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Influencer. Nie, to nie 
ktoś, kto świadomie za-
raża innych grypą. Na-
zwa pochodzi od an-
gielskiego „influence” 
oznaczającego wpły-
wanie. Więc osoba 
o której mówimy to 
ktoś, kto ma silny wpływ 
na swoich odbiorców. 
Charakteryzuje ją naj-
częściej kilka cech: 
status eksperta w swo-
jej dziedzinie, wyzna-
czanie trendów i spora 
grupa oddanych fanów. 
A często także duże 
zarobki. Czy chciałbyś 
być kimś takim?

Pojęcie to zyskuje coraz większą 
popularność. Wraz ze wzrostem 
znaczenia sieci i portali społecz-
nościowych wzrasta znaczenie 
poszczególnych osób. Takich, 
które wyrobiły sobie pewną 
markę, status. Infulencerami 
nazywa się więc tych, którzy – 
z różnych powodów – stali się 
rozpoznawalni w sieci. Są wśród 
nich tzw. youtuberzy, blogerzy 
i gwiazdy Instagrama.

Pokaż mi, kto obserwuje 
twój profil, a ja ci zapłacę
Influencerów łączy jedno – sku-
piają wokół siebie grono odda-
nych fanów, ludzi, którzy odna-
leźli w nich ekspertów, znaw-
ców lub czerpią z nich inspiracje. 
Ci już przekonani ściągają ko-
lejnych i tak grono odbiorców 
wciąż się powiększa.

Choć trend przyszedł do Pol-
ski z zagranicy to, jak większość 
podobnych zjawisk, szybko się 
u nas zadomowił. Na rodzimej 
scenie internetowej znajdziemy 
wielu influencerów – ludzi, któ-
rzy swoją sieciową aktywnoś-
cią inspirują tłumy. Są to blo-
gerki modowe, testerzy produk-
tów, trenerki fitness, youtuberzy, 
instagramerki. Każdy z nich ma 
swoją specyficzną „działkę”, czyli 
coś, czym zajmuje się od pew-
nego czasu i czym zdążył w jakiś 
sposób zabłysnąć.

Popularność tych ludzi za-
częły wykorzystywać firmy i kor-
poracje, które zauważyły w nich 
ogromny potencjał reklamowy. 
Inwestują pieniądze w kogoś, 
kto niemal gwarantuje sukces 
reklamowy ich produktów. Ewa 
Chodakowska w reklamie kos-
metyków idealnych na trening? 
Oczywiście. Anna Lewandow-
ska i jej piękne włosy w rekla-
mie szamponu? Jak najbardziej. 
A może Maffashion pijąca popu-
larny napój? Też.

Dlaczego tak się dzieje? Bo 
angażowanie tych osób to także 
angażowanie ich odbiorców, 
którzy automatycznie sięgną po 
produkt firmowany twarzą ulu-
bionej gwiazdy internetu. Influ-
encerzy pełnią dziś tę funkcję, 
którą pełniły niegdyś inne auto-

rytety, np. naukowe. Wszystko 
dzieje się w sieci i też w sieci roz-
grywają się najbardziej krwio-
żercze walki o status i pieniądze.

Bo zyski są tam ogromne. 
Dziś na popularnym blogu 
można zarobić krocie. Trudno 
mówić o konkretnych kwotach, 
gdyż znalezienie cenników blo-
gerów graniczy z cudem. Ze sta-
tystyk wynika jednak, że naj-
popularniejsi za jeden wpis na 
blogu mogą otrzymać nawet kil-
kadziesiąt tysięcy złotych.

Podobne informacje spra-
wiają, że wielu z nas zaczyna 
ciągnąć do blogowania, poka-
zywania siebie i swojej pracy 
w sieci. Skoro oni mogą, to dla-
czego nie ja? – pytamy samych 
siebie. Oczywiście, każdy może 
spróbować sił w takiej formie 
„twórczości”. Niestety, sprawa 
nie jest tak prosta, jak się wydaje.

Wyróżniaj się albo zgiń
Konkurencja na rynku jest dzi-
siaj ogromna. Mówiąc ogromna 
mam na myśli: naprawdę gi-
gantyczna. Codziennie po-
wstają nowe blogi, których au-
torzy wpadają na pomysł wbicia 
się w krwiożerczy rynek. Prze-
cież klikanie nie może być tak 
trudne…

Zanim jednak zdecydujemy 
się zrezygnować z pracy eta-
towej na rzecz kariery infleun-
cera, musimy pamiętać o kilku 
kwestiach. Zwykło się mówić, 

że najważniejszy jest pomysł. 
Zgoda, ale sam pomysł nie wy-
starczy. Potrzeba jeszcze praco-
witości i konsekwencji w prowa-
dzeniu naszej strony czy profilu. 
Nie wystarczy genialna myśl czy 
przebłysk geniuszu by z dnia na 
dzień stać się bohaterem maso-
wej wyobraźni.

Praca nad blogiem, profi-
lem w mediach społecznościo-
wych czy kontem na YouTube to 
długa i mozolna droga. Nie ma 
tutaj jeszcze tylu gotowych roz-
wiązań, żeby swoje wysiłki ogra-
niczyć do powielania pewnych 
schematów. Każdy twórca jest 
inny i to właśnie ta „inność” spra-
wia, że wyróżnia się wśród kon-
kurencji.

Kiedy już wpadniesz na epo-
kowy pomysł i znajdziesz dla sie-
bie doskonałą niszę, przyjdzie 
czas na inne obowiązki. Musisz 
nauczyć się korzystać z interne-
towych narzędzi kontrolnych, 
z aplikacji, które umożliwią ci 
promowanie swojego profilu 
i tych, które pozwolą monitoro-
wać reakcje odbiorców na twoje 
treści. Musisz też na bieżąco ak-
tualizować swoje wypowiedzi, 
przewidywać działania konku-
rencji, działać. 

Influencer to bowiem nie 
tylko ktoś, kto zdołał zgroma-
dzić wokół siebie pewną liczbę 
odbiorców. To ktoś, kto każdego 
dnia, czasem kilka razy dziennie, 
dostarcza widowni wartościową 

(dla konkretnej grupy) dawkę tre-
ści, pomysłów, rozwiązań. To ktoś, 
kto wyłapuje trendy szybciej niż 
inni, reaguje na nie i przerabia 
na swój sposób. Tworzy przy tym 
unikalny styl, który sprawia, że 
nie da się go podrobić.

Właśnie w tym tkwi siła in-
fluencerów, tutaj potencjał wi-
dzą reklamodawcy. Wpływowa 
gwiazda sieci wyrabia sobie opi-
nię prawie nieomylnego eks-
perta w swojej dziedzinie. Lu-
dzie zgromadzeni wokół niej 
ufają, że produkt, o którym 
mówi, jest godny polecenia, że 
ten człowiek – ich ulubieniec – 
sam go przetestował i z czystym 
sumieniem może go polecić. 

Słup reklamowy?
To oczywiste, że zawsze łatwiej 
nam zaufać komuś, kogo znamy, 
lubimy, szanujemy. O kim coś 
wiemy i z kim w wielu kwestiach 
się zgadzamy. Komuś, kogo 
chcemy naśladować. Dlatego 
tak popularne staje się reklamo-
wanie różnorodnych produktów 
właśnie za pośrednictwem in-
ternetowych idoli. Blogerki mo-
dowe dodają na swoje blogi i pro-
file dziesiątki produktów, zakła-
dają ubrania konkretnych marek, 
które to marki podpisują pod 
swoimi zdjęciami. Taka reklama 
często daje dużo więcej niż ta 
umieszczona w tradycyjnych me-
diach. Ten, kto wątpi, niech spoj-
rzy na komentarze pod zdjęciami 

blogerek. Pytań o miejsce zakupu 
konkretnej rzeczy bywają tam 
setki!

Dzisiaj popularny influen-
cer to ktoś, o kogo biją się naj-
większe marki na świecie. A to 
nie wszystkim się podoba. Opi-
nie o tego rodzaju zarobkowa-
niu są różne, często negatywne, 
a ci, którzy żyją w ten sposób, na-
zywani są wyłudzaczami.

Niedawno głośna była sprawa 
brytyjskiej blogerki podróżniczej, 
która zaoferowała reklamę jed-

nemu z hoteli. Zaproponowała, 
że w zamian za darmowy nocleg 
opisze ten obiekt na swoim blogu. 
Właściciele nie byli chyba fanami 
podobnych działań marketin-
gowych, o czym w prosty i zwię-
zły sposób poinformowali dziew-
czynę. – Trzeba mieć jaja, a zara-
zem niezbyt wiele szacunku do 
samej siebie i godności – skomen-
towali właściciele hotelu.

Jak więc widać, blogowanie 
i „wpływanie” nie jest dla wszyst-
kich. Jeśli po podobnej odpo-
wiedzi wolałbyś zamknąć się 
na zawsze w swoim mieszka-
niu ze strachu i wstydu, odpuść 
i „grzej” swój etat w korporacji!

Ale jeśli wciąż czujesz, że blo-
gowanie jest dla ciebie, że twoja 
marka osobista może być na 
tyle silna, by pozwolić ci się wy-
bić, wyróżnić i utrzymać pozycję, 
spróbuj. Przygotuj się jednak na 
drogę pełną wybojów i potknięć. 
Początki są najtrudniejsze.

Więc może zanim rzucisz do-
brze płatną pracę w korporacji, 
spróbuj swoich internetowych 
sił po godzinach. Skakanie na 
główkę do jeziora z nieznanym 
dnem może się różnie skończyć.

Katarzyna Sudoł

REKLAMA
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Śpiewają, że „chcieliby 
pracować na Mordorze, 
jeść lunche w galeriach, 
oglądać kobiety w sza-
rych garsonkach i wie-
rzyć, że przetrwają tak 
do śmierci”. W rzeczywi-
stości cenią sobie wolność 
i niezależność, które – jak 
mówią – daje im muzyka.

Z zespołem Dr Misio spotykamy się 
w sali prób piaseczyńskiej „Kuźni Ro-
cka”, gdzie grupa pracuje nad swoim 
kolejnym albumem. Jest wieczór, godz. 
20.30, ale to jedyny czas, gdy wszyscy 
członkowie grupy mogą spotkać się 
na granie, bo każdy z nich oprócz gry 
w zespole ma inne zawodowe obowią-
zki. Lider zespołu Arek Jakubik (śpiew) 
jest aktorem i reżyserem, na dzisiejsze 
spotkanie pędził prosto z wywiadówki 
w szkole syna. Klawiszowiec Radek Ku-
pis jest nauczycielem muzyki. Gita-
rzysta Paweł Derentowicz prowadzi 
własne studio nagraniowe. Basista Ma-
rio Matysek, który przez lata grał ze Sta-
nisławem Soyką, teraz ma swoją firmę, 
a perkusista Jan Prościński od czasu do 
czasu gra z Izraelem, ale na co dzień jest 
realizatorem dźwięku. 

Choć widać po nich zmęczenie, na 
próbie stawiają się punktualnie. Do roz-
mowy z „Głosem Mordoru” zostają od-
delegowani Arek z Pawłem. Oni bo-
wiem o zespole wiedzą najwięcej – 
w końcu 10 lat temu go tworzyli, choć 
znają się już ponad ćwierć wieku.

Dlaczego właściwie Dr Misio?
Paweł Derentowicz: Było dużo kon-
cepcji nazwy zespołu. Miały być 
„Chlory” (śmiech), bo pomysł wspól-
nego grania zrodził się w nas na mocno 
odjechanych i bogato zakrapianych im-
prezach. Ale w końcu stanęło na dwóch 
opcjach zaczerpniętych z jednego z na-
szych kawałków. 
Arek Jakubik: Mamy taką piosenkę, 
w której śpiewam: „Jestem Dr Misio i Mr 
Hui”.
PD: Mogliśmy być „hui’ami”, ale…
Wtedy z pewnością nawet by was 
nie zakwalifikowano do festiwalu 
w Opolu, a nie tylko zdyskwalifiko-
wano. 
PD: No właśnie – dlatego zostaliśmy 
misiami. A tak swoją drogą to właści-
wie nie wiem, dlaczego w ogóle zna-
leźliśmy się na opolskiej liście premier. 
Przecież jesteśmy niszowi, nie jakieś 
mega gwiazdy.
AJ: Zgłosił nas Universal, więc się zna-
leźliśmy.
A kiedy Was potem zdyskwalifi-
kowano za teledysk do utworu 
„Pismo”, bolało?
PD: Coś Ty, było wspaniale. Darmowa 
reklama. Tylko się cieszyć.
AJ: Niemniej zarzucano nam, że oszu-
kaliśmy Radę Artystyczną festiwalu, 
bo nie przedstawiliśmy im wcześ-
niej teledysku. Musiałem prosto-
wać w mediach, bo to oczywiście nie-
prawda. Członkowie Rady doskonale 
znali i piosenkę i teledysk. Tylko że po-
tem dostali „z góry” wytyczne, by nas 
usunąć. A że nie wiedzieli, jak się z tego 
wytłumaczyć, poszła w eter wersja, że 

to my daliśmy ciała. Że wdarliśmy się do 
Opola podstępem.
Zespołowi wyszło to w sumie chyba 
jednak na dobre. Pomógł jesz-
cze Jan Pospieszalski wyzywając 
Was w swoim programie od najgor-
szych…
AJ: Dlatego na Jana i jego żenujące 
słowa spuściliśmy chrześcijańską za-
słonę miłosierdzia. I nie komentujemy 
tego. Żal go nam.
Nie rusza Was taka krytyka?
PD: Rusza nas muzyka, nie polityka. 
Dopóki robimy coś, co ludziom się po-
doba, czego chcą słuchać, dopóki przy-
chodzą na nasze koncerty i dobrze się 
na nich bawią, krytyką dla samej kry-
tyki – taką, która nie jest w jakiś sposób 
konstruktywna – nie zamierzamy się 
przejmować.
Za to krytyka, ta faktycznie doty-
cząca waszej muzyki, jest dla Was 
bardzo pochlebna. Czy to jednak nie 
te „afery” przysporzyły Wam wię-
cej publiki na koncertach? A może to 
efekt tego, że Dr Misio dojrzał i tra-
fia tekstami oraz muzyką dokładnie 
w punkt – w to, czego potrzebują od-
biorcy?
AJ: Starzejemy się – to jedno jest 
pewne. Może przy okazji dojrzeliśmy, 
choć wątpię. (śmiech) Dopóki mamy 
energię i wiarę w to, co robimy, póki 
jeszcze chce nam się wykrzyczeć to, co 
nas wkurza, co złości czy boli, to dzia-
łamy. Bo może to właśnie ostatni mo-
ment. Na koncertach rzeczywiście 
mamy dwa, trzy razy więcej słucha-

czy niż kiedyś, choć gramy najczęściej 
w małych klubach. W Gdyni, Wrocła-
wiu, Szczecinie mamy na swoich wy-
stępach 400, 500 fanów. Gramy też 
częściej, bo zdarza się, jak to było np. 
w styczniu czy w lutym, że i po osiem 
koncertów miesięcznie. Nie wydaje 
mi się jednak, żeby to była kwestia re-
klamy czy „afer”. Sądzę, że raczej działa 
tu poczta pantoflowa. Ludzie przycho-
dzą, podoba im się i podają dalej. I spo-
tykamy się znowu za pół roku, w szer-
szym gronie.
PD: Mimo wszystko wciąż się dziwię, 
że przychodzi aż tylu ludzi. Bo w su-
mie nasza muzyka wcale nie jest łatwa, 
a teksty nie takie znów oczywiste. 
A jednak widzę, że ludzie dobrze się 
z nami bawią. Duża w tym zasługa Arka, 
który z każdego występu potrafi zrobić 
performance, zbudować atmosferę. Na 
naszym występie w Filharmonii w Lub-
linie, gdzie przyszły osoby w garnitu-
rach i frakach (dress code obowiązu-
jący w filharmonii – red.), Arek sprawił, 
że pogowali i zdzierali z siebie koszule. 
Oznacza to, że jest w tym wszystkim ja-
kaś energia, którą inni chcą z nami dzie-
lić, jakiś poziom pozawerbalnego poro-
zumienia.
Może ludzie czują, że to, co im pro-
ponujecie, jest szczere i że daje Wam 
to równie wiele, co im? Bo przecież 
nie gracie dla kasy, lecz z pasji.
AJ: Faktycznie, dziś z naszego grania 
trudno byłoby się utrzymać, to raczej 
kosztowne hobby. Każdy z nas poza 
występami z Dr. Misio zawodowo robi 

coś innego. Ale właśnie w graniu mu-
zyki znalazłem coś, czego nie dają mi 
inne moje aktywności zawodowe. Wol-
ność. To, że nikt nie stoi mi nad głową 
i nie mówi, co i jak mam zrobić. Muzyka 
pozwala oderwać się od rzeczywisto-
ści, wejść w inny wymiar czasoprze-
strzeni. To jest jak narkotyk.
PD: Przez wiele lat robiłem rzeczy, które 
trafiały do publicznego odbioru, ale 
muzyka, bezpośredni kontakt z pub-
licznością, możliwość dzielenia się tym, 
co ci w duszy gra i co tworzysz, tego nie 
da się porównać z niczym innym, chyba 
że z seksem... 
AJ: Ale z udanym (śmiech).
PD: No, oczywiście – z udanym seksem.
Ciekawe, czy tak o swojej pracy może 
powiedzieć którykolwiek z pracow-
ników Mordoru przy Domaniew-
skiej, o którym śpiewacie w jednym 
ze swoich utworów...
PD: Jednak trzeba pamiętać, że – choć 
gra w zespole to rzeczywiście ciężka 
praca – nie jest to nasze główne zawo-
dowe zajęcie. Sądzę więc, że nie można 
tego porównywać. 
Błędem byłoby też poważne trakto-
wanie frazy o tym, że „chcielibyście 
pracować na Mordorze”...
PD: Ja nigdy w życiu nie pracowałem 
nawet na etacie, a co dopiero mówić 
o korporacji.
AJ: Miałem w swoim życiu taki okres, 
kiedy szukałem etatowej pracy. Bo wia-
domo, człowiek dorasta, pojawia się ro-
dzina, dzieci, zobowiązania i potrzeba 
jakiejś stabilizacji. Swego czasu chodzi-

łem więc od drzwi do drzwi wszystkich 
warszawskich teatrów, pukałem, ale 
nic z tego nie wyszło. I całe szczęście. 
Warto być niezależnym.
Niezależność wymaga chyba wiele 
kreatywności, życia w nieustannym 
stanie gotowości, samodyscypliny. 
Jak u Was przebiega taki niezależny 
proces twórczy?
AJ: Ja mam w sobie takiego „Niemca”, 
który wszystkich pogania i mobilizuje 
do trzymania terminów. Mobbuję ich 
telefonami, mailami i przypominam: 
„Gdzie są te riffy, które miałem dziś do-
stać?”, „Gdzie te bity?”. Staram się ogar-
niać przestrzeń czasową Dr. Misio, żeby 
nam się wszystko nie rozlazło. 
PD: Przy tworzeniu konieczne jest też 
wyłączenie autocenzury, bo inaczej nic 
nie wyjdzie. Ja w tym względzie znala-
złem na siebie sposób – robię wszystko 
na ostatnią chwilę. 
AJ: Tak, tak – gdy Paweł ma czas, to za-
czyna do bólu kombinować, zmieniać, 
poprawiać, co nie zawsze daje lepszy 
efekt.
PD: A kiedy robię coś na ostatnią 
chwilę, bo czas mnie goni, a zrobione 
być musi, to nie mam czasu na dywaga-
cje, na kombinowanie, tylko robię jak 
czuję i umiem najlepiej w danej chwili. 
A jak już, Arku, dostaniesz te bity 
i riffy, to jak dostosowujesz do tego 
tekst?
AJ: Teksty dla Dr. Misio od lat powstają 
z tego, co napiszą mi Krzysiek Varga 
i Marcin Świetlicki. One nie zawsze są 
przeze mnie brane dosłownie. Wybie-
ram z nich frazy, dopasowuję do mu-
zyki, melodii – tak, by powstała z tego 
spójna kompozycja dźwięków i słów. 
I żeby był przekaz. 
Proces twórczy nie doprowadza mię-
dzy Wami do zatargów? Często sły-
szę, że spory między partnerami bi-
znesowymi kończą się katastrofą. 
Wam jednak wciąż udaje się kroczyć 
razem, wspólnie obraną ścieżką.
PD: Może dlatego, że to nie jest biznes 
i że nie motywują nas pieniądze, ale 
muzyka, która żyje wewnątrz każdego 
z nas?
AJ: A do zatargów oczywiście docho-
dzi. Sprzeczamy się, dyskutujemy, kłó-
cimy. Ale to są twórcze starcia. Potrze-
bujemy tego.
I nawet to, że Arek, robi „skok w bok” 
i nagrywa solową płytę, nie zakłóca 
stabilności Dr. Misio?
PD: Oprócz tego, że tworzymy zespół, 
każdy z nas ma jakieś swoje życie i po-
mysł na nie. Każdy z nas ma swoją własną 
ścieżkę, ambicje, potrzeby rozwoju. Ro-
zumiemy to i szanujemy. Nie przeszka-
dza nam to jednak dalej spotykać się na 
ścieżce wspólnej pt. „Dr Misio”.
Dokąd zatem na tej wspólnej ścieżce 
chcielibyście jeszcze dojść?
AJ: Uwielbiam planować. (śmiech) 
Plan jest taki: do końca roku zamykamy 
prace nad naszą czwartą płytą. Chcie-
libyśmy zaskoczyć tym, co się na niej 
znajdzie. Siebie i fanów.
PD: A w dalekiej przyszłości świętować 
50-lecie Dr. Misio koncertem na Stadio-
nie Narodowym (śmiech). 
Tego zatem Wam i Waszej publiczno-
ści życzę. Dziękuję za rozmowę.

Izabela Marczak

Dr Misio

Sauronowi się nie kłania

Dr MisioDr Misio
fot. Szym

on Szczęśniak
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„W zdrowym ciele, zdrowy duch” 
to hasło stare, ale z pewnością 
nic nie straciło na znaczeniu. Po-
dobno wystarczy wykonywać 
jakiś wysiłek fizyczny przez 30 
minut dziennie, aby wzmocnić 
mięśnie, poprawić wydolność, 
krążenie, pamięć i koncentrację. 
Może to być szybki spacer, jog-
ging, siłownia czy modny ostat-
nio cross fit. Niestety, bardzo czę-
sto teoria w ogóle nie przystaje 
do codzienności. Dom, praca, 
dzieci, zakupy i mnóstwo dodat-
kowych zajęć, sprawiają, że je-
śli uda nam się już złapać te 30 
minut w ciągu dnia, to dopiero 
około północy i jedyne na co 
mamy ochotę je spożytkować, to 
zjeść tabliczkę czekolady i obej-
rzeć chociaż jeden odcinek ulu-
bionego serialu. Nic więcej.

Kiedy ćwiczyć, 
jeśli nie mamy na to czasu?
Dobrym rozwiązaniem wydaje 
się porzucenie samochodu, 
a nawet środków komunikacji 
miejskiej i przesiadka na rower.

Po raz kolejny: łatwo się 
o tym pisze, ale jak się zmotywo-
wać do pedałowania o siódmej 
czy ósmej rano z perspektywą, 
że tę samą czynność będzie 
trzeba wykonać jeszcze w dro-
dze powrotnej, po kilku godzi-
nach spędzonych przy biurku, 
na spotkaniach lub telekonfe-
rencjach?

Z pewnością pomoże nam 
skupienie się na dwóch czynni-
kach motywacyjnych: zdrowot-
nym i… finansowym

Zdrowie to podstawa
– tak należy sobie powtarzać za-
wsze po przebudzeniu, kiedy 
dopadnie nas myśl, że nie chce 
nam się po raz kolejny rozpo-
czynać dnia od jazdy na rowe-
rze pod wiatr lub w zacinającym 
deszczu.

Fani dwóch kółek na jednym 
wdechu wymieniają zalety zdro-
wotne tej formy komunikacji. 
Godzina energicznej jazdy na ro-
werze pozwala spalić około 500 
kilokalorii, a to oznacza, że je-
śli regularnie dojeżdżamy rowe-
rem do pracy odległej o ok. 15-20 
km, to po kilku miesiącach może 
nam ubyć parę zbędnych kilo-
gramów.

A to i tak jeszcze nie wszystko. 
Dzięki codziennej jeździe na ro-
werze poprawi nam się cera, 
a dzięki jej pozytywnemu wpły-
wowi na produkcję kolagenu, 
ulegnie spowolnieniu powsta-
wanie zmarszczek. Obniżymy ry-
zyko wystąpienia chorób serca, 
udaru mózgu, cukrzycy oraz do-
legliwości stawowych i zmniej-
szymy stężenie „złego” choleste-
rolu.

Ponadto aktywność fizyczna 
wpływa pozytywnie na układ 
odpornościowy, który może 

skuteczniej chronić przed infek-
cjami, drobnoustrojami i czynni-
kami chorobotwórczymi, w tym 
niebezpiecznymi komórkami 
nowotworowymi. A to wszystko 
dzięki regularnemu przejeżdża-
niu kilkudziesięciu kilometrów 
tygodniowo. Niedużo, prawda?

Zrób to dla pieniędzy
Jest kilka firm, które starają się 
przekonać pracowników do 

przesiadki na rowery (pew-
nie mają niewiele firmowych 
miejsc parkingowych w biu-
rowcu). W tym celu oferują im 
określone kwoty za przejecha-
nie każdego kilometra. Najczęś-
ciej jest to 50 gr, choć pewna 
firma z Trójmiasta swego czasu 
chwaliła się, że płaci całą zło-
tówkę przejechanie kilometra. 
Jeżeli więc w miarę regularnie 
„wykręcamy” te 30-40 km dzien-

nie (a choćby i „jedynie” 20), to 
za miesiąc możemy otrzymać 
kwotę rzędu 200-400 zł. Mało?

Wiadomo jednak, że w takim 
przypadku znajdzie się wielu, 
którzy obmyślą dłuższą trasę, bo 
przecież – jak powtarza niejedna 
babcia – „zdrowie jest najważ-
niejsze”...

A co, jeśli wasze korpo nie 
płaci za dojazd do pracy rowe-
rem? W takim przypadku można 

zebrać grupę fanów dwóch kółek 
i złożyć w dziale HR propozycję 
projektu zachęcającego pracow-
ników do pozostawiania  samo-
chodów w domu i dojeżdżania 
do biura rowerami. Nawet jeżeli 
firma nie zdecyduje się wesprzeć 
tego projektu od strony finanso-
wej, to może wesprze grupę ro-
werowych śmiałków od strony 
infrastruktury: parking dla rowe-
rów, szatnia, itp.

Poza tym przesiadka na ro-
wer to również oszczędności na 
biletach komunikacji miejskiej, 
abonamentach parkingowych 
oraz benzynie. Skoro w port-
felu będzie pozostawało więcej 
pieniędzy, to można uznać, że 
korzyść finansowa i tak została 
utrzymana. 

Kiedy nie powinniśmy się 
przesiadać na rower?
Schody zaczynają się w mo-
mencie, gdy firma nie mieści 
się w nowoczesnym biurowcu 
ze specjalną szatnią i pryszni-
cami dla rowerzystów. Albo je-
śli po prostu nie ma u was prysz-
nica lub sporej łazienki, w któ-
rej można byłoby się odświeżyć 
po wysiłku fizycznym. Wówczas 
należy zastanowić się dwa razy, 
czy na pewno lekko spocony 
i trochę zalatujący zmęczeniem 
dam radę odbyć np. spotkania 
z kontrahentami lub współpra-
cownikami.

Nie oznacza to jednak, że 
trzeba od razu całkowicie zre-
zygnować z roweru. Można na 
początek zacząć od wybierania 
dwóch kółek w jeden lub dwa 
dni w tygodniu. Tym bardziej, je-
żeli na co dzień nie prowadzimy 
sportowego trybu życia. Pozwoli  
to sprawdzić jak organizm zarea-
guje na aktywność fizyczną z sa-
mego rana i czy w trakcie dnia 
nie będziemy odczuwać zbyt-
niego zmęczenia (w szczegól-
ności jeżeli ktoś musi pokonać 
znacznie dłuższy dystans niż 
kilka kilometrów).

Piotr Krupa

Codzienne dojeżdżanie do pracy 
rowerem jawi się jako koszmar i mę-
czarnia? A co powiesz, jeżeli praco-
dawca zapłaciłby Ci za każdy prze-
jechany kilometr, a do tego spalił-
byś codziennie kilkaset kilokalorii już 
w samej drodze do i z pracy?

Do pracy ROWEREM
– kilka powodów, dla których

WARTO
ROWER JEST:

ilustracja: Igor Kałuża
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Czas na owoce i warzywa

Kiedy skwar niemiłosiernie leje 
się z nieba, nasz apetyt auto-
matycznie spada. Aby zacho-
wać odpowiednią ilość posił-
ków w ciągu dnia powinniśmy 
stawiać na lekkie, pełne wita-
min posiłki. Tu z pomocą przy-
chodzą nam owoce i warzywa, 
które ze względu na nasz kli-
mat dopiero w sezonie letnim 
odkrywają pełną paletę walo-
rów smakowych i odżywczych. 
– Standardowe zalecenia diete-
tyczne mówią o minimum pię-
ciu porcjach warzyw i owoców 
dziennie. Jednak z ostatnich ba-
dań wynika, że optymalna ilość 
warzyw i owoców w codzien-
nym menu to aż dwa razy więcej 
– czyli 10 porcji po około 80 g! 
Tymczasem większość z nas ma 
problem ze spożyciem nawet tej 
„podstawowej” dawki – zwraca 
uwagę Paulina Jabłonka, spe-
cjalistka ds. żywienia Maczfit.

Jak w takim razie przemycić 
do naszej diety więcej drogo-
cennych witamin? Prosty spo-
sób to wprowadzenie do menu 
owocowo-warzywnych kok-
tajli oraz lekkich sałatek, któ-

rych przygotowanie zajmuje do-
słownie parę minut. Do jednych 
i drugich warto dodać odrobinę 
zdrowych tłuszczów – w po-
staci orzechów, nasion, pestek 
lub wytłoczonych z nich olejów. 
Umożliwi to lepsze wchłanianie 
cennych substancji, takich jak 
beta-karoten czy likopen, które 
wykazują silne działanie antyok-
sydacyjne.

Warto przy tym pamiętać, 
że wspomniane wyżej związki 
z grupy karotenoidów, zawarte 
m.in. w pomidorach i marchwi, 
obniżają również ryzyko sło-
necznych poparzeń. Szklanka 
soku z tych warzyw dziennie to 
smaczny i bardzo skuteczny spo-
sób na zwiększenie przeciwsło-
necznej ochrony. Z badań wy-
nika jednak, że taką „terapię so-
kową” najlepiej przeprowadzić 
już na kilka tygodni przed plano-
wanymi słonecznymi kąpielami 
(zobacz: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/23053552).

Grill to nie tylko karkówka

Grill uważany jest za jeden 
z „narodowych sportów” Pola-
ków. Osoby, które zdrowo się 

odżywiają, nie muszą rezyg-
nować z dań grillowanych. Po-
trawy przyrządzone na ruszcie 
mogą być zarówno smaczne, 
jak i zdrowe. Musimy jednak pa-
miętać o kilku zasadach.

Zdrowe potrawy prosto 
z rusztu to nie tylko produkty, 
z których je przygotujemy, ale 
również właściwie przygoto-
wany sprzęt i odpowiednia ob-
róbka termiczna. Akcesoria, któ-
rych używamy, powinny być do-
kładnie wymyte ze zwęglonych 
resztek i brudu. Do grilla uży-
wajmy tylko brykietu drzew-
nego a nie jego tańszych od-
powiedników, których opary 
wydzielane podczas spalania, 
mogą być szkodliwe. 

Mając to wszystko na uwa-
dze, możemy wreszcie zabrać 
się do grillowania. Wieprzo-
wina to wciąż najbardziej po-
pularne mięso w Polsce. Nic 
dziwnego, że tak chętnie przy-
gotowujemy ją również na 
grillu, skoro przeciętny Po-
lak zjada jej rocznie ok. 40 kg 
(źródło: https://www.agrofakt.
pl/spozycie-miesa-wieprzowiny- 
-w-polsce/). Jest tania, do-
stępna pod różnymi posta-

ciami i dość tłusta, przez co 
przyjemnie skwierczy na rusz-
cie. Osoby dbające o zdrową 
sylwetkę powinny wybierać 
przede wszystkim drób, ryby, 
owoce morza oraz warzywa. 
Prócz tego, że są zdecydowa-
nie mniej kaloryczne i zdrow-
sze dla naszego organizmu, to 
również wymagają zdecydowa-
nie krótszej obróbki termicznej.

Wielu z nas nie wyob-
raża sobie grilla bez smacz-
nych sosów, które wydoby-
wają smak potraw. Niestety, 
gotowe produkty często pełne 
są cukru, soli i konserwan-
tów. Dlatego warto poświę-
cić kilka minut na przygoto-
wanie własnego sosu na bazie 
świeżych pomidorów lub pas-
saty z dodatkiem ziół, szczypty 
soli i pieprzu. Zamiast majo-
nezu proponujemy dip na ba-
zie chudego jogurtu, najle-
piej greckiego, z dodatkiem 
czosnku i kopru. – Jeśli dodat-
kowo zetrzemy do niego tro-
chę świeżego ogórka i posie-
kamy miętę, otrzymamy bar-
dzo lekki, popularny również 
w Polsce grecki sos Tzatziki – 
proponuje Paulina Jabłonka.

Udane wakacje 
bez dodatkowego bagażu

Urlop to czas, kiedy zazwyczaj 
odrobinę sobie folgujemy. Co 
jednak zrobić, żeby z wymarzo-
nych wakacji przywieźć tylko fan-
tastyczne wspomnienia, a nie do-
datkową fałdkę tłuszczu? Przede 
wszystkim zwracajmy uwagę 
na to, co i gdzie jemy. – Oczy-
wiście zachęcam do próbowa-
nia lokalnej kuchni i produk-
tów, ale do reklamowych sloga-
nów: „naturalne” lub „domowe” 
podchodźmy ze sporą rezerwą – 
ostrzega Paulina Jabłonka. Lokale 
w popularnych kurortach waka-
cyjnych często serwują dania za-
wierające bardzo duże ilości tłusz-
czów (również nasyconych), cu-
kru lub soli. Jak zwykle kluczowa 
jest wielkość porcji. Jeśli jesteśmy 
na specyficznych dietach, warto 
zapytać obsługę o skład pro-
duktu czy dania. Unikniemy w ten 
sposób nieprzyjemnej niespo-
dzianki, takiej jak wizyta u lekarza 
lub przerwa w urlopie.

Kolorowy napój z palemką 
przy basenie. Taki obraz na pewno 
zdobędzie sporą liczbę polubień 
w social media, jednak musimy 

pamiętać, że dla naszego organi-
zmu to raczej solidna dawka ka-
lorii i ukrytego cukru. Soki z karto-
nów, ice tea, cola i inne napoje ga-
zowane czy nawet jogurty pitne 
z owocami – tylko z pozoru ga-
szą pragnienie. W rzeczywistości 
po wypiciu jednej szklanki od razu 
sięgamy po kolejną.

Gdy zdarzy nam się 
zgrzeszyć
Jeśli zazwyczaj odżywiamy się 
zdrowo, ale nie potrafimy cza-
sem odmówić letniego grilla 
lub wizyty w hotelowej restau-
racji, to nie koniec świata. Prze-
cież nawet zawodowi sportowcy 
i trenerzy personalni od czasu do 
czasu pozwalają sobie na mały 
„Cheat day”.

– Jeśli na urlopie lubimy się 
trochę „zapomnieć” to w powsze-
dnie dni warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na to, co jemy. Nie 
rezygnujmy również z trenin-
gów, tylko dostosujmy je do od-
powiedniej pory dnia, kiedy na 
zewnątrz panują znośne tempe-
ratury powietrza – kończy Pau-
lina Jabłonka.

Bartłomiej Gabryś

Bądź fit 
przez
całe lato!
Zaczyna się lato. Wraz z Pauliną Jabłonką, specjalistką ds. żywienia Maczfit, spróbujemy 
odpowiedzieć na najważniejsze pytanie każdego sezonu wakacyjnego: jak zachować tak 
skrzętnie pielęgnowaną przez ostatnie miesiące sylwetkę, kiedy wokół czyha tyle pokus? 
Sprawdzimy, jak powinna wyglądać nasza letnia dieta i dlaczego wcale nie musi oznaczać 
tak wielu wyrzeczeń.

m
ateriał prom

ocyjny
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Po dziewięciu latach 
w dziale marketingu jed-
nej z międzynarodowych 
firm postawiła wszystko na 
jedną kartę i ruszyła w świat. 
Właśnie mija dziesiąty rok 
jej życia poza korpo i prowa-
dzenia własnego biznesu 
turystycznego.

Zaczęła Pani pracę w korpo-
racji w 1999 r. i wzrastała wraz 
z firmą. To z pewnością da-
wało wielkie możliwości roz-
woju. Przez lata wypracowała 
sobie Pani pozycję w branży 
i przyczyniła się do sukcesu 
firmy na polskim rynku. A gdy 
– jak się zdaje – przyszedł 
czas, by zbierać owoce tego, 
co się zasiało, Pani postano-
wiła odejść.
Joanna Gorczyca-Pasrija: Gdy 
zaczynałam pracę firma miała 
w Polsce 20 lokali restauracyj-
nych. Gdy odchodziłam było ich 
ponad 120. Faktycznie – przez 
te dziewięć lat bardzo się roz-
winęłam. Przeszłam drogę od 
przygotowywania promocji 
ulotkowych do koordynowa-
nia wielkich marketingowych 
projektów. Ale miałam 37 lat 
i czułam, że to ostatni moment, 
aby coś diametralnie zmienić 
w swoim życiu. Postanowiłam 
poddać się temu uczuciu, iść za 
głosem, który gdzieś pojawił się 
w mojej duszy i… nie żałuję.
Gdyby próbować ująć to lite-
racko, można zaryzykować 
stwierdzenie, że uciekła Pani 
z korpo z miłości.
Rzeczywiście, ciągnęło mnie do 
Indii, w których zakochałam się 
od pierwszego wejrzenia, czyli 
od mojego pierwszego objazdu 

po tym kraju w 2004 r. Od tam-
tego czasu chyba nie byłam już 
sobą. Wróciłam co prawda do 
pracy, ale myślami wciąż ucieka-
łam do Południowej Azji i kombi-
nowałam jak tam wrócić. Trochę 
trwało zanim podjęłam osta-
teczną decyzję. Wciąż brako-
wało mi odwagi na diametralną 
zmianę. Aż pewnego wieczoru 
usiadłyśmy ze znajomą wieczo-
rem i zaczęłam opowiadać jej 
o swoich marzeniach i planach. 
Ona słuchała, słuchała i w końcu 
skomentowała: „Aśka, czemu 
tego nie zrobisz? Przecież ty 
masz wszystko już dokładnie za-
planowane!”. Dwa miesiące póź-
niej leciałam tam samolotem 
z biletem w jedną stronę.
Trudno było się rozstać ze 
„starym”?
Gdy decyzja już zapadła – nie. 
W gruncie rzeczy miałam po-
czucie, że w firmie, z którą od lat 
byłam związana, nic więcej już 
nie osiągnę. Zdobyłam co mo-
głam i chciałam, i w zasadzie 
przestałam się rozwijać. W takiej 

sytuacji to, co kiedyś nakręcało 
mój wzrost, stało się klatką. Za-
pewne mogłabym w niej dalej 
funkcjonować, koncentrując się 
na powstrzymywaniu wszelkimi 
sposobami wypalenia zawodo-
wego, tylko po co? Nie chciałam 
dłużej tego ciągnąć, ale jeszcze 
zanim kupiłam bilet do Indii – 
ostatnim rzutem na taśmę – po-
szłam na rozmowę o pracę w in-
nej firmie.
To miała być taka bezpiecz-
niejsza zmiana „starego” na 
„nowe”?
Chciałam się chyba upewnić, że 
tym nowym, czego szukam, nie 
jest po prostu nowa praca. 
I jak poszło?
Doskonale (śmiech). Ale po 
spotkaniu z potencjalnym przy-
szłym pracodawcą, zadzwoni-
łam do head huntera z infor-
macją, że nawet jeśli będą mnie 
chcieli, ja się na to nie piszę. 
Oczami wyobraźni widziałam, 
jak przez kolejne trzy miesiące 
adaptuję się w nowym środo-
wisku, a potem… robię to samo, 

co robiłam w poprzedniej firmie, 
tyle że w innych dekoracjach. 
Nie, nie o to mi chodziło. Nie ta-
kiej nowości pragnęłam.
Miała Pani jakiś plan na siebie?
Nie. Wyruszałam w podróż ży-
cia, nad resztą się wtedy nie za-
stanawiałam. 
Dlaczego zdecydowała się 
Pani założyć biuro podróży?
W ósmym miesiącu mojej wy-
prawy do Azji poznałam swo-
jego przyszłego męża. Zamiesz-
kaliśmy w Indiach. Znajomi, wie-
dząc o tym, zaczęli się do mnie 
odzywać z prośbami o pomoc 
w organizacji wypraw po In-
diach. Początkowo robiłam to 
zupełnie po koleżeńsku. I do-
stawałam mnóstwo pozytyw-
nych informacji zwrotnych. Po-
dobało im się to jak planuję wy-
cieczki, jakie wybieram dla nich 
atrakcje i hotele. „Powinnaś to 
robić zawodowo” – podpowia-
dali. W końcu pomyślałam: dla-
czego nie? W 2009 r. przyjecha-
łam na miesiąc do Polski, by za-
rejestrować firmę.

Korporacyjne doświadczenie 
przydało się Pani w prowa-
dzeniu własnego biznesu?
Oczywiście. Lata pracy z klien-
tami, planowanie z dużym wy-
przedzeniem, dobór partnerów 
do projektów, organizacja wielu 
rzeczy w jednym czasie, zarzą-
dzanie budżetem, współpraca 
z podmiotami zewnętrznymi, 
opracowywanie strategii promo-
cji produktu oraz wiele innych 
umiejętności. Ale jest też sporo 
różnic między pracą w korpo, 
a prowadzeniem własnego bi-
znesu. Mój jest w skali mikro, 
więc nie mam działów kadr, księ-
gowości, finansów. To wszystko 
muszę ogarniać sama. W korpo-
racji pracowałam od 9 do 17 i póź-
niej mogłam w zasadzie nie my-
śleć o pracy. Teraz często muszę 
być dostępna dla klientów przez 
24 godziny na dobę, bo na wyjeź-
dzie zawsze może zdarzyć się coś 
niespodziewanego, czym trzeba 
się natychmiast zająć.
Więcej stresu niż wcześniej?
Niekiedy tak, bo za wszystko 
odpowiada się osobiście. Bo 
jest świadomość, że stała pen-
sja nie będzie wpływać regular-
nie co miesiąc, bez względu na 
to, jakie się miało w tym czasie 
osiągnięcia. Jednak jest to inny 
rodzaj stresu. Fakt, że pracuje się 
na własny sukces, w swojej włas-
nej firmie, niweluje pewne nie-
dogodności i daje dużo więcej 
satysfakcji.
Po blisko dziewięciu latach na 
rynku Asia Dream Trip, może 
już Pani mówić o sukcesie 
swojego przedsięwzięcia?
Jeśli mierzyć go liczbą zado-
wolonych klientów oraz tych, 
którzy do nas wracają i jeżdżą 
z nami regularnie, to chyba tak.
Pani przepis na sukces?

Dziś, gdy konkurencja w branży 
turystycznej jest bardzo duża, 
nie można sobie pozwolić na 
opieszałość. Trzeba non stop 
pracować nad jakością produk-
tów i usług oferowanych lu-
dziom. Trzymać poziom, wy-
chodzić naprzeciw ich oczeki-
waniom, dostosowywać ofertę 
do ich potrzeb, personalizować 
ją. Być otwartym i elastycznym 
oraz właściwie dobierać partne-
rów, z którymi się współpracuje. 
Bardzo modne są teraz wakacje 
„szyte na miarę”, w których się 
specjalizujemy.
Trudno to osiągnąć?
Ja uwielbiam tę pracę. Kocham 
podróżować, czerpię wiele satys-
fakcji z kontaktu z ludźmi, czuję 
ich potrzeby, więc raczej nie my-
ślę w kategoriach „trudno” czy 
”łatwo”. To moja pasja i wszelkie 
pojawiające się trudności trak-
tuję raczej jak wyzwania.
Ma Pani klientów korporacyj-
nych?
Wielu. Dla niektórych przygo-
towujemy indywidualne wy-
prawy, dla innych – w niewiel-
kich grupach. Panie z korporacji 
chętnie korzystają z wyjazdów 
powiązanych z odnową biolo-
giczną. Kobiety podróżują coraz 
chętniej i odważniej. To dla nich 
tym rodzaj zdrowej przyjemno-
ści, którą lubią siebie nagradzać. 

Naszą misją powoli staje się 
przekonanie kobiet do podróżo-
wania i zadbania o siebie – właś-
nie przez podróże. Azja, w której 
się specjalizujemy, daje tak sze-
rokie możliwości dostosowywa-
nia wyjazdów do indywidual-
nych potrzeb, że jesteśmy w sta-
nie niemal w każdym wypadku 
dobrać odpowiednią ofertę.

Izabela Marczak

UCIEKINIER Z MORDORU
Znasz kogoś, kto wybił się z korpo i poszedł na swoje?

Zgłoś szczęśliwca do naszej sekcji!
Napisz: redakcja@glosmordoru.pl

UCIEKINIER Z MORDORU

INDIE: miłość i biznes

http://www.glosmordoru.pl
mailto:redakcja@glosmordoru.pl
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Pakiet opieki medycznej jest 
najbardziej atrakcyjnym 
świadczeniem pozapłaco-
wym. W Polsce pracownicy 
pytani o powody, które skła-
niają ich do zmiany pracy, 
odpowiedzieli w większości, 
że są to wyższe zarobki. Jed-
nak kiedy zadano im pytanie 
o świadczenia pozapłacowe, 
okazało się, że i one mogły 
mieć znaczenie przy podej-
mowaniu decyzji o zmianach 
zawodowych.

Według raportu Pracuj.pl „Be-
nefity, czyli co motywuje pra-
cowników”, aż 88 proc. bada-
nych twierdzi, że prywatna 
opieka medyczna może mieć 
wpływ na podjęcie decyzji 
o zmianie pracy. Dodatkowo, 
dla badanych najbardziej atrak-
cyjnym dodatkiem pozapłaco-
wym jest prywatna opieka me-
dyczna – tak wskazało niemal 
60 proc. respondentów.

Czym więc kierować się wy-
bierając ten ważny benefit? Oto 

kilka wskazówek, które warto 
uwzględnić przy doborze pakietu 
medycznego dla pracowników.

Różne drogi uzyskania 
porady medycznej
Współczesna technologia daje 
wiele możliwości kontaktu z leka-
rzem. Poza standardową wizytą 
w gabinecie bardzo ważnym 
aspektem stają się alternatywne 
drogi uzyskania porady medycz-
nej – dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb zdrowotnych 
i oczekiwań pacjentów. Z po-
mocą przychodzi telemedycyna, 
dająca możliwość skorzystania 
z szerokiej gamy rozwiązań do-
stępnych za pośrednictwem In-
ternetu lub telefonicznie.
Telemedycyna to:
• lepsza dostępność lekarzy – 

pacjent sam decyduje, w jaki 
sposób chce skontaktować się 
z lekarzem, co pozwala skró-
cić czas oczekiwania na pora-
dę specjalisty,

• wygoda i duży komfort użyt-
kowania – bez konieczności 

dojazdu do placówki, wystar-
czy telefon lub urządzenie 
z dostępem do Internetu.

Model opieki 
nad pacjentami
Kolejnym ważnym aspektem 
jest model opieki nad pacjen-
tami, którego celem jest udzie-
lenie pomocy we właściwym 
czasie, miejscu i  we właściwy 
sposób, w odpowiedzi na kon-
kretną potrzebę medyczną. 

Właściwy model opieki przy-
spiesza diagnozę oraz rozpo-
częcie leczenia. Powinien on 
obejmować zarówno opiekę 
ambulatoryjną, jak i  szpitalną, 
profilaktykę oraz pełną diagno-
stykę laboratoryjną i obrazową.

Jakość i skuteczność leczenia
Skuteczność leczenia jest mie-
rzona Wskaźnikami Jakości Me-
dycznej (MQI – Medical Quality 
Indicators), które służą monito-

rowaniu i poprawieniu jakości 
świadczonych usług. Wybiera-
jąc pakiet prywatnej opieki me-
dycznej warto zweryfikować, 
czy dostawca monitoruje jakość 
oraz skuteczność leczenia i jakie 
ma wyniki w tych obszarach.

Innowacyjne 
rozwiązania obsługowe
Dzięki nowoczesnym rozwią-
zaniom, takim jak portal do ob-
sługi online oraz aplikacja mo-
bilna, możesz oszczędzić czas 
i zwiększyć komfort korzysta-
nia z opieki medycznej. Standar-
dem w tego typu rozwiązaniach 
staje się możliwość:
• zamawiania recepty,
• umówienia i odwołania wizyty,
• zadania pytania po wizycie,
• weryfikacji wyników badań.

Szeroki wybór pakietów
Kolejnym ważnym elementem 
jest możliwość wyboru komplek-
sowych i dopasowanych do po-
trzeb pracodawcy pakietów opieki 
medycznej – od podstawowej po 

specjalistyczną. Szeroka oferta 
pozwala na wybranie pakietu, 
który odpowiada na najczęstsze 
problemy zdrowotne pracowni-
ków oraz pomoże w zmniejszeniu 
kosztów absencji zdrowotnej.

Platforma benefitowa
Platforma do zarządzania be-
nefitami pozapłacowymi to 
oszczędność czasu dla zespołu 
HR. Pomaga również efektyw-
nie nimi zarządzać. Wdroże-
nie takiego systemu w firmie, 
pozwoli Ci na zbudowanie lub 
wzmocnienie pozytywnego wi-
zerunku przedsiębiorstwa.

Opieka posprzedażowa
Po podpisaniu umowy i wdroże-
niu opieki medycznej w firmie, 
dobrze mieć zespół wykwalifi-
kowanych pracowników, którzy 
pomogą sprawnie zarządzać 
tym benefitem pozapłacowym. 
Indywidualna opieka dedyko-
wanego zespołu gwarantuje 
szybką reakcję na zgłaszane po-
trzeby. Dowiedz się również, czy 
dostawca oferuje pomoc we 
wdrożeniu opieki poprzez pro-
ces onboardingu.

Chcesz mieć to wszystko? 
Sprawdź w Medicover! W spra-
wie opieki medycznej dla firm za-
dzwoń pod numer 22 265 97 51.

Opieka medyczna dla pracowników
– czym kierować się w jej wyborze?

m
ateriał prom

ocyjny

http://www.glosmordoru.pl
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Mogłoby się wydawać, że nie ma 
trudniejszych pytań od tych za-
dawanych podczas rozmów re-
krutacyjnych. Niemal każdy pod-
czas ubiegania się o pracę spot-
kał się przecież z pytaniem „Co 
chciałby Pan/Pani robić za 5 lub 
10 lat?”. I pomimo tego, że zde-
cydowana większość chciałaby 

powiedzieć, że nie ma nawet 
pojęcia, co będzie robić w przy-
szły weekend, to sili się na jakieś 
kreatywne odpowiedzi, dzięki 
którym w oczach rekrutera za-
błyśnie jako ambitna, pracowita 
i żądna sukcesu osoba. Czasami 
można się natknąć na bardziej 
dociekliwego managera, który 
będzie próbował sprawdzić nasz 
nieszablonowy sposób myśle-
nia i zapyta „Dlaczego pokrywy 
studni kanalizacyjnej są zazwy-
czaj okrągłe?”. Jeżeli twoja od-
powiedź miałaby brzmieć: „Bo 
można je toczyć i przez to są ła-
twiejsze w transporcie”, to pod-

powiadam, że tym tokiem myśle-
nia nie zrobisz wrażenia na pyta-
jącym. Trzeba się bardziej wysilić. 

Sprawa pytań rekrutacyjnych 
bez prawidłowych odpowiedzi 
przypomniała mi się, bo właśnie 
jesteśmy na takim etapie z na-
szym synem. Ciekawości i docie-
kliwości mogliby się od niego 

uczyć sami Steve 
Jobs i Jeff Bezos, któ-
rzy słynęli z pytań 
sprawdzających kre-
atywność przyszłych 
pracowników. Za-
równo w przypadku 
rodzica, jak i pra-
cownika ubiegają-
cego się o dane sta-
nowisko, najgorszą 
odpowiedzią, jakiej 
może na takie pyta-
nie udzielić, będzie 
„nie wiem”.

Dlatego przy-
kładam się do od-
powiedzi na każde 
pytanie zadane mi 
przez syna. Chcę, 
aby był nie tylko 
usatysfakcjono-
wany odpowiedzią, 
ale i liczę, że w ten 

sposób będzie ona rozbudzała 
jego kreatywność i chęć pozna-
wania świata. A co za tym idzie, 
potrzebę zadawania kolejnych, 
bardziej drobiazgowych pytań. 
Ktoś myśli, że przesadzam z ich 
poziomem trudności? Jestem 
więc ciekawy, jak poradziłby so-
bie z pytaniem rzuconym nagle, 
bez żadnej zapowiedzi o 7.30 
w poniedziałkowy, lutowy po-
ranek, pełen marazmu i sza-
rości, które brzmiałoby mniej-
-więcej tak: – Tata, a z czego zro-
bione są kamienie? Albo: – Tata, 
a z czego zrobiona jest ta czarna 
ziemia leżąca w lesie? Lub: – 

Tata, a co znajduje się pod sie-
dzeniem w samochodzie, że 
jest ono takie miękkie? Tylko nie 
mów, że gąbka.

I zazwyczaj staram się wy-
produkować najlepszą odpo-
wiedź, jaką tylko potrafię w da-
nej chwili. Czasami jednak za-
wodzę i ponoszę klęskę na polu 
rodzicielskiej kreatywności. Na 
przykład w takiej sytuacji, gdy 
jedziemy do przedszkola i roz-
mawiamy o minionym dniu:

– Tata, mama, wiecie, że jak 
jutro byliśmy u Basi to…

– Jasiu, nie jutro, wczoraj – 
szybko koryguję.

– A dlaczego „jutro” jest źle? 
Czym „jutro” różni się od „wczo-
raj”? – stara się dociec Jasiek, co 
w nim uwielbiam.

– Już ci tłumaczę Jasiu – robię 
tradycyjny dla tego typu sytuacji 
wstęp – „Wczoraj” mówimy kiedy 
coś wydarzyło się „wczoraj”, a „ju-
tro” mówimy jak będzie „jutro”… 
– i kiedy kończę tę błyskotliwą 
jak kopanie rowów myśl, dociera 
do mnie jej sens, a właściwie to 
jego całkowity brak. Odwra-
cam się w kierunku Jaśka i widzę 
jego minę w stylu: – Serio!? Tylko 
na tyle Cię stać!? Co żenada! Po 
czym synek krótko komentuje:

– Tata, to jest bez sensu, 
więc dalej będę mówił 
„jutro” na „wczoraj”.
I sprawę można uznać za za-
mkniętą.

Z tej dotkliwej rodzicielskiej 
porażki można wyciągnąć dwa 
wnioski. Pierwszy – na pracę 
w Apple lub Amazon raczej nie 
mam co liczyć. Drugi – mój syn 
ma predyspozycje do tego, by 
stać się twórcą globalnej firmy. 
Na co oczywiście szczerze liczę. 

Piotr Krupa

Maj to dniem mamy, natomiast 
czerwiec to dzień taty. Więc 
jako KorpoMama mam przesła-
nie do wszystkich tatusiów, nie 
tylko tych korpo. I stanę po stro-
nie mężczyzn, bo oni także zma-
gają się ze swoimi zmorami i mu-
szą przełamywać stereotypy. 
Uwaga kobiety: będę adwoka-
tem diabła!

Odkąd jestem mamą 
mam poczucie, że dzień 
taty jest jakoś mniej 
celebrowany.
Nie mówi się o nim głośno, nie 
ma pikników i specjalnych ak-
cji tematycznych. W firmach fa-
ceci nie dostają prezentów (ba, 
nawet na dzień chłopaka nie 
dostają). Mężczyzna po prostu 
jest – nikt od niego niczego nie 
oczekuje, nie wymaga. No, jest 
i dobrze. Mam poczucie, że tatu-
siowie są spychani na drugi plan, 
podłączani do mam jako do-
datki. A przecież żeby było dzie-
cko, potrzeba jednak obu czyn-
ników: damskiego i męskiego. 
Inaczej się nie da – chyba że się 
jest tasiemcem, on sobie radzi 
sam w życiu.

Jak to się stało, że tym ad-
wokatem się stałam: lubię ob-
serwować ludzi tak z ukrycia, 
kiedy myślą, że nikt na nich nie 
patrzy, nikt nie „ocenia”. Często 
tak robię, gdy jadę autobusem: 
niby czytam książkę, a ukrad-
kiem obserwuję sytuację... Więc 
jeśli spotkacie w autobusie ko-
bietę, która dziwnie chowa się za 
książką, to na pewno ja.

Tak się pięknie złożyło, że 
przed dniem taty miałam oka-
zję zaobserwować dwa zdarze-
nia z „tatami” i dziećmi w rolach 
głównych.

Pierwsza: upał straszny na 
dworze, pan wsiada z wózkiem 

i małym brzdącem do auto-
busu. Brzdąc drze się niemiło-
siernie, jakby cały świat mu się 
na głowę zawalił. Tata spokoj-
nie odwrócił wózek do drzwi 
autobusu, żeby malec mógł 
przez okno oglądać świat. Na-
chylił się do niego tak, by być 
na wysokości oczu brzdąca i za-
czął cierpliwie tłu-
maczyć. Już po mi-
nucie malec z zado-
woleniem oglądał 
świat mijany za ok-
nem. Jeżeli o coś 
pytał, tata zawsze 
kucał przy wózku 
i tłumaczył, nie ig-
norował, nie uda-
wał, że nie słyszy. 
Młody przesiedział 
całą drogę spo-
kojnie w wózku. 
Wszystko co robił 
jego tata było wy-
konane z widoczną 
miłością, zrozumie-
niem i spokojem.

Kolejna sytua-
cja: na osiedlu młoda 
osobniczka postano-
wiła nauczyć się jeź-
dzić na rowerze. Tata 
biegał cierpliwe za nią przez go-
dzinę, tłumaczył zachęcał, po-
kazywał. Wszystko na pozio-
mie wzroku dziecka. I w końcu 
dziewczynka pojechała przed 
siebie, podbijać świat. To mały 
krok dla ludzkości, ale wielki 
krok dla niej na drodze budowa-
nia poczucia własnej wartości 
i mocy sprawczej.

Więc mam przesłanie 
do wszystkich tatusiów. 
Po prostu bądźcie.
Nie musicie czytać mądrych 
książek, chodzić na kursy do-
szkalające i wykazywać się po-

nadprzeciętną wiedzą z za-
kresu rodzicielstwa. Wystarczy, 
że zaufacie swojej intuicji, przy-
pomnicie sobie, co dla was 
było ważne kiedy byliście mali, 
czego wam brakowało. Wykaż-
cie zainteresowanie tym, co 
dziecko mówi i zapewniajcie 
o swojej miłości.

To ostatnie akurat mogą 
wziąć sobie też do serca rów-
nież rodzice płci żeńskiej. To 
jest prawda uniwersalna. I tylko 
jedna mała prośba do mam: 
żebyście tatom pozwoliły. Jak 
to śpiewała Kayah: Jedyne co 
prawdziwe, to jest tu i teraz.

I z tymi pozytywnymi sło-
wami zostawiam was na wa-
kacje. Porzućcie swoje korpo 
problemy i korpo narady. Jedź-
cie tam, gdzie czujecie się do-
brze i odpoczywajcie! Po prostu 
bądźcie!

Dorota #MamaPolki

KORPOMAMA

Po prostu bądź
KORPOTATA

Test na kreatywność

http://www.glosmordoru.pl
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Jednym z akcesoriów będzie 
wymiar kultury z modelu opi-
sanego w 1997 roku przez kon-
sultantów biznesowych Fonsa 
Trompenaarsa i Charlesa Hamp-
den-Turnera. Wymiarem, do 
którego przyłożymy wspo-
mniane kultury, będzie wycin-
kowość – całościowość. 

W kulturach całościowych 
przenikanie się sfer życia osobi-
stego i zawodowego jest czymś 
oczekiwanym. Ba, fuzja obu sfer 
jest podstawą silnych relacji bizne-
sowych. Przez relacje do sukcesu 
— arabscy całościowcy pewnie 
się pod tym podpiszą. Natomiast 
Francuzi odciągnęliby zapewne 
palcem dolną powiekę (w stylu „je-
dzie mi tu czołg?”) i powiedzieli, że 
sprawy osobiste i zawodowe się 
nie mieszkają. We francuskiej, wy-
cinkowej kulturze, wrażenie zrobi 

misternie przygotowana trans-
akcja oraz umiejętność zaadreso-
wania dociekliwych pytań. Fran-
cuzi zechcą od podszewki poznać 
ofertę, a nie nasze życie prywatne.

Spotkania z naszym 
francuskim partnerem 
przeciągają się i im bliżej 
końca spotkania, tym 
bardziej oddalamy się od 
podjęcia konkretnej decyzji.

W kulturze francuskiej spotka-
nia odbywają się na otwartym 
forum, na którym każdy ma oka-
zję do podważenia przedsta-
wionych rozwiązań. Przerzuca-
nie się kontrargumentami i ne-
gowanie czyichś uzasadnień to 
najistotniejsza część spotkania. 
Francuzi w ten sposób upew-
niają się, że wszystkie możliwe 

scenariusze, w tym najczarniej-
sze, zostaną wzięte pod uwagę.

Ostateczne decyzje zostają 
podjęte na wyższym szczeblu 
i nierzadko poza biurem, na przy-
kład podczas lunchu. Dobrej ja-
kości jedzenie i sama atmosfera 
restauracji sprzyjają tempu po-
dejmowania biznesowych usta-
leń. Jak najbardziej bon ton jest 
rozmawianie o biznesie nad ba-
gietką z wieprzowym paté lub 
swojskim pasztetem. Niemniej 
jednak biznesowy lunch to nie 
kontekst na prywatne dyrdy-
mały. Jakakolwiek chęć uze-
wnętrznienia się powinna być 
natychmiast połknięta i przepita 
dużym łykiem Chardonnay.

Co robić:
 Ostrożnie z pytaniami o stan 

cywilny, wykształcenie dzieci 

czy tinderowe podboje. Fran-
cuzi są zazwyczaj selektywnie 
romantyczni.

  Entuzjastyczny zachwyt nie 
przychodzi Francuzom łatwo. 
„Nie najgorzej” powinno nas 
zadowolić. 

 Przygotuj się na lawinę docie-
kliwych pytań i wątpliwości, 
którymi na początku zasypią 
cię francuscy partnerzy. Jeśli 
o czymś nie wspomną, to zna-
czy, że jest nie najgorzej.

  Wypucowany na glanc plan, 
wyprasowane w kant szcze-
góły współpracy — ten szyk 
nie wychodzi z mody i jest we 
francuskim guście.

 Jeśli to możliwe przenieś mo-
ment decyzji na wysoki szcze-
bel i zaproponuj wspólny lunch.

  Jeśli powyższe nie wchodzi 
w grę, daj Francuzom czas na 
podjęcie ostatecznej decy-
zji podsyłając apetyczne kon-
cepty, a nie suche fakty.

Trudno mi nawiązać stałą 
współpracę z partnerami 
ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, gdyż 
nie udzielają otwartego 
feedbacku i przez to nie 
mogę dokładnie poznać ich 
oczekiwań.

Przede wszystkim: w Emiratach 
musimy ograniczyć spożycie 
Chardonnay i wieprzowego paté, 
bowiem jest to kraj muzułmański 
– na jego prawo i obyczaje decy-
dujący wpływ ma islam.

U podstaw wartości muzuł-
mańskich leżą relacje między-
ludzkie, a szczególnie rodzinne. 
Arabowie chętnie rozpoczną 
spotkanie biznesowe od infor-
macji o tym, jak dbają o zdrowie 
najbliższych członków rodziny 
lub od pochwalenia się, do ja-
kich szkół uczęszczają ich dzieci.

Co robić:
 Już na początku spotkania wy-

mień się informacjami o rodzi-
nie, przyjaciołach i o tym, jak 
wspólnie spędzacie czas.

  Arabowie zazwyczaj mają 
umiejętności negocjacyjne, 
ale należy pamiętać, że wywie-
ranie nacisku może przynieść 
odwrotne rezultaty i przyczy-
nić się do utraty zaufania.

  Ostrożnie udzielaj negatyw-
nego feedbacku, a już na 
pewno powstrzymaj się od 
krytyki na otwartym forum. 
Niedociągnięcia dyskutuje 
się na osobności.

  Arabscy partnerzy oczekują 
jakości serwisu i klasy wyko-
nania na poziomie przynaj-

mniej o oczko wyższym od 
poziomu światowego. Propo-
zycja taniego rozwiązania bę-
dzie jak oferta spaceru w bu-
rzę piaskową dla chorego na 
zapalenie spojówek.

  Uważaj na mowę ciała: ope-
ruj jedynie prawą ręką (uścisk 
dłoni, podanie wizytów-
ki, spożywanie posiłków), 
bo lewą się „olewa”. Gdy sie-
dzisz upewnij się, że nie kieru-
jesz podeszwą buta w niczy-
ją stronę – to wulgarny gest.

Czy w Polskiej kulturze pracy 
dominuje wycinkowość? Zasta-
nawiając się nad tym, jak natu-
ralne jest dla nas odseparowa-
nie spraw osobistych od pracy, 
przyszła mi na myśl scena z filmu 
Kogel-Mogel, w której podejrze-
nia o zdradzie małżeńskiej były 
podgrzewane przez współpra-
cownice pani Wolańskiej. Można 
to uznać za symbol całościowo-
ści, który poniekąd trąci archai-
zmem lat 80. Trudno sobie wy-
obrazić taką scenę dzisiaj na Do-
maniewskiej, nieprawdaż?

Napisz do redakcji, jeśli jest 
jakiś obszar komunikacji mię-
dzykulturowej, który gryzie Cię 
w język. Chętnie pomogę roz-
prawić się z problemem. 

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Osobiste z zawodowym
czyli całościowość vs. wycinkowość
Na ciało rodzime przymierzymy tym razem kultury Francji i Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Zastanowimy się jak dopasować strategię w komunikacji tak, aby nasza współ-
praca się nie zmechaciła.

http://www.glosmordoru.pl
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REKLAMA

Sztuczna inteligencja to temat, 
który rozbudza naszą wyobraźnię 
od dziesiątek lat. Pisarze tworzyli 
historie o robotach jeszcze za-
nim pojawiły się komputery. Póź-
niej to zagadnienie wielokrotnie 
poruszano w filmach. W większej 
części tej twórczości AI jawiła się 
jako zagrożenie: i literatura i film 
wyrażały obawę, że stworzenie 
samoświadomych maszyn może 
doprowadzić do zagłady ludz-
kości. Lżej do tego tematu pod-
chodzono w bajkach. Tam nie-
mal zawsze maszyny były przed-
stawiane jako pupilki ludzi. Ale 
nic dziwnego, w końcu bajki są 
skierowane do najmłodszych wi-
dzów.

Japonia się nie boi
Im bardziej rozwijała się techno-
logia, tym poważniej ludzie my-
śleli o stworzeniu sztucznej in-
teligencji. Problem polega jed-
nak cały czas na tym, że jeśli 
damy maszynie zdolności ludz-
kiego mózgu, możemy obudzić 
się z ręką w nocniku: przecież nie 
wiadomo, co tak naprawdę stwo-

rzymy. Nie tak dawno był już przy-
padek, że dwie takie maszyny wy-
tworzyły własny język i trzeba 
było je wyłączyć z obawy przed 
konsekwencjami.

Jednak Japonia, jako przodow-
nik wszystkich nowatorskich roz-
wiązań technologicznych, wydaje 
się nie mieć obaw przed sztuczną 
inteligencją. I jakoś mnie to nie 
dziwi – oni po prostu uwielbiają 
być pionierami. Jeśli ktoś coś zro-
bił źle, oni na pewno zrobią to do-
brze. Świadczyć może o tym m.in. 
robot startujący w wyborach na 
burmistrza. Nie jest to pierw-
sza tak odważna decyzja w Kraju 
Kwitnącej Wiśni. Niedawno prawo 
stałego pobytu w Tokio otrzymał 
7-letni „chłopiec”, który był... bo-
tem.

AI nie weźmie w łapę
Całe zamieszanie z wyborami 
miało miejsce 7 maja tego roku 
w mieście Tama. Pomysł rzucił 
44-letni Michihito Matsuda, który 
już cztery lata wcześniej starto-
wał w wyborach, ale nie udało mu 
się zdobyć odpowiedniego po-

parcia. Według Matsudy wpro-
wadzenie sztucznej inteligen-
cji w miejsce urzędnika miałoby 
pomóc w gromadzeniu danych 
o mieście, a także zapewnić spra-
wiedliwą oraz zrównoważoną po-
litykę. Jak zapewniał na Twitterze, 
robot gwarantowałby bezstron-
ność w rządzeniu. Zauważył też, 
że podejmowałby lepsze decyzje 
i nie byłby podatny na korupcję. 
Matsuda miał być żywym awata-
rem sztucznej inteligencji, ale to 
ona sprawowałaby rzeczywistą 
władzę.

Rola Matsudy w kampanii wy-
borczej kończyła się na zgłoszeniu 
kandydata i tweetowaniu. W mie-
ście wisiało pełno plakatów z wi-
zerunkiem androida-kobiety.

Wielu uważało, że takie rozwią-
zanie tak naprawdę zmieni nie-
wiele, bo za maszyną wciąż bę-
dzie stał człowiek, ale jednocześ-
nie cała sprawa pokazała, w jakim 
kierunku może w następnych de-
kadach zmierzać Japonia. Pyta-
niem pozostaje jedynie, czy ludzie 
zdecydują się na obdarowanie an-
droidów samodzielnością. Jeśli 
tak, trzeba będzie nad tym wszyst-
kim bardzo mocno czuwać. Bo AI, 
nawet jeśli zaprogramuje się jej 
pewne wzorce czy schematy dzia-
łania, wciąż nie będzie mieć su-
mienia i będzie podejmować de-

cyzje racjonalnym, zero-jedynko-
wym tokiem myślenia.

Historia w Tama skończyła się 
zgodnie z przewidywaniami – ro-
bot nie wygrał, ale zyskał cztery 
tysiące głosów. Wynik ten wcale 
nie jest taki zły w mieście liczącym 
147 tysięcy osób uprawnionych do 
głosowania.

Optymistyczna przyszłość?
Jest takie powiedzenie „Obyś żył 
w ciekawych czasach”. Kiedyś, 
w ustach ludzi ceniących spo-
kój, było to przekleństwo. Współ-
cześnie, dla tych, którzy lubią 
zmiany, jest to raczej dobre ży-
czenie. Bez wątpienia w takich 
czasach żyjemy i oby nie były 
one przekleństwem, bo mamy 
powody do optymizmu. Wpraw-
dzie nie korzystamy jeszcze np. 
z latających aut, których po-
wszechność po roku 2000 prze-
widywali ci, którzy kiedyś two-
rzyli historie o inteligentnych ro-
botach, ale te wizje stają się coraz 
bardziej realne. Jesteśmy świad-
kami tworzenia się przyszłości 
– efektów zapewne nie docze-
kamy, ale możliwe, że już nasze 
dzieci będą wieść zupełnie inne 
życie, w inteligentnie zrobotyzo-
wanym świecie.

Patryk Gochniewski

Burmistrz 
robot

Pl
ak

at
 sz

tu
cz

ne
j i

nt
el

ig
en

cj
i k

an
dy

du
ją

ce
j n

a 
bu

rm
is

tr
za

 Ta
m

y.
  Ź

ró
dł

o:
 tw

itt
er

.c
om

/t
am

a_
ai

_m
ay

or

i co dalej?

Japonia to kraj, który państwa Zachodu traktują trochę z przy-
mrużeniem oka. Bo widzi nam się on jak manga – przesadzony 
w każdym możliwym aspekcie. Nie powinno więc dziwić, że 
w tym kraju robot startował w wyborach na burmistrza.

http://www.glosmordoru.pl
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Hampton 
by Hilton 
Warsaw 
Mokotów 
oficjalnie otwarty
Od 17 maja działa nowy hotel zna-
nej światowej marki zlokalizowany 
w sercu biurowej części Mokotowa. 
„Głos Mordoru” miał przyjemność 
uczestniczyć w jego otwarciu.
Hampton by Hilton Warsaw Mokotów to piąty 
hotel Hilton Worldwide w Warszawie i jednocześnie 
trzeci sygnowany marką Hampton. Jest zlokalizo-
wany przy ulicy Postępu 7, w sąsiedztwie biur i cen-
trali międzynarodowych korporacji. Od lotniska 

Chopina dzieli go pięć minut jazdy samochodem, 
a lokalizacja pozwala również na wygodną i szybką 
komunikację z centrum miasta, dzięki czemu sta-
nowi atrakcyjną propozycję zarówno dla gości po-
dróżujących w celach służbowych, jak i prywatnych.

Hotel oferuje 163 pokoje (w tym dwa z wszel-
kimi udogodnieniami dla osób niepełnospraw-
nych i 16 pokoi rodzinnych), a na terenie budynku 
znalazły się również restauracja, lobby (z częścią 
typu business lounge), bar i snack bar, centrum fit-
ness oraz zewnętrzny taras letni.

Hampton by Hilton Warsaw Mokotów wyróż-
nia unikalny, nowoczesny design, a także bogata 
oferta biznesowa obejmująca m.in. dostępność 
trzech nowoczesnych, w pełni wyposażonych sal 
konferencyjnych. Sale posiadają duże okna, dzięki 
czemu są doświetlane światłem dziennym.

Hotel dysponuje 67 miejscami parkingowymi 
i miejscami dla rowerów. W obiekcie wdrożono 
rozwiązanie Digital Key, dzięki któremu goście 
mogą dostać się do pokoi za pomocą telefonu lub 
smartwatcha.

Restauracyjne menu przygotowano w zgodzie 
z najwyższymi standardami międzynarodowymi 
sieci, ale przy tym nie brakuje w nim miejscowego 
kolorytu – w propozycjach goście znajdą inspira-
cje polską kuchnią, a oferta będzie miała charak-
ter sezonowy.

Sieć Hilton Worldwide posiada obecnie 18 ho-
teli w Polsce. Dziewięć z nich działa w ramach 
marki Hampton by Hilton. Wkrótce ich baza po-
większy się o kolejny obiekt w Gdańsku.

Źródło: materiały prasowe 

Czasy się zmieniają. Z jednej 
strony na wczasy coraz częściej 
latamy samolotem, z drugiej 
bardzo chętnie wybieramy sa-
mochód. Współczesne auta są 
szybkie, wygodne i bezpieczne, 
a drogi równe i komfortowe. To 
nie lata 80., kiedy to cała rodzina 
wsiadała w Malucha i ruszała na 
Węgry czy do Bułgarii z wyma-
lowanym na twarzach „jakoś to 
będzie”. Dzisiaj dojazd do celu 
w takich warunkach naprawdę 
może być przyjemnością, ale… 

Samochód też człowiek
Dużo przyjemniej jedzie się 
w trasę czystym i pachnącym 
samochodem. W końcu on też 
jedzie odpocząć, rozprostować 
rurę wydechową, odetchnąć 
pełną piersią na autostradzie 
i chociaż na chwilę zapomnieć 
o staniu w korkach tuż obok rury 
wydechowej autobusu na Wo-
łoskiej.

Sprawdzenie wszystkich pły-
nów pod maską to absolutne 
minimum. Warto też zaopie-
kować się klimatyzacją. To, że 
działa pod domem, wcale nie 
musi oznaczać, że nie zastrajkuje 
już w Chorwacji i przy 35 stop-
niach. Kolejna, niezwykle ważna 
i zazwyczaj pomijana przez kie-
rowców rzecz to odpowiednie 
ciśnienie w oponach (tak, koło 
zapasowe jest tak samo ważne), 

kiedy samochód jest załado-
wany kompletem pasażerów 
i górą bagaży. Tak obciążone 
auto inaczej się prowadzi, go-
rzej hamuje, wolniej przyspie-
sza. Warto o tym pamiętać pod-
czas każdego wyprzedzania czy 
włączania się do ruchu.

Wasze auto to nie TIR
Pakowanie? Mężczyzna wrzuca 
do schowka kąpielówki, szczo-
teczkę do zębów, okulary prze-
ciwsłoneczne i może ruszać. 
Reszta rodziny ma tego tro-
chę więcej. Dmuchany kroko-

dyl, płetwy, kapelusze, olejki 
do opalania, sukienki na słońce 
i do cienia, na dni parzyste i nie-
parzyste, torby, torebeczki, sia-
teczki, koszyczki… Bagażnik za-
ładowany po dach, byle tylko 
klapa się domknęła.

A teraz wyobraźcie sobie, że 
łapiecie gumę. W trasie. Daleko 
od domu i pośrodku niczego. 
I gdzie jest koło zapasowe? No 
właśnie... I weź tu człowieku to 
wszystko rozpakuj na poboczu. 
Im mniej toreb, tym lepiej a naj-
większe i najcięższe zawsze po-
winny znaleźć się na samym dole.

Dobrym pomysłem może 
być boks dachowy. Jeżeli nie ma-
cie własnego warto skorzystać 
z wypożyczalni, których jest na 
rynku coraz więcej. Ceny? Bar-
dzo często to zaledwie kilkana-
ście złotych za dobę. 

Przepisy są po to, 
żeby ich przestrzegać
W Polsce stosunek do przepi-
sów drogowych jest, niestety, 
dość swobodny. Za granicą to, co 
u nas jest normą, może skończyć 
się wysokim mandatem. Przekra-
czanie prędkości to nie wszystko. 
Jazda na zderzaku czy postój na 
poboczu autostrady w krajach 
takich jak Austria czy Niemcy 
może skończyć się poważnymi 
problemami. Dla świętego spo-
koju warto rzucić okiem na naj-
ważniejsze różnice w przepi-
sach i sprawdzić, co jest niezbęd-
nym wyposażeniem samochodu 
(np. kamizelki odblaskowe czy 
komplet zapasowych żarówek). 
Warto sprawdzić też ewentu-
alne opłaty drogowe, które cze-
kają was na trasie. W wielu kra-
jach autostrady są płatne, a brak 
winietki na szybie może zaskaku-
jąco mocno odchudzić portfel.  

Droga do celu 
to też odpoczynek
Wybierając się na południe ma-
cie do przejechania kawał Eu-

ropy. Oczywiście, są autostrady 
równe jak stół i proste po hory-
zont, ale jazda nimi jest po pro-
stu nudna. Owszem, można 
wtedy jechać szybciej, ale jest 
też inny sposób.

Warto przynajmniej część 
trasy pokonać bocznymi dro-
gami, może nawet nawinąć 
na koła więcej kilometrów. To 
też może być odpoczynek! Trasa 
do Chorwacji prowadząca przez 
austriackie Alpy? Dlaczego nie! 
Tam też jest pięknie, a widok 
śniegu na alpejskich szczytach 
przyjemnie schłodzi przed dwu-
tygodniowym wylegiwaniem 
się na plażowym ręczniku.

I nie planujcie drogi z do-
kładnością co do kilometra, bo 
wasz plan prędzej czy póź-
niej i tak się rozsypie. Wystar-
czy jeden zepsuty TIR, wypa-
dek albo roboty drogowe. Le-
piej wrzucić do schowka jakiś 
turystyczny przewodnik i cie-
szyć się chwilą. 

Inni pracują, 
wy odpoczywacie

Nie oszukujmy się, największym 
wyzwaniem jest wyjazd z Polski 
i zgodzi się z tym każdy, kto choć 
raz miał okazję podróżować po 
cywilizowanych drogach in-
nych krajów. I tu potrzebny jest 
spokój. Nie dajcie się  sprowo-
kować. Jedźcie swoim tempem 
i bez ciśnienia. To jest wasz czas, 
którego szkoda na nerwy i dro-
gowe wyścigi. Jazda samocho-
dem, nawet zapakowanym jak 
cygański wóz, może być wielką 
przyjemnością.

Co jeszcze? Dobra nawiga-
cja, butelka zimnej wody pod 
ręką, czyste okulary przeciw-
słoneczne i dużo uśmiechu. 
W końcu to tylko dwa tygodnie, 
zanim trzeba będzie wrócić za 
biurko w Mordorze!

Kacper Wyrwas
(www.kacperwaucie.com)

MOTOSEKCJA

Wakacje czas zacząć!
Na temat różnic między kobietą a mężczyzną napisano tysiące książek. Jesteśmy inni pod każdym względem, szczególnie 
w czasie urlopowych przygotowań. Kobieta w euforii wybiera kolejne bikini i sukienki, a mężczyzna gorączkowo rozpisuje 
wzory na upchnięcie tego wszystkiego w aucie. Tak wygląda wyjazd na każdy urlop. Zawsze.

http://www.glosmordoru.pl
http://www.kacperwaucie.com
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Kilka lat temu jeden z mo-
ich ówczesnych przełożo-
nych wpadł na pomysł, 
by zaprosić księdza do na-
szego biura. Akurat w fir-
mie instalowali nowiusieńki 
sprzęt, więc duchowny 
miałby to wszystko poświę-
cić. Szybko okazało się, że 
zrealizowanie tego – zda-
wałoby się, że niewinnego 
– pomysłu zaowocuje kon-
fliktem nie tylko wewnątrz 
zespołu, ale też daleko poza 
nim. Bo choć w teorii kor-
poracja jest miejscem cał-
kowicie neutralnym wyzna-
niowo, to z pewnych per-
spektyw ta neutralność nie 
jest tak oczywista. A zatem 
– czy w biurze jest miejsce 
na manifestowanie wyzna-
nia i dla księdza?

Pierwszy o opinię został popro-
szony specjalista z mojej ów-
czesnej branży.

– Nie jestem zwolennikiem 
kościoła, a tym bardziej kościoła 
w miejscu pracy – twierdzi To-
masz, marketingowiec, kilkana-
ście lat doświadczenia zawodo-
wego. – W korporacji jest ważna 
spójność i skuteczność działania. 
Im mniej spraw światopoglądo-
wych w biurze, tym wyższy po-
ziom sfokusowania na projekcie. 
Dlatego w mordorach buduje 
się restauracje, siłownie czy inne 
tego typu obiekty rekreacji, a nie 
kościoły. Nie po to korporacja 

stworzyła swój neutralny, spe-
cyficzny system funkcjonowania 
i komunikacji, żeby wprowadzać 
tam na nowo podziały. W ży-
ciu nie pozwoliłbym na wiesza-
nie krzyży czy wpuszczanie du-
chownych, by święcili mi w biu-
rze nowy sprzęt – podkreśla.

Podobnego zdania jest śred-
nio 70-80 proc. polskich pracow-
ników międzynarodowych kor-
poracji. Z jednej strony nie po-
winno to dziwić, bo ludzie nie 
chcą narażać się na dodatkowe 
nerwy związane z konfronta-
cją światopoglądową w miej-
scu, w którym i tak towarzyszy 
im ciągły stres zawodowy. Jed-
nak z drugiej strony – mimo 
wszystko nasze społeczeństwo 
wciąż jest w ponad 90 proc. ka-
tolickie, z czym powinny się łą-
czyć określone postawy, rów-
nież w pracy. Można sobie w tym 
momencie przypomnieć debatę 
sprzed kilku lat związaną z obec-
nością krzyży w salach szkol-
nych. Wówczas większość na-
szego społeczeństwa wyraziła 
sprzeciw wobec usuwania sym-
boli religijnych z placówek edu-
kacyjnych. Co ciekawe, kwestię 
tę reguluje polskie prawo (prze-
pis z 1992 roku), stanowiące, iż 
„w pomieszczeniach szkolnych 
może być umieszczony krzyż”. 
Więc dlaczego katolicy – wyzna-
niowa większość w naszych kor-
poracjach – nie upominają się 
o swoje „prawa religijne”?

– Wiara nie jest na pokaz – 
odpowiada Katarzyna Bednarz, 
katoliczka pracująca na „Do-

maniewie” od ponad dekady. – 
Chodzę regularnie do kościoła, 
noszę krzyżyk na piersi i róża-
niec w torebce, w domu mam 
wiele tego typu symboli, więc 
nie potrzebuję ich jakoś bardzo 
w pracy – mówi ze spokojem.

Choć może się wydawać, 
że powyższa postawa jest po-
wszechna wśród katolików 
w polskim korpo, to jednak do-
minujące wytłumaczenie ko-
nieczności rozdzielenia strefy 
pracy i religii, jest nieco inne.

– Nie mam zbytnio czasu na 
Kościół i te religijne sprawy – 
stwierdza Krystian, trzydziesto-
letni PR-owiec ze stołecznego 
Mordoru. – Jak większość w tym 
kraju miałem chrzest, komu-
nię i bierzmowanie. Mam ślub, 
obchodzę Wielkanoc, Boże Na-
rodzenie, itd., ale niech się mi 
ksiądz do pracy nie wpieprza – 
zaznacza.

Według tegorocznych ba-
dań Instytutu Statystyki Koś-
cioła Katolickiego, w niedziel-
nych mszach świętych uczest-
niczy 36,7 proc. katolików 
w naszym kraju. Grupę o po-
dobnej wielkości stanowią Po-
lacy, którzy wierzą i starają się 
żyć zgodnie z głównymi dog-
matami KK (np. uznają Jezusa 
za Mesjasza) – zgodnie z rapor-
tem CBOS sprzed dwóch lat jest 
ich 35 proc. Z tego m.in. wynika, 
że nasz naród to „katolicy kultu-
rowo-środowiskowi”. Jak twier-
dzi prof. Józef Baniak, religij-
ność większości Polaków opiera 
się przede wszystkim na „dzie-

dzictwie przodków”, a znacznie 
rzadziej u jej podstaw znajduje 
się przemyślany i osobisty wy-
bór wiary. Stąd nasza praca jest 
na ogół ważniejsza od naszego 
„pozornego katolicyzmu”. A co 
na to kapłani?

– Praca w korporacji spłyca 
relacje międzyludzkie, rodzinne 
i zubaża życie duchowe – mówi 
ks. Piotr z Archidiecezji Warszaw-
skiej. – Wielkie korporacje two-
rzą dla swoich pracowników za-
mienniki prawdziwego życia 
i nierzadko czynią ich swoimi 
niewolnikami. Taka wykańcza-
jąca praca po kilkanaście godzin 
na dobę to ogromne wyzwanie 
dla katolika, który chce pozostać 
przy swej wierze.

Odpowiedzią duchownych 
na ten problem jest m.in. urzą-
dzana co miesiąc w warszaw-
skim kościele pw. Wszystkich 
Świętych „Sykomora między 
biurowcami”, czyli spotkanie re-
ligijne i msza dla pracowników 
wielkich korporacji. Obrządek 
nie cieszy się dużym zaintere-
sowaniem, niemniej przyciąga 
stałą grupę wiernych. Należy 
do niej m.in. Małgorzata, mana-
gerka dużej warszawskiej kor-
poracji, zamężna, przed czter-
dziestką. Rozmowa o katolicy-
zmie i korporacji nie stanowiła 
dla niej problemu, podeszła do 
niej jak do neutralnego tematu.

– Chodzę do kościoła – na 
mszę i nie tylko – zazwyczaj raz 
w tygodniu, a od czasu do czasu 
też na sykomorę, bo dzięki temu 
czuję się lepiej – wyjaśnia pocho-

dząca z Lubelszczyzny miesz-
kanka Ochoty. – Oczywiście nie 
zawsze jest czas na modlitwę, 
nawet w niedziele, ale dla mnie 
wiara jest lepsza od jakiegokol-
wiek coachingu. Jestem kato-
liczką i czuję się katoliczką. Mój 
mąż również pracuje w biurze, 
a jednak nie chodzi regularnie do 
kościoła, a ja go do tego nie zmu-
szam. Nasza córka jest jeszcze 
nastolatką i uczestniczy w prak-
tykach religijnych pod moim 
okiem. Możliwe, że gdy będzie 
starsza zrezygnuje z wiary, wtedy 
pewnie zrobi mi się przykro, ale 
na pewno nie będę się na nią 
obrażać. Zdecydowanie nie… 
A jeśli chodzi o łączenie wiary 
i pracy w biurze, to nie widzę 
problemu. Zawsze starałam się 
pracować w zgodzie z moim sy-
stemem wartości, moralnie i fair 
w stosunku do koleżanek i kole-
gów. Więc do głowy nigdy by mi 
nie przyszło, by nawracać kogoś 
w pracy, a tym bardziej nie za-
prosiłaby księdza do poświęce-

nia nowej elektroniki czy czego-
kolwiek w biurze – stwierdza.

Jak widać, w nowoczesnych 
biurach można odnaleźć na-
prawdę wierzących katolików, 
choć niewielu, co też trzeba 
przyznać. Za stosunkowo małą 
liczebność tej grupy nie odpo-
wiada jednak rzekomy „wybit-
nie antychrześcijański charakter 
korporacji”, ale niski poziom reli-
gijności Polaków.

Skoro więc „współtworze-
nie Kościoła i tego typu sprawy” 
średnio nas interesują, chyba 
właściwe i do przewidzenia jest, 
że w większości nie chcemy re-
ligii w korpo. O tym że lepiej 
nie łączyć religii i pracy, mu-
siał być chyba również przeko-
nany ksiądz, którego mój wspo-
mniany na wstępie przełożony 
poprosił – mimo sprzeciwu ze-
społu – o poświęcenie nowego 
sprzętu biurowego. Duchowny 
grzecznie odmówił.

Tomasz Rot

Katolik w Mordorze
O relacjach sfery korporacyjnej i religijnej
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Można powiedzieć, że świat sta-
nął na głowie, skoro jedno z naj-
większych przedsiębiorstw na 
rynku tytoniowym podejmuje 
zaawansowane działania, by 
uwolnić świat od dymu papie-
rosowego. A jednak wszystko 

wskazuje na to, że taki właśnie 
kierunek rozwoju wybrało PMI. 

Już jakiś czas temu firma wy-
puściła zaawansowany techno-
logicznie produkt tytoniowy – 
IQOS, w którym  nie dochodzi 
do procesu spalania tytoniu. Za-

miast wyjątkowo niezdrowego 
dymu, w wyniku podgrzewa-
nia wkładów tytoniowych wy-
twarzany jest aerozol z nikotyną, 
którego szkodliwość w stosunku 
do klasycznych papierosów zo-
stała ograniczona o około 90%. 

W nowej transformacji firmie 
PMI ma pomóc Polak – Jacek Ol-
czak.

Teraz Polska!
W globalnych strukturach PMI 
od lat odpowiedzialne funkcje 
pełni wielu naszych rodaków. 
Są cenieni za umiejętności przy-
wódcze, strategiczne myśle-
nie oraz osiągane wyniki, dzięki 
czemu zajmują coraz wyższe 
pozycje w organizacji.

Wystarczy wymienić Miro-
sława Zielińskiego, prezydenta 
ds. nauki i innowacji PMI, An-
drzeja Dąbrowskiego, prezesa 
zarządu Philip Morris w Mek-
syku, Aleksandra Grzesiaka, wi-
ceprezydenta marki ds. sprze-
daży detalicznej i internetowej 
oraz Aleksandrę Samulewicz, 
wiceprezydenta ds. produktów 
o potencjale obniżonej szkodli-
wości na region UE – a to tylko 
część polskiej kadry zarządczej.

Teraz do grona osób na naj-
bardziej decyzyjnych stanowi-
skach PM dołącza Jacek Olczak, 
ekonomista związany z PMI od 
1993 r. Wcześniej pracował m.in. 
dla firmy konsultingowo-au-
dytorskiej BDO Binder Hamlyn 
w Londynie. W Philip Morris Pol-
ska był pierwszym polskim pre-
zesem zarządu.

Zanim jednak do tego do-
szło, przeszedł długą drogę.

Od menedżera do prezesa
Rozpoczął od stanowiska me-
nedżera ds. finansów i admini-
stracji. Po dwóch latach awan-
sował na menedżera ds. kontroli 
wewnętrznej na region Europy 
Wschodniej, Bliskiego Wschodu 
i Afryki w centrali PMI z siedzibą 
w Lozannie.

Na przełomie 1995 i 1996 roku 
zaangażował się w prywatyza-
cję Zakładów Przemysłu Tyto-
niowego w Krakowie, wówczas 
największej inwestycji zagra-
nicznej w Polsce. Potem syste-
matycznie awansował w niej na 
kolejne szczeble zawodowe: od 
skarbnika oraz asystenta dyrek-
tora finansów i systemów infor-
matycznych, przez dyrektora ds. 
usług operacyjnych, członka za-
rządu, dyrektora działu sprze-
daży i dystrybucji w Warszawie, 
dyrektora generalnego PM Ru-
munia w Bukareszcie, po stano-
wisko prezesa w krajowym od-
dziale Philip Morris.

Polskie awanse otworzyły mu 
drogę do awansów globalnych. 
I tak Olczak szybko został dyrekto-
rem generalnym na kraje bałtyckie, 
następnie wiceprezydentem Phi-
lip Morris International na region 
Europy Środkowej, dyrektorem za-
rządzającym na Niemcy i Austrię, 
prezesem na Unię Europejską i w 
końcu dyrektorem zarządzającym 
ds. finansowych globalnego PMI.

W tym roku Olczaka powo-
łano na nowopowstałe stanowi-
sko – prezesa ds. operacyjnych. 
Jego zadaniem będzie wdraża-
nie globalnej strategii PMI oraz 
realizacja planów komercyjnych 
firmy zarówno w obszarze pro-
duktów z potencjałem obniżo-
nego ryzyka, w których tytoń 
jest podgrzewany (np. IQOS), jak 
również wyrobów tradycyjnych.

– Jacek jest ceniony za swoją 
niezwykłą inteligencję i umie-
jętności przywódcze. Przez całą 
swoją karierę zawsze osiągał po-
nadprzeciętne wyniki z zacho-
waniem wysokich standardów 
– chwali naszego rodaka André 
Calantzopoulos, dyrektor gene-
ralny PMI. – Prezentuje najwyż-
szy poziom przedsiębiorczości 
i kreatywności. Do nowych, zło-
żonych wyzwań podchodzi z en-
tuzjazmem i pasją. To właściwa 
osoba na to stanowisko.

Ale nie tylko PMI docenia Ol-
czaka. Został on dwukrotnie wy-
różniony przez Izbę Przemy-
słowo-Handlową (IPH) Honoro-
wym Krakowskim Dukatem za 
„osiągnięcie najwyższej świato-
wej pozycji w międzynarodo-
wym menedżmencie” oraz „za 
dynamiczny rozwój zarządzanej 
przez niego firmy”. Jak widać: Po-
lak potrafi!

Iza Marczak

Jacek Olczak właśnie objął stanowisko prezesa ds. operacyjnych 
w globalnych strukturach Philip Morris International (PMI). Będzie tam 
pracował nad dalszą transformacją firmy zmierzającej w kierunku 
stworzenia świata wolnego od dymu tytoniowego.
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BE FIT BE HAPPY

Pidżama Workout
... czyli poranna zaprawa. Trener Wojciech Karkau zaprasza!

STRETCHING

Zalety porannej aktywności na czczo:
• wystarczy 10-15 min,
• nie potrzeba sprzętu i drogiego karnetu,
• dotleniamy organizm co pozwala na efek-

tywniejszą pracę umysłową we wczesnych 
godzinach,

• nakręcony od rana metabolizm, organizm 
spala więcej kalorii,

• wystarczy kilka prostych ćwiczeń!

SQUAT SIT UP PAJACYK

Liczba powtórzeń i liczba obwodów uzależ-
niona jest od aktualnej wydolności. Zacząć 
można od jednego obwodu z taką liczbą po-
wtórzeń, jaką jesteśmy w stanie wykonać. To sy-
stematyka i regularny trening przyniosą najlep-
szy efekt!

Wojciech Karkau – trener personalny
Instagram.com/wojciechkarkau, Facebook.com/wojciechkarkau

1.
Przyciąganie kolana do 
klatki piersiowej, na prze-
mian lewa i prawa noga 
po kilka sekund.

2.
Skręt bioder, złączone ko-
lana, przekładamy spo-
kojnie z lewej na prawą 
stronę pamiętając o jed-
noczesnym wydychaniu 
powietrza.

Nogi rozstawione nieco szerzej niż 
szerokość bioder, proste plecy (!), ugi-
namy pomału kolana, pamiętając, aby 
ciężar ciała był przeniesiony na pięty. 
Wydech na górze, wdech na dole.

Z pozycji leżącej podnosimy się 
do pozycji siedzącej i pełnego wy-
prostu pleców. Nogi ugięte w ko-
lanach. Dynamiczny wydech pod-
czas podnoszenia!

Radosne poranne podskoki 
z klaskaniem w dłonie nad 
głową, pobudzą krążenie 
i dodadzą energii na dobry 
start.

http://www.glosmordoru.pl
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REKLAMA

SZAMA NA ASAPIE

CHŁODNIK LITEWSKI
CZAS PRZYGOTOWANIA: 30 MINUT

Ciepło, cieplej... Upał! Dziś coś na schłodzenie i zaspokojenie głodu. Szef kuchni Radisson Blu Sobieski Hotel zdradza 
nam swój przepis na chłodnik litewski. Prosty do przyrządzenia i pasuje idealnie do menu na ciepłe dni.

Smacznego!

PRZYGOTOWANIE:

l Zagotuj wodę z sokiem z cytryny.

l Wrzuć oczyszczoną i drobno pokrojoną 

botwinę (buraki zetrzyj na tarce), gotuj 

około 2 min., a następnie wystudź.

l Obierz ogórki, oczyść rzodkiewki i zetrzyj 

na tarce (tzw. jarzynówce), dobrze posól 

i pozostaw na ok 5-10min.

l Następnie ociśnij całą wodę i ją wylej.

l Teraz połącz wszystkie sładniki, dodając 

posiekany koperek i szczypiorek na ko-

niec.
l Całość dopraw solą i cukrem, opcjonalnie 

sokiem z cytryny.

l Gotowe danie pozostaw do schłodzenia 

i serwuj z jajkiem przygotowanym na twój 

ulubiony sposób.

Składniki na 4 porcje:

• 0,8 l jogurtu naturalnego,

• 0,2 l soku naturalnego z buraka,

• 1 pęczek botwiny,

• 1 cytryna,

• 0,1 l wody,

• 1 pęczek koperku,

• 1 pęczek szczypiorku,

• 1 pęczek rzodkiewki,

• 0,5 kg ogórków gruntowych,

• około 1 łyżki cukru,

• około 1 łyżeczki soli.

Adam Ciupka – Sous Chef 

Radisson Blu Centrum
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Instytut Festival, 
22-23 czerwca, piątek-
sobota, [Twierdza Modlin]

Dobrego techno nigdy za wiele. 
Instytut to nasz punkt obowiąz-
kowy, a już pod koniec czerwca 
czeka nas pierwsza edycja festi-
walu. Podczas dwóch dni na te-
renie Twierdzy Modlin zagrają 
m.in. Nina Kraviz, Marcel Det-
tmann, Dax J, Zenker Brothers 
czy Telefon Tel Aviv. Oprócz 
tego liczna polska reprezenta-
cja i długie godziny tanecznych 
brzmień.

Fred Frith & Macio Moretti, 
28 czerwca, czwartek DZiK
Kolejna edycja Super Sam +1 i ko-
lejna z artystami, na których na 
pewno się nie zawiedziecie. Fred 
Frith jest najlepiej znany jako 
pionier gitary elektrycznej i im-
prowizator, ale także jako autor 
piosenek i kompozytor muzyki 
do filmu, tańca czy teatru. Ma-
cio Moretii z kolei jest jednym 

z Mitchów i współtworzy war-
szawską wytwornię płytową 
Lado ABC. 

Tauron Nowa Muzyka 
Katowice, 29 czerwca 
– 2 lipca, czwartek-
niedziela, Katowice

Festiwalowa oferta last minute, 
a także idealna propozycja dla 
fanów muzycznej różnorodno-
ści. Tegoroczna odsłona Nowej 
Muzyki ma wyjątkowo obfity 
i międzynarodowy charakter. 
Pod koniec czerwca w katowi-
ckiej Strefie Kultury zagrają m.in. 
Arca, Mura Masa, Fever Ray, Ben 
Frost, James Holden, Wolfgang 
Voigt i Jlin. 

Więcej wydarzeń i bilety
w mobilnej aplikacji Going.

oraz na Goingapp.pl

wydawca 
redaktor naczelna

Sisi Lohman

wydanie on -line:
www.glosmordoru.pl

wydawca: Auto Fix 
Bartosz Las ‑Opolski

Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

redakcja językowa i łamanie
Tomasz Turek

skład graficzny 
Igor Kałuża

Informacje z gazety „Głos Mordoru” 
są analizowane przez

Press-Service Monitoring Mediów

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam 
oraz może odmówić ich zamieszczenia, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności 

z prawem, linią programową i charakterem pisma oraz zasadami publikacji ogłoszeń i reklam.

napisz  do nas :  redakcja@glosmordoru.pl

WARSZAWA ZA FREE

W czerwcu gratis

Szczegóły i więcej wydarzeń znajdziesz na waw4free!

Wianki 
nad Wisłą 2018

23 czerwca, Podzamcze

Piknik rodzinny, koncert 
gwiazd i pokaz sztucz-
nych ogni na powita-

nie lata.

Big Book Festival 
2018

od 23 czerwca, Arena Wspi-
naczkowa Wgórę, Merliniego 2

„Duży Festiwal Czytania” w tym 
roku pod hasłem „Ekspedy-
cja!” - spotkania z autora-

mi i nie tylko!

26. 
Międzynarodowy 

Festiwal Sztuka Ulicy

od 23 czerwca, 
różne lokalizacje

Podczas czterech dni festiwalu 
(dwa weekendy) wystawio-

ne zostanie kilkanaście 
spektakli!

„Sztuka 
kochania”

20 czerwca, Biblioteka 
Bielany, Romaszewskiego 19

Pokaz filmu w cyklu „Kino 
za Rogiem”, połączony ze 

spotkaniem z Łuka-
szem Maciejew-

skim.

GOING. POLECA KULTURALNIE
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