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REKLAMA

Z jakim wykształceniem
do korpo?
Jeśli myślisz, że znakomite wykształcenie oraz dodatkowe kursy i certyfikowane szkolenia w potencjalnie przydatnych 
specjalizacjach wpisane w CV dadzą ci przewagę podczas poszukiwania pracy, to się mylisz! Świat korporacji, wraz ze 
swoimi wymaganiami edukacyjnymi, zmienia się i warto mieć tego świadomość.

Ścieżki życiowo ‑edukacyjne, ja‑
kie wiodą do pracy w korporacji, 
są dziś niezwykle zróżnicowane 
i – częstokroć – kompletnie nie‑
przewidywalne. Wielu za po‑
czątek optymalnej drogi uznaje 
studia o jak najszerszym zakre‑
sie kształcenia oraz dodatkowe 
kursy. Jednak współczesne kor‑
poracje coraz rzadziej wyma‑
gają długiej listy edukacyjnych 
zdobyczy w CV. Nierzadko no‑
woczesne miejsca pracy wy‑
pełniają się młodymi i obiecują‑
cymi etatowcami z wykształce‑
niem średnim.

Najlepiej płatne 
zawody
Jeszcze dwie dekady temu w ści‑
słej czołówce najbardziej sza‑
nowanych zawodów w Polsce 
znajdowały się takie, jak: pro‑
fesor uniwersytetu, prawnik, 
lekarz, przedsiębiorca i inży‑
nier. W tamtych czasach miej‑
sca w rankingu i płace tych spe‑
cjalistów były do siebie zbliżone 
w stopniu większym niż dziś. Po‑
nadto, by zostać prawnikiem, le‑
karzem, inżynierem czy profe‑
sorem, należało przejść dość 
jasno nakreśloną ścieżkę edu‑
kacji. Dziś sprawy te wyglądają 
inaczej.

Najlepiej płatne zawody 
w roku 2017 w Polsce to: key 
account manager, HR business 
partner, project manager, brand 
manager, programista, radca 
prawny i specjalista ds. bezpie‑
czeństwa IT. Droga do większo‑

ści z tych funkcji nie jest oczy‑
wista i wybór kierunku studiów, 
którego ukończenie pozwoli na 
otrzymanie takiego stanowiska, 
stanowi nie lada problem. 

Przyczyną są głównie dwie 
kwestie: zmiana charakterystyki 
zawodów w „późnym kapitali‑
zmie” oraz obniżenie poziomu 
studiów w Polsce. Nieoficjalne 
dane wskazują, że co trzecia 
praca dyplomowa nie spełnia 
standardów tekstu naukowego, 
a duża ich część jest pisana za 
pieniądze przez osoby trzecie. 
Zakresy kursów uczelnianych 
nie pokrywają się z wymogami 
dużych przedsiębiorstw doty‑
czącymi wykształcenia pracow‑
ników, a wiele z kierunków spo‑
łecznych i humanistycznych nie 
daje żadnych „twardych” umie‑
jętności przydatnych do przy‑
szłego zatrudnienia w dużym 
przedsiębiorstwie.

Kompletna zmiana standar‑
dów edukacji wyższej i ułoże‑
nie profilu polskich uczelni pod 
wymogi wielkich korporacji wy‑
dają się niemożliwe, choćby ze 
względu na obowiązujący nad 
Wisłą akademicki „system bo‑
loński”. Sprawa przedstawia się 
nieco inaczej na uczelniach an‑
glosaskich.

Wykształcenie a praca 
u anglosasów
W Wielkiej Brytanii bardzo 
często rekrutacja do wielkich 
przedsiębiorstw rozpoczyna 
się już na poziomie szkoły śred‑

niej. Do tamtejszych „liceów” 
przyjeżdżają specjalni wysłan‑
nicy korporacji, którzy rozdają 
uczniom ulotki, a czasem nawet 
prowadzą pojedyncze zajęcia 
w ramach bloku godzin z przed‑
siębiorczości. „Licealista” może 
wówczas posłuchać o profilu 
firmy, szansach rozwoju i możli‑
wościach wyboru ścieżki kariery 
zawodowej.

Dość powszechnym tren‑
dem w Anglii jest system an‑
gażu na część etatu już pod‑
czas pierwszego roku studiów. 
Wówczas student, pozyskany 

podczas „licealnej rekrutacji”, 
otrzymuje posadę na kilka, kil‑
kanaście godzin w tygodniu. 
Udostępniany jest mu cały sy‑
stem szkoleń, a dodatkowo kor‑
poracja pokrywa mu część czes‑
nego na uniwersytecie lub wy‑
płaca niskie wynagrodzenie 
(choć dla studenta może się to 
okazać całkiem sporym przy‑
pływem gotówki).

Taka praktyka opłaca się nie 
tylko młodemu pracownikowi, 
który zbiera cenne doświad‑
czenie zawodowe, ma perspek‑
tywę dobrego startu na rynku 

pracy, zarabia i uczy się kon‑
kretów, ale też i samym korpo‑
racjom, które mogą „wycho‑
wać” sobie specjalistę w czasie, 
kiedy jego umysł jest najbar‑
dziej chłonny. Poza tym tego 
typu projekty mają nierzadko 
wsparcie ze strony rządowej, 
co dodatkowo zachęca firmy do 
rozbudowy systemu szkoleń dla 
młodych – bo to czysty zysk na 
każdej płaszczyźnie.

Innym ciekawym rozwiąza‑
niem proponowanym młodym 
ludziom w Wielkiej Brytanii są 
kierunki specjalizacyjne w ofer‑
cie uczelni. Intl. Business Mana‑
gement BA, Business & Marke‑
ting BA, Business Studies BSc 
– oto nazwy kierunków, które 
oferują młodym ludziom uczel‑
nie wyższe w Anglii. Te kierunki, 
popularnie określane mianem 
„biznesowych”, stają się na Wy‑
spach coraz bardziej modne.

Program takiej ścieżki edu‑
kacyjnej układany jest nie 
tylko przez profesurę, ale też 
przez osoby „z zewnątrz”: me‑
nadżerów wielkich korporacji, 
biura doradztwa zawodowego 
a także m.in. absolwentów, któ‑
rzy osiągnęli sukces w korposfe‑
rze. Warto zwrócić uwagę, że tak 
dobrany program przygotowuje 
studenta do realiów pracy i nie 
bazuje na starym modelu, który 
uczelnia przyjęła jako aktualny 
np. pól wieku temu – jak to czę‑
sto bywa w polskich placówkach 
szkolnictwa wyższego.

W Polsce inżynier, 
licencjat i technik
W Polsce na uczelniach pań‑
stwowych wciąż mamy sy‑
stem, który promuje przesta‑
rzałe podejście w relacjach 
akademia – biznes. Z tego po‑
wodu, po ukończeniu studiów, 
np. z ekonomii, absolwent musi 
się dopiero „aklimatyzować” na 
rynku pracy. Nie posiada rów‑
nież odpowiednich narzędzi – 
choćby do okazywania swoich 
atutów w czasie rozmowy kwa‑
lifikacyjnej.

Dlatego coraz więcej kor‑
poracji w Polsce szuka swoich 
przyszłych pracowników wśród 
absolwentów studiów inżynier‑
skich, licencjackich oraz wśród 
małej grupy osób, które ukoń‑
czył technika. Ten trend wydaje 
się nawiązywać do systemu an‑
glosaskiego, gdzie studenci 
kończą edukację na pozio‑
mie określanym jako Bache‑
lor of Arts (lub – w omawianym 
przypadku – najczęściej: Bache‑
lor of Business Administration), 
który stanowi odpowiednik pol‑
skiego licencjata. Kontynuacja 
nauki na studiach magisterskich 
(master’s degree), np. w USA, 
najczęściej świadczy o tym, że 
dana osoba chce na dalszych 
etapach swojej kariery praco‑
wać naukowo.

Dlatego program anglosa‑
skich „studiów magisterskich” 
jest ułożony „pod” przyszłego 
pracownika akademii, natomiast 
w Polsce podstawę programu 
studiów drugiego stopnia bar‑
dzo często stanowią tzw. „zapy‑
chacze”.

Magister niekoniecznie
Warto mieć świadomość, że 
zbliżają się czasy, kiedy „wielki 
biznes” będzie kreował już nie 
tylko kształt naszej gospodarki, 
ale też kształt naszego szkolni‑
ctwa wyższego. 

Co więcej, przyjęty przez 
polski rząd „model naprawczy” 
dla polskiej akademii, określany 
mianem „ustawa 2.0”, promuje 
właśnie takie rozwiązania, czyli 
ścisłą współpracę uczelni ze 
światem biznesu.

Można więc powiedzieć, że 
już teraz także w Polsce dla przy‑
szłego pracownika najlepszym 
etapem, na którym zakończy 
edukację w akademii i zacznie 
pracę w korporacji, jest ukoń‑
czenie studiów pierwszego 
stopnia. Konieczność uzyska‑
nia tytułu magistra lub doktora 
staje się już dość absurdalna.

Tomasz Rot

W Polsce na uczelniach 
państwowych wciąż 
mamy system, który 

promuje przestarzałe 
podejście w relacjach 

akademia – biznes. 

 fot. Fotolia
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Pod koniec 2016 roku, tuż po zakoń‑
czeniu triumfalnej trasy koncertowej, 
zrobiłeś sobie wielomiesięczną prze‑
rwę. Co robiłeś, kiedy cię nie było?

Nie robiłem zbyt wiele. Zapisałem się na 
lekcje języka hiszpańskiego. Chodziłem 
na zajęcia z gitary. Okazało się jednak, że 
kiedy pozbawiłem się muzycznej aktyw‑
ności, wszystko straciło kolory.

Na szczęście wpadłem na pomysł, że 
mogę podróżować i to było super. By‑
łem między innymi na Islandii i wido‑
kówką z tego pobytu jest teledysk do 
„Boga”, czyli coveru T.Love. 

W listopadzie 2017 roku zaczą‑
łem pracować nad nową płytą, więc 
wszystko znowu nabrało sensu. 
Producentem twoich dwóch pierw‑
szych płyt był Bogdan Kondracki 
i musiał robić to dobrze, skoro od‑
niosły tak wielki sukces. Nie zdecy‑
dowałeś się jednak kontynuować tej 
współpracy. Uznałeś, że jej formuła 
się wyczerpała? 
Na pewno nie. Jestem ciekawy, jak 
brzmiałaby moja trzecia płyta, gdyby‑
śmy zrobili ją razem i jestem pewien, 
że kiedyś znowu wpadniemy na po‑
mysł, żeby spróbować coś zrobić. Nasza 
współpraca zawsze przebiegała spraw‑
nie, intuicyjnie i dawała nam mnóstwo 
frajdy. Czasem jednak warto sprawdzić 
inne rozwiązania.

Uznałem, że tym razem powinie‑
nem spróbować nagrać płytę z kimś in‑
nym, że to może zmienić moje podej‑
ście do muzyki. Bardzo szybko okazało 
się, że przeczucie mnie nie myliło. Już po 
pierwszych spotkaniach z Bartkiem czu‑
łem się, jakbym miał znowu debiutować. 
To było bardzo ekscytujące i rozwijające 
doświadczenie.

Nauczyłem się wielu nowych rzeczy 
i myślę, że dzięki temu jestem teraz lep‑
szym wokalistą i lepszym tekściarzem. 
Słyszałem, że wybrałeś Bartka, bo 
podobała ci się „Granda” Moniki 
Brodki i solowy debiut Artura Rojka, 
ale twój album tamtych nie przypo‑
mina. 
Na początku naszej współpracy Bar‑
tek powiedział, że chciałby zrobić prze‑
bojową płytę. Twierdził, że bardziej za‑
skakujące będzie, jeśli zrobię kilka przy‑
jemnych, chwytliwych piosenek, niż 
gdybym próbował sił w muzyce alterna‑
tywnej. Ja też uznałem zrobienie dobrej 
popowej płyty za dużo większe wyzwa‑
nie i chciałem się z nim zmierzyć.

Powiem ci jednak, że choć byłem 
bardzo nakręcony na współpracę z Bart‑
kiem, nasze pierwsze spotkania nie były 
pokazem fajerwerków. Ten tydzień, 
który spędziliśmy na Mazurach był 
spoko, ale nie zrobiliśmy tam niczego, co 
sprawiłoby, żebym poczuł totalną siłę. 
Minęły kolejne trzy miesiące, zanim tra‑
filiśmy na właściwy tor. W międzyczasie 
zacząłem się nawet zastanawiać, czy to 
na pewno dobry pomysł, żeby pracować 
tylko z Bartkiem, czy może warto byłoby 
część materiału zrobić z kimś innym.

Były wątpliwości, ale kiedy skończy‑
liśmy jeden z pierwszych utworów, kon‑
kretnie „Najnowszy klip”, nastąpił prze‑
łom. Było mi wstyd, że zwątpiłem w tę 
współpracę i już byłem pewien, że chcę 
tę płytę nagrać tylko z Bartkiem i że bę‑
dzie genialna. Niewiele później powstał 
„Małomiasteczkowy”. 

Utwór, który zachwycił nie tylko 
mieszkańców małych miast, ale 
który też niewiele mówi o tej płycie, 
choć dał jej tytuł. Cały materiał nie 
jest aż tak żwawy. 
To najbardziej intensywny utwór na 
płycie, ale kiedy go wypuszczaliśmy 
cały materiał nie był jeszcze gotowy 
i myślałem, że może pojawią się inne, 
równie mocne momenty. Myślałem, że 
jeśli „Małomiasteczkowy” się spodoba, 
jego sukces jakoś na nas wpłynie, ale 
tak się nie stało.

Dobre reakcje na tę piosenkę dały 
nam jednak dużo pozytywnej energii, 
więc nie były bez znaczenia – ale nie 
zmieniły naszego pomysłu na ten al‑
bum. 
Przejdźmy do podstawowych róż‑
nic: większy jest nacisk na rytm, wię‑
cej syntezatorów, jeszcze więcej fal‑
setów…
Sądzę, że dużo mniej popisuję się wo‑
kalnie niż na poprzednich płytach. Sku‑
piam się na treści, na tym, żeby prze‑
kazać emocje. To oczywiście zawsze 
miało znaczenie, ale tym razem od‑
bywa się bez wyżyłowanych wokali, 
bez pokazywania, jak wysoko, albo jak 
nisko potrafię zaśpiewać. Tym razem 
bardziej skupiłem się na tym, o czym 
śpiewam, niż na tym, w jaki sposób to 
robię. Dałem sobie dużo swobody, nie 
miałem napinki, że to musi być idealne. 
Zresztą, Bartek pilnował tych wszyst‑
kich szczegółów.

Co do aranżacji, masz rację – więk‑
szość rzeczy jest syntetyczna, a żywe 
instrumenty, nawet jeśli się pojawiają, 
brzmią tak, że mogą być pomylone z syn‑
tezatorem. Taki był pomysł. Jeśli chodzi 
o instrumentarium, chcieliśmy nawiązać 
do tego, co dzieje się na świecie.
W Warszawie nie patrzą na ciebie 
spode łba przez „Małomiasteczko‑
wego”? My tu ci daliśmy możliwości, 
przyjęliśmy jak swojego, a ty tak się 
odpłacasz?
Zdarzyły się pojedyncze emocjonalne 
reakcje. Ktoś zdenerwowany sugero‑
wał, że obrażam mieszkańców War‑
szawy. Zwykle towarzyszyła temu in‑
terpretacja zupełnie inna od tego, co ja 
widziałem w tekście.

Pisałem o ludziach, którzy przyjeż‑
dżają do Warszawy i starają się być bar‑
dziej warszawscy od tych, którzy z War‑
szawy pochodzą. O tych, którzy zapo‑
minają o swoich korzeniach i przejmują 
tempo, które nie jest dla małomiastecz‑
kowych ludzi naturalne.

Poza tym tekst utworu odnosi 
się do moich cech charakteru. Jestem 
gościem, który lubi siedzieć w domu, 
w nim czuję się fajnie i bezpiecznie. Lu‑
bię przebywać z ludźmi, ale niekoniecz‑
nie na imprezach. Nie jara mnie me‑
lanż, szczególnie taki, który trwa sześć 
dni w tygodniu. Może zresztą trochę 
zazdroszczę tym, którzy tak się bawią. 
Część mnie pewnie chciałaby być tak 
wyluzowana i młoda, nie myśleć o kon‑
sekwencjach…

„Małomiasteczkowy” jest więc teks‑
tem o mnie i o moich rówieśnikach, 
o pewnych cechach charakteru, a nie‑
koniecznie o konkretnym mieście i jego 
mieszkańcach.
„Nie robię zdjęcia / Nie podpiszę to‑
bie płyt”, „Staję się potworem” – to 

„Trofea”. Utwór, który można odczy‑
tać jako skargę na popularność. 
Nie mogę powiedzieć, żeby popu‑
larność była problemem, ale nie ma 
co ukrywać – ten temat jest obecny 
w moim życiu i czasem wiąże się z nie‑
komfortowymi sytuacjami. Tym teks‑
tem nie mówię jednak ludziom „dajcie 
mi spokój”, ale: „zobaczcie, jak to wy‑
gląda z mojej perspektywy”. Potrze‑
bowałem oczyszczenia, a w piosence 
mogę sobie pozwolić na to, żeby po‑
wiedzieć coś mocniej, niż na przykład 
w wywiadzie.

Ostrzegam jednak przed zbyt do‑
słownym odczytywaniem tekstów. 
W tym samym utworze padają słowa: 
„jeszcze kilka przyjemnych płyt i wyjadę 
w końcu stąd” – a tego nigdy nie miałem 
w planach, nie mam zamiaru wyjeżdżać.  
Bardzo podoba mi się zamykająca al‑
bum „Matylda”, ale muszę zauważyć, 
że w tekście pojawia się gloryfikacja 
przemocy. Teraz ja będę udawał obu‑
rzonego, a ty się tłumacz…

 W jednym zdaniu wydaje się, że to 
gloryfikacja przemocy, ale już w następ‑
nym jest do tego komentarz – przecież 
doskonale wiem, że przemoc tak na‑
prawdę oznacza słabość. Ale tekst rze‑
czywiście opowiada o takim momen‑
cie, w którym nie masz już sił na po‑
prawność polityczną i chciałbyś walnąć 
kogoś, kto cię denerwuje.

Oczywiście nie byłbym w stanie ude‑
rzyć drugiego człowieka, moja wrażli‑
wość na to nie pozwala. Mam nadzieję, 
że ominą mnie w życiu sytuacje, w któ‑
rych takie zachowanie jest koniecznoś‑
cią – na przykład obrona kogoś bli‑
skiego. 
W twoich tekstach niemało jest hu‑
moru, ale niekoniecznie podanego 
wprost, nie śpiewasz dowcipów. Po‑
dobnie bywa z wywiadami czy sce‑
niczną konferansjerką – lubisz hu‑
mor, który nie wszyscy chwytają 
w lot.
To prawda. Korzystam z takich środków 
humorystycznych, które mogą być nie‑
czytelne dla kogoś, kto nie porusza się 
na co dzień w tej konwencji.

Odpaliłem niedawno na YouTube 
jakiś filmik z mojego koncertu, na‑
grywany przez kogoś z publiczno‑
ści. W pewnej chwili zacząłem coś mó‑
wić między utworami i słychać wyraź‑
nie, że jakaś pani, raczej pozostająca 
pod wpływem alkoholu, komen‑
tuje: „Oeezuu, patrz, on znowu będzie 
pier**lił!” (śmiech) W pierwszym odru‑
chu mnie to zasmuciło. Zrozumiałem, 
że niektórych będą interesowały tylko 
piosenki, a nie to, co próbuję przekazać 
pomiędzy wierszami.

Ale czy to mnie zniechęca? Raczej 
nie. Humor Monty Pythona czy duetu 
Mann ‑Materna jest mi bardzo bliski, do 
tego dochodzą wpływy współczesnego 
zachodniego stand ‑upu. Powstaje miks‑
tura, która co prawda nie działa w każ‑
dym miejscu i każdym towarzystwie, ale 
się jej nie wyrzeknę. Na szczęście niektó‑
rzy już się przyzwyczaili. Mówię coś tro‑
chę śmiesznego, a trochę niezręcznego, 
ale oni machają ręką: „A, spoko, on jest 
taki dziwny. Na szczęście fajnie śpiewa”. 
(śmiech)

Adam Królikiewicz

DAWID PODSIADŁO

Na szczęście

fajnie 
śpiewa
– Czułem się jakbym znowu miał debiutować – mówi Da-
wid Podsiadło o współpracy z producentem Bartkiem 
Dziedzicem, która pomogła mu wymyślić się na nowo. 
Powstał album „Małomiasteczkowy”, materiał zaskaku-
jący, nowoczesny, czasem taneczny, to znów skłania-
jący do zadumy. Rozmawiamy o okolicznościach po-
wstania płyty, polskich tekstach i specyficznym poczu-
ciu humoru Dawida.

fot. Jacek Kołodziejski
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Korpoczłowieku

ratuj świat!
Chłodno, mokro i korki jeszcze większe. Stojąc w sznureczku na Domaniewskiej z czułoś‑
cią wspominasz urlop, wakacje. Lato tego roku było cieplejsze niż zwykle, nawet w Bał‑
tyku dało się wykąpać. A tymczasem światowe media biją na alarm w sprawie klimatu. 
Ty też możesz zrobić coś w tej sprawie.

Od kilku tygodni furorę na 
Twitterze robią wpisy i filmiki 
młodej szwedki, Grety, która 
rozpoczęła strajk szkolny 
w obronie klimatu i przeciw od‑
bieraniu następnym pokole‑
niom przyszłości. Na Facebo‑
oku co chwila pojawiają się 
siejące grozę wpisy o postępu‑
jących zmianach klimatu, które, 
jak myślimy, nas nie dotyczą – 
ale czy na pewno?

Zarówno niesamowicie cie‑
płe europejskie lato, skutkujące 
olbrzymimi pożarami w Gre‑
cji i Szwecji, jak i ostatnie po‑
tężne tajfuny w Azji, są efektem 
zmian klimatu, których na co 
dzień nie dostrzegamy gołym 

okiem, a które stale, stopniowo 
postępują. W tempie ekspreso‑
wym zbliżamy się do momentu 
gdy, mówiąc kolokwialnie, 
„przeciągniemy strunę” i kon‑
sekwencje dotkną nas wszyst‑
kich. Oprócz wymienionych 
skutków pogodowych, czekają 
nas podwyżki cen prądu, żyw‑
ności i paliwa.

Wszyscy mamy wpływ
Zapewne zastanawiacie się 
czy my, zwykli ludzie, możemy 
coś zrobić? Przecież nie mamy 
władzy politycznej, ani potęż‑
nych koneksji. Niemniej – po‑
mimo tego, co się nam wpaja – 
my, szaraczki, mamy ogromny 

wpływ na otaczającą nas rze‑
czywistość.

Jak w takim razie ratować 
świat? Najprościej jak się tylko 
da, czyli zaczynając od siebie. 
Na początek wystarczy kilka 
prostych kroków, które, choć 
wydają się drobne, mogą przy‑
nieść bardzo dobry efekt.

Podpisz petycję
Od czego zacząć? Rzeczą, którą 
można zrobić w zasadzie od 
razu, z kanapy, jest podpisanie 
petycji w sprawie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, 
budowy największego bloku 
węglowego w Europie – Ostro‑
łęki C, zaprzestania chowu prze‑

mysłowego zwierząt, czy też 
walki ze smogiem. Czytajmy, 
edukujmy się, śledźmy co się 
dzieje, bo kto ma informacje, ten 
ma władzę.

Zmniejsz 
zużycie chemii
Dalsze kroki sugeruję skiero‑
wać do łazienki, gdzie możesz 
sprawdzić, ile masz kosmety‑
ków, środków czystości i sze‑
roko pojętej chemii gospodar‑
czej. Wszystko to, oprócz tego, 
że zawiera elementy całej tab‑
licy Mendelejewa, jest opako‑
wane w plastik, który dosłownie 
zalewa nas zewsząd. Świetną 
alternatywą są kosmetyki na‑
turalne i biodegradowalne. 
Oprócz wspierania środowiska 
i małych firm, możemy zaopa‑
trzyć się w towar dostosowany 
do naszych indywidualnych po‑
trzeb, a to wszystko ręcznie za‑
pakowane w przyjazne naturze 
opakowanie.

Zrezygnuj 
z nadmiaru plastiku
Wszechpanująca „plastikoza” to 
jedna z chorób XXI wieku: plasti‑
kowe słomki, torebki i sztućce to 
nasza codzienność. Nawet wa‑
rzywa są pakowane w folię! Jed‑
nak nie musimy się temu pod‑
dawać – zabierzmy na zakupy 
torbę wielokrotnego użytku, 
nie pakujmy wszystkiego w sia‑
teczki a w kawiarni zrezygnujmy 
z niepotrzebnego plastiku – jak 
słomka czy kubek.

Idąc na siłownię czy trening 
zrezygnujmy z wody butelko‑
wanej, zaopatrzmy się w bu‑
telkę z filtrem węglowym. Cho‑
ciaż akurat w Warszawie jakość 
wody kranowej jest bardzo do‑
bra i z powodzeniem nadaje się 
ona do picia bez dodatkowego 
filtrowania.

Wymienione wyżej przy‑
kłady mogą wydawać się try‑
wialne, ale przemnożone przez 
dzienną ilość klientów skle‑
pów, pokazują z jaką skalą się 
mierzymy. Podejście Zero Wa‑
ste to nie tylko modny ruch, ale 
zmiana naszych przyzwyczajeń 
i nawyków owocująca zmniej‑
szeniem ilości generowanych 
przez nas śmieci.

Ogranicz 
spożycie mięsa
Jednak prawdziwa zmiana na‑
szego życia może zacząć się 
w kuchni. Możemy jej dokonać 
decydując się na dietę wegeta‑
riańską lub wegańską. Już samo 
ograniczenie spożywania mięsa, 
nabiału i jaj wpłynie znacząco na 
poprawę naszego zdrowia oraz... 
kondycji środowiska. Przemy‑
słowa hodowla zwierząt ozna‑
cza jedną z największych emisji 
gazów cieplarnianych do atmo‑
sfery i ogromne zużycie wody. 
Zmniejszając popyt wywieramy 
realny wpływ na producentów, 
przez co spada podaż.

Podejmując decyzję o zmia‑
nie sposobu żywienia, nie tylko 
oszczędzimy cierpień zwierzę‑

tom, ale także bardzo skorzy‑
stamy ekonomicznie i zdro‑
wotnie. Na pierwszy rzut oka 
wydaje się, że to byłaby rewolu‑
cyjna zmiana w życiu, ale prze‑
cież obecnie każdy „pan ka‑
napka” oferuje opcje wege. 
Półki w hipermarketach ugi‑
nają się od produktów dla rośli‑
nożerców, a i knajp wegańskich 
też nie brakuje. Nie ucierpi więc 
takze nasze życie towarzyskie. 
Otworzymy się na nowe dozna‑
nia i smaki.

Zbyt proste by mogło być 
prawdziwe? Otóż „wybory kon‑
sumenckie” to potężna broń – 
dowodem na to jest chociażby 
wycofywanie się sklepów ze 
sprzedaży jajek z chowu klatko‑
wego, popularnych „trójek”.

Jest nas więcej 
i mamy moc
Choć faktem jest, że aby uchro‑
nić planetę potrzeba szeroko za‑
krojonych działań, to warto pa‑
miętać, że każda rewolucja za‑
czyna się w naszych głowach. 
Jest cała masa takich osób jak 
my, które nie wiedziały jak za‑
cząć, lub sądziły, że same nic nie 
wskórają. Jednak wystarczy, że 
zaczniemy wprowadzać w ży‑
cie te małe zmiany i będziemy 
o tym dyskutować ze znajo‑
mymi, a przekonamy się, że jest 
nas dużo więcej i bez większego 
trudu możemy zrobić coś szale‑
nie ważnego.

Karolina Woźniak

Jak w takim razie ratować świat? 
Najprościej jak się tylko da, 
czyli zaczynając od siebie. 

fot. Pixabay
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Co czwarty wypadek dro‑
gowy jest spowodowany 
używaniem telefonu – za‑
równo przez kierowcę, jak 
i pieszego. Statystyki są 
bezlitosne. Niemożność 
oderwania się od przenoś‑
nego ekranu prowadzi do 
tragedii. Wszyscy o tym 
wiemy, wszyscy potępiamy 
podobne zachowania i… 
wszyscy je powielamy.

A wszystko przez FOMO (ang. 
Fear of Missing Out), czyli przej‑
mujący strach przed tym, że coś 
nas ominie. Ogarnięci lękiem 
przed nienadążaniem, kompul‑
sywnie sprawdzamy swoje pro‑
file na portalach społecznoś‑
ciowych i skrzynkę mailową, 
nieustannie czytamy wiadomo‑

ści, wykonujemy połączenia. 
W świecie ciągłego pędu nie 
ma chwili do stracenia. Tu i te‑
raz może dziać się coś, czego nie 
wolno nam przegapić. 

Smartfon – zbawienie 
czy przekleństwo?
Społeczny niepokój znany pod 
nazwą FOMO pierwszy raz został 
opisany już w 1996 roku. Zauwa‑
żył i zbadał ten fenomen doktor 
Dan Herman, specjalista od mar‑
ketingu. Najpewniej nie spo‑
dziewał się, jakie konotacje jego 
odkrycie będzie miało dzisiaj, 
ponad dwadzieścia lat później.

Rozwój technologii i jej do‑
stępność sprawiły, że posia‑
danie własnego telefonu już 
dawno nie jest niczym niezwy‑
kłym. Z danych na 2018 rok wy‑
nika, że 2,5 miliarda ludzi na 

świecie używa smartfonów. 
I robi to często w sposób nieod‑
powiedzialny.

XXI wiek to dla ludzkości czas 
przełomowy. Postęp jeszcze ni‑
gdy nie był tak intensywny. Jed‑
nym z jego znaków rozpoznaw‑
czych jest powszechny dostęp 
do dóbr niedawno jeszcze uzna‑
wanych za luksusowe. Mamy 
więcej pieniędzy i większe moż‑
liwości. Ogromny wybór atrak‑
cji sprawia, że ciężko nam się 
zdecydować na jeden styl ży‑
cia, jedno wydarzenie, jedną po‑
dróż. Za wszelką cenę chcemy 
„być na czasie” – walczymy o uz‑
nanie wśród milionów ludzi.

Nie wyobrażamy sobie więc 
życia bez stałego dostępu do 
sieci. To on umożliwia nam śle‑
dzenie trendów, analizowanie 
wydarzeń i kreowanie swojego 
medialnego „ja”. Gdyż dziś to, 
kim jesteśmy, jest w dużej mierze 
zdefiniowane przez to, jak wyglą‑
damy w internecie. A im częściej 
tam jesteśmy i im atrakcyjniejsze 
są nasze zachowania, tym więk‑
sza sława, więcej polubień i in‑
tensywniejsza satysfakcja.

Lęk przed przegapieniem
Wszystko to prowadzi do FOMO 
– strachu przed tym, że coś nam 
umknie, że gdzieś nas zabrak‑

nie. I budowana przez lata repu‑
tacja „modnych” legnie w gru‑
zach. Uzależniamy się od „bycia 
na czasie” i nie umiemy pogo‑
dzić się z tym, że nie da się być 
każdym i robić wszystkiego. To, 
co pokazujemy i co oglądamy, 
ma być substytutem prawdzi‑
wego życia, na które – w pogoni 
za lepszymi zarobkami – nie 
mamy zwykle czasu. 

Ciągle się boimy, że coś tra‑
cimy – najlepszą w mieście im‑
prezę, rozmowę, która otworzy 
drzwi do kariery, wydarzenie, 
o którym wszyscy będą rozma‑
wiać. Nie możemy sobie więc 
pozwolić na chwilę wahania. 
Im więcej widzisz, tym bardziej 
na czasie jesteś. A gdzie dzisiaj 
oglądamy świat i poznajemy 
ludzi, jak nie właśnie w sieci? 
Uprawiamy – pozbawiony sek‑
sualnej konotacji – voyeurism. 
A naszą dziurką od klucza stał 
się telefon.

Spragnieni wojen
O FOMO mówi się także jako 
o uzależnieniu od dostępu do 
informacji. Wiąże się on nie 
tylko z nadążaniem za modnymi 
knajpkami i imprezami, ale też 
z ciągłą potrzebą aktualizowa‑
nia swojej wiedzy o świecie. Od‑
kąd w 1991 roku mogliśmy obej‑

rzeć wojnę na żywo (stacja CNN 
pierwszy raz w historii pokazała 
wtedy obrazy z wojny w Zatoce 
Perskiej), nasz apetyt na newsy 
tylko rósł. Dziś wojna na ekra‑
nie już nie zaskakuje. Kamery re‑
porterów z całego świata skie‑
rowane są na wszystkie krwawe 
konflikty. Robi się coraz mocniej, 
coraz okrutniej, coraz aktualniej.

Taki stały, niczym nieograni‑
czony dostęp do informacji spra‑
wia, że każdy przejaw niewiedzy 
staje się piętnem na intelekcie. 
Nie możemy niczego przega‑
pić i przyznać się do żadnego 
opóźnienia w dostępie do wia‑
domości – przecież stale nosimy 
przy sobie ekran, który w każdej 
chwili jest w stanie nas przenieść 
w dowolny zakamarek globu. 
FOMO ma tutaj pole do popisu. 
„Wmawia nam”, że opóźnie‑
nie w sprawdzaniu newsów ze 
świata może się dla nas źle skoń‑
czyć. Wizerunkowa katastrofa 
czyha za rogiem.

Czy istnieje złoty środek?
Od wypadków samochodo‑
wych, przez paniczny lęk przed 
wykluczeniem, aż do strachu 
o własną reputację i poziom 
wiedzy – nieustanne używa‑
nie smartfonów ma różne, czę‑
sto niebezpieczne skutki. Zda‑

niem psychologów, FOMO wiąże 
się z głęboko zakorzenioną po‑
trzebą akceptacji. Dlatego mu‑
simy ciągle sprawdzać, czy właś‑
nie nie omija nas wielka szansa. 
Telefon staje ograniczeniem, 
które dobrowolnie narzucamy 
na własną wolność.

„Należy przestać przykła‑
dać tyle wagi do tego, co i jak ro‑
bią ludzie wokół nas” – to rada, 
którą łatwo dać, ale za którą 
ciężko podążać, bo doświad‑
czenie tego, co robią inni, jest 
dziś wyjątkowo silne; większość 
z nas zdaje się przykładać wielką 
wagę do swojego statusu. A to 
dlatego, że dostęp do wielu cen‑
nych rzeczy w życiu jest otwarty 
tylko dla tych, którzy radzą so‑
bie lepiej od rówieśników.

Nie zmienia to jednak faktu, 
że takie społeczne porównania 
są zgubne dla naszego poczucia 
spełnienia i naszej samooceny 
– pisze w swojej książce profe‑
sor Barry Schwartz, amerykań‑
ski psycholog. I niczego nie do‑
radza. Bo w świecie nieograni‑
czonych możliwości nie sposób 
nie porównywać się do innych. 
Kluczem do sukcesu jest znale‑
zienie złotego środka – a ten dla 
każdego jest zupełnie inny.

Katarzyna Sudoł

FOMO,
czyli dlaczego 
boimy się odłożyć 
telefon
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Jeszcze w czasie studiów pod‑
jął Pan pracę w jednej z naj‑
większych korporacji finanso‑
wych świata – w State Street 
Banku. Dlaczego po trzech 
latach zdecydował się Pan 
odejść?
Kacper Kiedrowski: Studiu‑
jąc na Wydziale Ekonomicz‑
nym Uniwersytetu Gdańskiego, 
na kierunku finanse w przed‑
siębiorstwach, zdecydowałem, 
że spróbuję szczęścia w korpo‑
racji. Wiedziałem, że powstały 
w 1792 roku w Bostonie „Stejt” 
(State Street Bank) uchodzi za 
największego dostawcę usług 
finansowych dla inwestorów in‑
stytucjonalnych na świecie. Po‑
myślałem, że jeśli uda mi się do 
niego dostać, będzie to świetny 
początek mojej kariery zawo‑
dowej. I faktycznie – udało się. 
Praca ta nie okazała się jednak 
spełnieniem moich zawodo‑
wych marzeń.
Było tak źle?
Dla mnie – owszem. Bo błyska‑
wicznie zdałem sobie sprawę, że 
praca trybika w ogromnej ma‑
szynie kompletnie mi nie odpo‑
wiada. Już pierwszego dnia zro‑
zumiałem, że to nie dla mnie, że 
muszę przejść na swoje. W su‑
mie jednak zostałem tam jesz‑
cze trzy lata, do zakończenia 
studiów.
Trzy lata stracone?
Nie, nie odbieram tego tak. Nie 
żałuję tego czasu, a nawet po‑
lecam podobne doświadczenie 
wszystkim studentom. Praca 
w korporacji to świetny sposób 
na rozpoczęcie kariery. Uczy 
funkcjonować w zespole i ra‑
dzić sobie w sytuacjach streso‑

wych. Poza tym niesie ze sobą 
dużo plusów – stała pensja, pre‑
mie, benefity, prywatna opieka 
medyczna, indywidualny plan 
emerytalny, niekiedy możliwość 
pracy z domu. Dlatego wielu lu‑
dziom ciężko zrezygnować z tak 
komfortowej posady.
Pana ten komfort jakoś nie 
przekonał.
Bo codziennie odnosiłem wra‑
żenie, że ktoś źle zarządza moim 
czasem. Przydzielane mi zada‑
nia spokojnie byłem w stanie 
zrealizować w ciągu pięciu go‑
dzin, ale czas pracy miałem oś‑
miogodzinny, więc aby móc 
opuścić pokład, kolejne trzy mu‑
siałem przesiedzieć bezczynnie 
przy biurku. Jako zwykły pra‑

cownik nie miałem też możli‑
wości wdrażania usprawnień, 
nawet w moich codziennych 
czynnościach. Ze względu na 
ogromną liczbę procedur i wy‑
jątkowo wysoki stopień korpo‑
racyjnej biurokracji, zainicjowa‑
nie nawet najprostszej zmiany 
w procesie było niczym walka 
z wiatrakami.
Myśląc o ucieczce z korpo, 
miał Pan już jakiś pomysł na 
siebie?
Praktycznie od kiedy pamię‑
tam, chciałem być właścicielem 
firmy i działać pod swoim szyl‑
dem – robiąc coś, co lubię. A po‑
nieważ głównie ciągnęło mnie 
do komputera – już jako kilkula‑
tek tworzyłem pierwsze strony 
internetowe – moje wyobraże‑
nia o własnym biznesie oscylo‑
wały właśnie wokół tej tematyki. 
Po dwóch, ciągnących się w nie‑
skończoność latach w Stejcie, 
awansowałem, obroniłem ty‑
tuł magistra i zacząłem poważ‑
nie myśleć o założeniu swojej 
firmy. Cel miałem jasny – chcia‑
łem wspierać organizacje w za‑
istnieniu w świecie online. Kilka 
miesięcy później poszedłem za 
ciosem i rozpocząłem solową 
działalność.
Pod szyldem BrandTailors po‑
wstała...?
Agencja reklamowa, która zaj‑
muje się przede wszystkim od‑
świeżaniem wizerunku firm 
i zwiększaniem ich rozpozna‑
walności w sieci.
Pana pierwszymi klientami 
byli najbliżsi znajomi?
Tak. Wizerunek ich firm w inter‑
necie był zaniedbany, jednak 
oni nie przywiązywali do tego 

większej wagi, uważając, że to 
nie jest dla nich sprawa priory‑
tetowa. Nie zamierzali w to in‑
westować. Zaproponowałem, 
że za darmo opracuję dla nich 
nowoczesną identyfikację wi‑
zualną wraz z nowymi logoty‑
pami, przerobię i wypozycjo‑
nuję przestarzałe strony inter‑
netowe oraz zadbam o aktywną 
obecność ich marek w mediach 
społecznościowych. Umówili‑
śmy się, że jeżeli uda mi się zna‑
leźć dla nich klientów w sieci – 
w co nie wierzyli – polecą moje 
usługi firmom, z którymi współ‑
pracują. Oczywiście udało się. 
Ruch na stronach www ich firm 
wzrósł średnio o 700 proc., mo‑
gli więc rozpocząć sprzedaż 
swoich produktów przez inter‑
net.

Obecnie marki moich znajo‑
mych cieszą się renomą w sieci, 
a profesjonalny wizerunek ich 
firm zachęca potencjalnych od‑
biorców do zakupu produktów, 
które oferują. Ja natomiast po‑
zyskałem nowych klientów do 
wdrażania rozwiązań wizerun‑
kowych i maksymalizujących 
obecność firm w świecie online. 
Mogłem więc ruszyć z rozwo‑
jem swojego biznesu.
Doświadczenie korporacyjne 
przydaje się Panu w obecnej 
pracy?
Najbardziej wartościowe oka‑
zały się dla mnie umiejętność 
priorytetyzacji, dyscyplina 
pracy oraz delegowanie za‑
dań. W korpo nauczyłem się, 
żeby nie starać się robić wszyst‑
kiego samemu, bo to zwyczaj‑
nie nieopłacalne – zarówno pod 
względem czasowym, jak i efek‑

tywnościowym. Dziś więc, co 
tylko mogę zlecić innym, zle‑
cam, sam zaś zajmuję się tym, co 
najistotniejsze.
Jak po odejściu z korpo wy‑
gląda Pana bilans zysków 
i strat?
Zyskałem poczucie wolności. 
W końcu lubię poniedziałki! Ba, 
wręcz nie mogę się ich docze‑
kać. Sam ustalam sobie zada‑
nia i tempo ich wykonywania. 
Poznaję dużo nowych, głównie 
młodych przedsiębiorców i bar‑
dzo cenię sobie kontakty z nimi. 
Utraciłem natomiast prawo do 
urlopu i stabilność wynagro‑
dzenia, które regularnie co mie‑
siąc wpływało na moje konto. 
Mam swoją firmę ale nie mam 
stałej pensji. Mam natomiast 
przychody i koszty oraz trafne 
i mniej trafne inwestycje. To, jaki 
będzie wynik, zależy wyłącznie 
od moich decyzji.
Zmiana w życiu zawodo‑
wym pociągnęła za sobą inne 
zmiany?
Pierwotnie zakładałem, że po 
rzuceniu etatu i rozpoczęciu 
własnej działalności będę miał 
więcej czasu dla rodziny, zna‑
jomych i siebie. Rzeczywistość 
szybko zweryfikowała te wizje. 
Dziś czasu wolnego nie mam 
prawie wcale, ale czy mnie to 
martwi? Moja praca jest doce‑
niana, robię to, co lubię, nie‑
ustannie się rozwijam. Mam 
poczucie, że dobrze wybrałem 
i z pewnością tego wyboru nie 
żałuję.
Nigdy więcej korpo?
Jeżeli w przyszłości miałbym 
jeszcze wrócić na etat, prawdo‑
podobnie nie wybrałbym już 
korporacji, lecz raczej mniej‑
szą firmę lub spółkę, w których 
miałbym realny wpływ na spo‑

sób wykonywania codziennych 
zadań – bez konieczności inge‑
rowania w tony procedur.
Co zatem dalej? BrandTailors 
będzie rósł w siłę?
Obecnie pracujemy nad wyko‑
rzystaniem potencjału Insta‑
grama w odniesieniu do małych 
i średnich biznesów. Chcemy 
sprawić, by konserwatywne 
firmy przestały bać się nowości 
i zaczęły podążać za trendami. 
Dwa miesiące po założeniu 
agencji reklamowej postanowi‑
liśmy wyspecjalizować się w do‑
cieraniu na Instagramie do no‑
wych odbiorców firm, z którymi 
współpracujemy.

Stworzyliśmy w tym celu wy‑
promujemy.com – platformę do 
automatyzacji profili na Insta‑
gramie i docierania do nowych 
odbiorców. Obecnie z usług wy‑
promujemy.com korzysta po‑
nad 70 klientów z Polski i z za‑
granicy, dlatego moim głów‑
nym celem biznesowym jest 
teraz zbudowanie większego 
zespołu i dopracowywanie al‑
gorytmu, na którym opiera się 
platforma, by jeszcze skutecz‑
niej odnajdował on potencjal‑
nych klientów. Nie sądzę jed‑
nak, że moja kariera biznesowa 
zakończy się na BrandTailors. 
Lubię podążać za trendami 
i wskazywać firmom możliwo‑
ści ich wykorzystania, ale lubię 
też zmiany i uczenie się nowych 
rzeczy, dlatego nie chciałbym 
zajmować się jedną dziedziną 
dłużej niż kilka lat.

Sądzę, że moim następnym 
przedsięwzięciem będzie druk 
reklamowy na potrzeby firm. 
A potem? Kto wie, na pewno coś 
wymyślę!

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

Teraz lubię poniedziałki
Jeśli mam być trybikiem w maszynie, niech ta maszyna przynajmniej należy do mnie – mówi Kacper Kiedrowski, CEO 
agencji reklamowej BrandTailors.
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W latach 60. ubiegłego wieku Kluc‑
khohn i Strodtbeck zajęli się bada‑
niem psyche w kontekście komuni‑
kacji międzykulturowej. W rezultacie 
wyodrębnili kilka wymiarów kultury. 
Za pomocą jednego z nich określono 
naturę ludzką pod kątem etyczno‑
‑moralnym. Zaobserwowano wpływ 
wyznania (bądź ateizmu) na podstawę 
jestestwa. Co ma więc wspólnego reli‑
gia z komunikacją w biznesie? Wierzę, 
że wiele.

A oto „faktura sumienia” 
kultury ukraińskiej i czeskiej.
Na Ukrainie do 80 proc. obywateli jest 
prawosławna. Prawosławie zakłada, 

że istota ludzka jest omylna i błądząca, 
a wiele dylematów natury etyczno‑
‑moralnej pozostawia do rozwiąza‑
nia na poziomie indywidualnym. Koś‑
ciół prawosławny nie uznaje prymatu 
i nieomylności papieża. Ukraińcy wy‑
dają się więc pogodzeni z niedosko‑
nałościami natury ludzkiej i zazwy‑
czaj nie kupują szlachetnych ideałów, 
na których mieliby wbić do nieba bez 
kolejki. 

Około 70 proc. obywateli Czech 
deklaruje nieprzynależność do ja‑
kiejkolwiek z grup wyznaniowych, 
co oznacza, że jest to jeden z najbar‑
dziej ateistycznych krajów na świe‑
cie. Czeski ateizm jest schłodzony i się 

nie pieni. Nastroje antyklerykalne są 
mniej agresywne niż w krajach ka‑
tolickiej większości. Benjamin Ku‑
ras (czeski dramaturg), powiedział, że 
Czesi chcą, by wszyscy byli zadowo‑
leni i zgodni. Wygląda więc na to, że 
nasi południowi sąsiedzi są racjonalni 
i stronią od konfliktów.

Przeważająca 
część Ukraińców pracuje 
w sektorze usług. 
Z czego to wynika?

Kultura Ukrainy jest jedną z najbar‑
dziej hierarchicznych na świecie (Hof‑
stede). Akceptuje się w niej nierówno 
ulokowaną władzę. Zobowiązania 
wpisane są w funkcje bądź cechy, ja‑
kie ktoś posiada: pracownik/szef, 
mężczyzna/kobieta. Tak więc Ukra‑
inki i Ukraińcy przybywający do pracy 
w Polsce podejmują się zwykle ste‑
reotypowych prac fizycznych. Rzecz 
jasna znajomość języka polskiego 
przekłada się też na swobodę w obra‑
niu kariery.

Zarzut dyskryminacji kobiet czy 
osób starszych na Ukrainie wciąż wy‑
wołuje reakcje podobne do reakcji 
na „skowyt” piłowanego styropianu. 
Mówi się, że nierówności społeczne 
były, są i będą. Jednocześnie Ukraińcy 
nie narzekają na swój los tak często, 
jak Polacy — co pewnie dla wielu z nas 
jest powodem do niezadowolenia.

Co robić: 
  Wyraźnie określcie oczekiwania 

i role we wspólnym przedsięwzię‑
ciu. Pamiętaj też, że poczucie włas‑
ności i samodzielnego działania nie 
są wpajane na Ukrainie.

 Podejmując decyzje o szerokim polu 
rażenia, bierz pod uwagę zdanie ze‑
społu. Wśród Ukraińców dominuje 
poczucie grupowej odpowiedzial‑
ności, bo to kultura mniej indywidu‑
alistyczna niż polska czy czeska.

  Biznesowe spotkanie potwierdź 
jeszcze dzień przed, gdyż plany 
mogą ulec zmianom.

 Zauważ, że folklor to nie wiocha.
 Wpadając do znajomych z Ukrainy, 

przygotuj swe trzewia na huczną 
biesiadę.

Niebawem wprowadzimy 
zmiany dotyczące współpracy z 
czeskimi pracownikami 
— jak przygotować się 
do rozmów?

Czeszki i Czesi są dumni z pragma‑
tycznego podejścia. Jest to kultura 
o orientacji długoterminowej, pa‑
trząca przed siebie i gotowa do‑
stosować się do zmiennych oko‑
liczności. Czesi chętnie inwestują 
w wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe. Warto więc zastanowić 
się i podkreślić to, co zyskają dzięki 
wprowadzanym zmianom.

Przemawiają do nich konkrety, fakty, 
przykłady, procesy i zastosowanie. Sku‑
tecznie usuwają z drogi przeszkody, ale 
źle znoszą wymuszanie szybkich decy‑
zji. Niechętnie okażą niezadowolenie, 
a rozczarowanie można wyczytać, gdy 
zaczynają owijać w bawełnę.

Co robić: 
 Nie pytaj innych o stan zdrowia lub 

zarobki.
 Na spotkanie wdzwaniaj się punktu‑

alnie. Przy obsuwie dłuższej niż 5 mi‑
nut, poproś o przełożenie spotkania.

 Wyraźny brak zaangażowania cze‑
skich partnerów w konwersację 
może oznaczać, że odpłynęliśmy 
za daleko od konkretów i znaleźli‑
śmy się w czeskim filmie.

  Nie pospieszaj, bo „náhla robota, 
zlá robota”.

  seznam.cz to najpopularniejszy 
portal z wiadomościami i wyszuki‑
warką — źródło wiedzy o sytuacji 
w kraju i nastrojach.

Skąd jestem...
Na koniec, zabawny epizod z życia 
wzięty. Pewien Anglik zapytał moją 
zasmuconą koleżankę:

– You cryin’?
Na co ona odparła:

– No, I am from Poland...
Miłego dnia!

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

„Cnotą”
czy
rozumem?
Nachylmy się nad ludzką naturą — w końcu listopad jest 
czasem refleksji.
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Wszyscy dobrze wiemy, że 
korpo ‑imprezy potrafią znisz‑
czyć nie tylko karierę zawo‑
dową, ale też bieżące relacje in‑
terpersonalne, a nawet całe ży‑
cie! Jak i dlaczego dochodzi do 
tych dramatów? Jak się przed 
nimi bronić i jak ich unikać?

Kumulacja 
błędów i wypaczeń
Kamil i Patryśka to była trzy lata 
temu nasza flagowa korpo‑
‑para. Byli w jawnym związku 
jakieś pięć miesięcy, pracując 
w tym samym biurze, na bar‑
dzo podobnych stanowiskach. 

W ogólnej opinii zespołu byli 
uważani za dobrą, zgraną i sta‑
bilną parkę. No ale – jak to bywa 
w przyrodzie – nic nie trwa 
wiecznie. Bo oto pewnego 
dnia nadeszła chwila próby, 
a mianowicie „korpo ‑gówno‑
‑festyn” z okazji finalizacji jed‑
nego z naszych większych pro‑
jektów. Choć w rzeczywistości 
owej finalizacji jeszcze formal‑
nie nie było, a podbicie ostat‑
niej pieczątki miało się dokonać 
za jakiś miesiąc, to – wiadomo, 
idiotyczna okazja, by się schlać 
lub straumatyzować zawsze się 
w zespole znajdzie.

Warto zaznaczyć, iż była to 
pierwsza tego typu impreza, na 
której Kamil i Patryśka zjawili się 
jako para. I to był błąd. Bo na po‑
czątku wszystko fajnie i spoko, 
weszli „na parkiet” około go‑
dziny 21. W ładnych strojach 
wieczorowych wyróżniali się 
mocno wśród randomowo 
odzianych kolegów i koleża‑
nek z pracy. Emanowała od nich 
ciepła, przyjazna aura „miło‑
ści”, zresztą klub też przyjemny 
i wszystko szło doskonale.

Jednak musiała nadejść go‑
dzina zero, gdy niektórzy za‑
czynali się już zbierać do ro‑

dzin i dzieci, a bezdzietni i wolni 
w swej wyraźnej nietrzeźwo‑
ści zabierali się za planowa‑
nie ciągu dalszego ostrej popi‑
jawy. Ostatecznie wyszło na to, 
że została grupka, w której zna‑
lazłem się i ja, i nasza szanowna 
parka. No i nasz pijany wodzi‑
rej Adrian, który zabrał nas… 
gdzie? Do tego popieprzonego 
klubu w centrum, który wszyscy 
znają, a nikt do niego nie chodzi, 
chyba że ironicznie, gdyż grają 
tam głównie disco polo. Wiecie, 
o którym mówię? Na pewno ko‑
jarzycie…

W tym disco ‑klubie im‑
preza rozkręciła się już na se‑
rio. Wpadliśmy na parkiet lekko 
po północy, a po pierwszej cała 
drużyna była konkretnie zro‑
biona. Nasza flagowa parka ba‑
wiła się jeszcze wtedy wspól‑
nie, nie spuszczając się wza‑
jemnie z oczu. Jednak już około 
wpół do drugiej zaszły małe 
zmiany w organizacji, gdyż Ka‑
mil chwycił za wódkę, która była 
dla niego już czwartym „gatun‑
kiem” alkoholu tego wieczoru – 
i nawalił się do stanu z lekka kry‑
tycznego. Konsekwencją była 
dla Kamila konieczność uda‑
nia się do toalety na czas bliżej 
nieokreślony. Więc on bytował 
sobie tam w stanie dramatycz‑
nym, a impreza toczyła się dalej.

Patryśka początkowo za‑
dawała się przejmować prze‑
dłużającą się nieobecnością 
swojego partnera. Jednak gdy 
z głośników wybuchły znane 
jej zapewne aż za dobrze słowa 
(i melodia – przede wszystkim), 
to zdrowie, i w ogóle osoba jej 
chłopaka, zeszły na dalszy plan. 

I ta piosenka, opowiada‑
jąca o preferencjach wokalisty 
względem 18‑calowych felg, tak 
przypadała Patryśce do gustu, 
że wybiegła na parkiet w obję‑
ciach naszego świetnego wo‑
dzireja Adriana. I wszystko by‑
łoby ok, gdyby nie finisz naszej 
imprezy.

Bo Adrian okazał się tak do‑
brym tancerzem, że po kilku‑
dziesięciu minutach, to on, a nie 
Kamil, wychodził z klubu w to‑

warzystwie Patryśki. Z kolei Ka‑
mil został około czwartej wynie‑
siony z toalety przez ochronę.

Nazajutrz, zamiast naszej 
parki, w pracy pojawiły się dwa 
wakaty. Na początku Patryska 
zrezygnowała z roboty, bo wy‑
szła na puszczalską, no i w tym 
samym dniu, acz troszkę póź‑
niej, swoją rezygnację złożył Ka‑
mil, który wyszedł na zachla‑
nego jelenia ‑przegrywa. I tak to 
się skończyło.

Jak uniknąć wpadki?
Powyższa historia należy do 
tych najostrzejszych, jakich by‑
łem świadkiem podczas oma‑
wianych korpo ‑imprezek. Nie‑
mniej nie byłem jeszcze na ta‑
kim „iwencie”, na którym nie 
doszłoby do żadnego przypału. 
I boli mnie to tym bardziej, że 
owych przypałów można spo‑
kojnie uniknąć, nawet jeśli jest 
się osobą typowo imprezową. 
Jak? Niech historia Patryśki i Ka‑
mila posłuży nam za przykład.

Po pierwsze – dieta!
Idziesz na imprezę, gdzie bę‑
dzie się grubo piło? Pamiętaj, 
że wcześniej twoim obowiąz‑
kiem jest zjedzenie czegoś tłu‑
stego. Przyjęcie około 40‑80 
gram tłuszczów przed wystar‑
towaniem na parkiet może ura‑
tować tobie życie.

Po drugie – planuj!
Przed rozpoczęciem „iwentu” 
wybierasz sobie maksymalnie 
dwa rodzaje alkoholi, jakie masz 
zamiar spożywać – w przypadku 
posiadania mocnej głowy. Gdy 
jesteś przeciętnym lub słabym 
zachlajmordą, wyznaczasz so‑
bie jeden rodzaj alkoholu oraz 
maksymalną ilość trunku jaką 
możesz spożyć przez godzinę. 
I, co istotne, trzymasz się tego 
planu, choćby nie wiem co! Jeśli 
masz problemy z asertywnością 
alkoholową wyznacz kumpla 
do pomocy, bądź pełnej kon‑
troli. Jeśli nie masz takiego zna‑
jomego, to wymyśl sobie wy‑
mówkę „że bierzesz antybiotyk 
i możesz zasłabnąć” albo „że wą‑

troba chora i możesz robić krwią 
po większej ilość”, itp. – niech lu‑
dzie czują odpowiedzialność.

Po trzecie 
– wybór środowiska!
Jeśli idziesz na imprezę sam i je‑
steś singlem – spoko baw się do‑
brze. Natomiast jeśli idziesz 
w parze lub masz żonę/męża, 
narzeczonego/narzeczoną itd., 
to trzymaj się ze swoją drugą 
połówką.

Korpo ‑impreza, to nie żaden 
tinder! Nie przyszedłeś tu by po‑
znawać dogłębnie nowe osoby. 
Nie wdawaj się w trudne poga‑
duchy o życiu z nowo napotka‑
nymi potencjalnymi kochan‑
kami; nie tańcz z nikim (prócz 
partnera) więcej niż dwa razy 
– to nie wolny wybieg, to prze‑
dłużenie twojej pracy, masz być 
w miarę oficjalny!

Jeśli ktoś jest namolny i pro‑
ponuje dłuższe pogawędki na 
osobności, tańce itd., to strzelaj 
wymówkami, wspominaj dużo 
o swoim partnerze, nie oddalaj 
się w miejsca intymne! 

Po czwarte 
– ban na disco polo!
Ten gatunek muzyki to praw‑
dziwy wymysł szatana. Ni‑
gdy nie wychodźcie do klu‑
bów, gdzie grają to gówno. Nie 
dość, że skompromitujesz się 
w towarzystwie znajomością 
tych wszystkich przyśpiewek 
weselnych, to jeszcze tak cię to 
może wciągnąć, że nieświado‑
mie prześpisz się z kimś, z kim 
byś nie chciał.

Hipsterskie, drętwe brzmie‑
nia, to dobra muzyka na finisz 
imprezy.

Po piąte – nie bądź idiotą.
Jak widzicie, nasza para złamała 
wszystkie z powyższych pięciu 
przykazań. I jak na tym wyszła? 
Więc nie bądźcie tacy jak oni. 
Choć, jak mówią, jeśli ktoś ma się 
pecha, to i palce w tyłku złamie. 
A zatem – powodzenia na kolej‑
nych korpo ‑imprezkach!

Tomasz Rot

Wyjść 
z korpo ‑imprezy

Z TWARZĄ
Są w korporacyjnym żywocie takie sytuacje, których wolelibyśmy uniknąć, które woleli‑
byśmy raz na zawsze wykasować z naszej pracowniczej biografii. I nie mówię tu o opier‑
dolu od przełożonego czy o klasycznym fakapie. Chodzi mi o coś pozornie przyjemnego 
i z założenia relaksującego: o korpo ‑imprezy. fot. Pixabay
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Ci ludzie są gotowi na 
wszystko. Potrafią samo‑
dzielnie zrobić to, co nor‑
malsi kupują w sklepach. 
Niestraszne im wyzwania 
samotnego, leśnego życia, 
nie mają problemu z prze‑
życiem w głuszy. Preppersi, 
bo o nich mowa, mówią 
o sobie jako o ruchu oby‑
watelskim rozwijającym się 
dynamicznie w kolejnych 
rejonach na świecie. Przed‑
stawiają się jako „świa‑
domi zagrożeń, które nie‑
sie współczesny świat i co‑
dzienne życie”. 

Współczesny survival
W zależności od kraju preppersi 
szykują się na różne scenariusze. 
Niektórzy nastawiają się na tsu‑
nami, inni na huragany, jeszcze 
inni na trzęsienia ziemi. Ci w Pol‑
sce najczęściej mówią o zała‑
maniu gospodarczym, na które 
trzeba się przygotować. I przy‑
gotowują się. Zbierają zapasy 
żywności, budują domy za mia‑
stem, sami wyrabiają potrzebne 
narzędzia. Samodzielni i gotowi 
do poświęceń, są przekonani, 
że zbliża się koniec świata, jaki 
znamy. 

Ten nowy typ współczes‑
nego człowieka wraca do ko‑
rzeni – na nowo uczy się wszyst‑
kiego tego, co lata temu, jako 
społeczeństwo, całkowicie za‑
rzuciliśmy. Mowa nie tylko o ta‑
kich zajęciach – njednak nie do 
końca niepraktykowanych – 
jak hodowanie własnych wa‑
rzyw i owoców czy dojenie krów 
i hodowanie kur. Preppers idzie 
znacznie dalej. Zdobywa jak naj‑
szerszą wiedzę na temat survi‑
valu, orientuje się jak przetrwać 
w obliczu zagrożenia, groma‑
dzi zasoby. I tworzy. Narzędzia 
oraz miejsce, w którym może 
się ukryć. Dzień po dniu groma‑
dzi wszystkie przedmioty, które 
mogą mu pomóc przetrwać naj‑
gorsze.

Prepping różni się od survi‑
valu tym, że przedstawiciel tego 
ruchu skupia się na utrzymaniu 
dotychczasowego poziomu ży‑
cia. Najczęściej nie ucieka od cy‑
wilizacji i nie ukrywa się w lesie, 
a raczej świadomie i odpowie‑
dzialnie przygotowuje siebie 
i swoją rodzinę na różne kryzy‑
sowe sytuacje. Także w mieście.

Koniec jest bliski?
A zagrożeń, zdaniem prepper‑
sów, może być sporo. Świat 
może upaść przez zmiany kli‑
matyczne, ataki terrorystyczne, 
skorumpowane i niewydolne 
rządy. Ale nie tylko o cywiliza‑
cję jako taką tutaj chodzi. Bo 
współczesny człowiek martwi 
się również jednostkowymi za‑
grożeniami. Utratą zdrowia, ży‑
cia, powodziami, wichurami. 
Wszystkim tym, co może posta‑
wić pod znakiem zapytania do‑
brobyt jego i jego najbliższych.

Nieprawdą jest jednak, że 
preppersi to banda dziwa‑
ków zamykających się w swo‑
ich domach, by uchronić bli‑
skich przed każdym ewentual‑
nym niebezpieczeństwem. To 
nasi współpracownicy, lekarze, 
kierowcy autobusów. Ludzie, 
których spotykamy na ulicy 
i ci, których mijamy, jadąc sa‑
mochodem. Na pozór nic ich nie 
wyróżnia. Ale ich domy bywają 
prawdziwymi skarbnicami dóbr 
wszelakich.

Bo kluczem do bycia jednym 
z nich jest umiejętność plano‑

wania. Na tym polega cały za‑
mysł tego ruchu – przewidywać, 
analizować, zabezpieczać. Nie 
chcą być od nikogo zależni, nie 
chcą – w razie problemów – mu‑
sieć polegać na rządzie, organi‑
zacjach, instytucjach. W opinii 
preppersa nikt nie jest w stanie 
zagwarantować jego rodzinie 
bezpieczeństwa. Poza nim sa‑
mym. Dlatego całe miesiące 
i lata poświęca na zbieranie za‑
pasów jedzenia, wody i robie‑
nie oszczędności. Tak, by w go‑
dzinie „zero” poradzić sobie ze 
wszystkim samodzielnie. 

Walka o przetrwanie
Stuprocentowy preppers cho‑
mikuje, zbiera, kolekcjonuje. Jak 
czytamy na stronie preppersi.
blogspot.com, by zostać jed‑
nym z nich trzeba być przede 
wszystkim świadomym i mieć 
odpowiednie nastawienie psy‑
chiczne – wziąć za siebie pełną 
odpowiedzialność. Idea, która 
przyświeca przedstawicielom 
tej organizacji, to „jestem w sta‑
nie przetrwać niezależnie od 
okoliczności”. Od tego zaczyna 

się cały proces, cała droga szy‑
kowania się na najgorsze. Ist‑
nieje bowiem kilka zasad, któ‑
rych przestrzeganie może nas 
uchronić przed osobistą kata‑
strofą – nawet w obliczu naj‑
większych światowych tragedii.

Przede wszystkim: woda. To 
podstawa życia na ziemi i klucz 
do przetrwania wielu ciężkich 
chwil. Preppers gromadzi więc 
zapasy wody dla siebie i swo‑
jej rodziny, sprawdza naturalne 
zbiorniki, uczy się metod filtra‑
cji. Potem zaczyna myśleć o je‑
dzeniu. Większość ludzi w Pol‑
sce ma w swoim domu zapasy 
na mniej niż dwa tygodnie. Po‑
czątkujący preppers kumuluje 
jedzenie tak, by wystarczyło 
przynajmniej na miesiąc bez 
wychodzenia z domu. Wtedy 
zabiera się za schronienie i uczy 
się np. jak ogrzewać azyl bez do‑
stępu do zwykłej sieci grzew‑
czej, która przecież – w przy‑
padku końca świata – może być 
nieaktywna.

Ale to nie wszystko. Ilu prep‑
persów, tyle metod walki o sie‑
bie. Niektórzy uczą się ręcznego 

produkowania żywności, inni 
zakładają ogródki, jeszcze inni 
wytwarzają narzędzia, kosme‑
tyki, budują schrony. Im szerszy 
zakres aktywności, tym więk‑
szy spokój w obliczu różnego 
rodzaju tarapatów. Zdaje się, że 
naczelną zasadą, którą kierują 
się członkowie ruchu, jest „mą‑
drość przed szkodą”. To, że dziś 
nie widać apokalipsy, nie zna‑
czy, że ta nie nadejdzie.

Pięć zasad gotowości
Wszyscy ci, którzy chcieliby zo‑
stać preppersami, ale nie wie‑
dzą od czego zacząć, powinni 
dokładnie przeanalizować pięć 
zasad gotowości – swoisty ele‑
mentarz preppingu. 

Po pierwsze: gospodarność 
i oszczędność. Im szybciej za‑
czniemy, tym więcej będziemy 
mieć w „tym dniu”, do którego 
tak skrupulatnie się szykujemy. 
Ograniczamy więc swoje po‑
trzeby i, co za tym idzie, zmniej‑
szamy codzienne wydatki. Zero 
kredytów, pożyczek, drogich ga‑
dżetów i zbędnych przyjemno‑
ści. Tylko podstawowe potrzeby.

Druga zasada to maksy‑
malna niezależność. I tu znów 
pojawia się kwestia różnych zo‑
bowiązań, także tych finanso‑
wych. Ale mowa tu również 
o używkach, lekach, zbytkach, 
którymi raczymy się na co dzień, 
a które odwracają naszą uwagę 
od tego, co najważniejsze – od 
przetrwania.

Prawdziwy preppers to 
osoba pracowita, która – zgod‑
nie z trzecią zasadą – ciągle się 
dokształca, poszerza wiedzę 
i umiejętności. Bierność jest cał‑
kowicie zakazana.

Po czwarte: samodzielność. 
Przedstawiciele tej grupy spo‑
łecznej dążą do maksymalnej 
samowystarczalności na każ‑
dym polu.

I, wreszcie, zasada numer 
pięć: roczny zapas każdej po‑
trzebnej rzeczy i surowca. 

Toast za apokalipsę
Obserwujemy zamysł ruchu i my‑
ślimy: rozsądne. Przyglądamy się 
bliżej i dochodzimy do wniosku: 
przesadzone. Problemem prep‑
pingu nie jest bowiem nieumie‑
jętność planowania, a swoisty na‑
kaz wyrzeczenia się wszystkich 
doczesnych przyjemności. Nie 
jedz za dużo, nie pij tego, czego 
nie powinieneś, nie pal, nie baw 
się, nie szalej. Każda aktywność 
podejmowana przez preppersa 
ma służyć solidnemu przygoto‑
waniu się do dnia zagłady.

Preppers wyrzeka się codzien‑
nych rozkoszy, a liczy na solidną 
nagrodę w czasie apokalipsy. 
Podczas gdy my, nierozsądne sza‑
raczki, będziemy ginąć w płomie‑
niach, on – popijając przefiltro‑
waną wodę z przydomowej rzeki 
– będzie się cieszyć, że jego wy‑
siłki nie poszły na marne.

Katarzyna Sudoł

By zostać preppersem trzeba być przede 
wszystkim świadomym i mieć odpowiednie 
nastawienie psychiczne – wziąć za siebie 

pełną odpowiedzialność. Idea, która 
przyświeca przedstawicielom tej organizacji 
to „jestem w stanie przetrwać niezależnie od 

okoliczności”.

Czy jesteś gotowy na
koniec świata?

REKLAMA
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dr Kaja Prystupa ‑Rządca 
ekspertka w dziedzinie za-
rządzania w wirtualnym 
otoczeniu, 
Akademia Leona Koźmiń-
skiego

Praca w wirtualnym oto‑
czeniu dotyczy niemal każ‑
dego z nas, chociaż mało 
kto zdaje sobie z tego 
sprawę. O zasadach, dzięki 
którym praca taka będzie 
efektywna, pisze dr Kaja 
Prystupa ‑Rządca.

Nasze relacje zawodowe coraz 
częściej utrzymywane są po‑
przez maile, telefony czy konfe‑
rencje wideo. Współpracownicy 
i partnerzy biznesowi rozsiani 
są po całym świecie i zdarza się, 
że nigdy nie spotykamy ich na 
żywo podczas pracy. To właśnie 
jest wirtualne otoczenie w któ‑
rym funkcjonujemy zawodowo.

Wielu pracowników nie ma 
świadomości tego, jak wielkim 
wyzwaniem jest praca w takim 
otoczeniu, mimo że jest to już 
codzienność. Brak bezpośred‑
niego kontaktu między pra‑
cownikami wpływa między in‑
nymi na umiejętność adekwat‑
nego zrozumienia kontekstu 
informacji, efektywność dia‑
logu, a także na budowę zaufa‑
nia pomiędzy współpracowni‑
kami. To z kolei może prowa‑
dzić do nieporozumień oraz 
konfliktów. By efektywnie pra‑
cować w wirtualnym otocze‑

niu, należy się kierować kil‑
koma zasadami.

Bądź świadomy 
ograniczeń wynikających 
z wirtualności

Technologia nie jest idealnym 
narzędziem komunikacji. Jest 
mniej interaktywna i w mniej‑
szym stopniu zapewnia obec‑
ność społeczną niż tradycyjne 
spotkania zespołu. Zatem trud‑
niej za jej pomocą przekazać bo‑
gaty kontekst informacji. Pod‑
czas tradycyjnej rozmowy mózg 
analizuje nie tylko język, lecz 
przede wszystkim gesty, ton 
głosu, mimikę twarzy, a także 
mikroekspresje. Większość pro‑
cesu analizy jest podświadoma, 
my dostajemy jedynie jej wynik 
w postaci tak zwanego przeczu‑
cia. Żadna kamera HD nie jest 
w stanie zapewnić takiej jako‑
ści odbioru, jaką dostarcza bez‑
pośrednie spotkanie. W efekcie 
wiele danych, które normalnie 
możemy zarejestrować, nie zo‑
staje odczytanych.

Inną kwestią związaną 
z technologią jest to, że jest za‑
wodna. Maile czasem giną, 
a połączenie nie zawsze udaje 
się nawiązać. Niestety, w takich 

sytuacjach często winimy lu‑
dzi, pokładając większe zaufa‑
nie w maszynach, które mylnie 
uważamy za bezbłędne. 

Komunikuj się
Kluczem do sukcesu jest częsta 
i skuteczna komunikacja. Jest 
to najbardziej namacalne dzia‑
łanie, jakie widzą nasi partne‑
rzy. W wirtualnym otoczeniu 
przypadkowe spotkanie jest 
niemożliwe, tak jak to się dzieje 
w biurze, gdy idąc korytarzem, 
spotykamy naszego współ‑
pracownika. Nieformalna wy‑
miana zdań jest bardzo istotna 
zarówno z perspektywy szyb‑
kiego dzielenia się „aktual‑
nościami”, jak i pod kątem bu‑
dowania relacji i zaufania. Ko‑
munikacja online może służyć 
jako pewien substytut jedynie 
wtedy, gdy ma regularny i czę‑
sty charakter.

Powinna być ona także jasna 
i odpowiednio szczegółowa. 
Wirtualny charakter współpracy 
sam z siebie dostarcza wiele nie‑
jasności. Warto więc trzymać 
się zasady: ważne sprawy le‑
piej omawiać dwa razy. W ten 
sposób możemy rozwiązywać 
wszelkiego rodzaju wątpliwo‑
ści. Jedną z najbardziej znanych 

wpadek we współpracy wirtu‑
alnej jest porażka NASA w bu‑
dowaniu sondy marsjańskiej. 
Członkowie zespołu wirtual‑
nego nie porozumieli się w spra‑
wie systemu miar, jaki mieli sto‑
sować, w efekcie czego rakieta 
rozpadła się przy starcie. Powód 
porażki był błahy, a jej koszt – 
ogromny.

Dobieraj odpowiednie 
narzędzia komunikacji 
do istotności informacji

Nie każdą sprawę można z suk‑
cesem załatwić za pomocą maili. 
Narzędzie komunikacji na‑
leży dostosować do złożoności 
i istotności przekazywanej infor‑
macji. Proste sprawy można za‑
łatwiać mailowo, natomiast bar‑
dziej złożone problemy warto 
konsultować telefonicznie lub 
poprzez komunikatory, by nie 
doszło do nieporozumień. Z ko‑
lei w momencie podejmowania 
kluczowych decyzji w projekcie 
30‑minutowa konferencja wideo 
całego zespołu może się okazać 
bardziej efektywna niż kilku‑
dniowa wymiana maili. 

W komunikacji wirtualnej 
warto też korzystać z wiado‑
mości podsumowujących usta‑
lenia. Dzięki temu możemy się 
upewnić, czy nasz przekaz zo‑
stał odpowiednio zrozumiany. 
Dodatkowo warto utworzyć pi‑
semny zapis – dokumentację 
ustaleń. 

Dbaj o budowanie relacji 
w wirtualnym otoczeniu
Pracując wirtualnie, często je‑
steśmy zorientowani wyłącz‑
nie na osiągnięcie konkretnego 
celu, którym jest chociażby 
ukończenie projektu. Jednak 
niezbędnym elementem efek‑
tywnej pracy jest zbudowa‑
nie opartej na zaufaniu relacji 
ze współpracownikami. Jest to 
bardzo istotny element współ‑
pracy, ponieważ zmniejsza jej 
koszty i przyspiesza realizację 
zadań. Zatem poświęcenie dzie‑

sięciu minut podczas konfe‑
rencji wideo na pogawędkę nie 
jest stratą czasu, lecz inwestycją 
w relacje.

Pracuj wirtualnie, 
buduj więzi realnie
Badania wskazują, że najlep‑
szą metodą budowania relacji 
w otoczeniu wirtualnym są bez‑
pośrednie spotkania. Pozwalają 
one na poznanie osoby, która 
jest po drugiej stronie ekranu, 
a ludzie łatwiej darzą zaufa‑
niem osoby podobne do siebie. 
Podczas spotkań fizycznych ła‑
twiej jest też znaleźć wspólne 
punkty widzenia, obrać najlep‑
szą strategię i wyjaśnić pewne 
niedomówienia, które zawsze 
pojawiają się we współpracy 
w otoczeniu wirtualnym. Do‑
brą praktyką biznesową jest or‑
ganizacja spotkań pracowników 
z różnych lokalizacji kilka razy 
do roku w celu usprawnienia 
przepływu informacji oraz in‑
tegracji osób z różnych działów. 

Planuj pracę
Praca w wirtualnym otoczeniu 
wymaga nie tylko nadawania 
priorytetów wykonywanym za‑
daniom, lecz również planowa‑
nia czasu na ich realizację oraz 
czasu na udzielanie odpowie‑
dzi na maile. Jeśli nasza praca 
wymaga kreatywności, musimy 
mieć spokój, a ciągłe podłącze‑
nie do skrzynki mailowej po‑
woduje, że tracimy z oczu prio‑
rytety i angażujemy się w bie‑
żącą działalność. W efekcie nie 
wykonujemy zaplanowanych 
prac, tylko „gasimy” powsta‑
jące pożary.

Najlepszym momentem na 
pracę kreatywną jest początek 
dnia, ponieważ wtedy jesteśmy 
wypoczęci. Niestety, często ten 
czas przepada na sprawdzanie 
poczty i odpowiadanie na wia‑
domości. Najtrudniejszym mo‑
mentem dnia jest czas po lun‑
chu, gdy organizm po kilku go‑
dzinach pracy jest dodatkowo 
obciążony trawieniem. Jeżeli 

nie mamy możliwości zrobie‑
nia sobie dodatkowej przerwy, 
zajmijmy się pracami rutyno‑
wymi. W wirtualnym otoczeniu, 
pracując z osobami z różnych 
stref czasowych, może nam być 
trudno znaleźć optymalny mo‑
ment na konferencję wideo dla 
wszystkich. Dlatego też warto 
planować spotkania tak, by ich 
„niewygoda” dotykała człon‑
ków rotacyjnie.

W wirtualnym otoczeniu 
pracownicy często są zaangażo‑
wani w kilka projektów. Badania 
wskazują, że optymalnie można 
realizować do pięciu projektów 
jednocześnie. Większa liczba 
sprawia, że stajemy się nieefek‑
tywni i przyczyniamy się do spo‑
wolnień w realizacji zadań.

Podsumowując, praca w wir‑
tualnym otoczeniu może być 
źródłem satysfakcji, o ile weź‑
miemy pod uwagę jej od‑
mienną naturę. Będąc świa‑
domym wyzwań i ograniczeń, 
jakie przynosi, możemy plano‑
wać pracę tak, by dbać zarówno 
o sprawną realizację zadań, jak 
i budowanie relacji ze współpra‑
cownikami i partnerami.

dr Kaja Prystupa ‑Rządca

Jak efektywnie 
pracować 
w wirtualnym 
otoczeniu?
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Jeśli zajmujesz wysokie stano‑
wisko w korpo, być może ła‑
twiej przyjdzie ci zrozumieć, co 
musi czuć manager, który nagle 
z szefa staje się pracownikiem 
w restauracji. Pracuje w pocie 
czoła na zmywaku, biega z mo‑
pem po lokalu, ścierając rozlane 
przez gości napoje, uwija się 
w gorączce, komponując bur‑
gery według ściśle opracowanej 
receptury, serwując kawę, przy‑
rządzając desery i mierząc się 
z własną nieporadnością. Do tej 
pory zarządzał i tworzył daleko‑
siężne projekty związane z ob‑
sługą gości – a nagle musi im 
spojrzeć w twarz i bezpośred‑
nio zmierzyć się z ich oczekiwa‑
niami. 

Zapewne wielu manage‑
rów miałoby kłopot z taką za‑
mianą ról nawet na jeden dzień. 
Tymczasem w McDonald’s tego 
typu rotacje praktykuje się od 
lat. Trzy dekady po otwarciu 
pierwszego lokalu sieci w USA, 
czyli w 1986 r., firma zapocząt‑
kowała projekt, w ramach któ‑
rego raz do roku – 5 paździer‑
nika – pracownicy biurowi 
Maka porzucają swoje stanowi‑
ska i idą pracować do restaura‑
cji. W jednej z restauracji w De‑
troit wyzwanie podjął nawet 
sam CEO McDonald’s – Steve 
Easterbrook. W Polsce jest po‑
dobnie.

W tegorocznym Founder’s 
Day wzięło udział 85 osób za‑
trudnionych w biurze, które 
pracowały zmianowo w piętna‑
stu restauracjach w Warszawie. 
Wśród nich znalazły się, m.in. 
Renata Prys, dyrektor Działu Pe‑
ople czy Anna Borys Karwacka, 
dyrektor ds. relacji korporacyj‑
nych McDonald’s Polska. Jak 
„biurokraci” radzili sobie w tere‑
nie? Mieliśmy okazję podglądać 
ich wysiłki w jednym z warszaw‑
skich lokali.

Nie czas na gwiazdorzenie
Gdy około 9.30 docieram ze zna‑
jomym do restauracji przy ul. 
Łopuszańskiej 2, w lokalu za‑
stajemy istne tłumy. Pracow‑
nicy dwoją się i troją, by obsłu‑
żyć gości, którzy non stop dołą‑
czają do kolejek oczekujących. 
Wygląda tak, jakby pół sto‑
licy w porze śniadaniowej sto‑
łowało się w McDonald’s. Jak 
się szybko dowiadujemy, to 
wszystko dlatego, że w sieci od 
jakiegoś czasu trwa promocja. 
Do godz. 10.30 w dni powsze‑
dnie, a do 11.00 w weekendy, od‑
wiedzający lokal dostają kawę 
za darmo. Chętnych na ciepły 
napój nie brakuje, więc za ste‑
rami ekspresu praca wre.

W McCafé pracuje również 
Renata Prys, absolwentka psy‑
chologii, dyplomowany coach, 

a od 2016 r. dyrektor Działu Pe‑
ople w polskim oddziale sieci. 
Dziś jednak jest przede wszyst‑

kim pracownikiem restauracji, 
więc wspólnie z innymi nalewa 
kawę, realizuje zamówienia i – 
jak to bywa, gdy trzyma się duże 
tempo – zdarzają się jej drobne 
wpadki. A to mleko się przeleje, 
a to wypadnie nierówno wsta‑
wiony w ekspres kubek. Cóż, po‑
czątki bywają trudne. Niemniej 
Renata radzi sobie nieźle! Do‑
póki trwa oblężenie lokalu, nie 
ma czasu, by z nami porozma‑
wiać. Zgodzi się dopiero, gdy 

szał „darmowej kawy” się skoń‑
czy i będzie miała pewność, że 
pozostali współpracownicy po‑

radzą sobie przez chwilę bez 
niej. Na razie najważniejszy jest 
gość, nie dziennikarze.

Chapeau bas!
– Zmywając podłogę trzeba 
ustawić znak ostrzegawczy 
„Uwaga! Mokra podłoga” – 
jedna z pracownic restauracji 
instruuje Przemka, managera 
z Działu Analiz. Do jego obo‑
wiązków należy utrzymanie czy‑
stości zarówno w restauracji, jak 

i na zewnątrz, wokół niej. Ściera‑
nie stolików, czyszczenie szyb, 
mycie podłóg, opróżnianie ko‑
szy, etc. – tym dziś zajmuje się 
manager ‑analityk. To już jego 
drugi Founder’s Day. Poprzed‑
nim razem stał przy kasie, dziś 
sprząta.

– Wielu kolegów, z którymi 
pracuję w biurze, z niecierpli‑
wością czeka na ten jeden dzień 
w roku, kiedy będą mogli wrócić 
do restauracji i tam popracować 
– mówi. – Wielu z nich bowiem 
zaczynało karierę w McDonald’s 
właśnie od podstaw, sukcesyw‑
nie awansując do szczebla ka‑
dry managerskiej. Ja jednak je‑
stem jednym z tych, którzy od 
razu trafili do biura, więc dla 
mnie Founder’s Day to unikalna 
szansa na kontakt z gościem i z 
pracownikiem, który ma z tym 
gościem bezpośredni kontakt. 
Wchodząc w buty gościa czy 
pracownika restauracji, mogę 
stawać się lepszym manage‑
rem, mniej teoretyzować, lepiej 
odpowiadać na oczekiwania 
obu grup i dostosowywać to, co 
robię do ich rzeczywistych po‑
trzeb.

Zapytany jak, jako pracow‑
nik wyższego szczebla, czuje 
się, biorąc udział w akcji, odpo‑
wiada: – Nabieram większego 
szacunku do pracy tych wszyst‑
kich ludzi tutaj. Tu nie ma za‑
bawy, wszyscy ciężko pracują. 
A jednocześnie widzę dużą 
współpracę między pracowni‑
kami, serdeczność, uczynność. 
Nie ma lepszych i gorszych, bo 
praca każdego – czy to w lobby, 
czy „na produkcji”, czy przy ob‑
słudze gościa – jest tak samo 
cenna, tak samo potrzebna. 
Mogę więc tylko powiedzieć: 
„czapki z głów” przed wszyst‑
kimi tymi, z którymi mam dziś 
przyjemność pracować.

W końcu i dyrektor Działu Pe‑
ople ma chwilę na oddech i za‑
mienienie z nami kilku słów. – Uff 
– wzdycha po porannej gorączce 
w lokalu. – Moc wrażeń. Ale bar‑
dzo pozytywnych. Ciekawi lu‑

dzie, pouczające doświadczenia. 
Świetnie mi się pracuje z zespo‑
łem tej restauracji, ale nie ukry‑
wam, że mam do tego miejsca 
szczególny sentyment, bo to tu 
właśnie zaczynałam swoją przy‑
godę z ludźmi z McDonald’s Pol‑
ska. Niemniej odnosząc się do 
Founder’s Day, uważam, że jest 
to jedna z tych dobrych praktyk, 
które warto wprowadzać w kor‑
poracjach. Takie akcje to zna‑
komity sposób, by pracownicy 
z różnych działów mogli wymie‑
nić się doświadczeniem i zdobyć 
wiedzę, która pozwoli im  jeszcze 
skuteczniej kreować satysfakcję 
gości.

Droga Raya Kroca
Jeśli kogoś dziwi, że Founder’s 
Day nie jest świętem założycieli 
restauracji, od nazwiska któ‑
rych nazwę wzięła sieć, ale właś‑
nie dniem urodzin Raya Kroca, 
może lepiej to zrozumie, wie‑
dząc, że to właśnie Kroc, mimo 
braku doświadczenia w branży, 
uczynił z koncepcji McDonald’s 
prawdziwe biznesowe impe‑
rium. To on dostrzegł w ich po‑
myśle ogromny potencjał, on 
miał wyjątkową intuicję do znaj‑
dowania odpowiednich mana‑
gerów, franczyzobiorców i do‑
stawców, on też potrafił odpo‑
wiednio ich zmotywować. 
A robił to samemu dając jedno‑
cześnie dobry przykład. Wierzył 
w praktykę, w naukę przez do‑
świadczenie, a nie w dyplomy. 
Sam sprzątał parkingi pod re‑
stauracjami, pracował po 70 
godzin tygodniowo i – co cie‑
kawe – przez pierwsze pięć lat 
nie pobierał za swoją pracę żad‑
nej pensji. Nie poddawał się, ro‑
bił swoje, nie zadzierał nosa i... 
osiągnął sukces.

Nie dziwne więc, że z jego 
postawy czerpią kolejne poko‑
lenia. Skoro, mimo upływu lat 
i rynkowych przemian, to wciąż 
działa i daje wymierne efekty, 
dlaczego z tego rezygnować?

Iza Marczak

Stanąć za ladą,
zrozumieć gościa
Październikowy Founder’s Day to wyjątkowy dzień dla pracowników McDonald’s na całym świe-
cie. W dniu urodzin Raya Kroca – twórcy globalnego sukcesu Maka – managerowie tej korpo-
racji odchodzą od swoich biurek i stają do pracy ramię w ramię ze swoimi kolegami w restau-
racjach.

m
ateriał prom

ocyjny

Renata Prys, dyrektor Działu People McDonald’s Polska, uczestniczka tegorocznej akcji 
Founder’s Day.
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W każdej firmie, niezależnie od 
jej wielkości i specyfiki, nad‑
rzędną wartością są ludzie, bo to 
oni stanowią najcenniejsze ak‑
tywa przedsiębiorstwa. A wspa‑
niałe rezultaty osiągają jedynie 
ludzie dobrze zamotywani i za‑
angażowani w swoją pracę.

Jednak skuteczne moty‑
wowanie to nie lada problem. 
Jak pokazują badania psycho‑
logiczne, zdecydowanie lepiej 
jest nagradzać – bo kary pa‑
mięta się dłużej i dotkliwiej niż 
nagrody, jednak powodują one 
wzrost frustracji i brak zapału do 
dalszej pracy.

Jak więc nagradzać? Są na to 
różne sposoby, np.: zwiększe‑
nie odpowiedzialności, umoż‑
liwienie wpływu na ważne dla 
firmy decyzje, premie, pry‑
watna opieka medyczna, itd. 
Ale w obecnych czasach, by 
móc naprawdę uruchomić 
u pracownika motywację we‑
wnętrzną, należy poznać jego 
osobowość.

Choć system motywacyjny 
zależy od wielu czynników, to 
sam styl motywowania zależy 
przede wszystkim od szefa: od 
jego sposobu zarządzania, od 
predyspozycji osobowościo‑
wych i postaw. Skuteczny szef to 
taki, który stymuluje, a nie zmu‑
sza do wykonywania określo‑
nych zadań. To lider, który inspi‑
ruje i motywuje.

Co, jako szef, możesz zrobić, 
gdy chcesz zbudować zmoty‑
wowany i efektywny zespół?

Unikaj 
„kija i marchewki”
Zasada „kija i marchewki” po‑
winna zniknąć z twojego reper‑
tuaru. Stosując groźby i kary, 
nie motywuje się pracownika. 
Stosujący tę zasadę szef utrzy‑
muje dystans i nie wchodzi 
w bliskie stosunki z podwład‑
nymi, chyba że kogoś fawory‑
zuje za lojalność. Taka forma 
motywowania pobudza nie‑
zdrową rywalizację w zespole, 
powoduje wzrost wzajemnej 
wrogości i zawiści, a przewagę 
zdobywają „wazeliniarze”. Traci 
na tym cała firma.

Wspieraj swój zespół
Menadżer przekazujący zespo‑
łowi wiele pozytywnych infor‑
macji na temat dobrze wyko‑
nanych zadań przyczynia się 
do kształtowania się atmosfery 
współpracy. Szef, który tak do‑
biera zadania, by odpowiadały 
one umiejętnościom i zdolnoś‑
ciom poszczególnych członków 
zespołu, efektywnie ich wszyst‑
kich motywuje. Umacnia poczu‑
cie pracy zespołowej i podkreśla 
wartość zespołu jako całości.

Gdy menadżer nie pozwala 
pracownikom zrażać się nie‑
powodzeniami i pomaga im 
w znajdowaniu przyczyn trud‑
ności, wzbudza w nich chęć do 
zdobywania nowych umiejęt‑
ności i rozwijania uzdolnień.

Motywuj pozafinansowo 
i indywidualnie
Po osiągnięciu pewnego po‑
ziomu zarobków, pieniądze –
zgodnie z teorią motywacji Fre‑
dericka Herzberga – stają się 
czynnikiem mało motywują‑
cym. Owszem, gdyby zabrano 
pensje, pracownicy utracili by 
motywację, ale sam fakt zarabia‑
nia nie powoduje po pewnym 
czasie wzrostu zaangażowania.

Ponadto trzeba pamiętać, 
że nie każdego motywuje to 
samo. Menadżer, który nie zna 
dobrze swoich pracowników, 
nie ma szans na skuteczne mo‑
tywowanie zespołu. Często sze‑
fowie przyznają wszystkim jed‑
nolite nagrody, choć przecież 
to, co będzie prezentem dla jed‑
nego, dla innego może być obo‑
wiązkiem.

Dlatego w skutecznym mo‑
tywowaniu warto wyjść poza 
„premie” i „bony”, stosując przy 
tym indywidualne podejście do 
kwestii motywacji – a to da na‑
prawdę dobre rezultaty.

Jak to zrobić? Jako punkt 
wyjścia warto opracować ze‑
staw motywatorów spełniają‑
cych indywidualne funkcje mo‑
tywacyjne. Najważniejszy jest 
dobór odpowiednich narzędzi 
motywacji w zależności od po‑
trzeb każdego zespołu i pra‑
cownika. Inne narzędzia opra‑
cujemy dla kadry zarządzającej, 
inne dla menadżerów, a jeszcze 
inne dla szeregowych pracow‑
ników biurowych.

By zyskać skuteczne sposoby 
motywowania, można np. za‑
łożyć „teczkę nagród” dla każ‑
dego podwładnego, w której 
będą gromadzone informacje 
o jego pasjach, zainteresowa‑
niach, itp. Stworzony na tej pod‑
stawie zbiór nagród będzie sta‑
nowił pulę skutecznych narzędzi 
motywacyjnych. Warto zastano‑
wić się też nad specjalnymi wy‑
różnieniami dla konkretnych ze‑
społów lub pracowników, takimi 
jak np. zmniejszenie kontroli lub 
zwiększenie zakresu odpowie‑
dzialności i kompetencji.

Indywidualny system moty‑
wacyjny daje też inne korzyści – 
wskazuje na czynne zaangażo‑
wanie przełożonego w sprawy 
zespołu.

Informuj o celu
Pracownicy chcą znać sens i cel 
swojej pracy. Jeśli menadżer ma 
niejasno sprecyzowany kieru‑

nek działania zespołu, ciężko 
mu będzie zmotywować lu‑
dzi. Dlaczego? Ponieważ moty‑
wacja zakłada jasne dążenie do 
przyszłości, a brak celu oznacza 
dryfowanie we mgle.

Po zaspokojeniu podstawo‑
wych potrzeb (pensja, warunki 
pracy) pracownicy chcą się 
w firmie realizować psychicz‑
nie i społecznie, to znaczy: roz‑
wijać swoje umiejętność, osią‑
gać sukcesy, mieć możliwość 
awansu, itd.

Zaspokajanie tych potrzeb 
jest niezbędne w efektywnym 
motywowaniu. Ale trudno to 
zrobić bez określenia jasnego 
celu, do którego zmierza zespół. 
Pracownicy, mając mało wytycz‑
nych od szefa i nie znając dłu‑
gofalowych celów, nie zoba‑
czą głębszego sensu w zadaniu 
i mogą nie wykazać się całym 
spektrum swoich możliwości. 
Przełożony, który informuje, 
jaki jest cel działania, zdobędzie 
zaangażowanie i będzie mógł 
w pełni wykorzystać zasoby ze‑
społu. Warto, by menadżer my‑
ślał w kategoriach „my”, a nie „ja”.

Wymagaj ambitnie 
ale realnie
Cel musi być jasno określony, 
realny, mierzalny i ambitny, je‑
śli ma być skutecznym motywa‑
torem. Warto poznać zasoby da‑
nego pracownika oraz zespołu, 
by odpowiednio wyznaczać dla 
nich cele trudne, ale zarazem re‑
alne do osiągnięcia.

Ludzie lubią trudne cele. Na 
wiele osób zbyt łatwe wyzwanie 
podziała demotywująco. Ow‑

szem, to kwestia subiektywna: 
coś, co dla jednych jest wyzwa‑
niem, dla innych będzie za ła‑
twe. Pracownik powinien mieć 
poczucie, że wyznaczony cel 
jest możliwy do osiągnięcia, ale 
jednocześnie jest trudny i sta‑
nowi wyzwanie. Dobre zespoły 
chcą, by stawiać przed nimi am‑
bitne cele i nowe zadania.

Ustal to z zespołem
Wspólnie opracowany cel lepiej 
motywuje. Dlaczego? Bo więk‑
szości z nas nie motywują narzu‑
cone cele. Czynny udział całego 
zespołu w ustalaniu wspólnego 
celu przynosi dużo korzyści fir‑
mie. Działa tu zasada psycholo‑

gicznej współodpowiedzialno‑
ści, która powoduje, że członko‑
wie zespołu, jako współautorzy, 
stają się bardziej związani z celem 
i są mocniej zaangażowani w jego 
realizację. Ponadto, kiedy cały ze‑
spół czuje się współodpowie‑
dzialny za cel, wzrasta poczucie 
satysfakcji i wspólnej motywacji.

Motywuj codziennie
Wspólny wyjazd firmowy czy 
impreza organizowane raz 
w roku nie motywują. To raczej 
rozrywka dla wszystkich pra‑
cowników. Brak codziennych 
pozytywnych sygnałów od 
szefa może doprowadzić do sy‑
tuacji, w której dobrzy pracow‑
nicy zaczną odchodzić z firmy.

Nagrody słowne powodują 
wzrost poczucia własnej war‑
tości i są dowodem uznania 
w oczach szefa. Słowa: „dziękuję”, 
„doceniam”, czy „dobra robota”, 
budują i wzmacniają relacje na li‑
nii zespół – szef. Nie szczędź ich 
na co dzień podwładnym.

Strzeż się nadmiaru
Pochwały dawane bez wcześ‑
niejszego przeanalizowania ich 
roli w systemie motywowania 
i bez jasno określonych powo‑
dów, tracą wartość. Takie postę‑
powanie może doprowadzić do 
spadku motywacji, bo pracow‑
nicy szybko się przyzwyczajają 
i przestają się starać. Ponadto 

nagrody takie są przyczyną cha‑
osu w zespole, bo szef nie daje 
jasno do zrozumienia, co zasłu‑
guje na jego uznanie, a co nie.

W poszukiwaniu efektyw‑
nego sposobu nagradzania, 
który będzie jednocześnie sy‑
stemem motywującym, rola 
szefa ma podstawowe znacze‑
nie. Jeśli szef umiejętnie chwali, 
a dodatkowo dysponuje dużą 
pulą nagród różnego typu, ła‑
twiej mu doceniać i motywo‑
wać pracowników. Tym samym 
mogą się oni poczuć spełnieni 
i silniej związani z firmą. A prze‑
cież właśnie o to chodzi.

Izabela Kielczyk

http://izabela.kielczyk.pl

Budowanie 
ZMOTYWOWANEGO 
ZESPOŁU
„Jeśli chcesz, by twoi ludzie zaprojektowali wspaniały ogród, nie tłumacz im, jak sadzić na-
siona w poszczególne koryta, ale spraw, by najpierw pokochali ogrodnictwo”. Czyli: zmoty-
wuj, a osiągniesz sukces. Jak to skutecznie zrobić radzi Izabela Kielczyk, psycholog biznesu.

REKLAMA
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We wrześniu w Warszawie od‑
był się Festiwal Nauki, odwie‑
dziłyśmy więc z młodą parę 
miejsc.

Trochę się zdziwiłam, że tak 
niewielu ludzi bierze w tym 
udział. W Instytucje Fizyki było 
dosłownie parę osób i z podsłu‑
chanych rozmów wywniosko‑
wałam, że to w większości zna‑
jomi tam pracujących. Wszyst‑
kie zajęcia były bezpłatne, a ta 
garstka dzieciaków słuchała ich 
z zainteresowaniem. Dzieci 
same widzą, że fizyka i mecha‑
nika to są fajne przedmioty, 
warto więc pokazywać tę stronę 
nauki i rozwijać ciekawość na‑
szych latorośli, zanim zostaną 
zepsute przez szkołę. Dodat‑
kowo ode mnie duży szacunek 
dla prowadzących za ich pa‑
sję i zaangażowanie – to działa 
najlepiej na młode pokolenie. 
Zresztą nie tylko – sama słucha‑
łam z wielką przyjemnością.

Ale w czasie tych spotkań 
zaobserwowałam też niepoko‑
jącą tendencję wśród rodziców. 
Zajęcia, na których byłyśmy, 
prowadzono dla dzieciaków do 
ośmiu lat, a ja takie akurat mam 
na stanie domowym. Dzieci 
w Instytucie Fizyki i w Muzeum 
Ewolucji i na Politechnice War‑
szawskiej mogły uczestniczyć 
w ciekawych eksperymentach 
i wykonywać angażujące zada‑
nia. Ale to, czy dany ekspery‑
ment będzie dla dziecka inte‑
resujący, w dużej mierze zależy 
od ciebie, rodzicu.

Fajnie, że wyszukałeś to wy‑
darzenie, fajnie że wstałeś w nie‑

dzielę rano, żeby tu przyjechać 
i fajnie, że jesteś. Ale na Boga! 
Gdy już to wszystko zrobiłeś,

pozwól temu dziecku 
spróbować wszystkiego! 
Niech grzebie w ziemi 
godzinę i szuka kości, 
niech wykleja koralikami 
dinozaura przez 45 minut 
– jeżeli ma taką ochotę, 
dlaczego nie? Niech zadaje 
pytania prowadzącym, 
nawet jeśli według ciebie 
są one najdurniejsze na 
świecie...

Niestety, wielu opiekunów 
stało nad dziećmi i poganiało 
je w realizacji zadań. Ci doro‑
śli przecież w ten sposób nego‑
wali to, co tam się działo, cały 
zamysł imprezy. A najgorsze, 
że wyręczali dzieci w ich pracy 
i głośno wyrażali różne opinie. 
Jeżeli rodzic narzeka, marudzi, 
źle się wypowiada o organiza‑
torach, to dziecko także będzie 
miało złe wspomnienia. Że było 
nudno, że badziewie, że nic od‑
krywczego... Rodzicu – lepiej 
postój sobie z boku, poczytaj 
gazetę, zagadnij osobę z kolejki 
– czas szybciej minie.

I druga prośba, drogi ro‑
dzicu: gdy dziecko wytworzy 
coś na tych warsztatach – na‑
wet gdy to jest kawałek masy 
solnej z magnesem – weź to do 
domu z radością i uznaniem dla 
pracy latorośli. Poleży trochę, 
dziecko się nacieszy i zapomni, 
a wtedy ty spokojnie wyrzucisz. 

No, chyba że masz takie młode 
jak moje, które zbiera wszystkie 
ulotki wyborcze – bo wszyst‑
kie są jej potrzebne do wyci‑
nania i malowania. Mam więc 
w domu cały przegląd kandy‑
datów i na marginesie powiem, 
że wszyscy piszą to samo. 
Chyba powinni zainwestować 
w copywritera.

Dzięki twojej postawie dzie‑
cko z tej imprezy zapamięta, że 
to, co robi, jest ważne. Że jego 
praca jest doceniania a jego od‑
krycia są ważne. I najważniejsza 
rzecz: błagam cię rodzicu, nie 
oszukuj! Jeżeli są zadania do za‑
liczenia, nie rób ich za dziecko, 
nie kombinuj. A jeżeli jednak 
tak robisz, nie dziw się, gdy za 
parę lat twoja latorośl będzie – 
twoim wzorem – kręcić, kłamać 
lub nawet kraść.

Dorota #MamaPolki

Obawy o to, jak sobie pora‑
dzi nasza pociecha, towarzy‑
szą nam na każdym kroku. Czy 
zostanie zaakceptowana przez 
grupę w nowym przedszkolu? 
Czy, jeśli ktoś będzie mu doku‑
czał, nie wpłynie to negatyw‑
nie na jego chęć poznawania 
nowych rzeczy podczas zajęć 
i wypowiadania swojego zda‑

nia na niemal każdy temat (tak, 
tak, wiem – dobry materiał na 
polityka)? Czy jak pójdzie na 
trening, to nie zdemotywuje 
się nagle, bo kolega okaże się 
lepszy lub nie uda mu się strze‑
lić bądź wybronić kolejnego 
gola?

U mnie te rodzicielskie 
obawy mnożą się z każdym ko‑
lejnym rokiem, kiedy Jasiek za‑
czyna zdobywać kolejne po‑
ziomy samodzielności i wcho‑
dzenia w nowe środowiska 
– dobry coach powiedziałby, 

że wychodzi poza swoje strefy 
komfortu. Może to wynika 
z tego, że ja nigdy nie lubiłem 
opuszczać swoich stref bezpie‑
czeństwa? Potrzebowałem za‑
wsze sporo czasu, zanim odna‑
lazłem się w nowym środowisku 
i wszelkie niezaplanowane wy‑
zwania zwiększały wydzielanie 
kortyzolu. A najlepiej czułem 
się wśród kilku sprawdzonych 
znajomych. Ot, zwykłe życie ci‑
chego, szkolnego szaraczka. 

Stąd moje przypuszcze‑
nie, że dla Jaśka takie sytuacje 
mogą być również trudne. Na 
szczęście – jak na razie – oka‑
zuje się, że pod tym względem 
w ogóle nie jest do mnie po‑
dobny.

Wychodzi na to, że jego 
osobowość jest idealną 
mieszanką charakterów 
rodziców. Dlatego 
z nieukrywaną dumą 
obserwuję go, gdy 
wkracza na boisko 
lub do przedszkola i wita 
się ze wszystkimi niczym 
Leondardo Di Caprio 
w roli głównego 
bohatera filmu „Wilk 
z Wall Street”. 
Tu piąteczka, tam 
uśmiech, a cała mowa 
ciała obwieszcza 
światu, że może być już 
spokojny,

bo król jest już na zamku, rów‑
nowaga świata została zacho‑

wana. W przedszkolu uchodzi 
za prymusa, a w domu, gdy mó‑
wimy mu, że w weekend zoba‑
czy się z babcią i dziadkiem, to 
potrafi wypalić:

– Tata, a wiesz, że po angiel‑
sku dziadek to „grandpa”, a bab‑
cia to „grandma”?

Po kilku pierwszych dniach 
w nowym przedszkolu nie 
starczało już mu rąk na wymie‑
nienie imion nowych kolegów, 
których zdążył poznać. Na 
treningu, gdy coś mu nie wy‑
chodzi, pojawia się sportowa 
złość, zagryzanie warg i jeszcze 
większe staranie, żeby tym ra‑
zem poszło wszystko tak jak po‑
winno. 

I o to chyba właśnie w tym 
rodzicielstwie chodzi, prawda? 
Te momenty, kiedy jak na dłoni 
widać, że rośnie mała wer‑
sja nas samych, ale znacznie 
lepsza. A twoją rolą, jako ro‑
dzica, jest nie zarażać tego 
małego człowieczka swoimi 
obawami, tylko być wspar‑
ciem. Trochę jak zespół me‑
chaników w pitstopach wyści‑
gów motoryzacyjnych. Dole‑
wasz paliwa, sprawdzasz czy 
wszystko gra i mówisz: dobra 
leć dalej zdobywać świat, ale 
pamiętaj, że w razie czego je‑
stem. Czasami ten jego brak 
lęku przechodzi na mnie i in‑
spiruje mnie do tego, by robić 
więcej oraz przeć do przodu, 
tak jak on, żeby był dumny ze 
swojego staruszka. Tak jak ja 
jestem z niego.

Piotr Krupa 

KORPOMAMA

Rodzicu pozwól
KORPOTATA

Wzajemne inspiracje



www.glosmordoru.pl 15GŁOS MORDORU#11 [36]

Oferta deweloperska
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BE FIT BE HAPPY

Elastycznie

1.
ROZCIĄGANIE MIEDNICY

2.
POMPKI Z WYCIĄGNIĘCIEM

Wyrzucamy jedną nogę do 
przodu, cała dłoń oparta o pod‑
łoże od wewnętrznej strony ko‑
lana, druga ręka prosta w stawie 
łokciowym, skierowana ku górze. 
Głowa podąża za dłonią. Powtórz 
3x12, naprzemiennie. Uczucie roz‑
ciągania w biodrach to znak roz‑
ciągania miednicy.

Pozycja jak do pompki. Wycią‑
gamy naprzemiennie: prawą 
rękę i lewą nogę, potem od‑
wrotnie. Pamiętamy, by brzuch 
i pośladek były mocno napięte, 
żebyśmy utrzymali pozycję. Po‑
wtarzamy 4x12.

Podczas dzisiejszego treningu skupimy się głównie na ela-
styczności mięśni i stawów. Życzę miłego trenowania!

Ćwiczenia proponuje
Marcin Wikszemski (www.facebook.com/fitwujo/)

3.
PLANK BOCZNY

Stopa leży na stopie, jedna ręka 
oparta o podłoże, druga – pro‑
sta – skierowana ku górze. Sta‑
raj się trzymać prostą linię, nie 
opuszczaj miednicy. Czas: od 15 
do 30 sekund.

REKLAMA
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REKLAMA

m
ateriał prom

ocyjny

Ponad tysiąc lokalizacji na 
całym świece i niemal mi‑
lion członków, którzy wy‑
korzystują Efekt Orange, 
by osiągać swoje cele. Nie‑
powtarzalna, autorska me‑
toda indywidualnego tre‑
ningu, wkracza także do 
Polski – 24 i 25 listopada 
w studiu OTF na słynnym 
warszawskim „Mordorze” 
odbędą się dni otwarte, 
a pierwsi goście rozpoczną 
treningi już w grudniu.

Efektywne 
wykorzystanie czasu
Jednym z największych wyzwań 
XXI wieku jest zarządzanie cza‑
sem tak, by efektywnie spędzać 
go w pracy, w domu, na siłowni 
a także odpoczywając. Prze‑
szkoda? Rzeczywistość, w któ‑
rej wszyscy przemieszczają się 
do tych samych celów w tych sa‑
mych godzinach. Na siłowni lub 
zakupach jesteśmy z setkami in‑
nych osób. Każdy, kto posiada 
karnet do klubu fitness, dosko‑
nale zna kolejki do przyrządów, 
ciągłe wychładzanie organizmu 
i efekty ćwiczeń niejednokrotnie 
zauważalne jedynie w portfelu.

W dzisiejszym świecie opra‑
cowań naukowych nikt już 
nie ma wątpliwości, że wysi‑
łek fizyczny znacznie obniża 
stres, ryzyko poważnych cho‑
rób a tym samym podnosi ja‑
kość życia. Ciężko jednak o brak 
stresu, gdy, aby „wyrobić” plan 
ćwiczeń, trzeba czekać w ko‑
lejkach do wybranych przyrzą‑
dów, a dwie godziny spędzone 

w klubie przekładają się jedynie 
na co najwyżej kilkanaście mi‑
nut efektywnego treningu. Tym 
samym karnety stają się jeszcze 
jedną kartą w portfelu, a posta‑
nowienia noworoczne pozo‑
stają postanowieniami.

Sukces zza oceanu
Orangetheory Fitness to naj‑
szybciej rozwijająca się sieć bu‑
tikowych klubów Fitness w Sta‑
nach Zjednoczonych. O sukce‑

sie OTF stanowi autorski, ciągle 
rozwijany trening wsparty no‑
woczesną technologią. Oran‑
getheory to nie kolejna siłownia 
będąca wypożyczalnią sprzętu 
f itness. OTF to kompletna 
usługa – zadaniem klienta jest 
przyjście na umówioną godzinę, 
a zespół najlepszych trenerów, 
przy wykorzystaniu nowoczes‑
nego sprzętu, zadba o to, aby 
60 minut zostało wykorzystane 
w jak najefektywniejszy sposób.

Wśród trenerów OTF w Polsce 
jest m.in. ambasadorka marki 
i trzykrotna Mistrzyni Polski Bi‑
kini Fitness, Małgorzata Mączyń‑
ska. – Z doświadczenia wiem, jak 
ciężko jest zmotywować się do 

pójścia na trening i jak dezorien‑
tujący potrafi być obecny tam 
sprzęt gdy zaczynamy. W OTF 
wystarczy, że przyjdziesz – przez 
następną godzinę trenerzy 
i technologia OTF będą czuwali 
nad optymalizacją twojego wy‑
siłku. Aby wykorzystać maksy‑
malne możliwości danej osoby, 
intensywność dobierana jest in‑
dywidualnie. – mówi Małgorzata 
Mączyńska. – Trening z OTF daje 
realne, mierzalne efekty, a na do‑

datek nie zajmuje dużo czasu – 
24 minuty w studio przekładają 
się na rezultaty standardowego, 
godzinnego treningu na siłowni  
– dodaje.

Model OTF, którego założe‑
niem jest indywidualny trening 
w niewielkich grupach, pozwala 
zaproponować limitowaną 
liczbę karnetów. W pierwszym 
podejściu oferta skierowana bę‑
dzie do 250 osób. Maksymalnie 
w klubie będzie zarejestrowa‑
nych jedynie 800 osób. Pierw‑
sze z nich rozpoczną „poma‑
rańczowe” treningi w studio 
Orangetheory Fitness przy ul. 
Gintrowskiego już w grudniu 
2018 roku.

Indywidualnie, 
ale grupowo

Maksymalne wyniki, indywidu‑
alne podejście, zdrowa rywa‑
lizacja i nowe technologie – to 
połączenie sprawia, że Oran‑
getheory Fitness jest uwiel‑
biane przez ponad milion osób 
w dwudziestu jeden krajach. 
OTF to system treningowy za‑
równo dla tych, którzy szukają 
sportowych nowości, jak i tych, 
którzy oczekują szybkich i satys‑
fakcjonujących efektów aktyw‑
ności fizycznej.

Sekretem OTF jest inten‑
sywny trening interwałowy 
w grupie, prowadzony pod nad‑
zorem trenera – indywidualnie, 
ale grupowo. To, co go wyróż‑
nia, to personalizacja – dosto‑
sowanie wysiłku do indywidu‑

alnych możliwości konkretnego 
organizmu. Celem jest wzmoc‑
nienie mięśni oraz stymulacja 
metabolizmu na poziomie po‑
zwalającym spalać tkankę tłusz‑
czową jeszcze przez 36 godzin 
po treningu.

– W fitnessie grupowym nie 
chodzi o to, by wycisnąć jak naj‑

więcej, o porównywanie się do 
innych. Nie ma też treningu uni‑
wersalnego dla wszystkich. To 
kompletnie zaprzecza podsta‑
wowej idei treningu! – mówi El‑
len Latham, założycielka Oran‑
getheory Fitness. – OTF prze‑
łamuje ten schemat z pomocą 
technologii, dzięki której trene‑
rzy zawsze wiedzą, ile możesz 
jeszcze z siebie dać”.

Technologia
Treningi Orangetheory Fitness 
bazują na mechanizmie powy‑
siłkowej zwiększonej konsump‑
cji tlenu przez organizm. Dzięki 
wykorzystaniu technologii mo‑
nitorującej najważniejsze pa‑
rametry życiowe, jak np. rytm 
pracy serca, OTF gwarantuje, że 
uczestnik treningu optymalnie 
stymuluje metabolizm, zgod‑

nie ze swoimi możliwościami. 
W ten sposób każdy ćwiczy tak, 
by efektywnie spalić od 500 do 
1000 kalorii w czasie 60 minut – 
równemu przerwie na lunch.

Ponadto, podczas treningu 
każdy widzi na ekranie swój re‑
zultat w czasie rzeczywistym 
i może rywalizować z innymi 

uczestnikami, co daje jeszcze 
więcej satysfakcji z każdej wi‑
zyty w studio. Jednocześnie 
specjalna aplikacja mobilna 
przechowuje i analizuje wyniki 
treningów i stale podpowiada, 
jak pokonać własne granice.

Podejmij wyzwanie
Zapisy do pierwszego studio 
Orangetheory Fitness są już 
możliwe, jednak liczba miejsc 
jest ograniczona. Z okazji otwar‑
cia, oferowany jest „karnet pre‑
miere” w specjalnej cenie.

Natomiast już w dniach 24‑25 
listopada odbędzie się dzień ot‑
warty w jeszcze nie uruchomio‑
nym studio, gdzie na gości będą 
czekały specjalne, limitowane 
oferty promocyjne oraz atrakcje 
– w tym możliwość wykonania 
pełnej analizy składu ciała i od‑
bycia konsultacji dietetycznej.

Orangetheory Fitness
otwiera klub na Mordorze

O Orangetheory 
Fitness

Orangetheory Fitness to 
międzynarodowa sieć klu-
bów fitness wywodząca 
się ze Stanów Zjednoczo-
nych, która oferuje jedyny 
w swoim rodzaju indywidu-
alny trening w grupie. Sekre-
tem OTF są pięciostrefowe 
treningi interwałowe, które 
wykorzystują potwierdzony 
naukowo mechanizm po-
wysiłkowej zwiększonej kon-
sumpcji tlenu, które pozwa-
lają spalać więcej kalorii 
niż tradycyjne ćwiczenia ‑ 
nawet do 36 godzin po tre-
ningu. Dzięki monitorowaniu 
pracy serca, trening dopa-
sowany jest do indywidual-
nych możliwości każdego 
uczestnika, tak, aby osiągał 
najlepsze dla siebie wyniki. 
Treningi prowadzone pod 
okiem wykwalifikowanej ka-
dry trenerów wykorzystują 
różnorodne wyposażenie, 
w tym bieżnie, maszyny do 
wiosłowania, trening TRX za-
wieszenie ™ i wolne ciężary. 
Wszystko to, aby wzmocnić 
mięśnie i zyskać energię na 
cały dzień.
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Pracodawcy 
tracą na 
palaczach
czyli co zrobić, aby „dy‑
mek” nie zaszkodził naszej 
karierze

24 proc. Polaków pali w pracy 
codziennie – tak mówią dane 
Kantar Millward Brown dla Work 
Service. Potwierdzają to bada‑
nia GUS, które dowodzą, że po 
papierosa sięga codziennie co 
czwarty z nas. Rekordzista wy‑
pala 40 papierosów w ciągu 
ośmiu godzin, a co piąty Polak 
pali ich dziennie więcej niż 10. 

To, co dla palaczy jest zupełnie 
normalne, pracodawcom może 
przynosić straty finansowe. 
Jak je ograniczyć? Na przykład 
dzięki specjalnym suplemen‑
tom albo potencjalnie zdrow‑
szym zamiennikom – elektro‑
nicznym papierosom lub pod‑
grzewaczom tytoniu.

Potwierdzi to każdy, kto pra‑
cuje z ludźmi – najświeższe 
plotki, najciekawsze rozmowy 
i najtrwalsze przyjaźnie zdarzają 
się najczęściej tam, gdzie pali się 
papierosy. Dlatego „na dymka” 
chętnie wychodzą też ci, któ‑
rzy nigdy nie mieli go w ustach. 
Kantar Millward Brown policzył, 
że pracodawcy z powodu ta‑
kich przerw każdego dnia tracą 
blisko 31 mln zł. Przy oblicze‑

niach wzięto pod uwagę śred‑
nie miesięczne wynagrodzenie 
z czerwca 2017 roku – ponad 4 
tysiące zł brutto – i liczbę pra‑
cowników w średnich i dużych 
firmach. Według GUS to ponad 
5,5 mln osób.

Sprawdźmy. Jeśli Polacy wy‑
palają ok. dziewięć papierosów 
dziennie, co daje mniej więcej 
jeden co godzinę, oznacza to, 
że każdy palacz miesięcznie „za‑
biera” firmie czas o wartości po‑
nad 560 zł brutto. Etatowemu 
pracownikowi w ciągu ośmiu 
godzin przysługuje 15‑minu‑
towa przerwa. To, jak ją wyko‑
rzysta, zależy tylko od niego. 
Jednak dla osób palących taki 
kwadrans to zdecydowanie za 
mało. W wielu przedsiębior‑

stwach nie ma palarni, więc 
żeby zapalić trzeba wyjść poza 
budynek.

Od listopada 2010 roku 
pracodawcy nie mają obo‑
wiązku organizowania palarni 
w firmach. Nie robią tego też 
ze względu na rygorystyczne 
wymogi techniczne. Palarnia 
powinna być wyodrębniona 
konstrukcyjnie od innych po‑
mieszczeń. Musi też być odpo‑
wiednio oznaczona i mieć spe‑
cjalną wentylację lub system fil‑
tracyjny. Zgodnie z przepisami 
BHP obowiązkowe są także tab‑
lice informujące o zakazie pa‑
lenia. Złamanie ich może wią‑
zać się z karą 500 zł grzywny lub 
karą porządkową, np. naganą 
albo upomnieniem.

Alternatywy
Palacze mają więc dwa wyjścia. 
Albo zrezygnować z palenia na 
czas pracy, na przykład dzięki 
stosowaniu nikotynowych gum 
lub plastrów, albo poszukać al‑
ternatywy.

Na szczęście dla nich na 
rynku pojawiają się zaawan‑
sowane technologicznie pro‑
dukty, takie jak e ‑papierosy 
oraz IQOS 2.4 plus, czyli nowa‑
torskie urządzenie, które za‑
miast spalać podgrzewa tytoń 
i dzięki temu jest potencjalnie 
mniej szkodliwe, niż klasyczny 
„dymek”.

IQOS dostarcza do organi‑
zmu średnio o 90‑95 proc. mniej 
substancji smolistych, a do tego 
nie wydziela dymu, czyli nie 

pachnie jak zwykły papieros. 
W Polsce pojawi się niedługo 
nowa wersja, czyli IQOS 3.

E‑papierosy i podgrzewacze 
tytoniu można używać w spe‑
cjalnie do tego wydzielonych 
miejscach, które nie muszą jed‑
nak spełniać tak ostrych wymo‑
gów dotyczących wentylacji, 
jak palarnie. Pracodawcy, two‑
rząc takie pomieszczenia, mogą 
pójść osobom uzależnionym 
na rękę. Korzyści są obopólne 
– bardziej produktywny czas 
pracy i poprawa wizerunku.

Nie ma bowiem nic gor‑
szego, niż przepełnione popiel‑
niczki przed głównym wejściem 
do siedziby firmy.

Sisi Lohman

REKLAMA

W ciągu ostatnich dwóch lat na‑
winąłem na koła grubo ponad 
150 tysięcy kilometrów. Zjeź‑
dziłem Polskę od Szczecina po 
Krosno. Od Zgorzelca po Su‑
wałki. Taka praca… Przez te dwa 
lata moja ocena drogowego 
świata zmieniła się diametral‑
nie. Posmutniałem i szczerze się 
przeraziłem. Dopiero poza te‑
renem zabudowanym zaczyna 
się prawdziwy sajgon. Nigdy 
nie wiadomo, kiedy coś się wy‑
darzy…

Nie ma miejsca na błąd
Motoryzacyjne stereotypy to 
przeszłość. BMW nie jeżdżą już 
tylko bandyci a Škoda dawno 
przestała być autem dla dział‑
kowca. Nigdy nie wiadomo, kto 
siedzi za kółkiem. Dzisiaj każdy 
samochód, bez względu na 
rocznik, markę czy tablicę reje‑
stracyjną, może być jeżdżącą 
bombą odłamkową. Wszystko 
zależy od zapalnika siedzącego 
za kierownicą.

Najlepiej widać to na auto‑
stradach i drogach ekspreso‑
wych. W ostatnich latach przy‑
było w naszym kraju najszyb‑
szych dróg, ale nie można 
oprzeć się wrażeniu, że świado‑
mość i umiejętności kierowców 
zostały daleko w tyle, co najwy‑
żej w połowie lat 90. Autostrada 
i droga ekspresowa to środo‑
wisko specyficzne, wszystko 
dzieje się szybciej, jest dużo 
mniej miejsca i czasu na błędy. 
A my? Po staremu! Jazda lewym 
pasem? Bardzo chętnie. Bez‑
pieczny odstęp od pojazdu jadą‑
cego z przodu? Wykluczone, bo 
przecież ktoś zawsze może się 
wcisnąć, a tak ten z przodu przy‑
najmniej będzie wiedział, żeby 
zjechać na prawo. Szybkie siku? 
Oczywiście. Zjeżdżamy na po‑
bocze, bo przecież do parkingu 
jeszcze kilkanaście km. Pas roz‑
biegowy? A co tam! Dojadę spo‑
kojnie do samego końca, tam 
stanę jak sierota z włączonym 
kierunkowskazem i poczekam, 
aż będzie trochę miejsca.

Wolno 
nie znaczy bezpiecznie

No i nasza narodowa specjal‑
ność. Jazda pod prąd. Na au‑
tostradzie! Regularnie internet 
obiegają nagrania z matołami 
w roli głównej, którzy chcąc 
uniknąć stania w korku, ot tak, 
po prostu zawracają i jadą pod 
prąd do najbliższego zjazdu, 
nierzadko blokując dojazd służ‑
bom ratunkowym. Głupota? 
Egoizm? Trudno znaleźć okre‑
ślenie dla tego typu zachowań.

I jeszcze jedno. Prędkość. Ja 
wiem, że autostradą jest przy‑
jemniej, wygodniej, ale na litość 

boską… nie 90 km/h. Oczywi‑
ście, że można i każdy ma tego 
świadomość. Nie każdy jed‑
nak zdaje sobie sprawę, że ja‑
dąc z prędkością dużo niższą 
niż dopuszczalna, też można 
stanowić poważne zagrożenie. 
To mniej więcej tak, jakby spa‑
cerowicz wszedł w sam środek 
maratonu. Nie ma siły. Prędzej 
czy później ktoś w niego wal‑
nie. Skoro ktoś nie wykorzy‑
stuje w pełni możliwości, jakie 
daje autostrada, powinien je‑
chać inną drogą. Tak to widzę. 
Autostrada to nie tylko prawa 
i przywileje. To również obo‑
wiązki. Dla wielu to także na‑

rzędzie ciężkiej pracy. Niektó‑
rzy mają do przejechania ty‑
siąc kilometrów, a nie dziesięć, 
do sąsiedniego miasteczka. To 
nie jest miejsce do uprawiania 
rekreacji.

Problem 
to szkolenie
Samochód już dawno prze‑
stał być obiektem marzeń i do‑
brem luksusowym. Ludzie wy‑
myślili sobie, że auto jest takim 
samym przedmiotem codzien‑
nego użytku jak telewizor, lo‑
dówka czy pralka. Wszystko 
wiemy najlepiej, jesteśmy naj‑
mądrzejsi i nigdy nie czytamy 

instrukcji obsługi. W końcu to 
tylko przedmioty.

Coś w tym jest, ale pralka nie 
rozpędza się do 160 km/godz. 
Jazda samochodem to odpo‑
wiedzialność, której trzeba się 
uczyć od samego początku. 
A czego uczą się kierowcy? Tur‑
lania się 50 km/godz. po mie‑
ście, parkowania i bezmyślnego 
wkuwania przepisów, byle tylko 
zdać egzamin. Później… jakoś 
to będzie. O raku toczącym sy‑
stem szkolenia kierowców najle‑
piej świadczy niedawny wypa‑
dek podczas egzaminu, w któ‑
rym na przejeździe kolejowym 
zginęła młoda dziewczyna. 
W świetle prawa ona nawet nie 
była kierowcą. Chyba każdy, kto 
zdawał egzamin na prawo jazdy 
może się domyślać, co tam się 
wydarzyło…

Wszyscy potrzebują zmian
Czy może być jeszcze gorzej? 
Niestety może. Okazuje się, że 
nawet stojąc w miejscu, można 
dosłownie dotknąć głupoty pol‑
skich kierowców.

Kilka lat temu na jednej z eks‑
presówek doszło do karambolu. 

Do mediów szybko trafiło na‑
granie jednego z kierowców, 
który został uwięziony między 
rozbitymi samochodami, na 
które najeżdżały kolejne. Wy‑
siadł, rozejrzał się i… polecił pa‑
sażerom, żeby szybko wsiedli 
do auta i zapięli pasy. O tym, że 
w takiej sytuacji należy jak naj‑
szybciej opuścić samochód 
i przejść za barierę niestety nikt 
mu nie powiedział.

Do ucywilizowania tej dro‑
gowej ciemnoty potrzebna jest 
nie tylko zmiana w mentalności 
kierowców. Niezbędna jest po‑
trzeba samodoskonalenia, od‑
powiednie narzędzia i zmiany 
w przepisach. Sporo się o nich 
mówi, ale ciągle na gadaniu się 
kończy. Nie ma się co dziwić, 
przecież to nasza polska trady‑
cja. Przykład? Według CEPiK‑u 
(Centralna Baza Ewidencji Po‑
jazdów i Kierowców) po pol‑
skich drogach wciąż jeździ pra‑
wie 40 tysięcy Syren i 70 tysięcy 
Żuków. Polska to jednak wciąż 
dziki kraj.

Kacper Wyrwas

www.kacperwaucie.com

MOTOSEKCJA

Dziki kraj
Zawsze myślałem, że najgorsza jest jazda po mieście. Tu ktoś zajedzie drogę, otrąbi i zwy‑
zywa, tam zaśpi na światłach albo stanie na środku skrzyżowania. Uważałem, że wyjazd 
w trasę jest formą relaksu i nagrodą za godziny spędzone w korkach. Ostatnie kilka lat 
uświadomiło mi, jak bardzo się myliłem.
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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

Szczegóły oraz więcej wydarzeń 
znajdziecie na 4free.waw.pl

Darmowy 
listopad 

w Rezydencjach 
Królewskich

akcja w Łazienkach Kró‑
lewskich i na Za‑

mku Królew‑
skim!

Kino 
nieme 

z muzyką na żywo
23 listopada, godz. 20; 

Muzeum Narodowe
Pokaz filmu „Cud nad Wi‑

słą” (1921) z muzyką 
Pawła Szambur‑

skiego

Stand ‑up 
English open mic

15 listopada, 20:00; LO‑
CAL, Sandomierska 13

Wieczór stand ‑up w ję‑
zyku angielskim

„Jak 
pies 

z kotem”
20 listopada, godz. 19; 

FINA, Wałbrzyska 3/5 
Pokaz gratisowy w cy‑

klu „Nowe pol‑
skie kino”

Pomagamy 
Urządzać

listopadowe, bezpłatne 
porady i konsultacje ar‑

chitektów; 
Domoteka, Malborska 41

– wystarczy umówić się 
na dogodny ter‑

min

WARSZAWA ZA FREE

Listopadowo

JMSN, piątek 16 listopada, 
Niebo [Nowy Świat 21]

Jeden z najciekawszych męskich 
głosów współczesnego neo‑
‑soulu nie rzuca słów na wiatr. Po 
odwołaniu zeszłorocznych kon‑
certów w Polsce szybko otrzy‑
maliśmy zapewnienie, że na ko‑
lejne podejście nie trzeba będzie 
długo czekać. Tak też się stało 
– JMSN wraca do Polski na trzy 
koncerty, wśród których jest też 
wizyta w Niebie. Na pewno po‑
jawi się premierowy materiał z al‑
bumu „Velvet”, ale też doskonale 
znane hity, które od lat rozgrze‑
wają nie tylko żeńską część pub‑
liczności Christiana.

Kero Kero Bonito, czwartek 
29 listopada, Smolna 
[Smolna 38]

Trio łączące w muzyce indie pop 
z j ‑popowymi inspiracjami wy‑
stąpi w Polsce w ramach trasy 
The Time ‘n’ Place tour, promu‑
jącej najnowsze wydawnictwo 
zespołu. Sarah Midori Perry, Gus 
Lobban i Jamie Bulled mają na 
swoim koncie mixtape „Intro 
Bonito” oraz dwa albumy „Bo‑
nito Generation” i jeszcze świeży 
„Time ‘n’ Place”. Ich listopadowy 
występ w Smolnej to idealna 
okazja do naładowania zbiornika 
pozytywnej energii na następne 
tygodnie.

Denzel Curry: 
poniedziałek 3 grudnia 
Skepta: 
czwartek 6 grudnia, 
Progresja [Fort Wola 22]

Warszawski grudzień wypchany 
jest po brzegi światowym rapem 
z najwyższej półki, ale uwagę 
przykuwają szczególnie kon‑
certy Denzela Curry’ego i Skepty. 
Ten pierwszy zaprezentuje 
swoją unikalną, piekielnie ener‑
giczną wizję amerykańskiego 
trapu, drugi zaś postara się wy‑
jaśnić, dlaczego postrzegany jest 
jako największa obecnie postać 
grime’u, czyli bardzo charakte‑
rystycznej rapowej sceny z Wysp 
Brytyjskich. Pewne jest jedno – 
grzechem będzie ominąć które‑
kolwiek z tych wydarzeń.

12. Festiwal Filmowy Pięć 
Smaków,środa ‑środa 14‑21 
listopada, Kino Muranów 
[Gen. Władysława Andersa 5] 
i Kinoteka PKiN [Plac Defilad 1]
Już po raz dwunasty Pięć Sma‑
ków zaprasza na pełną niespo‑
dzianek filmową podróż do Azji 
i odkrywanie tej rzeczywistości. 
Festiwal jest doskonałą okazją 
do zanurzenia się w porywającą 
popkulturę, do gorących dysku‑
sji o najważniejszych przemia‑
nach społecznych i obcowania 
z dziełami uznanych mistrzów.

GOING. POLECA KULTURALNIE

Więcej wydarzeń i bilety
w mobilnej aplikacji Going.

oraz na Goingapp.pl




