKA będzie należała do au-
torów z Wysp. Tu liczne odkrycia, m.in. wizyta Laurie Penny – młodej 
i drapieżnej eseistki krytycznej wobec Brexitu, prezentacja poezji 
o globalizacji i migracji, autorstwa Inua Ellamsa i pierwsza okazja, by 
Claire Armitstead, szefowa literackiego imperium „Guardiana“ wyja-
wiła nam przyszłość literatury.

Miłość pod chmurką
Kultura Wielkiej Brytanii zainspirowała także „MIŁOŚĆ“ – WYDARZE-
NIE OTWARCIA. Spektakl plenerowy, od którego w piątek 23 czerw-
ca po zmroku rozpocznie się festiwal. Będzie to opowieść o pożąda-
niu, mitach i przemocy w związkach. Zderzą się dwie wizje miłości 
i zrealizują dwa alternatywne scenariusze relacji. Występują: Janusz 
Chabior, Ilona Ostrowska, Magdalena Koleśnik i Michał Meyer, ze spe-
cjalnym udziałem Marii Peszek. Muzykę skomponował Leski, reży-
seruje Anna Król. Przedsprzedaż biletów ruszy 10.06 w nowym cen-
trum literackim - Big Book Café (u. Dąbrowskiego 81), kupić je także 
przed spektaklem.

... i jedzenie też
Przez dwa dni działała będzie STOŁÓWKA POD CHMURKĄ, a w niej 
seria spotkań kulturalno-kulinarnych. Na czytelników czekają rów-
nież otwarta plenerowa czytelnia, duża księgarnia oraz strefa relak-
su. Na zkończenie festiwalu zapraszamy na imprezę z Georgem Mi-
chaelem!

Cały program festiwalu na WWW.BIGBOOKFESTIVAL.PL

Namiot festiwalowy BBF fot. Marcin Łobaczewski

Jeśli masz doświadczenie w obsłudze klienta (B2B), 
sprzedaż nie jest Ci obca, jesteś otwarty, 
komunikatywny i gotowy na nowe wyzwania, 
zgłoś się do mnie! 

Oferujemy ciekawe, rozwojowe stanowisko w firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku. 
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
i bardzo atrakcyjny pakiet dodatkowych benefitów. 
Chętnych zapraszam na maila: 
martyna.jop@salesfor.pl

PRACA SZUKA 
CZŁOWIEKA




