
#7-8
[32-33]

lipiec-sierpień 2018 

W numerze na luzie i bez żadnego trybu:
 O antidotum na upały w biurze
 Obawy menadżera
 Ucieczka z korpo w smaki Azji

... i trochę mniej lub bardziej wakacyjnych 
artykułów do poczytania w biurze lub na plaży
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Chociaż lato w Polsce bywa 
kapryśne, to zawsze za‑
funduje nam przynajmniej 
kilka dni skwaru. Dla nie‑
których to wyjątkowy po‑
wód do radości, dla innych 
– codzienna walka z samym 
sobą. Umówmy się: prażące 
słońce jest ok, ale w zwy‑
czajny dzień pracy potrafi 
działać rozpraszająco. Cho‑
dzi nie tylko o upał, który 
w słabiej klimatyzowanych 
pomieszczeniach jest wy‑
jątkowo irytujący, ale także 
o naszą psychikę. Jak się 
ochłodzić i odgonić myśli 
o drinkach pod palmami, 
gdy na urlop trzeba jeszcze 
poczekać?

Gdy jest ciepło większość z nas 
czuje się lepiej. Jesień i zimę 
znacznie częściej obwinia się za 
depresyjny nastrój i spadek mo‑
tywacji. Wiosną oraz latem je‑
steśmy bardziej aktywni i częś‑
ciej wychodzimy z domu, dzięki 
czemu szaleją w nas endorfiny 
zwane hormonami szczęścia. 
Na każdym kroku pojawiają się 
budki z lodami, można odsłonić 
trochę więcej ciała i bez skrępo‑
wania wylegiwać się na trawie 
lub balkonie. Wcześniej robi się 
jasno, dzięki czemu łatwiej jest 
zwlec się z łóżka o godz. 6 rano. 
Mimo to, nawet te słoneczne dni 
mają swoją „mroczną stronę”. 
Bo jak można się poczuć, gdy na 
dworze panuje piękna pogoda, 
w głowie rodzą się idylliczne wi‑
zje: plaża, grill, dzień z książką 
na zewnątrz, a do urlopu lub 
weekendu jeszcze daleko?

Właśnie wtedy praca w biu‑
rze staje się wyjątkowo nieprzy‑
jemnym obowiązkiem. Na ko‑
lejne maile i piętrzące się na 
biurku kejsy zaczynamy reago‑
wać niczym Nosferatu na czos‑
nek. Wyskakujące na profilach 
znajomych zdjęcia z kolejnych 
egzotycznych wakacji również 
nie poprawiają nam nastroju. 
Nie pomijajmy faktu, że pogoda 
po prostu lubi robić na złość: od 
poniedziałku do piątku mamy 
prawie 30 stopni, a przez cały, 
długo wyczekiwany weekend 
leje jak z cebra. Nic więc dziw‑
nego, że w gorące dni w pracy 
spada nasza produktywność, 
mamy problemy z koncentracją 
i wyjątkowo łatwo można nas 
rozproszyć.

Gdy topi się mózg...
Problem numer jeden, na który 
natrafia większość osób pracu‑
jących w upalne dni, to znaczny 
spadek motywacji. Oczywiście 
nie wszyscy się z tym borykają, 
jednak liczne badania udowod‑
niły, że lejący się z nieba skwar ma 
istotny wpływ na naszą psychikę. 
W gorące dni organizm jest prze‑
ciążony, co może spowodować 
tzw. stres cieplny. Jest to stan 
podobny do tego, który czasem 
osiągamy po wypiciu większych 
ilości alkoholu. Stajemy się bar‑
dziej wrażliwi na różne bodźce 
i łatwiej się denerwujemy. Szcze‑
gólnie ludzie, którzy na co dzień 
są impulsywni, znacznie szybciej 
tracą nad sobą kontrolę, a nawet 
stają się agresywni.

Amerykańskie czasopismo 
„Science” opublikowało dane, 
z których wynika, że w USA 
pod wpływem upałów wzra‑
sta liczba przestępstw, rozbo‑
jów i zamieszek. Inne wydaw‑
nictwo naukowe, „Neurology”, 
udostępniło wyniki badań, we‑
dług których wysoka tempera‑
tura zwiększa prawdopodobień‑
stwo wystąpienia bólu głowy. 
Naukowcy (nie tylko ci amery‑
kańscy) potwierdzają, że w upały 
jesteśmy bardziej pobudzeni, 
energiczni, ale też mamy więk‑
szą skłonność do gwałtownych 
zachowań.

Niestety, taki stan umysłu 
nie przekłada się na lepsze wy‑
niki w pracy biurowej. Raczej od‑
wrotnie. Według statystyk firmy 
Captivate Network, podczas 
upałów produktywność pracow‑
ników spada aż o 20 proc. Chyba 
nikogo nie powinno to dzi‑
wić. Gdy panuje ładna pogoda, 
mamy większą chęć na letnie 
szaleństwa, niż na wypełnianie 
kolejnych papierków. Bądźmy 
szczerzy: w te najbardziej gorące 
dni wielu z nas jest myślami da‑
leko poza murami korpo...

Nie istnieje magiczny spo‑
sób, który przeprogramuje każ‑
dego człowieka i sprawi, że 
nagle przestaniemy marzyć 
o wakacjach. Warto jednak spró‑
bować choć trochę umilić sobie 
ten gorący czas. Poniżej przed‑
stawiamy uniwersalne sposoby 
na przetrwanie upalnych dni 
w murach korpo i dotrwanie do 
wymarzonego urlopu.

Lifehacki dla tych, którym 
wiecznie za gorąco
Oprócz tego, że mają nega‑
tywny wpływ na psychikę, upały 

stanowią po prostu obciążenie 
dla całego organizmu. Chociaż 
w dzisiejszych czasach prawie 
wszędzie jest klimatyzacja, dla 
niektórych nie ma to znaczenia 
– i tak jest im za gorąco. Gdzie 
indziej klima nie działa tak, jak 
byśmy chcieli. Zdarza się też, że 
musimy załatwić dużo spraw na 
zewnątrz... A z nieba leje się żar.

Wypij wodę
Podstawą radzenia sobie w tych 
okolicznościach jest regularne 
nawadnianie. Lekarze i diete‑
tycy powtarzają tę zasadę do 
znudzenia: pij dużo! Przy zwy‑
kłej pogodzie przynajmniej pół‑
tora litra wody dziennie. Nato‑
miast w upały zaleca się wypija‑
nie nawet trzech litrów płynów. 
Dlatego zawsze noś ze sobą bu‑
telkę wody i często odwiedzaj 
biurowy dystrybutor. Unikaj na‑
pojów gazowanych i słodzo‑
nych soków. Nie ugaszą prag‑
nienia tak jak woda! Nie musi być 
„nudna i prosta” jeżeli dodasz do 
niej owoce, miętę, czy cytrynę.

Wypij herbatę z solą
Innym, nieco dziwnym sposo‑
bem na ochłodzenie, jest... wy‑
picie gorącej herbaty z solą. Tę 
metodę wymyślili żeglarze, któ‑
rzy musieli zmagać się z upałami 
podczas rejsów. Okazuje się, że 
ten nietypowy napój zapobiega 
nadmiernej utracie wody (dzięki 
zawartości soli) i doskonale uzu‑

pełnia elektrolity, które tracisz 
wraz z potem. Przy okazji trzeba 
wspomnieć o „napoju bogów”, 
czyli o kochanej przez wszyst‑
kich kawie. W gorące dni warto 
przynajmniej ograniczyć jej 
ilość, ponieważ wypłukuje mag‑
nez i ma działanie moczopędne.

Schłódź twarz i dłonie
Kolejna kwestia to działanie 
od zewnątrz, czyli ochładzanie 
ciała. Nie wszyscy mamy moż‑
liwość korzystania z prysznica 
w pracy. Warto jednak co jakiś 
czas przemywać chłodną wodą 
twarz, dłonie i nadgarstki. Je‑
żeli nie chcesz myć twarzy ze 
względu na makijaż, dobrym 
rozwiązaniem będzie woda ter‑
malna w sprayu, która delikatnie 
nawilży i ochłodzi skórę.

Użyj podnóżka, ściągnij buty
Gdy panują upały, wiele osób 
cierpi również ze względu na 
obrzęki stóp i nóg. Aby tego unik‑
nąć, najlepiej przygotować sobie 
specjalny podnóżek pod biurko. 
Ważne, aby stopy nie znajdowały 
się płasko na podłodze, tylko 
były umieszczone nieco wyżej. 
Za podnóżek może służyć cokol‑
wiek, nawet karton czy większa, 
sztywna torba. Jeżeli masz taką 
możliwość, ściągnij buty.

Jedz warzywa i owoce
Korpo ‑dieta w okresie letnim 
powinna opierać się głów‑

nie na warzywach i owocach, 
zwłaszcza arbuzach, bananach 
i ogórkach. Kiepskim pomy‑
słem będzie za to np. kuchnia 
meksykańska, czyli ostre i cięż‑
kostrawne potrawy, które do‑
datkowo podniosą tempera‑
turę ciała.

Ponadto: zwiewna 
garderoba i czysty umysł
Odpowiedni ubiór w gorące dni 
także może zdziałać wiele do‑
brego. Oczywiście biuro to nie 

plaża, a w wielu z nich trzeba 
wystrzegać się jak ognia wszel‑
kich japonek, krawatów do ko‑
szul z krótkim rękawem, krót‑
kich spodenek, czy głębo‑
kich jak Morskie Oko dekoltów. 
W korporacjach często obo‑
wiązują rygorystyczne kryteria 
dress code’u. 

Dlatego najlepszym spo‑
sobem na luźniejszy ubiór 
w upały jest wybór odzieży wy‑
konanej z odpowiedniego two‑
rzywa. Należy sięgać po rzeczy 
wygodne, luźne i wykonane 
z naturalnych materiałów. Naj‑
lepsze opcje to tkaniny takie jak 
len, jedwab lub bawełna. Męż‑
czyznom zaleca się np. lniane 
garnitury i marynarki bez pod‑
szewki, a kobietom zwiewne 
sukienki z lekkich materiałów. 
Niewskazane są poliester i inne 
sztuczne materiały. Ubrania 
na czas upałów mają być prze‑
wiewne, komfortowe i utrzy‑
mane w jasnych, odbijających 
światło kolorach.

I na koniec najważniejsze. 
Po prostu wyluzuj. Odłóż te naj‑
cięższe sprawy na chłodniejszy 
dzień. Unikaj spotkań z klien‑
tami na mieście w samo po‑
łudnie, kiedy słońce jest naj‑
bardziej uciążliwe. Jeżeli „do‑
wodzisz” grupą ludzi w swoim 
biurze, zaproponuj burzę móz‑
gów albo zorganizowanie kon‑
kursu dla pracowników. To 
znacznie mocniej pobudza kre‑
atywność, niż ośmiogodzinne, 
samotne ślęczenie przy kompu‑
terze. Dobrym pomysłem jest 
również zorganizowanie im‑
prezy integracyjnej.

Okres letni to najlepsza pora 
na wprowadzanie wyjątkowych 
rozwiązań, które skutecznie po‑
budzą kreatywność i dodadzą 
chęci do pracy. A także zdecy‑
dowanie umilą oczekiwanie na 
dni wolne!

Magda Hoczyk ‑Banda

Szklana pułapka.
Jak przetrwać upał w pracy?

W upały jesteśmy bardziej pobudzeni,
energiczni, ale też mamy większą

skłonność do  gwałtownych zachowań

http://www.glosmordoru.pl
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Można by o tym napisać książkę. 
Albo przynajmniej poświę‑
cić temu zagadnieniu jej część. 
Jako psycholog biznesu i do‑
radca biznesowy, każdego dnia 
spotykam się z osobistymi wy‑
znaniami korpoświata. Słu‑
cham tego co dzieje się w gło‑
wach menadżerów, a do czego 
zazwyczaj nie przyznają się ni‑
gdzie poza moim gabinetem. 
Oto część obaw, które dotykają 
każdego menadżera, ale nikt 
o tym nie mówi.

Sukces? Nie, dziękuję!
Obawa przed sukcesem to je‑
den z najbardziej zaskakujących 
wytworów ludzkiego umysłu. 
Ja sam kiedyś dziwiłem się, jak 
można bać się sukcesu. Tymcza‑
sem, jak okazuje się podczas se‑
sji indywidualnych, doświadcza 
tego wielu menadżerów.

Bo sukces faktycznie może 
być czymś stresującym. Na 
pierwszy rzut oka widzimy 
same plusy: lepsze pieniądze, 
większy prestiż, większe możli‑
wości. Pod spodem jednak kryją 
się „demony”. To, co wielu czuje, 
ale niewielu potrafi się do tego 
głośno przyznać, to związany 
z sukcesem lęk przed większą 
odpowiedzialnością. Przed wy‑
obrażeniem o tym, że jak już 
osiągnę sukces, to będę musiał 
go utrzymać. O tym, że to mnie 
zmieni. Że inni będą zazdrościć. 

Że utracę część relacji. Te ukryte 
w podświadomości lęki mogą 
być hamulcem. Swego rodzaju 
strażnikiem, który „chroni” 
przed osiągnięciem sukcesu – 
a tak naprawdę przed tym, co 
się z tym sukcesem wiąże.

W indywidualnej rozmowie 
z menadżerem nieraz zadaję py‑
tanie: od jakich obaw potrze‑
bujesz się uwolnić, aby móc ten 
sukces osiągnąć? To jest wstęp 
do naszej wspólnej pracy.

Zmiana? Wolę, żeby zostało 
tak, jak jest
„Człowiek najbardziej boi się 
zmian” – to dobrze znane ha‑
sło. Nawet nieco wyświechtane. 
Ja mam do sprawy inne podej‑
ście. Wielokrotnie, rozmawia‑
jąc z menadżerami, słyszałem: 
„Bo wiesz, ja po prostu nie lubię 
zmian”. A czego konkretnie w tej 

zmianie nie lubisz? Co sprawia, 
że jest ona stresująca?

Gdy pokopiemy nieco głę‑
biej, okazuje się, że nie sama 
zmiana jest powodem do obaw. 
Człowiek tak naprawdę oba‑
wia się utraty poczucia warto‑

ści i dlatego obawia się zmiany. 
Gdyby w procesie zmian było 
zagwarantowane, że sobie po‑
radzi, jego wizerunek nie ucierpi 
i wciąż będzie dla innych ważny 
oraz wartościowy, wtedy by się 
nie obawiał. Albo wręcz z radoś‑
cią przyjmował te zmiany. Dla‑
tego w mojej autorskiej filozofii 
i metodzie zarządzania zmianą 
CVP mówimy: „Buduj poczucie 
wartości, a zmiana będzie wspa‑
niałą przygodą, zamiast źród‑
łem oporów”. To zadanie za‑
równo dla menadżerów, jak i za‑
rządów, które kształtują kulturę 
zarządzania w firmie.

Żeby tylko mnie 
nie skrytykowali

Z kwestią poczucia wartości 
wiąże się kolejna obawa: przed 
krytyką. Niektórych krytyka mo‑
tywuje, ponieważ mają silny me‑

chanizm typu „udowodnię ga‑
moniom, że nie mają racji”. Jed‑
nak zdecydowana większość 
ludzi jej nie lubi i woli unikać.

Problem pojawia się wtedy, 
kiedy – zamiast na jak najlep‑
szym wykonaniu roboty – 
uwaga koncentruje się na unik‑
nięciu krytyki. Punktem sku‑
pienia staje się ucieczka od 
nieprzyjemnego uczucia, jakie 
pojawiłoby się wraz z surową 
opinią innych. Ci „inni” odgry‑
wają tu kluczową rolę. 

W głowach menadżerów czę‑
sto kłębią się obawy: „Jak zostanę 
odebrany? Jak będzie się o mnie 

mówiło?”. Nazywają to obawą 
przed krytyką, lecz w rzeczywi‑
stości najczęściej jest to obawa 
przed utratą wizerunku. A w kon‑
sekwencji – poczucia wartości.

Dekonstrukcja tego typu lę‑
ków może zająć trochę czasu, 

niemniej warto. Luz psychiczny, 
który z tego wynika, daje większe 
poczucie mocy, a działania stają 
się skuteczniejsze.

Oby nikt nie zauważył, 
że nie ogarniam
Lęk nie zawsze jest wywołany 
przez sam brak kompetencji, 
ale przez to, że fakt ten wyjdzie 
na jaw.

Brak kompetencji może 
w korporacji przejść niezauwa‑
żony: „Jakoś domknę ten pro‑
jekt, jakoś wypełnię tę tabelę, 
jakoś to będzie". Prawdziwa 
jazda bez trzymanki zaczyna się 

dopiero w kontakcie z innymi 
pracownikami, na przykład 
podczas prezentacji, spotkania 
lub omawiania projektu. Wtedy 
karty idą na stół. „Co, jeśli wszy‑
scy dowiedzą się, że tego czy 
tamtego nie ogarniam? Wstyd!”. 
I być może faktycznie wypada‑
łoby „ogarniać” to czy tamto.

Problem jest wtedy, kiedy za‑
miast na podniesieniu kompe‑
tencji, uwaga menadżera koncen‑
truje się na zakryciu braku. Myśli: 
„Jak mam to rozegrać, żeby się nie 
odsłonić?”. Potrafię to zrozumieć. 
Tempo w korporacji bywa za‑
wrotne. Spływa tyle maili, do na‑
uczenia się jest tyle rzeczy, że nie 
wiadomo w co włożyć ręce. Co 
pozostaje? Nauczyć się tego, co 
faktycznie jest do nauczenia albo 
wyluzować i odpuścić presję na 
to, że trzeba wszystko wiedzieć. 
Lub też, jeśli to konieczne, fak‑
tycznie unikać odsłonięcia bra‑
ków kompetencji – tylko w mą‑
dry sposób, który nie zaszkodzi 
innym ani nie doprowadzi do wy‑
palenia wewnętrznego.

FOMO, syndrom oszusta 
i inne obawy
Powyższe to tylko część obaw 
z jakich zwierzają się menadżero‑
wie w rozmowach w cztery oczy. 
Często pojawiającym się wąt‑
kiem jest też m.in. FOMO, czyli 
lęk przed tym, że „coś mnie omi‑
nie” – i wtedy człowiek chwyta 
się tysiąca różnych spraw, prze‑
ciążając się kompletnie. Albo syn‑
drom oszusta – poczucie, że tak 
naprawdę nie zasługuje się na to 
stanowisko, na te obowiązki. Do 
tego dochodzą „klasyczne” lęki 
przed popełnieniem błędu czy 
odkryciem swoich słabości.

Praca na wyższych szczeb‑
lach w korporacji może być fa‑
scynującym zajęciem, ale też 
dużym obciążeniem dla psy‑
chiki. Wyzwaniem jest radzić 
sobie nie tylko z pracą, ale też 
z tym, co dzieje się w głowie.

Adam Dębowski

www.adamdebowski.pl

Obawy, które menadżer zdradzi

tylko w gabinecie
„Menadżer też człowiek” – możemy powiedzieć. Niby jasne i oczywiste. Łatwo jednak zapomnieć, z czym tak naprawdę ta praca się wiąże. Ludzi na 
tego typu stanowiskach zazwyczaj postrzegamy jako zdecydowanych, silnych i odpornych. Bo takich faktycznie muszą grać. Tymczasem oni też mają 
swoje słabości, obawy i lęki. Często nawet większe niż u innych, bo przecież pełnią odpowiedzialne funkcje. Zazwyczaj będą to skrzętnie ukrywać – 
dopóki nie zacznie ich wypalać od środka. Wtedy zaczynają szukać pomocy. To zadziwiające, do czego potrafią się przyznać podczas rozmów w cztery 
oczy – pisze Adam Dębowski, psycholog biznesu i doradca biznesu, który pomaga ludziom oraz firmom w lepszym zarządzaniu zespołami, zmianą 
a także w rozwoju osobowości liderów.

http://www.glosmordoru.pl
http://www.adamdebowski.pl
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Maluchowa inspiracja, 
czyli jak to się zaczęło?

Wiosną 2016 roku w moje ręce 
wpadła książka Arkadego Pa‑
wła Fiedlera „Maluchem przez 
Afrykę”, która sprawiła, że za‑
cząłem myśleć o tym, jak cie‑
kawe jest podróżowanie. Na‑
tknąłem się w niej także na in‑
formację o wyprawie Fiedlera 
maluchem dookoła Polski. Ten 
fakt zainspirował mnie do po‑
dobnej podróży. 

Różnica była taka, że wyru‑
szyłem w nią poldżerem, jak 
zwykłem nazywać mojego po‑
loneza.

Trytki do bagażnika, 
czyli jak przygotować się 
na wyprawę?

Szykowanie się do podróży za‑
cząłem dobre pół roku przed jej 
rozpoczęciem. Chciałem utrzy‑
mać ją w starym klimacie, więc 
na mapach 11 województw na‑
kreśliłem starannie przemyślaną 
trasę (robiąc przy tym całą masę 
notatek), planując podróżowa‑
nie możliwie najbliżej granic 
naszego kraju. Do tego doszło 
przygotowanie okolicznościo‑
wego logo, koszulek, plakatów 
oraz ulotek. Polonez nie wyma‑
gał dodatkowego szykowania, 

więc spakowałem do bagażnika 
minimum – skrzynkę z zapa‑
sową benzyną, płynami hamul‑
cowym i chłodniczym, olejem 
silnikowym, świecami zapło‑
nowymi oraz zapasowymi ża‑
rówkami. Nie zabrakło też na‑
turalnie tego, co przy takich 
wyprawach jest absolutnie nie‑
zastąpione, czyli pełnej paczki 
zawsze przydatnych trytek.

Termin podróży ustaliłem 
tak, żeby uniknąć wakacyjnego 
tłoku, ale ta decyzja miała też 
swoje konsekwencje. Znajomi 
nie dostali urlopu, studenci byli 
zajęci sesją, więc 31 maja na wy‑
prawę wyruszyłem sam. Wy‑

startowałem spod PKiN i skie‑
rowałem się w stronę Terespola, 
by tam rozpocząć długo wycze‑
kiwaną przygodę.

Polonezem przez Polskę, 
czyli jak zwiedzałem kraj?
Na pierwszy ogień poszło wo‑
jewództwo podlaskie. Oczywi‑
ście odwiedziłem wszystkim 
znaną Białowieżę, ale też zdecy‑
dowanie mniej popularną wieś 

Kruszyniany, gdzie znajduje się 
stary, drewniany meczet. Można 
tam posłuchać opowieści po‑
tomka tatarskich osadników, 
który fascynująco opowiada 
o kulturze swoich przodków 
i własnej.

Jeśli chodzi o trasy, to jedną 
z ciekawszych i malowniczych 
dróg okazał się szutrowy odci‑
nek z Jałówki do Krynek. Pręd‑
kość rzędu 30 km/h pozwalała 
spokojnie podziwiać leniwy kra‑
jobraz Podlasia. W wojewódz‑
twie warmińsko‑mazurskim na 
moim szlaku znalazły się Stań‑
czyki, gdzie znajduja się najwyż‑
sze w Polsce, pochodzące z lat 
1917‑18, wiadukty kolejowe, oraz 
tak ciekawe miasta jak Reszel 
czy Orneta. Nad morzem odkry‑
łem bardzo malownicze plaże 
w Białogórze i Sasinie, z pia‑
skiem tak białym, jakiego nigdy 
dotąd nie udało mi się zobaczyć.

Połowa trasy wypadła 
w Szczecinie, a całą zachod‑
nią granicę udało mi się przeje‑
chać w jeden dzień. W tym rejo‑
nie bardzo pozytywnie zasko‑
czyły mnie cisza i spokój, jakich 
doświadczyłem podczas prze‑
mierzania rozległych lubuskich 
lasów. Polonez nie do końca po‑
dzielał mój zachwyt, ponieważ 
przyszło mu walczyć ze znisz‑
czonymi, brukowanymi dro‑

gami. To samo czekało go także 
w województwie dolnośląskim. 
Mimo wszystko jazda fragmen‑
tem odcinka specjalnego Rajdu 
Świdnicki‑Krause zrekompen‑
sowała nam wszystko.

Największa frajda czekała 
na nas jednak w Kotlinie Kłodz‑
kiej. Najpierw w Górach Sto‑
łowych „Droga Stu Zakrętów”, 
a potem „Autostrada Sudecka” 
o długości około 42 kilometrów. 
W województwie opolskim od‑
wiedziłem Nysę, Głogówek 
i Głubczyce, później przyszła ko‑
lej na Śląsk. Przez ten rejon prze‑
mknąłem raczej szybko, biorąc 
na celownik interesujące mnie 
zamki w Czorsztynie i Nidzicy.

Pod koniec podróży zała‑
mała się nieco pogoda, do tej 
pory piękna i właściwie waka‑
cyjna. Ta zmiana aury skutko‑
wała jednak tym, że Bieszczady 
wyglądały na jeszcze bardziej 
zaczarowane. Ostatnie dni mo‑
jej wyprawy to Sanok, Przemyśl, 
Jarosław i jazda tuż przy granicy 
z Ukrainą. Dotarcie do Terespola 
oznaczało zamknięcie klamry, 
więc pozostała już tylko droga 
powrotna do Warszawy.

Satysfakcja i uśmiech, 
czyli jak oceniam wyprawę
W 15 dni przejechałem 4917 kilo‑
metrów. Odkryłem wiele pięk‑
nych miejsc, poznałem wielu 
przyjaznych i serdecznych ludzi, 
przez cały czas z uśmiechem ba‑
wiąc się w podróżnika.

Wyprawa całkowicie spełniła 
moje oczekiwania, a polonez 
codziennie spotykał się z wielką 
sympatią napotykanych osób. 
Zdaję sobie sprawę, że moja 
powolna jazda w górach mo‑
gła solidnie zirytować niejed‑
nego znajdującego się za mną 
kierowcę, ale wiem też, że ta po‑
dróż nie przyniosłaby mi takiej 
satysfakcji, gdyby moim towa‑
rzyszem nie była właśnie ta nie‑
powtarzalna maszyna z Żerania.

Marek Kopiński

www.facebook.com/poldzerbymk/

PATRONATY:

KAsA, KARieRA, 
mARzeNiA i wielKie 
emOcje sKRYwANe  
pod markową 
garsonką. korporacja. 
To musi zakończyć się 
zbrodnią.

KAROliNA KORwiN PiOTROwsKA

Pierwszy 
w Polsce 

korPokryminał

Pierwszy 
w Polsce 

korPokryminał

POMYSŁ NA WAKACJE

Poldżerem
dookoła

Polski

„A może by tak rzucić wszystko i… pojechać dookoła Polski?” – mniej więcej tak pomyśla‑
łem jakieś dwa lata temu. Po prostu chciałem na jakiś czas skutecznie wyrwać się z Mor‑
doru, a nie interesowała mnie podróż do Tajlandii czy Meksyku – to może zrobić każdy. 
Pragnąłem odmienności, spokoju i namiastki odkrywania. Chciałem sprawdzić siebie i za‑
skoczyć innych. Właśnie dlatego w podróż po Polsce wybrałem się 32‑letnim, prawie już 
zabytkowym, polonezem.

Marek Kopiński

http://www.glosmordoru.pl
http://www.facebook.com/poldzerbymk/
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Fundusz Podwójne Wyzwanie został założony 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a za‑
inicjowany przez Koalicję Prezesi‑wolontariusze. 
Podwójne Wyzwanie to cele sportowy i społeczny. 
Wszyscy, którzy są zdeterminowani, by zmierzyć 
się z wymagającym zadaniem, zbierają środki na 
potrzeby określonej organizacji. Wsparcie ma po‑
móc tej organizacji się usamodzielnić i kontynuo‑
wać działalność, a doradzać w tym mają członko‑
wie koalicji Prezesi‑wolontariusze w ramach wo‑
lontariatu kompetencji.

Stawiamy na nogi Hospicjum
Pierwszym beneficjentem Funduszu jest Funda‑
cja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z war‑
szawskiego Ursynowa. Środki zostaną przekazane 
na rzecz zakupu wyposażenia medycznego Po‑
radni Leczenia Bólu. Funkcjonowanie pełnoprofi‑
lowej poradni ma zapewnić pacjentom dostęp do 
najlepszej jakości terapii przeciwbólowej.

Dzięki wspólnym działaniom FHO i Fundu‑
szu Podwójne Wyzwanie powstanie profesjo‑
nalna placówka medyczna, zapewniająca sku‑
teczniejsze leczenie bólu także dla pacjentów 
hospicjum.

Nasze wyzwania
Obecnie swoje wyzwania podjęły już cztery osoby 
związane z biznesem – do Marka Rybca (sektor in‑
westycji finansowych; wyzwanie: bieg 4 Pustynie) 
dołączyli: Marek Jurkiewicz (prezes InfoPraca.pl; 
wyzwanie: Salomon Cappadocia Ultra Trail), Ma‑
rek Wikiera (menadżer, wyzwanie: triathlon Harda 
Suka) i Marta Różacka (współwłaścicielka PUMA 
Sport Center, trenerka personalna; wyzwanie: Cas‑
tle Triathlon Malbork i Silesia Maraton).

Zapraszamy do wsparcia inicjatywy: www.
podwojnewyzwanie.com.

#BiegneZMarkiem

CHARYTATYWNIE

Fundusz 
Podwójne 
Wyzwanie
Nabiera rozpędu pierwsze w kraju przedsięwzięcie typu venture philantropy, które sku‑
pia ludzi realizujących niecodzienne wyzwania oraz łączy środowisko biznesu i projekty 
społeczne. Biznesmeni podejmują wyzwania sportowe, by uśmierzyć ból pacjentów ho‑
spicjum onkologicznego oraz pomóc placówce stabilnie funkcjonować. 

Kolejna cegiełka od Marka Rybca dla FPW: medal Sahara Race

Mecze 
Ligi Mistrzów 
i Ligi Europy

w Cyfrowym Polsacie, Plusie i IPLI

Pakiet Polsat Sport Premium
(z kanałami Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Pre-
mium 2 oraz z czterema serwisami telewizyjnymi pre-
mium w PPV) w nowych ofertach promocyjnych:
• dostępny w zestawach z pakietami podstawowymi 

Cyfrowego Polsatu w cenach już od 50 zł/mies.,
• a do tego: pierwsze miesiące TV gratis, z wybranymi 

ofertami replika oficjalnej piłki Ligi Mistrzów UEFA 
gratis oraz dodatkowe rabaty w ramach programu 
smartDOM,

• zarówno dla nowych klientów, jak i obecnych abo-
nentów. 

Mistrzowska Oferta Premium Max Plus:
• pełna oferta telewizyjna Cyfrowego Polsatu wraz 

z pakietem Polsat Sport Premium – w niezmiennej ce-
nie 120 zł/mies. – dla nowych i obecnych abonentów,

• na start nawet przez 3 miesiące bez opłat, 
• mobilny dostęp – nawet na trzech urządzeniach 

jednocześnie – do meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy 
w serwisie Cyfrowy Polsat GO.

Pakiet IPLA POLSAT SPORT PREMIUM
ze wszystkimi meczami Ligi Mistrzów i Ligi Europy na 
żywo znalazł się w ofertach:
• Plus Abonament (SMSy i rozmowy bez limitu, pakiet 

Internetu bez końca, pula 120 minut na połączenia 
międzynarodowe) za 70 zł /mies. 

• Plus Internet LTE (100 GB w podstawowym pakiecie 
danych i Internet LTE Bez Końca) za 90 zł miesięcznie.
Dla klientów pozostałych ofert głosowych i interne-
towych sieci Plus jest dostępny w formie dodatkowo 
płatnego pakietu za 40 zł miesięcznie.

Pakiet IPLA POLSAT SPORT PREMIUM
w IPLI będzie można kupić w dwóch wariantach:

• cały sezon 2018/2019 Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy 
UEFA w cenie 360 zł,

• 7-dniowy dostęp w cenie 40 zł.

W strefie korpokibica
Mundial, mundial i po mundialu. I jak tu teraz żyć, po takiej dawce sportowych emocji? Na szczęście o nieustannym do‑
starczaniu nam wrażeń myślą inni. Nie musimy obawiać się długiej przerwy w kontakcie z naszą ulubioną dyscypliną. 
Piłka wciąż jest w grze.

Tuż po finale mistrzostw świata 
pół Polski chodzi jak na kacu. 
Mężczyźni poruszają się jak 
w malignie, nie potrafią so‑
bie znaleźć miejsca, skupić się 
w pracy ani w domu. W końcu 
przez ostatnie tygodnie każdy 
dzień zaczynali i kończyli my‑
śląc o futbolu.

– Jakby mnie ktoś wykastro‑
wał – opisuje swój stan dwa dni 
po mundialu mój redakcyjny ko‑
lega Marcin. Ja raczej nazwała‑
bym to co przeżywa narkotyko‑
wym głodem, ale nie ma sensu 
spierać się z człowiekiem na kra‑
wędzi. W sumie nawet go rozu‑
miem – od miesiąca jechał na 
koktajlu z adrenaliny i testoste‑
ronu, zaspokajał plemienne in‑
stynkty podczas wspólnych se‑
ansów meczowych z kolegami, 
gdzie mógł jawnie okazywać 
emocje w postaci dzikich, ni‑
kogo nie dziwiących okrzyków 
radości lub rozpaczy. Co tam, że 
łowy odbywał jedynie mental‑
nie? Czuł zew, czuł ducha wspól‑
noty, wreszcie mógł być sobą. 
A dziś?

Nawet po mundialowych 
porażkach polskiej reprezen‑
tacji wyglądał lepiej niż teraz. 
Przegrane, choć sromotne, bar‑
dziej go wkurzały niż odbierały 
energię, a obecnie, gdy zabrakło 
powodów do wspólnych wyjść 
z kumplami, gdy znów zaczęła 
się szara rzeczywistość – siedzi 
przed komputerem jak flak i pa‑
trzy w ekran bez życia.

Choć tego nie zauważa, wcale 
nie jest sam. Inni nie wyglądają 
dużo lepiej, bo przecież właśnie 
zabrakło bodźca, który by ich łą‑
czył; wydarzenia, dzięki któremu 
w ich męskim świecie mogli sobie 
pozwolić na dzielenie przeżyć.

– To, co dobre szybko się koń‑
czy – wzdycha Marcin. – Prze‑
sadzasz – mówię, bo atmosfera 
depresji zaczyna mi ciążyć. – 
Przecież piłka nożna to ponoć 
najpopularniejsza gra na świecie. 
A Liga Mistrzów UEFA, Liga Eu‑
ropy UEFA, ligi krajowe?

W Marcinie pojawia się iskra 
życia. – Krzysiek – krzyczy do 
kumpla w newsroomie. – Czy te‑
raz jakoś nie ruszają eliminacje 
do Ligi Mistrzów?

Życie po mistrzostwach
Okazuje się, że po mistrzo‑
stwach świata futbolowa ak‑
tywność wcale nie ustaje. Co 
więcej, kibice będą mogli cie‑
szyć się rozgrywkami zarówno 
podczas wakacji, jak i później.

Uważasz, że krajowy futbol 
to nie to samo, co międzynaro‑
dowa rywalizacja? Spokojnie, 
w lipcu i w sierpniu fani mogą 
dzielić sportowe emocje rów‑
nież na poziomie europejskim, 
śledząc mecze kwalifikacyjne do 
Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy.

Wakacje da się przetrwać, 
choć prawda jest taka, że zago‑
rzali fani piłki nożnej z utęsknie‑
niem czekać będą na wrzesień 
i początek fazy grupowej Cham‑
pions League oraz Ligi Europy. 
W tym względzie mogą liczyć 
w tym roku na prawdziwą rewo‑
lucję, bo prawa do emisji kolej‑
nych trzech sezonów tych roz‑
grywek wykupiła Grupa Polsat.

Na żywo, bez reklam 
i w Super HD 
Od 21 sierpnia, czyli od pierw‑
szych spotkań rundy play‑off, 
aż do wielkiego finału 1 czerwca 
2019 roku na stadionie Wanda 
Metropolitano 38 najlepszych 

klubowych drużyn Europy bę‑
dzie toczyło boje o zwycięstwo 
w 27. sezonie Ligi Mistrzów UEFA. 
Od 20 września do rozgrywa‑
nego 29 maja 2019 r. finału w sto‑
licy Azerbejdżanu, odbywać się 
będą mecze Ligi Europy UEFA. 

To właśnie dla tych wyda‑
rzeń Telewizja Polsat urucha‑
mia dwa nowe, regularne, cało‑
dobowe kanały sportowe pre‑
mium – Polsat Sport Premium 1 
i Polsat Sport Premium 2, w no‑
wej jakości Super HD i bez re‑
klam oraz cztery dodatkowe 
serwisy telewizyjne premium 
dostępne w systemie PPV i bez 
dodatkowych opłat, w jednym 
pakiecie razem z nowymi ka‑
nałami. Dla kibiców zapowiada 
się więc prawdziwa piłkarska 
uczta. W każdym sezonie (przez 
najbliższe trzy lata) pokazane 
zostaną 343 mecze. Wszyst‑
kie szesnaście spotkań każ‑
dej kolejki Ligi Mistrzów będzie 
można śledzić na żywo (w tele‑
wizji po raz pierwszy w Polsce!) 
– na platformie satelitarnej Cy‑
frowego Polsatu, w Internecie 
w IPLI czy też na urządzeniach 
mobilnych w sieci Plus. 

Z myślą o rozgrywkach Ligi 
Mistrzów UEFA i Ligi Europy 
UEFA Polsat przygotowuje naj‑
nowocześniejsze studio spor‑
towe w Polsce o powierzchni 
700 m2, ze ścianą wideo o roz‑
dzielczości 4x4K i oprawą wi‑
zualną realizowaną z wyko‑
rzystaniem nowoczesnych 
technologii – rozszerzonej rze‑
czywistości (AR) i modeli 3D.

Meczom będzie towarzyszyć 
bogactwo programów: pogłę‑
bione analizy, reportaże, wywiady, 
doświadczeni eksperci i komenta‑
torzy, goście specjalni oraz wiele 

materiałów przygotowywanych 
z myślą o kibicach piłkarskich.

Meczowa terapia
Pomundialowa depresja Mar‑
cina zamienia się właśnie w dzia‑
łanie. W jego zaprogramowanej 
na piłkę nożną głowie rozpoczął 
się proces planowania. Choć nie 
do końca rozumiem to szaleń‑
stwo kolegów na punkcie fut‑
bolu, wydaje się, że dla facetów 
z korpo może to być nawet de‑
ska ratunkowa dla psychiki.

Fundacja Zdrowia Psychicz‑
nego (The Mental Health Foun‑
dation) twierdzi, że oglądanie 
piłki nożnej z przyjaciółmi daje 
mężczyznom szansę na oka‑
zywanie emocji, których na co 
dzień raczej wstydzą się ujaw‑
niać. Psychologowie uważają, 
że oglądanie dobrej gry na boi‑
sku pozwala mężczyznom skon‑
taktować się z ich miękkimi ce‑
chami osobowości.

Dr Sandy Wolfson, psycho‑
log sportowy z Uniwersytetu 
Northumbria, twierdzi wręcz, że 
bycie kibicem piłki nożnej jest 
„w zasadzie sposobem utrzy‑
mywania przez mężczyzn zdro‑
wia psychicznego”. Wolfson 
uważa także, iż wspólne ogląda‑
nie meczów, wspiera poczucie 
tożsamości u mężczyzn. A kiedy 
ulubiona drużyna przegrywa, 
uczy to ich radzenia sobie z po‑
rażką oraz weryfikacji własnych 
oczekiwań w stosunku do ulu‑
bieńców (łagodzenie roszczeń).

Wygląda na to, że zarówno 
partnerki kibiców, jak i kor‑
poracyjne działy HR powinny 
uwzględnić te psychologiczne 
aspekty kibicowania w swojej 
strategii postępowania z męską 
częścią społeczności. 

http://www.glosmordoru.pl
http://www.podwojnewyzwanie.com
http://www.podwojnewyzwanie.com
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REKLAMA

W życiu nic się nie dzieje bez 
przyczyny. Trzeba tylko być 
uważnym i dostrzegać ota‑
czające nas okazje – mówi 
Karolina Szymańska, która 
po 15 latach w bankowości 
zrezygnowała z wysokiego 
stanowiska, żeby całkowi‑
cie odmienić swoje życie.

Gdyby parę lat temu ktoś po‑
wiedział, że będzie Pani pra‑
cować w gastronomii i roz‑
ważać budowę sieci własnych 
barów, uwierzyłaby Pani? 
Karolina Szymańska: W ży‑
ciu. Ale jako filolog języka wło‑
skiego z wykształcenia, zako‑
chana szaleńczo w Italii, ni‑
gdy też nie uwierzyłabym, że 
gros swojego życia zawodo‑
wego spędzę w bankowości 
będę pięła się w tej branży po 
szczeblach kariery. Podobnie 
jak później o gastronomii, tak 
w młodości o pracy w banku 
zdecydował przypadek. Jesz‑
cze w czasie studiów zaczęłam 
pracę jako doradca kredytów hi‑
potecznych w banku. Sprzedaż 
szła mi na tyle dobrze, że łatwo 
awansowałam w nowotworzą‑
cych się strukturach. Szybko zo‑
stałam najmłodszym dyrekto‑
rem regionu. Pracowałam dużo 
i intensywnie, z krótką przerwą 
na urodzenie córeczki. Nic nie 
wskazywało na to, że coś ma się 
zmienić, ale pewnego dnia mój 
mąż dostał propozycję pracy 
w Warszawie i zdecydowaliśmy 
się na wyjazd z Wrocławia. 
W nowym miejscu również 
zamierzała Pani pracować 
w banku?
Tak, gdyż tę branżę już znałam. 
Jednak życie znów zadecydo‑
wało inaczej  – druga ciąża zmie‑
niła moje plany. Po urodzeniu 
dziecka postanowiłam, że chcę 
pracy spokojnej, żebym miała 
czas dla dwójki maluchów i nie 
wpadła znów w wir korporacji.
Ale znów stało się inaczej?
Ponownie trafiłam do bankowo‑
ści. Tym razem miałam zająć się 

jakością obsługi klientów, jed‑
nak prezes banku, który znał 
moje umiejętności, przesunął 
mnie do sprzedaży i rozwoju bi‑
znesu. I tak przez następne 5 lat 
pracowałam w centrali na wyso‑
kich stanowiskach, tworząc stra‑
tegie rozwoju firmy w obszarze 
detalicznym.
Jednak ta praca chyba nie do 
końca była tym, na czym Pani 
zależało, jeśli chodzi o ży‑
ciową samorealizację?
Fakt. Tak jak wcześniej wspo‑
mniałam. Chciałam mieć czas 
dla dzieci, a tylko zmieniałam 
opiekunki, chciałam mieć wię‑
cej czasu dla siebie i męża, a nie 
miałam czasu na wyjście na ja‑
kiekolwiek zajęcia sportowe 
czy do kina, bo wiecznie byłam 
zmęczona i zestresowana.
Czy tym razem w zmianie po‑
nownie pomógł przypadek?
Po kolejnych latach intensywnej 
pracy w dużym przedsiębior‑
stwie byłam zdecydowana na 
jakąś zmianę. Jednak właściwie 
nie wiedziałam, co miałabym ro‑
bić poza korpo.

Los sprawił, że rok wcześ‑
niej mój mąż wraz ze wspólni‑
kiem otworzyli mały bar sushi. 
Po paru miesiącach wspólnik 
odszedł, mąż wrócił do korpora‑
cji, a bar pozostał właściwie bez 
opieki menedżerskiej.

Splotło się to w czasie 
z głębszymi zmianami w firmie, 
w której wówczas pracowałam.  
Uznałam, że to dobry moment, 
aby podjąć decyzję o odejściu 
i poszukać dla siebie czegoś 
nowego. Tak też zrobiłam. Po‑
nieważ bar potrzebował zarzą‑
dzającego, zaczęłam tam co‑
raz częściej zaglądać i intereso‑
wać się jego funkcjonowaniem. 
Szybko okazało się, że mnie to 
wciąga, że prowadząc restaura‑
cję mogę realizować też swoje 
pasje: gotowanie, podróżowa‑
nie po Azji, wyszukiwanie no‑
wych smaków dalekowschod‑
nich kuchni. Szeroka wiedza 
i strategiczne patrzenie na cały 
biznes jakie zyskałam pod‑

czas lat spędzonych w korpo‑
racjach, znakomicie sprawdziły 
się przy prowadzeniu własnej 
działalności. Porzuciłam więc 
myśl o szukaniu pracy etatowej 
i całkowicie zaangażowałam się 
w rozwój „5 składników”.
Od tego momentu minęło już 
1,5 roku. Jak z tej perspektywy 
ocenia Pani swoją decyzję?
Jest inaczej niż podczas pracy 
na etacie. W korpo różne prob‑
lemy widzi się jakby przez szybę. 
Owszem, jest stres, ale tam od‑
powiedzialność za działania jest 
raczej rozproszona. „Na swoim” 
– przynajmniej na początku – 
odpowiadasz za wszystko: je‑

steś specjalistą od HR, logistyki, 
sprzedaży, marketingu, PR‑u. 
Czasem też informatykiem, ale 
też sprzątaczką. Jeszcze parę 
innych obszarów też pewnie 
by się znalazło. Pracując u ko‑
goś można wyjść z biura i prze‑
stać myśleć o pracy. We własny 
biznes jest się zaangażowanym 
psychicznie 24 godziny na dobę 
przez siedem dni w tygodniu. 
Co prawda nie ma się szefa, 
więc można samemu decydo‑
wać o swoim dniu pracy, ale 
to wymaga dużo samodyscy‑
pliny. Nikt nie narzuca ci spot‑
kań, nie musisz mieć kalendarza 
w Outlooku, sama wyznaczasz 

sobie terminy realizacji zadań, 
więc pokusa zrobienia czegoś 
innego, niż się zaplanowało, 
bywa duża. Dlatego trzeba się 
bardzo pilnować.
Ale...
Ale jeśli człowiek kontroluje 
czas i potrafi się zorganizować, 
to „na swoim” może sobie po‑
zwolić na znacznie więcej niż 
w korpo. Ja np. mogę obecnie 
tak sobie ustawić grafik, by ode‑
brać dzieci ze szkoły lub zostać 
z nimi w domu, gdy są chore. 
Mogę poćwiczyć w klubie w go‑
dzinach, w których inni siedzą 
przy biurkach. Dodatkowo moż‑
liwość samodzielnego decydo‑
wania o tym, jak ma wyglądać 
moja firma, czym ma się wyróż‑
niać na rynku i – na końcu – po‑
zytywne opinie klientów, dają 
tyle satysfakcji, że trudno to po‑
równać do jakiegokolwiek sta‑
nowiska w korporacji.
Można pomyśleć, że nic tylko 
ruszać „na swoje”...
Tyle, że bycie przedsiębiorcą nie 
jest dla wszystkich. Jeśli ktoś nie 
lubi siedzieć w excelach, nie po‑
trafi myśleć strategicznie, jeśli 
mu się wydaje, że wystarczą do‑
bre chęci, zamiast dobrego bi‑
znes planu i dodatkowo musi 
jeszcze włożyć w rozwój da‑
nego biznesu wszystkie swoje 
oszczędności, to obawiam się, 
że ryzyko rozczarowania i po‑
rażki staje się zbyt duże. 

Trzeba pamiętać, że pod‑
stawowym pewnikiem w przy‑
padku rozpoczynania własnej 
działalności jest brak stałych 
wpływów na konto – biznes 
w pierwszej fazie wymaga do‑
inwestowania, a przychody by‑
wają nieregularne. Na to trzeba 
być finansowo przygotowanym. 
Trzeba też umieć zaakceptować 

zmienność nastrojów, sytuacji. 
Raz bowiem jest się na plusie, za 
chwilę na minusie.
Pani ta akceptacja przyszła 
łatwo?
Ja charakterologicznie chyba 
mam wpisaną w osobowość 
komendę: „padnij – powstań”. 
Nie pielęgnuję długo porażek. 
Szybko się regeneruję po upad‑
kach, wstaję, otrzepuję się i dzia‑
łam dalej. 
Idealna cecha u przedsię‑
biorcy.
Owszem, to bardzo pomaga 
mi w sprawnym zarządzaniu 
swoim biznesem. Podobnie jak 
to, że mam tzw. „nosa do ludzi”, 
dzięki czemu udaje mi się rekru‑
tować odpowiednich pracowni‑
ków.
Wygląda na to, że korpora‑
cyjny świat utracił Panią na 
zawsze.
Uważam, że nigdy nie należy 
mówić „nigdy”, ale faktycz‑
nie nie rozważam powrotu do 
korpo. Myślę, że swoje już tam 
przepracowałam. Teraz czas na 
realizację własnych wizji i na 
pracę na własnych warunkach.
A Pani wizja to...?
Sieć barów ze zdrową i szybką 
kuchnią azjatycką „5 składni‑
ków”. Choć do tego jeszcze 
długa droga. Na razie niedawno 
otworzyliśmy drugi nasz punkt. 
Testujemy nowe rozwiązania, 
nowe pomysły. W mojej wizji na 
dwóch punktach się nie skoń‑
czy, choć oczywiście i tu jestem 
ostrożna z marzeniami, bo – jak 
wiadomo – niekiedy życie de‑
cyduje za nas. Uznaję jednak, 
że teraz powinnam działać tak, 
by swoje wizje zrealizować, a co 
przyniesie los... kto wie?

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

Zrządzenie losu,

i smaki Azji

http://www.glosmordoru.pl
mailto:redakcja@glosmordoru.pl
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REKLAMA

Mirosław Bańko w porad‑
niku „Polszczyzna na co dzień” 
stwierdził, że typową reakcją 
Polaków na komplementy jest 
zaprzeczanie lub podawanie 
kontrargumentów. Do podob‑
nych wniosków, odnoszących 
się do ludzi w ogóle, doszedł 
amerykański językoznawca Ro‑
bert K. Herbert, który zauwa‑
żył też, że mamy tendencje do 
komplementowania dóbr. Wy‑
rażając podziw względem czy‑
jeś własności, doceniamy gust 
i zasobność osoby posiadającej 
te rzeczy.

Koreańczycy, podobnie jak 
Polacy i Norwegowie w reak‑
cjach na komplementy zaprze‑
czają i umniejszają swoją rolę, 
by dać wyraz skromności. W ran‑
kingu reakcji na komplementy 
te trzy kultury „rumienią się” za 
plecami kultur anglojęzycznych 
i zachwalają się dużo rzadziej. 

Szykuję się na rozmowę 
kwalifikacyjną 
z koreańskim pracodawcą, 
jak się przygotować? 

Kultura Korei Południowej jest 
kolektywistyczna. Kładzie się 
w niej nacisk na współpracę, 
relacje, szacunek i wzajemne 
utrzymanie stanu komforto‑
wego samopoczucia – co okre‑
śla się jako Kibun. Często zda‑
rza się, że na wstępie rozmowy 
biznesowej uczestnicy wymie‑
niają się informacjami na te‑
mat członków najbliższej ro‑
dziny i dopiero potem mówią 
o sobie. Im cieplej opowiadasz 
o teściowej, tym więcej zysku‑
jesz w oczach Koreańczyków. 
Przemożesz się?

Do nawiązania trwałej relacji 
z Koreańczykami kluczowe jest 
budowanie wizerunku w opar‑
ciu o koneksje. Komunikacja 

w Korei Południowej jest też 
wysokokontekstowa. Oznacza 
to, że przeważająca część treści 
przekazywana jest między wier‑
szami – mimiką twarzy lub to‑
nem głosu. Umiejętność czyta‑
nia takich niewerbalnych komu‑
nikatów nazywa się Nunchi. Jej 
najbliższym znanym nam od‑
powiednikiem jest inteligencja 
emocjonalna.

Co robić:
  Wskazane jest, żeby się sa‑

memu nie przedstawiać. Po‑
zwól, aby ktoś z wewnątrz lub 
z agencji zatrudnienia przed‑
stawił cię koreańskiemu pra‑
codawcy.

 Szykując CV dla koreańskiego 
pracodawcy należy także do‑
pytać, czy oczekują informa‑
cji o rodzicach i rodzeństwie 
(imiona, nazwiska, wiek, wy‑
kształcenie i zawód). 

 Należy upewnić się, że nego‑
cjacje odbywają się na ekwi‑
walentnym stopniu zawo‑
dowym obu stron. Dysku‑
sje biznesowe angażujące 
przedstawicieli na różnych 
szczeblach mogą być skaza‑
ne na porażkę już na starcie.

 Wielokrotne anulowanie spot‑
kań (często w ostatniej chwili) 
może oznaczać niechęć do 
prowadzenia wspólnych bi‑
znesów lub brak gotowości.

 Podczas powitania z Koreań‑
czykiem lub Koreanką zale‑
ca się ukłonić i uścisnąć pra‑
wą dłoń podpierając ją swo‑
ją lewą ręką.

 Należy unikać poruszania te‑
matów wojny koreańskiej, rela‑
cji z Chinami i Koreą Północną.

 Gest „figa z makiem” jest rów‑
noznaczny ze środkowym 
palcem.

Oferty naszych norweskich 
partnerów są dalekie 
od przebojowych. 
Oczekiwałbym lepszego 
rozeznania w tym, co 
proponuje konkurencja.

W Norwegii (i w pozostałych kra‑
jach skandynawskich) chwalenie 
się czymkolwiek jest zwyczaj‑
nie przaśne. Skromność w dość 

ekstremalnej formie nakreślona 
jest w Janteloven (Prawo Jante), 
które jest mocno osadzone 
w skandynawskiej kulturze. Za‑
pisane w nim zasady etyczne na‑
kazują nie wychylać się z tłumu 
i pod żadnym pozorem nie my‑
śleć, że jest się lepszym niż inni.

Skandynawia to region, 
który w całej swojej skromności, 
doskonale radzi sobie gospo‑
darczo, słynie z równoupraw‑
nienia i dbałości o środowisko 
naturalne. Ta cecha Skandyna‑
wów jest poniekąd zbieżna z in‑
nym kulturowym wymiarem – 
indeksem kobiecości i męskości 
Geerta Hofstedego (o Hofste‑
dem wspomnieliśmy w majo‑
wym numerze „GM”). Wymiar 
ten wskazuje, że zachowanie 
harmonii jest sukcesem samym 
w sobie. Inaczej jest w krajach 
o wysokim indeksie męskim, 
gdzie konkurencyjność i pozy‑
cja najlepszego są pożądane.

Co robić: 
 Zjawić się punktualnie, to być 

na miejscu kwadrans przed 
czasem.

 Norwegowie nie wierzą w cu‑
downe właściwości komuni‑
kacji fatycznej. Pogawędki 
o błahostkach i wymiana po‑

wierzchownych uprzejmości 
uważane są za stratę czasu.

 Pytania o rodzinę i prywatne 
plany są nie na miejscu w kon‑
tekście biznesowym. Norwe‑
gowie chronią swoje strefy 
prywatne. Zachowaj dystans. 

 Nie sil się na efekciarskie chwy‑
ty i kunsztowne akcesoria. Pro‑
ste, schludne i przyzwoite zro‑
bi lepsze wrażenie. To samo 
się tyczy ofert i zniżek – lepiej 
ustalić atrakcyjną i zrozumia‑
łą cenę na starcie, niż świecić 
w oczy „tylko dzisiaj 9.99”.

 Transparentność i prostolinij‑
ność pomaga zdobyć zaufa‑
nie. Jeśli część twojego planu 
jest niedopracowana i o tym 
wiesz, śmiało powiedz, jak 
planujesz to doszlifować.

 Goździki i jakiekolwiek białe 
kwiaty złożą do grobu chęci 
współpracy Norwegów.

Pytania
Na zakończenie nasuwa się pyta‑
nie „korpozoficzne”: Jaką funkcję 
pełnią superlatywy w polskiej kul‑
turze biznesowej? Napisz też do 
redakcji, jeśli jest obszar komuni‑
kacji międzykulturowej, który 
gryzie cię w język. Chętnie po‑
mogę rozprawić się z problemem. 

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Czy jest się czym chwalić?
Czy stosunek do komplementów jest uwarunkowany kulturowo? Obdarowując się laurkami  
balansujemy pomiędzy protekcjonalnością a ascetyzmem, biorąc pod uwagę kontekst sytu‑
acyjny, normy społeczne i kulturowe. Tym razem poddamy lustracji przedstawicieli kultury 
norweskiej i południowokoreańskiej – przekonamy się, czym można się chwalić i komu.

http://www.glosmordoru.pl
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W naszym kraju może to być 
uznane za obrazoburcze, ale ja 
piłki nożnej nie lubię. Nie inte‑
resuję się tym sportem, a mecze 
Ligi Mistrzów czy polskiej Eks‑
traklasy są dla mnie tak samo 
egzotyczne jak pojedynki cur‑
lingu. Oglądać podania przez 

dziewięćdziesiąt minut tylko po 
to, aby zobaczyć ciekawą akcję 
i gola, które trwają pół minuty, to 
jawna strata czasu. Przecież wy‑
starczy obejrzeć zajawkę w Te‑
lexpressie, aby wiedzieć co cie‑
kawego wydarzyło się na boisku.

Nie oznacza to jednak, że 
jestem ignorantem. Przez sie‑
dem lat trenowałem koszy‑
kówkę, więc wiem, ile wysiłku 
i pracy trzeba włożyć, żeby 
móc uprawiać sport na wyso‑
kim poziomie.

Mam też odwagę przyznać, 
że nie znam się na piłce noż‑
nej. A przecież w naszym kraju 
na piłce nożnej znają się wszy‑
scy. Co to za problem kopać 
piłkę z jednej bramki do drugiej, 
prawda? Z tym, że ja zdaję sobie 
sprawę, że ustawienie taktyczne 
i założenia przedmeczowe to 
jednak coś więcej. Nie potra‑
fię czytać gry, przesunięć linii 
obrony i grania bokami. Dlatego 
doceniam każdą piękną akcję 
wypracowaną przez zawodni‑
ków na boisku, bo zdaję sobie 
sprawę, że nie zawsze jest to ła‑
twe. Bawi mnie również ta mar‑
tyrologia, która jest przypisana 
piłkarzom – w szczególności ka‑
drze. Jakby od tego, czy chło‑
paki dobrze „zaharatają w gałę”, 
zależały losy naszego kraju. 
O fanatycznych kibicach pol‑
skich klubów nawet nie będę 
wspominał, bo nie ma sensu.

To oznacza, że w domu 
o piłce nie rozmawiamy, nie śle‑

dzimy również meczów w week‑
endowe popołudnia. A mimo to 
mój czteroletni synek i tak stał się 
małym piłkarzem, dla którego 
kopanie piłki oznacza najlep‑
szy sposób spędzania wolnego 
czasu. Gdy podpatrzył trening 
lokalnej szkółki piłkarskiej, oznaj‑
mił, że on też chce grać z trene‑
rem. I od kilku tygodni żyje tylko 
od treningu do treningu. Słucha 
trenera w skupieniu i zawzięcie 
wykonuje wszystkie ćwiczenia. 
A do tego niemal każde popołu‑

dnie spędzamy na boisku kopiąc 
piłkę. W sobotę już o ósmej rano 
meldujemy się na osiedlowym 
orliku, żeby pograć na „prawdzi‑
wym boisku” – tylko w takich go‑
dzinach jest dla nas dostępne. Do 
tego zaopatrzyliśmy się w odpo‑
wiedni sprzęt w postaci butów, 
stroju, skarpetek, piłki i oczywiści 
rękawic bramkarskich.

Udało nam się obejrzeć 
nawet całą pierwszą 
połowę meczu otwarcia 
ostatniego Mundialu, co 
jak na nas dwóch było 
naprawdę imponującym 
wynikiem.

To nic, że dla Jaśka każdy zawod‑
nik, na którego realizator robił 
zbliżenie był Robertem Lewan‑
dowskim, więc w ciągu 45 minut 
usłyszałem jakieś trzysta razy 
„Tata, zobacz, to jest chyba Le‑
wandowski” . Pewnie dlatego, 
że Jasiek nie zna jeszcze żad‑
nego innego zawodnika.

Ba, z okazji Dnia Dziecka 
wziąłem nawet udział w me‑
czu rodziców organizowanym 
przez szkółkę piłkarską do któ‑
rej uczęszcza Jasiek. I choć zro‑
biłem to niemal wyłącznie ze 
względu na Jasia, aby móc zo‑
baczyć jego uśmiech, to mia‑
łem z tego pewną radość. Może 
dlatego, że ostatni raz grałem 
piłkę nożną w liceum, a to było 
ponad 15 lat temu? A może po 
prostu mój synek pokazał mi, że 
„football” może być fajny i bie‑
ganie za piłką może sprawiać 
radość? Jedno wiem na pewno: 
możliwość bycia częścią tego, 
co lubi Jasiek i w czym czuje się 
dobry, to dla mnie największa 
satysfakcja. Nawet jeżeli miałby 
to być mongolski balet.

Piotr Krupa

Czasem moje wyobrażenia tak 
bardzo rozmijają się z rzeczy‑
wistością, że mój świat jakby 
obracał się o 180 stopni a w gło‑
wie pulsuje tylko jedna myśl: 
„WHAT?”. W takich przypad‑
kach wydaje mi się, że wpadam 
w schizofrenię, na szczęście nie 
na długo.

Pierwszy taki strzał, który 
utkwił mi w pamięci, to praca 
w agencji marketingowej. Już 
się tam widziałam: zespół krea‑
tywny w zadymionym pokoju, 
z kawą, wymyśla i tworzy. Ba‑
damy klienta docelowego, ro‑
bimy rewolucję na runku re‑
klamy... Czuję tę zimną kawę 
i papierosy, które poruszają 
mózgi, słyszę te dyskusje do 
rana, tę radość, gdy potem wi‑
dzę gotowe billboardy i myślę: 
„Oto moje dziecko! Zmieniam 
świat, jestem wielka...”.

No i rzeczywistość, gdy się 
okazało, że jako hiper akant 
manadżer latam od biurka do 
biurka i drę się: „Jak to nic nie 
masz?? Na kiedy to będzie?? 
Walnij szczęśliwą rodzinę, do‑
daj »kupuj u nas« i leci!”. A gdy 
klient dzwoni, odbieram z wiel‑
kim uśmiechem na buzi: „Wi‑
tam Pani Janino, tak oczywi‑
ście działamy, nasz zespół kre‑
atywny pracował całą noc; 
oczywiście, że to będzie no‑
wość na rynku! Jasne, ze wszyst‑
kim zdążymy”. Odkładam tele‑
fon: „Ku...a! masz 10 minut, żeby 
mi stworzyć plakat!”.

Drugi strzał to wyobrażenie 
o wakacjach z dzieckiem. Och, 
z jakąż dezaprobatą w oczach 
patrzyłam na rodziców, którzy 
puszczają dzieci samopas, gdy 
oddają je na zajęcia zorganizo‑
wane w hotelu, gdy dziecko tak 
samo chodzi po całej restauracji 
i zaczepia ludzi. E! Jak to? Prze‑
cież to wakacje, czas dla dzie‑
cka, czas dla rodziny. To od‑
poczynek. Cóż za wyrodni ro‑
dzice! JA to NIGDY nie pozwolę, 
żeby moje dziecko zajmowało 
czas innym osobom. JA to będę 
kopać w piachu i po 12 godzin  
budować te zamki. JA to nie po‑
zwolę, aby chociaż chwilę zo‑
stało samo na zajęciach z lepie‑
nia kubków czy innych talerzy. 
JA to będę zupełnie INNA – nie 
tak jak ci wyrodni rodzice, co 
to siedzą na tarasie, piją winko, 
a potomstwo bawi się z obcą 
panią na basenie!

I oto jest. Czteroletnie dzie‑
cię jedzie na wakacje z rodzi‑
cami, a oni wybierają miejsce. 
Na szczęście to jest już ten wiek, 
w którym grupy rówieśnicze są 
wyżej cenione od towarzystwa 
rodziców. Więc to miejsce wy‑
poczynku musi mieć plac za‑
baw – pół dnia będzie wolne. 
Dodatkowo pozna Zuzię, Zosię 
czy Julkę, a wtedy to nawet cały 
dzień będzie miała zajęty. I żeby 
były tam jakieś zajęcia zorgani‑
zowane, poklei kubki czy tale‑
rze, a rodzice w spokoju poleżą 
na leżakach...

Ddrodzy bezdzietni, 
uważajcie na takich 
rodziców! To nie jest tak, że 
oni nie widzą dzieci. O nie!

Moje dziecię potrafi zagadać 
każdego, zrobi oczy kota ze 
Shreka: „Pobawisz się ze mną?” 
I już masz przesrane, zatopisz się 
w tych oczach – ja tylko łypnę 
z boku, czy czasem nie jesteś 
mordercą i nie uprowadzisz mi 
małej. I słodko zapytam „Ojej! 
nie przeszkadza?”, a ty mi odpo‑
wiesz „Nie, skąd, to takie mądre 
dziecko”.

I spędzisz swój cenny czas, 
grając w samochody, rysując 

domki, budując zamek z pia‑
sku i robiąc mnóstwo podob‑
nych rzeczy. I pomyślisz, że TY 
ZAWSZE na wakacjach będziesz 
spędzać każdą wolną sekundę 
razem i że NIGDY nie wyślesz 
dziecka na zajęcia w hotelu! Ja 
tymczasem poczytam książkę, 
pooddycham morskim powie‑
trzem i – uśmiechając się do cie‑
bie od czasu do czasu – pomy‑
ślę „Porozmawiamy za pięć lat”.

Dorota #MamaPolki

KORPOMAMA

Uważajcie 
na wakacjach

KORPOTATA

Piłka nożna 
i mongolski balet

http://www.glosmordoru.pl
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REKLAMA

Uważasz się za mistrza 
sprzedaży? Często prze‑
chwalasz się przed znajo‑
mymi, że umiesz prowadzić 
negocjacje, a język korzy‑
ści nie jest ci obcy? Teraz bę‑
dziesz mógł to udowodnić.

Niebawem na rynku pojawi 
się edukacyjna gra planszowa 
„Mistrz Sprzedaży” oparta w ca‑
łości na technikach sprzedaży, ne‑
gocjacji i manipulacji wykorzy‑
stywanych przez handlowców.

Gra łączy wiedzę i rozrywkę. 
Nawet osoby z zerowym do‑
świadczeniem w sprzedaży 
zdobędą podstawową wie‑
dzę w zakresie negocjacji. Jak 
zapewniają autorzy gry, już 
po pierwszej rozgrywce bę‑
dzie można dowiedzieć się, 
jak w praktyce wykorzystywać 
techniki takie jak: reguła nie‑
dostępności, język korzyści czy 
presupozycje.

Gra powinna zainteresować 
w szczególności pracowników 
działów handlowych o różnym 
profilu zadań (np. przedstawi‑
cieli handlowych, pracowników 

call center czy też sprzedaw‑
ców detalicznych). Planszówka 
może być również odpowied‑
nim narzędziem do rozwoju 
kompetencji szeroko rozumia‑
nej branży e‑commerce. Grę 
można z powodzeniem wyko‑
rzystywać na szkoleniach lub 
warsztatach firmowych. Ale 
i nie tylko. Może być także sku‑
tecznym sposobem na realiza‑
cję celów z zakresu „teambuil‑
dingu” podczas spotkań inte‑
gracyjnych.

M e c h a n i k i  z a w a r t e 
w „Mistrzu Sprzedaży” uży‑
wane były też w wielu innych 
popularnych grach, jak np. 
Monopoly, Memory, Korpora‑
cja. Uczestnicy mają za zada‑
nie pokonanie 47 pól podzie‑
lonych na 30 pól funkcyjnych 
nazwanych określeniami za‑
czerpniętymi z korposlangu, 
jak np. „pan kanapka”, „aktua‑
lizacja bazy danych” lub „pre‑
mia kwartalna” oraz 17 pól wie‑
dzy. Celem jest skompletowa‑

nie „TARGETU” składającego 
się ze stu punktów procen‑

towych.

Kto za tym stoi?
Twórcami gry są Adam 

Olesiak i Daniel Woj‑
ciechowski, któ‑

rzy postanowili 
wykorzystać 
swoje wielo‑

letnie korpora‑
cyjne doświadcze‑

nia w działach sprze‑
daży. Pomimo bogatej 

zawodowej wiedzy z za‑
kresu sprzedaży i negocja‑

cji, autorzy przyznają otwar‑
cie, że stworzenie i wyprodu‑
kowanie gry stanowiło dla nich 
ogromne wyzwanie, ponieważ 
nigdy wcześniej nie przekładali 
swojego doświadczenia na ję‑
zyk gry.

– Z pomocą przyszły firmy, 
dzięki którym możemy być 
spokojni o zawartość mery‑
toryczną oraz wysoką jakość 
wykonania gry – mówi Da‑
niel Wojciechowski. – Udało 
nam się zainteresować naszym 

pomysłem najlepszą firmę 
specjalizującą się w szkole‑
niach ze sprzedaży i biznesu – 
McHayes&StewardGroup, która 
jako pierwsza zauważyła poten‑
cjał naszego projektu i zapropo‑
nowała nam współpracę przy 
dostarczeniu wsadu meryto‑
rycznego do gry.

Chcesz załapać się na grę 
w preorderze? Wesprzyj to!
Akcja preorderowa ruszyła 
na polskiej platformie crowd‑
fundingowej „wspieram.to” 
w lipcu 2018 roku. Autorzy li‑
czą też na współpracę z firmami 
związanymi ze sprzedażą w celu 
promocji i lokowania ich marek 
w grze.

Projekt gry jest skończony 
i zainwestowaliśmy w niego 
własne pieniądze. Posiadamy 
już niemal całą kwotę nie‑
zbędną do wydania pierwszego 
tysiąca sztuk. Brakuje nam 15 tys. 
złotych, które chcemy zebrać 
właśnie poprzez akcję crowd‑
fundingową. Ma to być sposób 
nie tylko na zebranie brakują‑
cych funduszy, ale i na zbudo‑

wanie społeczności, która bę‑
dzie miała realny wpływ na koń‑
cowy efekt – komentuje Adam 
Olesiak.

Dla darczyńców zdecydowa‑
nych zasilić akcję crowdfundi‑
gową projektu, twórcy przewi‑
dzieli nagrody. Ich atrakcyjność 
jest uzależniona od wysokości 
przekazanej kwoty. Mogą to być 
podziękowania oraz imienne 
wymienienie w instrukcji, ga‑
dżety, dodatki i egzemplarze 
gry lub nawet zamieszczenie 
na pierwszej partii egzempla‑
rzy logo firmy, która przekazała 
wsparcie.

Gra zostanie wyproduko‑
wana w Polsce i będzie można 
ją znaleźć w wybranych skle‑
pach internetowych oraz sta‑
cjonarnych, a także na stronie 
asap‑project.pl. Aktualności na 
jej temat można śledzić rów‑
nież na profilu facebookowym: 
facebook.com/mistrzsprzeda‑
zygra. Autorzy informują, że 
pracują też nad wersją mobilną 
planszówki.

Piotr Krupa

Sprawdź czy jesteś „Mistrzem Sprzedaży”
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Poczucie zmęczenia, prze‑
ciążenia i wypalenia to 
w ostatnich latach najbar‑
dziej „domyślny” stan, 
który można zaobserwo‑
wać u pracowników w więk‑
szości organizacji. A ryn‑
kowa rzeczywistość poka‑
zuje, że nie ma szans, aby 
cokolwiek w najbliższym 
czasie mogło się zmienić.

Ograniczona ilość zasobów po‑
trzebnych do obsługi coraz 
większych wymagań stała się 
pewnym standardem, nową 
normą we współczesnych orga‑
nizacjach. Z tego względu zaan‑
gażowanie czy wysoka efektyw‑
ność pracy zależą już nie tylko 
od samych organizacji, ale także 
od jednostek, managerów i lide‑
rów – od ich chęci wzięcia pełnej 
odpowiedzialności za sposób 
wykonywania zadań i wprowa‑
dzenia w życie nowych nawy‑
ków i rytuałów.

Ale na chęciach pracow‑
ników nie może się kończyć. 

Ważna jest również świado‑
mość pracodawców. Muszą być 
oni przekonani, że warto two‑
rzyć nową politykę i odpowied‑
nie praktyki umożliwiające pra‑
cownikom lepsze zarządzanie 
własną energią i potencjałem.

Nieświadoma 
niekompetencja?
Z „Mental Master”, raportu 
z drugiej edycji badania „Praca, 
Moc, Energia w polskich fir‑
mach” zrealizowanego przez 
Human Power, wynika, że do‑
minujący w polskich organiza‑
cjach styl pracy w dużej mierze 
sabotuje efektywność pracow‑
ników i managerów. Problema‑
tyczną kwestią jest zwłaszcza 
tzw. wielozadaniowość i praca 
w ciągłym rozproszeniu uwagi. 
Okazuje się też, że choć ponad 
połowa badanych potrafi praco‑
wać bez konieczności ciągłego 
sprawdzania poczty czy odbie‑
rania telefonów, ich codzienne 
zadania są wielokrotnie przery‑
wane właśnie przez maile, tele‑

fony czy pytania od współpra‑
cowników (jest tak u ponad 66 
proc. respondentów).

Pracownicy chcą inaczej
Większość badanych stara się 
w pracy wykonywać jedno za‑
danie w jednym czasie. Chcą oni 
samodzielnie ustalać harmono‑
gram obowiązków oraz pano‑
wać nad tym co robią i kiedy – 
dlatego zazwyczaj swoje prio‑
rytety ustalają na początku dnia 
pracy. Ale koniec końców i tak 
blisko 60 proc. z nich czuje pre‑
sję, aby wykonywać kilka rzeczy 
naraz i nie ma czasu, aby myśleć 
koncepcyjnie.

W efekcie aż połowa uczest‑
ników badania jest w pracy roz‑
kojarzona, a 40 proc. odczuwa 
irytację, frustrację i zniecierpli‑
wienie. Aż 1/3 uważa, że obecny 
sposób działania wpływa ne‑
gatywnie na ich efektywność 
w pracy! Te dane mówią same 
za siebie. Jaki jest koszt tego 
stylu pracy? Co drugi pracow‑
nik obserwuje u siebie pogor‑

szenie zapamiętywania spły‑
wających do niego wiadomości, 
a co czwarty nie pamięta, co ro‑
bił poprzedniego dnia w pracy.

Wielozadaniowość zabija
Przymus koncentracji na wielu 
zadaniach zabija nie tylko efek‑
tywność działania, ale także kre‑
atywność niezbędną do pracy 
koncepcyjnej. A codzienność 
nakazuje przy tym być innowa‑

cyjnym i dynamicznie się rozwi‑
jać. Niejednokrotnie „automa‑
tyzacja” pracy i wykonywanych 
zadań, nieświadomie zresztą 
narzucana pracownikom przez 
przełożonych, prowadzi do 
szybszego wypalenia zawodo‑
wego. Dlatego organizacje po‑
winny skupić się na tworzeniu 
przyjaznego miejsca pracy.

Nie mniej ważne jest też 
wspieranie pracowników w dą‑

żeniu do bardziej zrównoważo‑
nego życia, np. ustalanie spe‑
cjalnego czasu na realizowa‑
nie przez nich własnych celów 
i rozwijanie pasji. Wszystko po 
to, aby wspólnie i jednomyśl‑
nie tworzyć świadome, wyso‑
koenergetyczne miejsca pracy, 
w których „chcieć” będzie rów‑
noznaczne z „móc”.

Małgorzata Czernecka

Ułuda 
multitaskingu

„Praca, Moc, Energia w polskich firmach. Sześś obszarów, które wpśywajś na efektywnośś 
organizacji” to badanie realizowane przez Human Power we współpracy z Aon, Kinnarps 
Polska, Dailyfruits, Benefit Systems, Uniwersytetem Łódzkim oraz Akademią Leona Koźmiń-
skiego. Ankieta dystrybuowana jest wśród pracowników i kadry zarządzającej dużych przed-
siębiorstw w Polsce W tegorocznej edycji wzięły udział 2322 osoby, w tym 646 przedstawi-
cieli kadry kierowniczej i 1676 pracowników na innych stanowiskach.

4 cechy TOP 
PRACOWNIKÓW

Profesjonalna wiedza eksper‑
cka. Trzeba być po prostu dobrym 

w tym, co się robi. To jeszcze nie 
wystarczy, by być dobrym liderem 
czy przełożonym, ale umiejętno‑

ści na wysokim poziomie to punkt 
wyjścia do dalszych rozważań. 

Inicjatywa i nastawienie na wy‑
nik. Najlepsi pracownicy to osoby, 

które podejmują inicjatywę i ak‑
tywnie działają w organizacji, przy 

czym zawsze myślą o ostatecz‑
nym wyniku swoich działań. Są 
nastawieni na realizację celów.

Szanowanie zobowiązań. 
Jeśli pracownik powie, 
że coś będzie na jutro, 

to trzyma się 
ustalonego terminu.

Dopasowanie do kultury organi‑
zacji. Najlepsi pracownicy pasują 
do firmy. Odpowiada im sposób 

pracy, nagradzania, firmowe war‑
tości i cele. Ci, którzy mają trudno‑
ści z  „wczuciem się” w firmę, nie są 

wystarczająco dobrzy.

w organizacji
Pracownicy o najwyższym potencjale stanowią z reguły zaledwie 5 proc. wszystkich pracowników organizacji. To te osoby, o które powinno 
się dbać najbardziej i które najszybciej awansują. Jakie mają cechy?

Według Jacka Zengera, specjalisty ds. zarządzania, który przeprowadził badania w kilkunastu organizacjach, wyróżniamy cztery cechy, które 
powodują, że pracownik należy do elity. 

1. 2. 3. 4.

Materiał specjalnie dla „Głosu Mordoru”
 przygotował portal infopraca.pl
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Jeżeli jesteś na etapie urzą‑
dzania i planowania swojego 
mieszkania lub domu, pew‑
nie rozważasz opcję skorzy‑
stania z usług architektka. 
I to jest słuszny kierunek, ale 
koniecznie zastanów się od 
razu, kto ci zrobi meble!
Dobry architekt pomoże ci tak 
zagospodarować przestrzeń, że 
żadne miejsce nie zostanie zmar‑
nowane. Kolory oraz struktury 

będą ze sobą grały. Twoje ocze‑
kiwania i potrzeby będą w pełni 
zrealizowane. Potrzebujesz ką‑
cika do pracy? A może uwielbiasz 
spędzać czas z rodziną grając 
w planszówki? Architekt ci po‑
może. Ominie cię też wiele stre‑
sów związanych z zakupami.

Inaczej ma się sprawa z meb‑
lami. W tym przypadku dobry 
architekt to nie wszystko, po‑
nieważ nawet idealnie zaplano‑
waną przestrzeń mogą zepsuć 

niestarannie wykonane meble. 
Twoja przeprowadzka może 
się przez to przedłużyć nawet 
o kilka miesięcy. Warto więc już 
teraz poszukać naprawdę do‑
brego wykonawcy. Firmy, która 
ma doświadczenie z meblami 
różnego rodzaju. Takiej, której 
pracownicy – tak samo jak archi‑
tekt – mają zmysł przestrzenny 
i potrafią podpowiedzieć roz‑
wiązania jeszcze bardziej umila‑
jące późniejsze wspólne miesza‑
nie. Może tu chodzić o drobiazgi, 
które dodają to „coś”, jak np. 
podświetlenie podłogi w kuchni, 
które włącza się automatycznie, 
kiedy masz ochotę nalać sobie 
lampkę wina. Takich drobiazgów 
może być naprawdę wiele.

Ważne jest także, żeby taka 
firma działała kompleksowo. 
Żeby pracownicy nie zostawili ci 
góry śmieci po montażu, nie po‑
rysowali podłogi, nie przykle‑
ili listwy na taśmę dwustronną. 
Żeby potrafili tak zamaskować 
nierówności ściany, że meble 
będą idealnie przylegać do 
krawędzi. Wagę wyboru takiej 
firmy można porównać do wy‑
boru partnera na życie. Z tymi 
meblami – jak z partnerem – bę‑
dziecie spędzać każdy dzień. To 
decyzja na długi czas i fajnie by 
było, żeby w głowie pojawiały 
się tylko miłe myśli i wspomnie‑
nia związane z tym wyborem.

Mieszkaj. My zadbamy 
o resztę – ddfhome.pl.

W poniedziałek dało się jesz‑
cze jakoś żyć. Cały opens‑
pace opowiadał o weekendzie, 
a na Facebook i Twitter spływały 
resztki zdjęć z letniej warszaw‑
skiej nocy. Gorzej było już we 
wtorek. Psycha siadała, tym bar‑
dziej, że feedback od klienta był 
średni. Trzeba było szybko coś 
wymyślić, żeby nie zwariować. 
Myśl podsunęła mi dziewczyna 
z boksu pod oknem, która wciąż 
paplała o weekendowym wy‑
padzie do Berlina. I co dziwne, 

wcale nie o tamtejszych impre‑
zach, tylko o – podobno – rewe‑
lacyjnej kuchni, z której słynie to 
miasto.

Smaki w Niemczech 
niebanalnie
Do tej pory Niemcy kojarzyły 
mi się jedynie z wurstem po‑
pijanym hektolitrami piwa na 
Oktoberfeście. A tu się oka‑
zuje, że taki Berlin jest kom‑
pletnie inny. No, nie żeby tam 
nie było piwa. Oczywiście jest, 

tylko że w kraftowej wersji, 
dużo ciekawszej niż banalne 
sieciówki, których i u nas nie 
brakuje. Na dodatek kuchnia 
jest tam tak kolorowa jak całe 
towarzystwo multi‑kulti, które 
przyciągnęło miasto. Kaśka, 
bo tak ma na imię dziewczyna 
spod okna, dodała, że można 
tam skosztować jedzenia ze 
wszystkich możliwych stron 
świata i na dodatek jest ono 
eko, bo berlińczycy byle czym 
się nie żywią.

Jak tam się dostać 
i gdzie spać?
Dzień od razu zrobił się przy‑
jemniejszy. Napisałam do zna‑
jomych, czy mogą wziąć sobie 
w piątek wolne i zabrałam się za 
szukanie połączeń z Warszawy. 
Sprawdziłam autobusy i po‑
ciągi, ale szkoda było mi czasu 
tłuc się tyle godzin. Najsen‑
sowniejsze okazały się loty na 
lotnisko TXL z którego można 
szybko dostać się do centrum. 
Co 10 minut sprzed terminalu 

A odjeżdża autobus oznaczony 
TXL, a podróż do dworca głów‑
nego S+U Berlin Hauptbahnhof 
zajmuje 20 minut. Teraz została 
jeszcze tylko kwestia noclegu. 
Po obejrzeniu zdjęć w necie 
i szybkiej konsultacji z Kaśką 
na fejsie, zdecydowałam się na 
Prenzlauer Berg.

Moje klimaty
O tym, że to był dobry wy‑
bór i traf iłam na moje kli‑
maty, przekonałam się już 

wtedy, gdy szliśmy ze znajo‑
mymi wysadzaną drzewami 
ulicą, wokół której pełno było 
vintage’owych butików i knaj‑
pek. Wielu klientów wybrało 
wygodne leżaki stojące przed 
lokalami lub inne siedziska. 
Było tu mnóstwo młodych lu‑
dzi i to nie tylko freaków, ale 
też zwykłych rodzin z małymi 
dziećmi oraz singli, którzy – jak 
zauważyłam – pracowali w tak 
przyjemnych okolicznościach 
przyrody, bo głowy od ekranu 

Zjeść Ber l in
... czyli o nietypowej, kulinarnej wyprawie do Berlina, która pomogła przetrwać kolejny trudny 
tydzień w biurze.

Dobry architekt to
nie wszystko
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odrywali tylko po to, by po‑
ciągnąć łyk latte albo zielo‑
nego smoothie.

Pub crawling
Byliśmy trochę zmęczeni, ale 
ktoś wpadł na pomysł, by‑
śmy zrobili sobie pub crawling 
i skosztowali tutejszych piw.  
Nie chcieliśmy siedzieć w jed‑

nym miejscu i wlewać w siebie 
browar, tylko rzeczywiście po‑
znać ciekawe smaki, więc prze‑
nosiliśmy się z pubu do pubu. 
W każdym były inne piwa rze‑
mieślnicze, czasem warzone 
na miejscu. Jedne nas zaskaki‑
wały fenomenalną goryczką, 
inne dziwiły owocową lub 
miodową nutą. Trzeba przy‑
znać: nie było nudno. No i na‑
stępnego dnia nikt nie skarżył 
się na ból głowy.

Gastrowerowo
Plan na sobotę mieliśmy am‑
bitny. Najpierw przespacerowa‑
liśmy się do Kulturbrauerei, który 
poleciła mi Kaśka. To fantastycz‑
nie odnowiona stara fabryka, 
przekształcona w kompleks ka‑
wiarni, pubów, kin, a także wypo‑
życzalni rowerów, które nas tego 
ranka interesowały.

Jak się okazało, można było 
jeździć nie tylko na własną rękę, 
ale i z przewodnikiem, który 
prezentował turystom kuli‑
narną twarz nowoczesnego 
Berlina.

I to był też trafiony pomysł, 
bo byli ze mną ludzie kom‑
pletnie na tym punkcie zakrę‑
ceni. Dzięki Saschy, naszemu 
przewodnikowi, trafiliśmy do 
knajpek, w których koniecznie 
trzeba czegoś skosztować.

Multikulturowa 
Habba Habba

Odwiedzone przez nas lokale 
w większości nie serwowały ty‑
powej niemieckiej kuchnii. Emi‑
granci, którzy tworzą kolorową 
społeczność tego miasta, przy‑
wieźli tu wszystko to, co w swo‑
ich krajach mają najlepszego.

Tak więc najpierw zeskoczy‑
liśmy z rowerów przy Habba 
Habba – małej knajpce przy ul. 
Kastanienallee 15 – gdzie spró‑
bowaliśmy hummusu i falafeli. 
Lokal prowadzi trzech kum‑
pli – Syryjczyk, Libańczyk i Ma‑
rokańczyk. Rozumiecie już, że 
z takiego połączenia musiało 
powstać coś wyjątkowego. Na 
dodatek płaci się tu niewiele, 
a uśmiech właścicieli jest wli‑
czony w cenę.

Wegetariańsko i hipstersko 
w Hermann’s i Balyzium
Teraz przyszła kolej na kuchnię 
wietnamską. Jej nieoczywiste 
smaki zaskoczyły nawet znaj‑
dujących się wśród nas wege‑
tarian. Bo Berlin sprzyja im jak 
niewiele innych miast.

Nie mieliśmy już co do tego 
wątpliwości, gdy dotarliśmy na 
lunch do jednego z bardziej 
hipsterskich miejsc, czyli re‑
stauracji Hermann’s. Filozofia 
właścicieli tego niezwykłego 
lokalu sprowadza się do sza‑
cunku dla ekologicznych pro‑
duktów, domowych kiszonek, 
alg i wszystkiego, co sprawia, 
że mamy poczucie, iż jemy su‑
perzdrowo. 

Kiedy przyniesiono mi ta‑
lerz z przypiekanym chlebem 
posypanym roszponką, pod 

którą ukryte było jajko w ko‑
szulce i ricotta, nie wiedziałam, 
czy mam to jeść czy się zachwy‑
cać. I wcale nie czuliśmy się po 
tym przejedzeni, dlatego nie 
odmówiliśmy sobie dalej wizyty 
w pobliskim sklepie Balyzium, 
gdzie na miejscu przyrządzają 
czekoladę, której tajemnica tkwi 
w specjalnie wyselekcjonowa‑
nych ziarnach kakao.

Sanssouci 
w Poczdamie
W normalnych warunkach po 
czymś takim pewnie położy‑
łabym się spać. Ale w planach 
mieliśmy jeszcze Poczdam. Po‑
nieważ leży on nieopodal Ber‑
lina, więc bardzo szybko udało 
nam się przemieścić do Sansso‑
uci, gdzie obejrzeliśmy wybu‑
dowany w XVIII wieku przez Fry‑
deryka II Wielkiego imponujący 
pałac.

Gdybym tam mieszkała, co‑
dziennie rano biegałabym po 
tamtejszym parku wśród sta‑
rych drzew i obłędnie pięknych 
zabytkowych budowli. Niestety, 
na to nie mieliśmy już czasu, 
bo zarezerwowaliśmy stolik 
w restauracji rybnej nad leżą‑
cym koło Berlina z ogromnym 
jeziorem Havela.

Szczupak 
po niemiecku
I tu przekonałam się, co znaczy 
prawdziwa niemiecka kuchnia. 
To nie były niewielkie, berlińskie 
porcje dla tych, którzy chcą żyć 
fit. Bowiem szczupak, którego 
mi podano, otulony był cały 
boczkiem.

Nie najlżejsze doświad‑
czenie, ale w końcu byliśmy 
w Niemczech i trzeba było 
skosztować też czegoś tradycyj‑
nego. Na szczęście w trawieniu 
pomagało mi miejscowe wino, 
zaskakująco dobrej jakości, ro‑
bione w winnicy położonej się 
na pobliskich wzgórzach.

Po czymś takim można tylko 
iść albo spać... albo potańczyć. 
Wybrałam drugą opcję. Nie opi‑
szę szczegółów tej nocy, bo to 
temat na osobny artykuł.

Pchli targ 
w Mauerpark 
W niedzielę obudziłam się może 
trochę później niż zwykle, ale 
za to w całkiem dobrej formie 
i pełna wrażeń.

Miałam jeszcze czas, by wy‑
skoczyć na pchli targ w Mauer‑
park, które jest ulubionym miej‑
scem niedzielnych wypadów 
berlińczyków. Można tu do‑
stać rozmaite cuda wygrzebane 
w babcinym kufrze, takie jak np. 
vintage’owe kolczyki, które ku‑
piłam Kaśce w prezencie.

Coś czuję, że następnym ra‑
zem to właśnie z nią wyskoczę 
do Berlina.

Agnieszka Kowalska

Przepraszam, 
co tu tak 
śmierdzi?
Może się wydawać, że problem z higieną i przykrymi zapachami w przestrzeni biurowej 
to rzadkość. Tymczasem w wyszukiwarce Google zwrot „co zrobić, gdy kolega z pracy 
śmierdzi” jest na drugim miejscu w tym układzie słów. Wyprzedził go tylko zwrot „co 
zrobić, gdy kolega z pracy mnie podrywa”. Można zatem uznać, że coś jednak jest na 
rzeczy...

– Upalny dzień, za oknem 
niemal 30 stopni, a my 
wszyscy pod krawatem, 
bo wiadomo, nie ma, że 
lato, firmowy dress code 
musi być przestrzegany – 
zaczyna swoją opowieść 
Paweł, pracownik jednej 
z gdańskich firm z sektora 
BPO – Pracujemy w open 
space, gdzie siedzi ponad 
trzydzieści osób. I każdy, 
kto wchodził rano do 
biura, od razu łapał się nos, 
bo tak śmierdziało potem 
jak w osiedlowej siłowni. 
Wszyscy od razu podejrze‑
wali kolegę z wyraźną nad‑
wagą. Dopiero po jakimś 
czasie okazało się, że prob‑
lem z zapachem potu ma 
wypachniona zawsze ko‑
leżanka z figurą modelki, 
której nikt nigdy by o coś 
takiego nie podejrzewał. 
Co gorsze, okazało się, że 
nie był to jednorazowy wy‑
padek, bo to powtórzyło 
się kilka dni z rzędu.

W firmie Pawła nie wie‑
dzieli, w jaki sposób powiedzieć koleżance, 
że „brzydko pachnie”, aby jej nie urazić. 
W końcu na odwagę zebrała się inna kole‑
żanka, która na osobności w delikatny spo‑
sób nakreśliła problem. Nie zawsze jed‑
nak udaje się tak wrażliwą kwestię zała‑
twić w kulturalny sposób. Historie biurowe 
pełne są podobnych przypadków, które zo‑
stały rozwiązane w bardziej grubiański spo‑
sób.

Matko jedyna, co tu tak cuchnie!?
Ile razy słyszeliście taki lub podobny komen‑
tarz od osoby (czasami nawet od przełożo‑
nego), która właśnie weszła do open space’u? 
Często ma on jeszcze dalszą część, w stylu „za‑
cznijcie się myć” lub „weźcie tu przewietrzcie”. 
Osoba, która ma problem z nadmierną potli‑
wością lub przykrym zapachem, może poczuć 
się dotknięta. Tym bardziej, jeżeli wszyscy i tak 
już wiedzą, że to właśnie ona jest powodem 
nieprzyjemnej woni.

Współpracownicy potrafią wpaść na 
różne dziwne pomysły, które mają pomóc 
w rozwiązaniu tego problemu. A do tego 
często uważają, że to zabawne koncepty. 
Znane są przypadki wysłania maila do ca‑
łego działu ze wskazówkami, jak należy dbać 
o higienę i dopiskiem, że codzienne branie 

prysznica przecież nie spra‑
wia bólu. Albo zaopatrzenie 
„śmierdzącego delikwenta” 
w dezodorant i mydło. Po‑
twierdza to Kasia, pracow‑
nica jednego z poznańskich 
banków:

– Mieliśmy w pracy ko‑
legę, od którego bardzo in‑
tensywnie śmierdziało po‑
tem. Dawaliśmy różne syg‑
nały, żeby wybrał się z tym 
do lekarza lub chociaż do 
apteki, ale wyraźnie to ig‑
norował. Aż w końcu jedna 
z koleżanek kupiła mu 
mydło i dezodorant i po‑
stawiła na jego biurku za‑
nim przyszedł do pracy. Był 
bardzo zmieszany. Finalnie 
poszedł na skargę do prze‑
łożonego i został przenie‑
siony do innego oddziału na 
drugim końcu miasta.

Jest to przykład na to, 
że bezpośrednie i doraźne 
sposoby mogą okazać się 
nieskuteczne, a co gor‑
sza mogą urazić i zniszczyć 
pewność siebie osób, które 

są bardziej wrażliwe lub nie mają dystansu 
do siebie.

Rozmowa z przełożonym
Eksperci w dziedzinie savoir‑vivre’u radzą, 
by problem kłopotliwej woni rozwiązał prze‑
łożony. Jest to ich zdaniem jedyne właściwe 
wyjście z tej sytuacji. Bez poruszania tego te‑
matu na forum czy wysyłania uszczypliwych 
maili. Lepiej unikać też oficjalnego wzywa‑
nia pracownika do swojego gabinetu, bo 
„musimy sobie porozmawiać”. Bezpieczniej‑
szym rozwiązaniem będzie zaproszenie go 
na kawę do kawiarni lub firmowej kantyny. 
W czasie spotkania można bez zbędnych eu‑
femizmów powiedzieć jaki jest problem i za‑
proponować pomoc w jego rozwiązaniu. Po‑
winno się pokazać, że zależy nam na uczu‑
ciach pracownika, a nie na ośmieszeniu go. 
Tym bardziej, że problem z nieprzyjemnym 
zapachem może wcale nie wynikać z braku 
higieny, a z choroby związanej z nadmiernym 
poceniem.

Przełożony zaangażowany w rozwiązanie 
problemu powinien być na to przygotowany 
i podać pracownikowi np. namiar na spraw‑
dzonego dermatologa.

Piotr Krupa

Rozwiązaniem 
będzie zaproszenie 

"pachnącego 
inaczej" pracownika 

na kawę. 
W czasie spotkania 
przełożony może 
bez zbędnych 
eufemizmów 
powiedzieć 

jaki jest problem 
i zaproponować 
pomoc w jego 
rozwiązaniu.

http://www.glosmordoru.pl
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Pozytywnedają siłę
Brzmi znajomo? Jeżeli tak, to 
mam dla ciebie dobrą informa‑
cję. Znaczna część twoich na‑
wyków i przekonań daje ci siłę 
i energię do działania, więc są ci 
potrzebne.

To proste. Załóżmy, że Twoje 
przekonania na własny temat 
brzmią tak: „Jestem dobry/do‑
bra w tym co robię, umiem po‑
radzić sobie z pojawiającymi się 
problemami, mogę osiągnąć to, 
czego pragnę”. Takie myśli mogą 
cię tylko wspierać w działaniach, 
dają ci właściwe nastawienie 
i jednoznaczność w podejmo‑
waniu działań.

A weźmy np. takie schematy 
zachowań: codziennie rano bie‑
gam, jem codziennie jabłko, co‑
dziennie rano uśmiecham się do 
siebie w lustrze, jadąc do pracy 
słucham muzyki. To są nawyki – 
czynności, które wykonujesz każ‑
dego dnia i które dodają ci ener‑
gii. Właśnie przez takie zachowa‑
nia i myśli budujesz pozytywne 
nastawienie. Łatwe prawda?

No bo czym jest pozytywne 
nastawienie? Zauważaniem po‑
zytywnych aspektów życia, do‑
świadczeń i siebie samego/samej. 
Pozytywne nastawienie odpo‑
wiada za korzystną ocenę siebie, 
wysoką satysfakcję z życia i jego 
jakość; za poziom szans na reali‑
zację celów i za zaangażowanie.

Konieczna konsekwencja
Trzeba wypracować pozytywne 
nawyki myślowe i zachowań, 

dostrzegać na co dzień to, co 
jest dobre i odwrócić się od ne‑
gatywnych myśli. Wiesz już, że 
to jest łatwe, bo posiadasz takie 
wzorce. Teraz wystarczy to kon‑
tynuować.

Bardzo przydatnym dla cie‑
bie nawykiem w tym momencie 
będzie konsekwencja, bo pod‑
nosi twoją skuteczność. Może 
warto wprowadzić taki nawyk 
do jadłospisu? Jak sądzisz?

Konsekwencja kłóci się z nie‑
wspierającym nawykiem odkła‑
dania, gdyż nie przyczynia się 
do twojego sukcesu. Jeśli iden‑
tyfikujesz się z tym nawykiem, 
pomyśl jak często robisz coś za‑
miast czegoś? Jak często szu‑
kasz innych zajęć? Od jak dawna 
tak robisz?

Zabójcza prokrastynacja
Pomyśl o sytuacji, kiedy się od‑
chudzasz. Jak sądzisz, czemu 
do tej pory ci się nie udawało? 
Za mało motywacji? Chęci? Ko‑
rzyści? A może po prostu nawyk 
odkładania: „Zacznę od ponie‑
działku, od przyszłego miesiąca, 
po świętach…”. Podobnie z rzu‑
caniem palenia, które „zacznę 
od nowego roku…”. A także ze 
zmianą pracy – w przyszłym 
roku, po wakacjach „no bo teraz 
wezmę urlop, jak spłacę kredyt, 
za sześć miesięcy, bo obiecali mi 
awans i poczekam, zobaczę jak 
będzie…”.

Oczywiście, że się obawiasz 
zmiany ale czy to, że będzie ina‑
czej oznacza, że będzie gorzej?

Zła wiadomość jest taka, że 
im dłużej odkładasz, tym trud‑
niej będzie ci zastąpić ten na‑
wyk nowym. Co ważniejsze, 
odkładasz, bo widzisz w tym 
nagrodę, korzyść dla siebie. 
Spróbuj ją zidentyfikować, ła‑
twiej będzie ci wypracować 
nowy schemat zachowań.

Nawyki 
dobre i złe
Wyobraź sobie siebie w spirali 
złych nawyków, którym się pod‑
dajesz ot tak, nie myśląc o nich, 
nie wiedząc nawet, że wykonu‑
jesz pewne czynności. Myślisz, 
że twój dzień układa się po two‑
jej myśli a twoje relacje, zacho‑

wania, działania, spełniają twoje 
oczekiwania?

A co by było, gdyby wir 
twoich nawyków był wspiera‑
jący? Nie dość, że dałby wię‑
cej energii na inne rzeczy, to 
jeszcze wszystko układałoby 
się po twojej myśli. Sądzisz, 
że zmiana nawyków na wspie‑

rające cię jest godna twojej 
uwagi i pracy?

Nawyki pomagają bądź 
przeszkadzają, choć często nie 
jesteś ich świadomy/świadoma. 
Teraz wiesz, że mogą być przy‑
datne i wiesz, że nie dotyczą 
tylko zachowań.

Wybór zależy od ciebie. Mo‑
żesz zdiagnozować te niewspie‑
rające i zastąpić je innymi. Mo‑
żesz uśmiechać się podczas 
codziennych zakupów lub fru‑
strować się dużą kolejką. Mo‑
żesz złościć się stojąc w korku 
lub poczytać książkę, posłuchać 
audiobooka. Widzisz różnicę? To 
właśnie nawyki.

Zmiana
Zamknij oczy i wyobraź sobie 
siebie w kolejce, w korku. Co ro‑
bisz? Jak się z tym czujesz? Może 
jest coś, co możesz zmienić? Do‑
tyczy to wszystkich sytuacji, 
w jakich się znajdujesz i myśli, ja‑
kie cię nachodzą.

Może dla odmiany warto 
zrobić coś „po nowemu”: ina‑
czej pomyśleć i zrobić to teraz, 
a nie kiedyś, w bliżej nie określo‑
nej przyszłości? Może nie warto 
nawykowo narzekać, gdy pada 
deszcz, tylko uznać, że jest po 
prostu potrzebny?

Ćwicz  
nawyki wspierające
Praktykuj nowe, wspierające 
nawyki, bo są ci potrzebne. Po 
pierwsze: dlatego, że dzięki nim 
twój organizm nie zużywa tak 
wiele energii na powtarzalne 
czynności, jak na te, które robisz 
po raz pierwszy, rzadko lub cza‑
sami. Po drugie: budują twoje 
pozytywne nastawienie. Po trze‑
cie: pozytywne schematy two‑
ich myśli i zachowań przynoszą 
ci radość i satysfakcję, kształtu‑
jesz dzięki nim swoje życie i rela‑
cje takimi, jakie pragniesz mieć.

A więc 3 razy na TAK. Powo‑
dzenia!

Katarzyna Szymecka

www.szymeckakatarzyna.pl

Dobra energia
z nawyków
No tak, znowu to samo. Myśli mnie dołują i nie wspierają, a moja postawa generuje same problemy oraz brak radości i satysfakcji z życia. Mam tylko nie‑
wspierające przekonania, a nawyki tylko utrudniają mi życie.

Nawyki pomagają bądź przeszkadzają, 
choć często nie jesteśmy ich świadomi.

Warto wiedzieć, że mogą być przydatne 
i że nie dotyczą tylko zachowań.

Kto chciałby poznać alterna‑
tywę nudnego biurowego ży‑
cia w wersji dla twardzieli, ten 
koniecznie powinien obejrzeć 
„Podziemny krąg” (1999 r.) w re‑
żyserii Davida Finchera (który 
trzy lata wcześniej zrobił ge‑
nialne „Siedem”).

Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że 
przeniesienie na ekran opus mag‑
num Chucka Palahniuka (czyli autora 

powieści „Podziemny krąg”) było nie 
lada wyzwaniem, ale zakończyło się 
sukcesem. Powstał znakomity, wie‑
loznaczny film, który może być inter‑
pretowany na różnych poziomach.

Głównego bohatera (zwanego 
Narratorem, którego gra Edward 
Norton) poznajemy w pierwszych 
scenach filmu w zaskakującej scene‑
rii. Otóż widzimy go w otoczeniu wy‑
burzanych biurowców, z pistoletem 
w ustach trzymanym przez innego 
mężczyznę...

Z tej sceny przenosimy się do nor‑
malnego życia Narratora – biuro‑
wego „japiszona”, wiodącego mo‑
notonny żywot, z dobrymi perspek‑
tywami na przyszłość – podobnie 
nudną, lecz taką, która zapewnia 
mu stabilność finansową. Nasz bo‑
hater jest jednak zmęczony życiem 
w ASAP‑ie i dopadają go rozmaite 
dolegliwości psychiczne. Chwilową 
pomoc przynosi mu uczestnictwo 
w terapeutycznej grupie wsparcia. 
Jednak prawdziwy przełom nadcho‑
dzi w momencie poznania Tylera Dur‑
dena (w tej roli Brad Pitt). 

W wyniku zbiegu okoliczności bo‑
haterowie poznają się coraz lepiej, 
a głównym elementem spajającym 
ich „przyjaźń” staje się wkrótce ty‑
tułowy podziemny krąg, do którego 

stopniowo dołączają inni mężczyźni, 
by walczyć ze sobą zgodnie z okre‑
ślonymi zasadami. Jednak po pew‑
nym czasie takie walki przestają im 
już wystarczać, a mężczyźni zaczy‑
nają rozładowywać frustrację w inny 
sposób, co doprowadza do coraz 
groźniejszych sytuacji...

„Podziemny krąg” zasługuje na 
oklaski przede wszystkim ze względu 
na świetne rozegranie scenariusza, 
skondensowanie genialnej linii nar‑
racyjnej, uwypuklenie kontrastu 
między nudnym, biurowym życiem 
głównego bohatera, a brutalnymi 
zdarzeniami i psychotycznymi za‑
chowaniami, których doświadcza po 
zawarciu znajomości z Durdenem.

Anna Maria Terlikowska

FILMY O ŻYCIU ASAP

Psychoza po biurze

http://www.glosmordoru.pl
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W dobie Internetu wiele rze‑
czy jest łatwiejszych. Ła‑
twiej jest publikować, two‑
rzyć, uczyć się, rozmawiać. 
Łatwiej jest też nienawidzić.

Każdego dnia w sieci pojawiają 
się tysiące obraźliwych, boles‑
nych i krzywdzących komenta‑
rzy. Dotyczą one zarówno zna‑
nych osób, jak i tych, które nie 
pojawiają się na pierwszych 
stronach gazet. Wygląda na to, 
że złudna anonimowość dała 
nam poczucie bezkarności 
i niszczącą siłę, która pozwala 
nam mieszać ludzi z błotem.

Wilki czy owce?
W ubiegłym roku organizacja 
Global Dignity pod patronatem 
Rzecznika Praw Dziecka zbadała 
doświadczenie hejtu wśród mło‑
dzieży. Z raportu „Wilki i owce 
w Internecie” wynika, że 20 pro‑
cent młodych ludzi w wieku od 
12 do 24 lat hejtuje w Interne‑
cie a 43 procent z badanych do‑
świadczyło hej tu na własnej skó‑
rze. Grupy te nie żyją obok siebie 
ale przenikają się. Ofiary siecio‑
wych ataków robią to samo in‑
nym. Tak, jakby ludzie ci nie do‑
strzegali, że „po drugiej stronie” 
też jest prawdziwy człowiek.

Z raportu wynika, że mło‑
dzież w ten sposób wyraża swoje 
prawo do posiadania własnej 
opinii. Publiczne wylewanie wia‑
der pomyj na głowy innych użyt‑
kowników Internetu jest dla nich 

symbolem wolności. Niena‑
wistne opinie umieszczają tam, 
gdzie nie zgadzają się z czyjąś 
wypowiedzią, tam, gdzie coś ich 
zdenerwowało. Ale także tam, 
gdzie ktoś atakuje ich lub ich bli‑
skich. Hejt staje się więc odpo‑
wiedzią na hejt.

Nienawistnicy 
będą nienawidzić
I tak zamyka się błędne koło nie‑
nawiści, z którego trudno zna‑
leźć wyjście. Nie jest łatwo uspo‑
koić fale złości, które w każdej 
sekundzie rozbijają się o brzegi 
naszych komputerowych ekra‑
nów. Raz rozpędzony żywioł 
napędza się sam. Co dziesiąty 
badany stwierdza, że hejtuje 
w sieci, bo lubi.

„Haters gonna hate” – zwy‑
kliśmy powtarzać w dobie po‑
wszechnej nienawiści. Ci, w któ‑
rych już się nie mieści ocean ne‑
gatywnych emocji, zaczynają 
wylewać go na innych. Sfru‑
strowani i niezadowoleni z sie‑
bie oraz swojego życia, chcą po‑
dzielić się tym, co czują. Wydaje 
się, że po latach powinniśmy 
być już przyzwyczajeni do po‑
dobnego zachowania. Ludzie 
nienawidzą i to się nie zmieni.

Jednak zdawać by się mogło, 
że – mimo wszystko – moda na 
„złośliwość” nigdy nie zaistnieje. 
Błąd. Dzisiaj wielu za punkt ho‑
noru stawia sobie udowodnie‑
nie światu swojej oschłej wobec 
niego postawy. Nie współod‑

czuwamy, nie próbujemy nawet 
postawić się „po drugiej stronie 
ekranu”. Lub nie przyznajemy się 
sami przed sobą, że coś, co sami 
robimy, mogłoby w nas uderzyć. 
Kwitnie trend na chłodne, zdy‑
stansowane i nieprzyjazne po‑
dejście do świata. Obecnie przy‑
znanie się do empatii bywa czę‑
sto czymś wstydliwym.

Poszukać w sobie 
człowieka
To właśnie empatia jest poję‑
ciem kluczowym w tej histo‑
rii. To jej brakuje ludziom, któ‑
rzy w sieci z upodobaniem ob‑
rzucają innych inwektywami. 
Empatia, z greki „cierpienie”, to 
umiejętność wczucia się w stany 
psychiczne innych osób, przyję‑
cia ich sposobu myślenia, odczu‑
wania. A to już wymaga nie tylko 
wyjścia do innych, ale także wej‑
rzenia w samych siebie.

A właśnie tam często nie 
chcemy zaglądać – możliwe, że 
znaleźlibyśmy coś, czego nie ch‑
ciemy o sobie wiedzieć. Może lęki, 
traumy, smutki, o których wolimy 
zapomnieć? Może brak pewności 
siebie albo zawód miłosny?

Empatia to dzisiaj niechciany 
bagaż. Mamy za wiele własnych 
problemów i zmartwień, żeby 
jeszcze wczuwać się w to, co 
gryzie ludzi wokół. Łatwiej jest 
swoje negatywne emocje uze‑
wnętrzniać w sieci, zachowu‑
jąc przy tym pozorną anonimo‑
wość, niż przyznać się do tego, 
że coś nas boli. I że to samo może 

boleć tych, których obrzucamy 
nienawistnymi komentarzami.

„Żebyś poroniła suko”
Pozwolę sobie na śmiałą tezę: 
wszyscy padliśmy kiedyś ofiarą 
hejtu. Czy to na forum interneto‑
wym, na portalu społecznościo‑
wym czy – jak bywa w przypadku 
twórców internetowych – niena‑
wistne lub szydercze opinie po‑
jawiły się pod tekstem, obrazem 
lub filmikiem naszego autorstwa. 
Każda najdrobniejsza wpadka 
uwalnia lawinę okrutnych ko‑
mentarzy, jakby nagle puszczała 
budowana od lat mozolnie tama. 
I nagle, z powodu literówki czy 
gorszego kadrowania, dowiadu‑
jemy się o sobie rzeczy, o których 
nie mieliśmy pojęcia.

Pół biedy jeśli podobne opi‑
nie spływają po nas jak po kaczce. 
Gorzej jest, kiedy hejter trafi na 
„podatny” dla siebie grunt i zaata‑
kuje kogoś, kto nie będzie w sta‑
nie przejść obojętnie obok jego 
ataku. Tu rozpoczyna się dyskusja, 
wzajemne obrzucanie błotem, fe‑
stiwal okrucieństwa, kpin i złośli‑
wości. Bo klawiatura, podobnie 
jak papier, przyjmie wszystko. Od 
ironicznych uwag, aż do gróźb 
czy życzeń śmierci.

Ostatnio głośnym echem od‑
biła się sytuacja, w której centrum 
znalazła się aktorka Joanna Koro‑
niewska. Gdy była w ciąży, prze‑
czytała na jednym ze swoich pro‑
fili w mediach społecznościowych 
co najmniej nieprzyjemne komen‑
tarze. Autor wpisów dosłownie ży‑
czył jej śmierci, chorób i wszystkich 
najgorszych plag. „Żebyś poroniła 
suko”, „żeby twój bękart urodził 
się martwy” – mogła przeczytać 
pod jednym ze swoich zdjęć. Ak‑
torka postanowiła opublikować 
obraźliwe wpisy i skomentowała 
je: „Skala hejtu i ludzkiej głupoty 
sięga zenitu – szczyt chamstwa 
i kompletny rynsztok. Czy można 
upaść niżej?! Jak można zdobyć się 
na takie komentarze?!” – pytała na 
swoim profilu.

Takich sytuacji jest dużo, dużo 
więcej. Właściwie są ich tysiące, 
miliony. Każdego dnia gdzieś na 
świecie ktoś pada ofiarą podob‑
nych ataków. Głośne stają się te, 
które dotykają znanych i lubia‑
nych – aktorów, muzyków, cele‑

brytów. Ile jest jednak cichych, co‑
dziennych tragedii? Trudno po‑
wiedzieć. Na pewno zbyt wiele.

Realne skutki 
wirtualnej gry
Bo internetowy hejt to nie tylko 
prymitywna zabawa, nieodpo‑
wiedzialna „igraszka”. To realne 
zagrożenie dla zdrowia i życia lu‑
dzi. Jeśli wirtualne ciosy dosięgną 
kogoś podatnego, może to za‑
kończyć się realną tragedią. We‑
dług raportu Global Dignity aż 
74 proc. badanych przyznaje, że 
nadmierne narażenie na niena‑
wiść w sieci może doprowadzić 
nawet do samobójstwa. Czyli 
wiedza jest. Ale co to zmienia?

Nieodpowiedzialne i zwy‑
czajnie głupie korzystanie z Inter‑
netu może doprowadzić do wiel‑
kich tragedii. Próby samobójcze 
(także skuteczne), traumy, depre‑
sje – wszystko to może wynikać 
z naszych działań wobec innych.

W świecie idealnym zafun‑
dowalibyśmy więc społeczeń‑
stwu powszechną, zbiorową 
terapię. Zdrowy, zadowolony 
z siebie i swojego życia człowiek 
nie marnuje czasu na bezmyślne 
klepanie w klawiaturę. Nie chce 
i nie musi czynić życia innych 
piekłem, by w swoim własnym 
poczuć się lepiej.

A w świecie realnym? Pod‑
stawa to uświadamianie. Ważna 
jest edukacja dotycząca świado‑
mego korzystania z sieci. Bo czę‑
sto hejt wynika nie tyle z faktycz‑
nego okrucieństwa, co z bezmyśl‑
ności. Warto skupić się na pracy 
z młodymi ludźmi, dla których 
życie w sieci to coś tak natural‑
nego, jak oddychanie. Wpajajmy 
im wartości, którymi powinni się 
kierować, dawajmy znać o tym, 
że są dla nas ważni. A jednocześ‑
nie uczmy szacunku do innych i... 
właśnie, empatii, która jest lekar‑
stwem na nienawiść.

Hejt stop! Czas na życzli‑
wość. Bo kiedy się zatrzymać je‑
śli nie teraz?

Katarzyna Sudoł

Internetowy hejt to nie tylko 
prymitywna zabawa, 

nieodpowiedzialna „igraszka”. 
To realne zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzi.

„Zdychaj, 
suko”
– o hejcie w sieci

Patyna Market w Hali Gwar‑
dii oraz cały projekt Patyna.
pl to hołd złożony wartości 
dizajnu – zarówno tej este‑
tycznej jak i symbolicznej 
oraz emocjonalnej, a nie‑
rzadko także finansowej – 
pisze Emilia Obrzut, założy‑
cielka Patyna.pl i współor‑
ganizatorka Patyna Market.

Koncentrujemy się na przed‑
miotach „z duszą” – tych, które 
pamiętamy z dzieciństwa, 
a które do niedawna można 
było kupić za bezcen lub wręcz 
zgarnąć ze śmietnikowej wy‑
stawki. Okazuje się, że to, co 
wielu z nas uważało za bez‑
użyteczne artefakty minionej 
epoki, to fantastyczny dizajn, 
który na przestrzeni ostatnich 

lat zdobył zasłużone uznanie... 
i znacznie zyskał na wartości. Pa‑
tyna umożliwia sprzedaż wzor‑
nictwa sprzed lat oraz odna‑
lezienie upragnionego przed‑
miotu. Można to zrobić zarówno 
w sieci, jak i – od czerwca – sta‑
cjonarnie, w Hali Gwardii.

Patyna to projekt, który po‑
wstał z potrzeby serca – przed‑
mioty vintage skradły mi serce, 
gdy meblowałam własne miesz‑
kanie. Brakowało mi narzędzia, 
które umożliwiałoby wyszu‑
kanie konkretnych przedmio‑
tów do mojej domowej kolek‑
cji. A ponieważ jestem z zawodu 
projektantką, niewiele my‑
śląc postanowiłam je wymyślić. 
Od tego momentu minęły już 

cztery lata i z pobocznego pro‑
jektu, stworzonego na własny 
użytek, Patyna.pl stała się pręż‑
nie działającą platformą z ty‑
siącami przedmiotów vintage 
w ofercie. Oprócz pośrednicze‑

nia w sprzedaży, zajmujemy się 
również edukacją, przybliżając 
historię wzornictwa sprzed lat 
i pokazując, jak fantastycznie 
wpasowuje się we współczesną 
estetykę.

Praca przy autorskim star‑
tupie jest ciekawą alternatywą 
dla zatrudnienia w korporacji, 
wiąże się bowiem ze zdecydo‑
wanie większą elastycznością 
i decyzyjnością. Bycie własnym 
szefem to także spore wyzwa‑
nie, wymagające dyscypliny 
i wytrwałości, bo taki projekt to 
ukochane, ale jednak niesforne 
dziecko.

Jednak tworzenie czegoś ta‑
kiego z pasji, na własnych wa‑
runkach to – mimo trudności – 
doskonały sposób na realizację 
zawodowych planów i marzeń.

Życzę każdemu, żeby osiąg‑
nął taką harmonię.

Emilia Obrzut

A może tak rzucić 
korpo i zająć się 
meblami vintage...

http://www.glosmordoru.pl
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Młodzi rodzicie wiedzą, że 
w batalii o miejsce w żłobku lub 
przedszkolu nie ma skrupułów. 
A słowo empatia jest tak samo 
obce jak tolerancja lub pluralizm 
w głowach łysych chłopców 
z ONR. Gra idzie przecież o naj‑
wyższą stawkę – dobry start dla 
ukochanej pociechy.

Bardzo często rodzice – a w 
szczególności mamy – niemal od 
razu po porodzie zaczynają my‑

śleć, jak zorganizować opiekę 
nad swoim dzieckiem po urlo‑
pie macierzyńskim. Jeżeli nie 
ma się na podorędziu babci lub 
dziadka, to pole działania ogra‑
nicza się zazwyczaj do czterech 
rozwiązań: żłobek państwowy, 
żłobek prywatny, niania lub re‑
zygnacja z powrotu do pracy 
i dalsza opieka nad maluchem.

Najczęściej, ze względów fi‑
nansowych, ostatni wariant 

w ogóle nie jest brany pod uwagę. 
Podobnie zresztą jak możliwość 
zatrudnienia niani, której mie‑
sięczne wynagrodzenie – szcze‑
gólnie w największych miastach – 
jest często zbliżone do zarobków 
jednego z rodziców. Oznacza to, 
że ekonomicznie się to po prostu 
nie opłaca. Pozostają zatem jedy‑
nie dwa realne wyjścia.

Można zapisać się na listę 
kolejkową do żłobka państwo‑
wego lub… zapisać się na listę 
kolejkową do żłobka prywat‑
nego. Z tym, że jeżeli matka nie 
wychowuje dziecka samotnie, 
a co gorsze, oboje rodzice pra‑
cują i zarabiają minimum śred‑
nią krajową, to umieszczenie la‑
torośli w państwowej placówce 
graniczy z cudem.

Jak wiadomo, klasa śred‑
nia zawsze sobie jakoś poradzi 
(za bogaci na pomoc od pań‑
stwa, za biedni na nianię), więc 
szybki rachunek wskazuje, że 
w tej sytuacji rozwiązaniem jest 
przedszkole prywatne. „Pry‑
watne” nie oznacza jednak, że 
panują tu pustki jak latem w fit‑
ness clubach. Zapisy trzeba za‑
łatwić co najmniej z kilkumie‑
sięcznym wyprzedzeniem, 
a czesne może być nawet kilku‑
krotnie wyższe od tego „pań‑
stwowego”. 

Okazuje się jednak, że jest 
jeszcze jeden sposób na po‑
tomka. To znalezienie pracy w fir‑
mie, która oferuje dzieciom swo‑
ich pracowników miejsce w przy‑
firmowych przedszkolach.

Przedszkole w firmie, 
czyli ty pracujesz, a twoje 
dziecko bawi się kilka 
metrów od ciebie

Benefity pracownicze są już ra‑
czej standardem na rynku pracy 
i koleżanki z działu HR muszą 
się mocno natrudzić, żeby wy‑
myślić coś, co sprawi, że roz‑
pieszczeni przez karty spor‑
towe, bilety do kina, „lunch 
pass’y” i prywatną opiekę me‑
dyczną pracownicy zaklaszczą 
z zachwytu. Chyba, że są wśród 
nich młodzi rodzice – wówczas 
pole do popisu jest dużo więk‑
sze. Nie ma się co oszukiwać: dla 
wielu z nich odbiór karty sporto‑
wej z działu HR jest jak siarczy‑
sty policzek wymierzony przez 
życie. Przecież zaraz schowają 
ją na dnie swoich portfeli ma‑
rząc o czymś zupełnie innym… 
na przykład o pomocy w opiece 
nad dziećmi.

Co ciekawe, okazuje się, że 
jest w Polsce kilka firm, które 
wychodzą naprzeciw potrze‑

bom młodych rodziców i two‑
rzą przedszkola w tych samych 
budynkach, w których mają sie‑
dziby. Takie rodzicielskie rarytasy 
zazwyczaj oferują korporacje, bo 
idealnie wpisują się one w strate‑
gię CSR oraz najnowsze trendy 
polityki personalnej ukrytej 
w zawiłych hasłach typu family‑
‑friendly corporate culture czy 
work‑life balance. Orzedszkole 
w miejscu pracy można znaleźć 
również w przedsiębiorstwach 
rodzinnych, np. firma z sektora 
IT z Bydgoszczy również zapew‑
nia „firmowym przedszkolakom” 
profesjonalną opiekę.

Takie rozwiązanie ma niemal 
same plusy: firma wspiera pra‑
cowników w roli rodziców oraz 
dba o najwyższy standard edu‑
kacji i opieki nad ich dziećmi; 
pozwala pracownikom łatwiej 
godzić pracę z życiem rodzin‑
nym; zapewnia trudne do zdo‑
bycia miejsce w przedszkolu; 
eliminuje problemy z codzien‑
nym dojazdem do nieraz odle‑
głego przedszkola. Oczywiście, 
żeby nie było za słodko, to trzeb 
dopatrzyć się także jednego 
„plusa ujemnego” – firmowi ro‑
dzice mogą słabiej się integro‑
wać z zespołem, bo każdą prze‑
rwę będą spędzać ze swoją po‑
ciechą.

Z dzieckiem do pracy?
Nie przeszkadzają ci płaczące 
małe dzieci w samolocie lub kil‑
kulatki biegające między restau‑
racyjnymi stolikami? Więc nie 
powinieneś mieć nic przeciwko 
temu, że twoja koleżanka bę‑
dzie pracowała ze swoją pocie‑
chą na rękach – i to codziennie.

Takie rozwiązanie stosują już 
niektóre firmy na rynku amery‑
kańskim. Nie ma ono jednak nic 
wspólnego z ideą firmowego 
przedszkola. Rodzic po prostu 
spędza cały dzień pracy z pocie‑
chą przy biurku, a to nie jest ra‑
czej nic zdrowego dla nikogo. 
A już na pewno nie dla współ‑
pracowników.

W przypadku niemowlaka 
taki pomysł można ewentualnie 
rozważyć, ale w przypadku kilku‑
latka jest on mało realny. Należy 
przecież zadbać o warunki, w któ‑
rych taki maluch będzie zdrowo 
się rozwijał. A nie ma się co oszu‑
kiwać: codzienna zabawa spina‑
czami raczej nie będzie w tym 
pomagać. Poza tym są jeszcze 
pozostali pracownicy, którzy 
po kilku wspólnych tygodniach 
pracy mogą dojść do wniosku, 
że jednak życie bez dzieci odpo‑
wiada im dużo bardziej.

Piotr Krupa

FASCYNUJĄCA WARSZAWA

Letni salon dla wszystkich
Czy Park Saski może nas czymś zaskoczyć, zaciekawić? Jestem przekonany, że tak! Zapraszam na odkrywanie 
jego ciekawostek w sobotę 21 lipca o godz. 16.

Salony towarzyskie, literackie, muzyczne 
lub pod jakimkolwiek innym wezwaniem 
to nieodłączny element życia społecz‑
nego minionych czasów. Jednak spotka‑
nia w nich zarezerwowane były raczej dla 
elit – rzadko trafiał tam ktoś spoza snobu‑
jącego się towarzystwa.

Ogród Saski
Był jednak w Warszawie taki salon, 
w którym mógł bywać każdy albo pra‑
wie każdy, bo pewne zastrzeżenia mimo 

wszystko były. Mam na myśli „letni salon 
Warszawy” czyli po prostu Ogród Saski – 
salonem zwany, rzecz jasna, umownie.

Epoka salonów minęła i ten letni też 
ma już swój złoty wiek za sobą. Ciągle 
jednak warto tam zajrzeć. Choć nieco 
zubożał, nadal ma swój urok. A dobie‑
gając dzisiaj trzystu lat, ma niejedno do 
powiedzenia o swoich gościach i go‑
spodarzach. Przechował też sporo pa‑
miątek. Toteż, jak na swoje, lata jest cią‑
gle atrakcyjny.

Przechadzka po salonie
Proponuję wizytę w Parku Saskim w so‑
botę 21 lipca o godz. 16. Na gości będę 
czekał przy fontannie z hasłem SALON 
w ręce. 

Obejrzymy to, co przetrwało do dziś 
i spróbujemy znaleźć ślady tego, co 
znikło, czyli np. teatru. Odkryjemy też 
dawne aleje, np. zakochanych lub eme‑
rytów – co komu bliższe. Zapraszam.

Wojciech Gwardys

Firmowe 
przedszkolaki
Jeżeli podczas spotkania towarzyskiego zapytacie młodych rodziców o żłobek lub przed‑
szkole, to musicie liczyć się z tym, że przyjazna atmosfera w tym momencie pryśnie. Za 
chwilę wkroczycie na życiowe pole bitwy pełne zasieków, lejów po granatach oraz krwi, 
potu i niezabliźnionych ran. No, chyba że firma, w której pracują, pozwala im zabierać 
dzieci do pracy lub otworzyła własne przedszkole.

fot. Freepik
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Przez pryzmę ziemi i resztki 
asfaltu dokopuję się do drzwi 
samochodu. Cóż, widocznie 
drogowcom tak było wygod‑
niej. Uznali, że piątkowy pora‑
nek to najlepszy moment na ła‑
tanie dziur w centrum miasta. 
Trzech patrzy, jeden robi… Wi‑
docznie jakaś poważna sprawa.

Ruszam. Nie, żebym się ja‑
koś specjalnie starał, ale trafiam 
akurat w sam szczyt. Ale prze‑
cież szczyt na warszawskich uli‑
cach od jakiegoś czasu trwa cały 
dzień. Jadę.

To znaczy stoję, bo najpierw 
trzeba się włączyć do korka. Ła‑
two nie jest, bo każdy w tym 
korku bardzo się spieszy i patrzy 
na wszystko, tylko nie na moje 
błagalne spojrzenie i migający 
kierunkowskaz. No i wszyscy 
oczywiście, jak zawsze, jadą do‑
kładnie tam gdzie ja.

Rowerzysta kontra autobus
Dobra, trochę się rozluźniło. 
Można komfortowo wrzucić 
trójkę.

Obok sam ze sobą ściga się 
rowerzysta na ostrym kole. Jest 
zawzięty, bo idzie pod wiatr. Wi‑
docznie nie zauważył, że obok 
ma ścieżkę rowerową. Za nim 
kierowca autobusu, któremu ze 
złości ścina się białko w gałkach 
ocznych. Stajemy na światłach.

Grupka pieszych wchodzi 
na zebrę, bezmyślnie patrząc 
w ekrany telefonów. Dwóch 
wpada na siebie, pozdrawiają 
się infantylnym uśmiechem i ru‑
szają dalej, wracając do gapie‑
nia się w smartfony.

Czerwone światło dłuży się 
niemiłosiernie. Więc rowerzy‑
sta na ostrym kole „myk” na 
przejście dla pieszych, na drugą 
stronę skrzyżowania i już jedzie 
dalej. Po chwili dochodzimy go 
z autobusem i znów to samo. 
I do następnych świateł.

Fachowcy i slalom
Mija 20 minut, a ja ujechałem 
może 5 kilometrów. Podjeż‑
dżam pod dystrybutor na stacji 
benzynowej. Ktoś przede mną 
zatankował za całe 25 zł. Zerkam 
na cenę litra. Granica psycho‑
logiczna sześciu złotych wisi 
w powietrzu. Niech wisi, na ra‑
zie spokojnie tankuję za mniej 
więcej tyle, co w cywilizowa‑
nych krajach – no, ale tam ktoś 

wpadł na pomysł, że jak rosną 
ceny paliwa, to razem z wyna‑
grodzeniami.

W kolejce do kasy facet 
przede mną wykłada dru‑
giemu, który wygląda na jego 
szwagra, swoje mądrości. On 
nie widzi potrzeby kupowania 
nowych opon. Ostatnio pod‑
jechał do wulkanizatora i ten 
pogłębił mu docinarką bież‑
nik w przechodzonych gu‑
mach. Drugi natomiast, zapy‑
tany przez pierwszego o roz‑
winięcie skrótu M+S na oponie 
zimowej, po chwili namysłu 
wypala: miasto plus szosa. Fa‑
chowcy…

Ruszam dalej, analizując in‑
tensywnie, na której trasie są 
najmniejsze dziury. Wybieram 

wariant z większymi – te przy‑
najmniej widać i łatwiej omijać.

Wszystko na jezdni
Toczę się nienerwowo prawym 
pasem. Nie żebym jakoś specjal‑
nie słuchał znaków, po prostu 
lewy pas jest zamknięty. Roboty 
jakieś, ale poza słupkami nic nie 
widać, żadnych prac. W prze‑
ciwnym kierunku, z prędkością 
autostradową, przelatuje jakiś 
dzieciak w pełnoletnim BMW, 
a zaraz za nim nieoznakowany 
radiowóz z kamerą. Też auto‑
stradowo.

Widzę przedsiębiorcę bez 
pasów, który załatwia swoje 
sprawy bez zestawu głośno‑
mówiącego, jest też kilku cy‑
klopów, bo mają za duże dło‑

nie żeby wymienić żarówkę bez 
krwawych ran. Jest wszystko. 
Jeszcze tylko narobić na środku 
– jak mawiają matki na widok 
bałaganu w dziecięcym pokoju.

Do myjni kolejki jak po pa‑
liwo za komuny, a to tylko 
weekend się zbliża. Wiadomo, 
w weekend samochód musi być 
czysty. Kół też nie dopompuję, 
bo ukradli końcówkę do kom‑
presora. Może chociaż kawę? 
Szkoda czasu, bo już w drzwiach 
zaczyna się kolejka po hotdogi.

Jadę dalej. Mijam rząd samo‑
chodów, których właściciele po 
pracy będą szczuplejsi o 50 zł od 
łba. Straż miejska wlepia man‑
daty na ślepej osiedlówce, no 
ale zakaz zatrzymywania jest? 

Jest. I straż też na tym zakazie 
i bardziej na środku drogi niż 
na poboczu, no ale na awaryj‑
nych, więc uprzywilejowani. Oni 
mogą – porządku pilnują.

Serwis na środku drogi
Powoli zapada zmrok. Wracam 
na swoje osiedle. W ciągu dnia 
nie zrobiłem nic konkretnego, 
a czuję się jak koń po dobrym 
westernie.

Dostawca pizzy na chiń‑
skim skuterze z przepalonym 
tłumikiem szuka między blo‑
kami właściwego adresu. Do‑
brze, tylko dlaczego tak piłuje 
ten biedny silnik? Obok dwóch 
„inżynierów” dzieli się prądem 
z akumulatora, nie zważając na 
to, że inni zamiast jechać, muszą 
obserwować ich gimnastykę, bo 
brakuje miejsca na przejazd.

Jest późny wieczór. Znowu 
parkuję na kupie ziemi pod do‑
mem, bo drogowcy w ciągu 
dnia nanosili jeszcze jakieś po‑
prawki. Ech, dzień jak co dzień. 
Na szczęście od poniedziałku 
mam urlop.

Kacper Wyrwas

Rowerowy weekend

z Lang Team
Górski Vienna Life Lang Team Maraton Rowerowy i szo‑
sowy wyścig dla amatorów Lang Team Race były niewątpli‑
wymi  atrakcjami Wielkiego Warszawskiego Weekendu Ro‑
werowego 18‑20 maja.

Vienna Life Lang Team Maraton Rowerowy
Druga w tym sezonie odsłona Vienna Life Lang Team Maratonu Ro‑
werowego odbyła się 19 maja w Wilanowie. Kolarze górscy rywali‑
zowali tym razem na płaskiej trasie prowadzącej malowniczymi te‑
renami wzdłuż Wisły. Szybki i dynamiczny maraton rozegrany na 
trzech dystansach: Mini (43 km) Medio (63 km) i Grand Fondo (101 
km) dostarczył kibicom wielu emocji. „Taka płaska trasa to fajna od‑

miana, bo głównie ścigamy się w górach. Dziś mieliśmy trochę wy‑
ścig szosowy.” – mówił na mecie Mariusz Michałek, który zwyciężył 
w Grand Frondo.

W Wilanowie nie zabrakło atrakcji dla młodych miłośników ro‑
werów: najmłodsi mogli rekreacyjnie przejechać Paradę Rodzinną 
a nieco starsi wystartowali w wyścigu o Puchar Ministra Sportu i Tu‑
rystyki.

Lang Team Race

104 kilometry liczył dystans Maxi warszawskiego wyścigu Lang 
Team Race. Zawody dla amatorów w profesjonalnej oprawie przy‑
ciągnęły do Wilanowa wielu miłośników szosówek.

Była to także okazja do przyjacielskiej rywalizacji znakomitych 
przed laty kolarzy. W kategorii M‑5 wystartowali między innymi: 
Czesław Lang, wicemistrz olimpijski z Moskwy (1980 r.), Lechosław 
Michalak – triumfator Tour de Pologne w 1977 roku oraz Krzysztof 
Sujka, wicemistrz świata z 1978 roku.

„Cieszę się, że udaje nam się spotykać i wspólnie ścigać. Bawimy się 
na tych wyścigach jak dzieci. Nie zawsze można wygrać, ale trzeba się 
ścigać. Fajnie widzieć tylu ludzi na szosówkach” – powiedział Czesław 
Lang. W kategorii M‑5 zwyciężył Lechosław Michalak. „Zawsze jest ele‑
ment rywalizacji. Każdy zawodnik ma swoją ikrę sportową, to go bu‑
duje i motywuje do jeszcze większej walki” – podsumował na mecie.

Najszybsi na dystansie Maxi okazali się Maciej Roguski oraz Jo‑
anna Kucal. Przy sprzyjającej pogodzie i płaskiej trasie niektórzy pę‑
dzili z prędkością ponad 42 km/h.

Wyniki Lang Team Race Warszawa: http://langteamrace.pl/mara‑
ton‑warszawa‑2018/.

m
ateriał prom

ocyjny

fot. SzymonGruchalski

MOTOSEKCJA

Relaks za kierownicą
Nareszcie! Dzisiaj mam luźny dzień. Zajmę się samochodem, pozałatwiam kilka spraw na mieście i odetchnę trochę za kierownicą. W końcu nie ma nic 
przyjemniejszego niż relaks za kółkiem. Pogoda ładna, czasu dużo, co może pójść nie tak? 

http://www.glosmordoru.pl
http://langteamrace.pl/mara%E2%80%91ton-warszawa-2018/
http://langteamrace.pl/mara%E2%80%91ton-warszawa-2018/
http://langteamrace.pl/mara%E2%80%91ton-warszawa-2018/
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REKLAMA

SZAMA NA ASAPIE

TARTOLETKA Z OWOCAMI
CZAS PRZYGOTOWANIA: OK. 40 MIN. AKTYWNIE +1,5 GODZ. CHŁODZENIE/STYGNIĘCIE CIASTA

Po codziennej gonitwie w prawdziwie letnich temperaturach chwila przyjemności. Szefowie kuchni Radisson Blu Sobie-
ski Hotel proponują przepis na tartoletkę z owocami. Słodki relaks zapewniony.

Smacznego!

PRZYGOTOWANIE:
Ciasto:
l Do przesianej mąki dodać pozostałe składniki i szybko zagnieść, ręcznie lub robotem. Ważne, aby masło się nie ogrzało.
l Przygotowane ciasto zawinąć w folię spożywczą i odstawić do lodówki na go‑dzinę.
l Schłodzone ciasto rozwałkować między dwoma warstwami folii spożywczej na około 3‑4 mm. grubości.
l Ściągnąć jedną warstwę folii, ciasto przełożyć na wysmarowane tłuszczem fo‑remki/formę. Docisnąć delikatnie, zdjąć drugą folię i odciąć wystające ciasto.
l Ciasto nakłuć w kilku miejscach widelcem, wyłożyć papierem do pieczenia i obciążyć np. fasolą.
l Piec około 25 min. w piekarniku nagrzanym do 180 °C. W połowie czasu usunąć papier z obciążeniem.
Krem:
l Zimną śmietankę z cukrem ubić na sztywną pianę, dodać serek mascarpone i wymieszać szybko mikserem, nie za długo.
Krem wykładamy na wystudzony kruchy spód i dekorujemy owocami.

Składniki:

Ciasto:

• 2 szklanki (280 g) mąki 

pszennej,

• 170 g drobno pokrojone-

go zimnego masła,

• 2 żółtka,

• 0,75 szklanki (90 g) cukru 

pudru.

Krem:

• 250 g śmietanki 30 proc.,

• 250 g serka mascarpone,

• 40 g (4 łyżki) cukru pu-

dru z wanilią,

• owoce takie, jak lubimy – 

oczyszczone, bez pestek, 

większe pokrojone.

Jolanta Piotrowska – Head Chef 

i Paweł Patejuk – Sous Chef 

Radisson Blu Sobieski Hotel

http://www.glosmordoru.pl
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MFF Nowe Horyzonty
26 lipca‑5 sierpnia [Wrocław]
Największe wydarzenie filmowe 
w Polsce powraca z 18. już edy‑
cją. Przegląd odkryć współczes‑
nego kina, retrospektywne syl‑
wetki mistrzów, przekraczające 
granice kino artystyczne, od‑
ważne manifesty i hity najważ‑
niejszych festiwali: Cannes, Sun‑
dance, Berlinale. Jeśli to wciąż za 
mało, to w ramach festiwalu od‑
bywają się też wystawy, spotka‑
nia i dyskusje.

Audioriver Festival
27‑29 lipca, piątek‑niedziela 
[Płock]

Bezstresowa, plażowa prze‑
strzeń, przez trzy dni wypeł‑
niona elektroniką ze świato‑
wego topu i niemal sto nazw na 
trzech scenach? Wszystko się 

zgadza, ale płocki Audioriver to 
też – z perspektywy logistycznej 
– świetna opcja dla mieszkań‑
ców Warszawy. Zagrają m.in. Ri‑
chie Hawtin, Ben Klock, Bonobo, 
Helena Hauff czy John Talabot.

OFF Festival
3‑5 sierpnia, piątek‑
niedziela [Katowice]

Od lat jeden z najpewniejszych 
i najciekawszych punktów fe‑
stiwalowej mapy Polski. Ma‑
china dowodzona przez Ar‑
tura Rojka konsekwentnie łączy, 
miesza, poszukuje i przedsta‑
wia muzykę wyznaczającą kie‑
runek na następne lata, nie stro‑
niąc też od istotnych klasyków. 
Tym razem wystąpią M.I.A., Griz‑
zly Bear, Charlotte Gainsbourg, 
John Maus, Bishop Nehru, Moses 
Sumney i dziesiątki innych.

Soundrive Festival
30 sierpnia‑1 września, 
czwartek‑sobota [Gdańsk]

Ikoniczna przestrzeń (po raz ko‑
lejny) odkryta na nowo. Odświe‑
żona Ulica Elektryków i klima‑
tyczne industrialne hale – w sa‑
mym sercu Stoczni Gdańskiej po 
raz kolejny odbędzie się Soun‑
drive Festival. Muzyczne Trójmia‑
sto to nie tylko Open’er, a jego 
mniejszy brat jest idealną opcją 
dla poszukujących mniej oczy‑
wistych wrażeń.

Upper Festival
31 sierpnia‑1 września, 
piątek‑sobota [Katowice]

Wydawało się, że w Katowicach 
nie ma już miejsca na kolejny 
festiwal, ale nic z tych rzeczy. 
Jego domem stanie się tętniąca 
ostatnio życiem przestrzeń Fa‑
bryki Porcelany i tamtejszego 
klubu P23. Bez stylistycznych 
ograniczeń, z miejscem na eks‑
peryment i muzyczne poszuki‑
wania.

Up To Date
7‑8 września, piątek‑sobota 
[Białystok]

Dwa intensywne dni w surowej 
przestrzeni białostockiego Sta‑
dionu Miejskiego jawią się jako 
świetny sposób na domknię‑
cie sezonu. Kameralny klimat 
pozwala budować wyjątkowe 
poczucie wspólnoty między 
artystami i festiwalowiczami, 
a w takich warunkach doświad‑
czanie tanecznej elektroniki 
w wielu smakach i kojącej am‑
bientowej selekcji jest czystą 
przyjemnością. Zagrają cho‑
ciażby Goldie czy Mumdance, 
a nie zabraknie też różnorodnej 
polskiej reprezentacji.

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

Wakacyjnie 
gratisowo
Szczegóły oraz więcej darmowych wydarzeń 
na waw4free

Jazz na 
Starówce

Rynek Starego Miasta

24. edycja popularnego fe‑
stiwalu. Koncerty odby‑
wają się do końca sierp‑

nia w każdą sobotę 
o godz. 19.

Bezpłatne 
spektakle 

plenerowe

Do 31 lipca codziennie na 
Placu Konstytucji a 
od 1 do 21 sierpnia 

przed Och‑Tea‑
trem.

Kino 
Letnie Lolka

Pub Lolek, 
ul. Rokitnicka 20

Oscarowe środy – po‑
kazy w każdą śro‑
dę do 29 sierpnia 

o zmroku.

Dreszer 
Jazz

Park Dreszera

Bezpłatne koncerty 
jazzowe w każdą sobo‑

tę o godz. 17 do koń‑
ca sierpnia.

Filmowa 
Stolica Lata

Codziennie (bez ponie‑
działków) do 4 września

Bezpłatne projekcje ple‑
nerowe w kilkudziesię‑

ciu lokalizacjach! 

Otwarta 
Ząbkowska

Ulica Ząbkowska

Weekendy 21‑22 lipca 
i 4‑5 sierpnia oraz tydzień 

od 24 sierpnia do 2 września.

Szereg działań artystycznych 
organizowanych przez 

praskie środowiska 
twórcze.

GOING. POLECA KULTURALNIE

Festiwalowe lato

http://www.glosmordoru.pl
http://www.glosmordoru.pl
mailto:redakcja@glosmordoru.pl



