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REKLAMA

Najpierw powiedzmy sobie 
wprost: tak, umiejętność pro-
wadzenia „small talków” jest 
niezbędną sztuką w korpora-
cyjnym rzemiośle, ba!, jest to 
umiejętność niezbędna dla 
zdecydowanej większości lu-
dzi funkcjonujących w naszym 
społeczeństwie. Najbardziej ra-
dykalna definicja owej niezobo-
wiązującej pogawędki stwier-
dza, że „small talk” jest wy-
muszoną formą zapychacza 
czasu, który chroni nas przed tą 
straszną niezręczną ciszą. A my 
kulturowo ciszy się boimy, więc 
gadamy często głupoty, bo cy-
wilizacja Zachodu w nas wpoiła, 
że milczenie w towarzystwie to 
najgorsze zło.

A może być przecież zupeł-
nie inaczej… „Small talki” mogą 
rozwijać naszą wrażliwość na 
drugiego człowieka, stanowić 
pierwszy krok w budowie kon-
taktów międzyludzkich, zwięk-
szać naszą wiedzę o świecie, 
nasz poziom pewności siebie 
czy też, wreszcie, pomóc gro-
madzić kolejne punkty w per-
sonalnym skarbcu charyzmy. 
Trzeba jedynie wiedzieć, jak so-
bie z tym radzić.

Przede wszystkim: w ogól-
nym obcowaniu ze „small tal-
kami” nie ważny jest temat, 
gdyż liczy się tak naprawdę 
kontekst oraz sposób, w jaki 

SMALL TALK
zamiast zatruwać życie 
może podnieść jego jakość
„Small talk” – banalna pogawędka, niezobowiązujące wywody,  totalne pierdoły, zdania, 
które nie znaczą nic – nasza codzienność. Ich funkcje niby są znane – podtrzymywanie 
kontaktu, najprostsza forma ekspresji, wypełnianie czasu. Zresztą, zasadniczo nie wgłę-
biamy się w ich sens. Jednak można się zastanowić, czy small talk może dać nam większą 
przyjemność? Czy może mieć dla nas większą wartość? Na te pytania spróbujemy sobie 
dziś odpowiedzieć.

pogawędka zostaje przepro-
wadzona. I dlatego też na-
szą wyliczankę zaczynamy od 
sytuacji klasycznej, czyli od 
prawdziwego króla „small tal-
ków”, to jest od crème de la 
crème korporacyjnej poga-
wędki, czyli od wymiany myśli 
pod hasłem

HEJT NA KAWĘ
Bo przecież jak już się ma tę 
przerwę, to warto udać się do 
ekspresu i skorzystać z okazji 
do typowo polskiego narzeka-
nia. Więc podchodzisz do tego 
automatu i nawijasz hejty na tę 
kawę – że zła, że bez kofeiny, że 
najgorsza, że w domu rozpusz-
czalna mocnej kopie, że roz-
puszczalna z biedronki lepiej 
wchodzi, że z lidla to już niepo-
równywalna… No i po co to, ja 
się pytam?

Jak już musisz o tej kawie 
nawijać, to przynajmniej za-
dbaj o nieopresyjny i niepre-
tensjonalny styl własnej wypo-
wiedzi. Jeśli już lubisz rzeczy-
wiście ową kawę, to miej choć 
dwie, trzy, a i choćby jedną 
naprawdę ciekawą anegdotę 
o tym czarnym napoju bo-
gów. Coś o jakichś twoich ulu-
bionych odmianach kawusi, 
najlepszej sypanej, najlepszej 
sklepowej ziarnistej – ogólnie 
o naj-naj jaką piłeś. Opowiedz 
o najbardziej egzotycznym 
lub najsubtelniejszym smaku, 
najlepszym aromacie, najbar-

dziej niespotykanej marce, 
jaką było ci dane spróbować... 
cokolwiek, coś pozytywnego. 
Bądź człowiekiem „na tak”, nie 
narzekaj na wszystko, nawet 
kawa może stać się fundamen-
tem do budowy ważnych oraz 
intratnych zawodowo kontak-
tów społecznych.

Pamiętaj o tym: dobry 
„small talk” może przynieść ci 
również wymierne korzyści. 
Rozmowa na wesołe, wciąga-
jące tematy dotyczące pasji czy 
niezwykłych dla ciebie przeżyć 
kreuje twój pozytywny wizeru-
nek w towarzystwie i pomaga 
otworzyć się drugiej stronie. 
Jeśli zaczniesz od hejtu, to 
przecież druga osoba będzie 
się bała powiedzieć cokolwiek 
osobistego, by nie zostać przez 
ciebie zjechaną. Poza tym 
może wziąć cię z góry za pesy-
mistycznego buca.

Kwestia numer dwa, czyli

DZIECI
Połowa pracowników – a w 
wielu korporacyjnych przypad-
kach większość – to rodzice. 
Oczywiście, rodzicielstwo to 
coś, co nas angażuje, pochła-
nia, dostarcza nam radości 
oraz rozczarowań, lecz pamię-
tajmy, że niekoniecznie każdy 
chce o tym słuchać. Kwestia 
„naszego dziecka” góruje na li-
ście najbardziej irytujących te-
matów rozmowy. Zawsze miej-
cie to więc gdzieś z tyłu głowy. 
Gdyż, jak już było wspominane, 
liczy się kontekst. Nie zaczynaj-
cie zatem pogawędki o swoich 
pociechach z osobami, które 
dzieci nie mają.

W „small talku” liczy się 
wspólnota doświadczeń, a jej 
radykalny brak może doprowa-
dzić do zniechęcenia rozmówcy 
i obniżenia twojej wartości 
w jego oczach.

Poza tym nie narzekaj, że 
masz dziecko, nie pokazuj 
zdjęć, nie wspominaj o prze-
wijaniu, wymiotach, fetorze – 
po prostu nie! Chyba że potra-
fisz ubrać to w zabawną, pozy-
tywną, autoironiczną narrację 
– ewentualnie wtedy. Ale je-
śli masz wątpliwości co do 
„skuteczności” owej narracji, 
to nie warto ryzykować. Kwe-
stia dzieci to przede wszyst-
kim sfera tematów prywat-
nych, które warto zachować 
dla najbliższych.

W grupie numer trzy zawie-
rają się

TEMATY 
OKOŁO- 
-KORPORACYJNE
I tu pole do popisu jest ogromne. 
Najpierw przysłuchajmy się 
przykładowym pogawędkom 
tego typu:

Przykład z klimą: – Jezu, 
ostatnio reperowali nam klimę 

w biurze. I jak przedtem było 
jeszcze znośnie, to teraz, to już 
jakiś dramat. Kiedyś po prostu 
w zimie było za zimno, a w le-
cie za gorąco, a teraz to jednego 
dnia jest za gorąco, a drugiego 
za zimno – bez względu na porę 
roku. I jeszcze Stefan, Halina 
i Zbyszek nad tym chyba – tak 
podejrzewam – czuwają, bo im 
to zawsze się pasuje. Jakiś dra-
mat, serio. Większość osób nie 
zwraca na to uwagi, ale ja dużo 
choruję, wczoraj byłam u leka-
rza, nie wypisał mi jeszcze L4, 
więc wiesz…

Przykład z kasą: – Od wczo-
raj czekam na wypłatę. No po-
winna przyjść wczoraj, a dziś 
jej nie ma. W ogóle to pewnie 
znów ktoś powie, jakaś Anka, 
że to przez bank, że przelewy 
się opóźniają, ale to już drugi 
raz w tym roku. W ogóle liczę na 
podwyżkę, pięć stów do przodu, 
ale teraz to już po prostu chcę 
moją kasę! Księgowość ssie w tej 
firmie...

Oto częste zagajenia przy 
kawuni; w każdym przykładzie 
możemy doszukać się karygod-
nych przewinień.

JAK TEGO UNIKNĄĆ?
 y Przede wszystkim nie rozpo-

czynamy rozmowy od narze-
kania. Nigdy.

 y Nie stawiamy się w opozycji 
do większości zespołu.

 y Za nic nie snujemy podejrzeń, 
teorii spiskowych, itp.

 y Rozmowy o pieniądzach 
i o stanie konta zostawmy 
dla siebie i naprawdę bliskich 
nam osób.

 y Temat choroby, problemów 
zdrowotnych to sfera rozmów 
z rodziną i przyjaciółmi.

 y Nie zagłębiamy się w trud-
ne tematy, które wymagają 
szczegółowego roztrząsania 
złożonej kwestii.

 y Jeśli już koniecznie chcemy 
przedstawić swój zarzut wo-
bec czegoś, to niech będzie 
on okraszony żartem i niech 
stanowi „dialogową przy-
stawkę” do większej pozy-
tywnej kwestii, którą chcemy 
poruszyć.

Na zakończenie warto wspo-
mnieć o takich dobrych te-
matach, jak urlop, zalety tury-
styczne okolic z których po-
chodzimy, zainteresowania 
związane z pracą, karta mul-
tisport, dobre restauracje, 
powszechnie dostępne wy-
darzenia kulturalne, najza-
bawniejsze memy w twoim te-
lefonie (ale z umiarem), kino... 
– wymieniać można by jeszcze 
długo.

Dobry „small talk” to nie 
taka znowu trudna sprawa, po 
prostu czasami trzeba lekko 
przestawić myślenie, a korzy-
ści przyjdą same.

Tomasz Rot
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Feedback 
dla pracownika
– najczęstsze błędy menedżerów
Błędy w przekazywaniu 
feedbacku prowadzą do 
niewykorzystania poten-
cjału pracowników, przy-
znawania nagród i udzie-
lania kar niewłaściwym 
osobom. W efekcie mamy 
niesprawiedliwe traktowa-
nie i złą atmosferę w firmie, 
demotywację zamiast mo-
tywacji, nierealizowanie 
celów, spadek wydajności 
i wyższą rotację.

– Brak motywacji do pracy to jeden 
z najczęstszych powodów odejścia pra-
cownika z firmy.

Co go powoduje? Głównie brakiem 
wiedzy i informacji zwrotnej od prze-
łożonego. Każdy z nas chce wiedzieć, 
w jakim kierunku będzie się rozwijać 
firma, w której pracujemy i czy jej cele 
pokrywają się z naszymi własnymi ce-
lami. Nie mniej ważny jest feedback 
dotyczący wykonywanej przez nas 
pracy.

Coraz częściej słychać głosy, że 
roczne oceny pracowników nie są już 
tak przydatne, bo zmienił się styl pracy 
i sposób jej monitorowania. Pokolenie 
Y i Z oczekuje stałego, bieżącego fee-
dbacku. W związku z tym część mene-
dżerów traktuje roczne podsumowanie 
pracy jako frustrujący obowiązek, który 
zajmuje im tylko czas. Z drugiej strony, 
w wielu firmach początek roku to nadal 
okazja do motywacji pracownika i po-
prawy jego efektywności, a także pod-
stawa do rozmowy o podwyżce.

Niezależnie od tego, która opcja 
finalnie przeważy, ważny jest sam 
feedback. 

Od tego, w jaki sposób przekazujemy 
informację zwrotną, zależy motywacja, 
efektywność i lojalność pracownika. Jak 
więc przekazywać feedback, żeby pra-
cownik chciał zostać w firmie i nie zaczął 
szukać sobie nowego pracodawcy?

Warto podkreślić, że duża odpowie-
dzialność spoczywa na menedżerach, 
którzy coraz bardziej przejmują rolę co-
achów personalnych. To, w jaki sposób 
przekażemy feedback, odbije się bez-
pośrednio na efektach pracy naszego 
zespołu.

Joanna Szybisz
dyrektor HR, Trenkwalder

1. Instrumentalne podejście do feedbacku
Przekazywanie informacji zwrotnej w postaci wypełnionego i odesłanego arkusza oceny rocznej czy nawet ty-
godniowych maili, bez rozmowy z pracownikiem, mija się z celem. Sygnał, który wysyłamy, to „nie mam dla cie-
bie czasu”, „nie jesteś dla mnie ważny ani ty, ani twoja praca”. W efekcie zamiast motywacji, mamy demotywację.

2. Nieprzygotowanie do rozmowy
Nieprzygotowanie do rozmowy może wyrządzić nawet więcej szkody niż jej brak. Jeśli pracownik nie zrozumie, 
czego oczekujemy i jakie są jego kolejne zadania, może uznać, że sam menedżer nie wie, jak te zadania wyzna-
czyć. To prosta droga do utraty autorytetu.

3. Zbyt mało lub za dużo czasu na spotkanie
Jeśli feedback przekazujemy w pośpiechu, „wpychamy” pomiędzy inne spotkania, to nie dziwmy się, jeśli pracow-
nik odbierze to jako lekceważenie. Natomiast zbyt długa rozmowa z pracownikiem (np. trzy – czterogodzinna) 
prowadzi do miliona dygresji i na końcu nikt nie pamięta jaki był sens rozmowy.

4. Jednostronny „dialog”
Kiedy tylko menedżer mówi, a pracownik słucha, nie ma miejsca na partnerską dyskusję. Jeśli firma stawia na ot-
wartość w relacjach, to pracownik powinien mieć szansę dojść do słowa i przedstawić swój punkt widzenia.

5. Przekazanie „suchej” oceny
Rutyna nie służy nikomu. Jeśli feedback traktujemy jako rutynowe techniczne działanie, bez poparcia faktami czy 
argumentami, nie spodziewajmy się zrozumienia naszych oczekiwań i wzrostu efektywności pracownika.

6. Brak jasnych kryteriów oceny lub ich niewłaściwie dobrane
Jeśli nie zastosujemy konkretnych, jasnych kryteriów, w głowie pracownika możemy pozostawić poczucie nie-
sprawiedliwej oceny jego pracy lub braku naszej kompetencji do przygotowania kryteriów.

7. Nieprzedstawienie celów i oczekiwań na przyszłość 
Jeśli jasno nie przekażemy informacji, jakie są priorytety firmy i co dla nas jest najważniejsze, nie oczekujmy wzro-
stu efektywności i motywacji pracownika.

8. Brak docenienia za oczywiste sukcesy i nadmierne podkreślanie porażek
W efekcie takiego postępowania pracownik nie ma poczucia sprawiedliwości, a dodatkowo może mieć wrażenie 
lekceważenia jego i jego pracy.

9. Negatywny feedback bez wyjaśnień
Przekazanie negatywnej oceny bez informacji, co pracownik powinien zmienić, aby lepiej wykonywać swoje za-
dania, to jak oczekiwanie, że ktoś będzie nam czytał w myślach. Zamiast powiedzieć: „pracujesz źle”, powiedz: „to 
i to wykonujesz niezgodnie z moimi oczekiwaniami, które są takie i takie”.

10. Faworyzowanie i porównywanie
Jeśli w widoczny sposób faworyzujemy niektóre osoby w zespole, może to odbijać się negatywnie na motywacji 
i poczuciu własnej wartości pozostałych pracowników. Podobny negatywny efekt może wystąpić, gdy wciąż po-
kazuje się innych jako tych lepszych.

TOP 10 najczęstszych błędów w przekazywaniu feedbacku
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Co nam odbiera pewność siebie
i dlaczego tracą ją nawet osoby na wysokich stanowiskach?
Tak naprawdę w kontekście pewności siebie niczym się nie różnimy jako ludzie. Każdy ma temat lub obszar, w którym czuje się mały, słaby, gor-
szy i niepewny.

Różnica jest taka, że często ci „wy-
żej” lepiej to ukrywają lub się do tego 
nie przyznają. Pracując coachingowo 
i doradczo widzę, jak wszyscy zma-
gają się ze swoimi słabościami. Każdy 
zadaje te same pytania:

CO MAM MU 
POWIEDZIEĆ?

A CO MAM ZROBIĆ, 
JEŚLI ON MI 
POWIE…?

A CO JEŚLI  
NIE WYJDZIE?

JAKIE PYTANIA 
MAM MU ZADAĆ?

A JEŚLI MU SIĘ NIE 
SPODOBA?

CO MAM ZROBIĆ, 
ABY BYĆ BARDZIEJ 
PEWNY SIEBIE 
I SPOKOJNY?
Słyszę te same pytania zadawane 
przez różne osoby, niezależnie od zaj-
mowanego stanowiska czy wielkości 
zarobków. Choć przepraszam. Błąd 
– słyszę je rzadziej od osób na wyż-
szych stanowiskach, ale to tylko dla-
tego, że one mają większe poczucie 
wstydu.

Osobom tym jest znacznie trud-
niej przyznać się do swojej słabości 
– zarówno przed sobą, jak i przede 
mną . To jest jeden z tematów tabu bi-
znesu. Każdy zgrywa twardziela. Jed-
nak pracując z ludźmi doradczo, stra-
tegicznie oraz psychologicznie, wi-
dzę ich wyzwania biznesowe oraz 
wewnętrzne.

Jeśli jesteś osobą, która się wsty-
dzi przyznać, że nie ogarnia, że czuje 
słabość, że nie czuje pewności co do 
swoich decyzji lub działań, to wiedz, 
że naprawdę nie jesteś sam.

Takich osób jest minimum 60-70 
procent, ale tego nie widzisz i nie sły-
szysz. Tkwisz więc w takiej pułapce 
samotności, w poczuciu, że tylko ty 
masz taki problem. Ale tak nie jest. To 
normalne. Takie momenty są w pełni 
dopuszczalne. Miewa je wiele osób. 
Kluczowe nie jest, że to czujesz, ale 
czy coś z tym zrobisz.

Co 
odbiera nam 
pewność 
siebie?
#1 Brak wiedzy
Brak pewności jest często sygnałem 
od naszej psychiki: jesteś nieprzygoto-
wany, nie potrafisz. Dlatego po prostu 
potrzebujemy lepiej się przygotować 
i zadawać sobie pytanie: Czego potrze-
buję się jeszcze dowiedzieć? Co potrze-
buję umieć, aby być lepiej przygoto-
wany?

#2 Brak 
kontroli myśli
Punkt pierwszy może, niestety, pro-
wadzić do pułapki. Często ludzie mają 

poczucie, że wciąż muszą się uczyć, 
dokształcać i nigdy nie są gotowi. Ro-
bią dziesiąty kurs, piąty dyplom i cią-
gle są za słabi. Obawiają się porażki, 
oceny. Myślą: – A co, jeśli nie będę jed-
nak wiedział? – A co, jeśli wyjdę na 
głupka? – A co, jeśli..? – tutaj rozwią-
zaniem nie jest uczenie się, ale uwol-
nienie się od negatywnych myśli, od 
obaw przed oceną. Za cel musisz po-
stawić sobie odpowiedź na pytanie: 
Jak przestać się martwić oceną in-
nych? Jak docenić siebie za to, co już 
umiem?

Czasami jest to kwestia wewnętrznej 
decyzji: umiem to co umiem. Zrobiłem 
wszystko, co w mojej mocy i teraz jest 
czas na działanie.

#3 Brak 
spontaniczności 
i luzu w życiu
Zbyt wiele osób podchodzi do ży-
cia i pracy zbyt poważnie, jakby jakiś 

błąd miał spowodować koniec świata. 
Są kwestie ważne i poważne, ale wiele 
z nich nie jest warte takiej powagi. Po-
trzebujemy dopuścić do siebie więcej 
spontaniczności i luzu.

#4 Brak scenariuszy
Czasami skupiamy się tylko na jednym 
negatywnym scenariuszu, zamiast 
przygotować w wyobraźni kilka moż-
liwości i przewidzieć, jak zareagujemy. 
Gdy mamy „zaplanowaną spontanicz-
ność” jesteśmy przygotowani na kilka 
różnych sytuacji. To uspokaja i dodaje 
pewności.

#5 Brak oddychania
Większość ludzi nie potrafi świadomie 
oddychać. Oddycha płytko i nierówno. 
Wtedy organizm wysyła sygnał do umy-
słu: jesteś zagrożony, uważaj! Jesteśmy 
wtedy w ciągłym napięciu, które osłabia 
nasz spokój wewnętrzny. Musimy uczyć 
się sztuki oddychania.

#6 Brak dzielenia 
się z innymi
Gdy nie mamy nikogo, z kim możemy 
szczerze porozmawiać o trudnych sytua-
cjach, trzymamy w sobie wszystkie emo-
cje. To nas osłabia, powoduje chaos w my-
ślach i brak pewności. Potrzebujemy mieć 
zaufane osoby wokół siebie lub co pewien 
czas korzystać ze spotkań z doradcą, men-
torem, który wysłucha i doradzi.

#7 Poczucie 
odpowiedzialności
Wielu ludzi czuje się przytłoczonych 
ilością obowiązków oraz ciężarem od-
powiedzialności za projekt, wynik, fi-
nanse... Noszenie ciężaru przez zbyt 
długi czas osłabia nas psychicznie. 
Są dwie drogi: albo zmienić projekt/
pracę albo wzmacniać się wewnętrznie, 
wzmacniać swoją psychikę, aby być go-
towym na większe wyzwania.

Adam Dębowski



www.glosmordoru.pl 5GŁOS MORDORU#3 [40] 5

REKLAMA

Twój szef pracuje tak ciężko jak 
ty. Ba! – z jego relacji wynika, że 
nigdy nie śpi. Zawsze czuwa, by 
dobrobyt, który wykuwa włas-
nymi rękami, spłynął na wszyst-
kich pracowników: – Ja muszę 
dać z siebie 300 procent normy 
niczym Bronek Talar! (tylko 
sprawdź, jak skończył bohater 
serialu „Dom”).

Nocny mesedż
Chwila refleksji: skąd wiesz, że 
szef pracuje więcej od ciebie? 
Wnioskujesz z tego, że wysyła 
emaila z raportem o pierwszej 
w nocy? A co to za problem napi-
sać go znacznie wcześniej i usta-
wić wysyłanie nawet na trzecią 
lub po prostu włączyć budze-
nie i sennym placem wcisnąć 
„send”?

Deadline
Piękny słoneczny dzień, już cię 
korci, by planowo zakończyć 
pracę, a tu telefon: – Tobie jest 
też tak gorąco? Współczuję, ale 
musimy dać z siebie wszystko!

Więc resetujesz swój plan 
i działasz dalej, a pot kapie... 
Hmm... w telefonie szefa też coś 
kapało... A może, drogi przyja-
cielu, wystarczy w jednej ręce 
trzymać telefon, w drugiej wąż 
ogrodowy i podlewać rabatki? 
Jedyne niebezpieczeństwo to 
ochlapanie japonek.

Wydajność
Szef zaprosił cię na rozmowę 
motywacyjną, która odbywa się 
w atmosferze troski o twoją pre-
mię. – Jeśli osiągniesz taki a taki 
wskaźnik, wtedy zarobisz tyle 

i tyle – mówi – ale możesz jeszcze 
więcej i więcej, ja dbam o ciebie!

A to, że jego wskaźniki rosną 
wraz z twoimi, to drobny szcze-
gół. Znów jesteś zawstydzony, 
przecież on wierzy w ciebie bar-
dziej niż ty sam.
– Damy radę?
– Tak Bob, tzn. szefie, będziemy 
śrubować te wskaźniki aż po ho-
ryzont.

Nadgodziny
Nie pytaj, co firma może zrobić 
dla ciebie, tylko co ty możesz dla 
niej zrobić!

Niepłatne nadgodziny wyra-
biane są z powodu przeświad-
czenia, że tak robią wszyscy, tak 
należy, taki jest plan... A tak na-
prawdę dlatego że wprawny 
w socjotechnice szef wzbudził 
w tobie poczucie winy.

Więc robisz to praktycznie 
wbrew własnej woli, a mimo to 
usprawiedliwiasz taki stan rze-
czy, zaklinając rzeczywistość 
i przyjmując mocno naciąganą 
wykładnię pracy dla idei, dla ja-
kiegoś nieokreślonego pod-
miotu zbiorowego „my” – po-
twora który żywi się naiwnymi 
trybikami maszyny.

Szef porywacz
Ludwig von Mises twierdził: 
„Pracownik nie jest winien 
swemu pracodawcy służalczo-
ści i posłuszeństwa. Jest mu je-
dynie winien usługę, za którą 
otrzymuje zapłatę, będącą nie 
łaską lecz zasłużonym wynagro-
dzeniem” – całkiem do rzeczy ta 
teoria.

Dlaczego więc tak łatwo da-
jemy się omotać porywaczom? 
Przecież czas spędzony na nie-
opłaconej pracy to jest kradzież. 
Okradana jest również twoja ro-
dzina – z czasu, który mógłbyś 
jej poświęcić.

Warto się zastanowić czy 
nasze współczucie i zrozumie-
nie dla porywaczy, nie wynikają 
z tego, że nie umiemy być szcze-
rzy przed samymi sobą? Nie 
chcemy przyznać, że jesteśmy 
wykorzystywani, wyjść – kolo-
kwialnie mówiąc – na frajerów.

Tylko jak można coś prze-
myśleć, skoro nasz umysł rów-
nież jest uprowadzony? Pomi-
jam już irracjonalne zabieranie 
roboty do domu, bardziej cho-
dzi o fakt permanentnego my-
ślenia o pracy. Zasypiasz my-
śląc o tym, czego takiego dziś 
nie zrobiłeś w pracy; budzisz 
się rozważając i układając plan 
pracy na dziś... A w domu je-
steś jak zombie wciąż tkwiący 
w korpo-pułapce.

Nie daj się!
Spóźnione postanowienie no-
woroczne brzmi: korpora-
cyjnym skryto-porywaczom 
mówmy stanowcze nie!

Wyceń swoją pracę, zorientuj 
się, ile musisz wykonać w ciągu 
ośmiu godzin. Szef chce więcej? 
To niech płaci ekstra, albo od-
łoży wąż ogrodowy i sam weź-
mie się do ostrej roboty.

Najlepiej skorzystać z rady 
Konfucjusza, który zalecał: „Wy-
bierz pracę, którą kochasz, a nie 
będziesz musiał pracować na-
wet przez jeden dzień w swoim 
życiu”. Ale na początek bardziej 
realnym celem będzie po pro-
stu nauczyć się mocnej stąpać 
po ziemi.

Przemysław Czylok

Korposyndrom
sztokholmski
Uprowadzani / zakładnicy zaczynają utożsamiać się pory-
waczami, bronić ich, współczuć im. – Taka sytuacja mnie 
nie dotyczy – pomyślisz – gdzie ja, wolny człowiek...! Spo-
kojnie, zaraz do tego dojdziemy.

Korporacyjnym 
skryto-porywaczom 

mówmy stanowcze nie!
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Gdyby zsumować wasze lata pracy 
w korporacjach wyszłoby z tego do-
bre 15...
Piotr Szczepanik: Tak, ja przepraco-
wałem 10 lat w branży telekomunika-
cyjnej m.in. w Erze/T-Mobile i Orange, 
w tym kilka lat bezpośrednio w Mor-
dorze, a Marta...

Marta Jachnik-Szczepanik: 10 
lat w branży motoryzacyjnej, w tym 
trzy lata w warszawskim Mordorze 
– w Hyundai Motor Poland. Ale żeby 
było jasne, z nas dwojga to Piotrek już 
jest wolny i na full time zarządza stwo-
rzoną przez nas wspólnie firmą. Ja 
wciąż pracuję na etacie.
Tak chyba jest bezpieczniej?
MJS: Prawda jest taka, że nasz biznes 
– w którym ja na razie głównie pełnię 
rolę jednostki kreatywnej, a Piotrek 
faktycznie nim zarządza – dopiero 
raczkuje. Finansujemy go z własnych 
oszczędności i bieżących dochodów. 
Nie chcemy wiązać się żadnymi kredy-
tami, więc uznaliśmy, że nierozsądne 
byłoby, gdybyśmy oboje rzucili nagle 
nasze etaty i oddali się rozwijaniu 
własnej firmy.
Zanim na dobre przejdziemy do 
„interesów” zdradźcie proszę, jak 
wam – zapracowanym korpolud-
kom z różnych branży – udało się 
poznać?
MJS: Przez internet oczywiście, bo 
jakżeby inaczej (śmiech). Poznaliśmy 
się w ten sposób trzy lata temu i je-
steśmy najlepszym dowodem na to, 
że znalezienie swojej drugiej połówki 
on-line jest możliwe.

PS: I że nie każdy w sieci szuka wy-
łącznie przygodnych związków. Poza 
tym chyba coraz częściej ludzie, któ-
rzy szukają miłości, robią to w po-
dobny sposób jak my. Zwyczajnie bra-
kuje czasu na inne formy poznawania 
nowych ludzi.
Praca w korporacji pożerała wam 
dużo czasu?

MJS: Ja rzuciłam się w wir korpo po 
przyjeździe do Warszawy. Wcześniej 
pracowałam w Wielkopolsce, w du-
żej motoryzacyjnej firmie rodzinnej, 
więc nie było jeszcze tak ekstremal-
nie. W stolicy natomiast dałam się 
pochłonąć zawodowym obowiąz-
kom na tyle, że praktycznie coś ta-
kiego jak czas wolny po pracy już nie 
istniało.

PS: Ja przez lata w korpo zdążyłem 
trochę okrzepnąć w tym biegu i nie 
odczuwałem tego tak intensywnie jak 
Marta. Zresztą zawsze wyznawałem 
zasadę, że pracuję po to, aby żyć, a nie 
żyję po to, żeby pracować, więc stara-
łem się znajdować w tym wszystkim 
jakąś równowagę. 
Jak to się stało, że wpadliście na po-
mysł stworzenia „Kolekcjonerów 
Przygód”?
PS: U mnie na samym początku była 
myśl, że chciałbym poczuć wolność 
i samodzielność biznesową. Później 
zaczęliśmy się zastanawiać, co nam 
sprawia największą przyjemność.

MJS: Jestem wielką fanką motocy-
kli. Od lat jeżdżę na jednośladzie i or-
ganizuję wyprawy motocyklowe.

PS: Gdy się poznaliśmy, Marta zara-
ziła mnie tą pasją, choć już wcześniej 
obserwowałem w Mordorze, jak nie-
którzy przyjeżdżają do pracy na mo-
tocyklach i trochę im zazdrościłem. 
Bo nie dość, że nie stali w korkach, to 
jeszcze fajnie się prezentowali i trzy-
mali sztamę z innymi posiadaczami 
jednośladów. Tak więc, kiedy pozna-
łem Martę, poszedłem za ciosem i dwa 
lata temu zrobiłem prawo jazdy kate-
gorii A. Potem wspólnie zaczęliśmy 
jeździć na spotkania motocyklowe po 
Polsce i Europie.

MJS: To, co nas urzekło na tych im-
prezach, to świetna atmosfera jaką za 
każdym razem na nich zastajemy. Lu-
dzie szybko się tam integrują i świet-
nie się bawią.

PS: Są dla siebie życzliwi i gotowi 
do pomocy, gdy komuś np. coś zacznie 
szwankować w pojeździe.

MJS: Któregoś razu zaświtała nam 
w głowach myśl, jak by to było fajnie 
pozwolić poczuć podobny klimat in-
nym ludziom, niekoniecznie z grona 
motocyklowego. W sumie tak się za-
częło. Bo zaraz potem przyszedł kon-
cept stworzenia firmy organizują-
cej tego typu imprezy dla wszystkich 
chętnych.
Widziałam na waszej stronie inter-
netowej, że podzieliliście grupy do-
celowe na kilka kategorii.
MJS: Rzeczywiście. Uznaliśmy bo-
wiem, że warto, aby ludzi już na po-
czątku coś ze sobą łączyło. Później, 
na naszej imprezie, pozwoli im to ła-
twiej znaleźć wspólny język i dobrze 
się bawić. Dlatego podzieliliśmy naszą 
ofertę na imprezy dla rodzin, par, sin-
gli i dla seniorów.
Premierowym wydarzeniem będzie 
czerwcowy kongres rodzinny? Ma-
cie już chętnych?
MJS: Przed kongresem chcemy jesz-
cze zorganizować jedno wydarzenie 
dla singli, ale to dopiero dopracowu-
jemy. Natomiast na kongres rodzinny 
faktycznie mamy już sporo chętnych. 
Pierwsze bilety, które wypuściliśmy 
do sprzedaży jeszcze przed Walentyn-
kami, rozeszły się jak świeże bułeczki. 
To był dla nas bardzo pozytywny bo-
dziec i cenna informacja zwrotna, że to, 
co robimy jest potrzebne.

PS: I że pożyteczne można połą-
czyć z przyjemnym. Kongres rodzinny 
zaplanowaliśmy po przemyśleniach 
nad tym, czego dziś ludziom po-
trzeba. Obserwując życie w Mordorze, 
dość łatwo wyłapujemy pewne zjawi-
sko: ludzie posiadający dzieci często 
mają dla nich zbyt mało czasu. Z tego 
powodu często dręczą ich wyrzuty su-
mienia. Niejednokrotnie próbują re-
kompensować pociechom swoją nie-

obecność na rozmaite, nie zawsze 
satysfakcjonujące nich samych spo-
soby, bo przecież... czego się nie robi 
dla dzieci. My uznaliśmy jednak, że ro-
dzice wcale nie muszą rezygnować 
z dobrej zabawy, dlatego że poświę-
cają czas swoim dzieciom. Że jedno 
z drugim da się połączyć.

MJS: Dlatego kongres rodzinny 
przygotowujemy tak, aby każdy 
z uczestników mógł bawić się także 
częściowo w swoim gronie wiekowym 
– dzieci z dziećmi, dorośli z dorosłymi 
– i dostawał do wykonania zadania na 
swoim poziomie, tak żeby nikt się nie 
nudził. Jednocześnie jednak i dzieci, 
i rodzice będą grać do jednej bramki, 
będą pracować na wspólny wynik.
Na kongresie przy pełnej frekwen-
cji może być nawet i 100 osób. Ma-
cie doświadczenie w organizacji tak 
dużych eventów?

MJS: Tak jak wspomniałam, wcześniej 
nieraz organizowałam wyprawy moto-
cyklowe. A pracując w Mordorze – kon-
ferencje i szkolenia. Wtedy miałam oka-
zję wejść w to na 100 proc. na naprawdę 
dużą skalę. Oczywiście nasz budżet 
w porównaniu do budżetu korpora-
cyjnego to niebo a ziemia, ale z dru-
giej strony musimy mierzyć siły na za-
miary. Zdajemy sobie sprawę, że week-
endowy wypad dla rodziny nie może 
być bardzo drogi, a nam zależy, by był 
on dostępny dla szerokiego grona od-
biorców, a nie tylko dla najbogatszych.

PS: Dodatkowo w organizacji kon-
gresu rodzinnego wielkim wsparciem 
dla nas jest siostra Marty, która jest na-
uczycielką i doradza nam w kwestiach 
związanych z animacją zajęć dla dzieci. 
Ja całe dzieciństwo spędziłem na boi-

sku i też od lat angażuję ludzi w tego 
typu rozgrywki. Korzystamy również 
z inwencji i pasji licznego grona na-
szych znajomych, którzy chętnie pod-
suwają nam pomysły na dobrą zabawę. 
Za to doświadczenie korporacyjne po-
maga nam ogarniać wiele spraw orga-
nizacyjnie.
Co jeszcze wykorzystujecie w roz-
woju własnego biznesu z lat spę-
dzonych w kopro?
MJS: Niewątpliwie networking. Nie 
wyobrażam sobie startu z własną firmą 
bez sieci kontaktów, z jaką wychodzi 
się po pracy w korporacji.

PS: Można też czerpać z korpora-
cyjnych negatywów, czyli np. pilno-
wać, by nie utknąć w procedurach, 
w rozmywaniu decyzyjności. Na ra-
zie nie mamy z tym problemów, bo tej 
firmy nie tworzy wiele osób, ale z cza-
sem może się to zmienić.

Co zatem marzy się Wam jeśli cho-
dzi o rozwój „Kolekcjonerów przy-
gód”?
MJS: By grafik imprez był zapełniony 
i żebyśmy wyszli z nimi poza War-
szawę. Docelowo chcemy je tworzyć 
w różnych miejscach w Polsce.

PS: Może nawet okaże się, że dojrze-
jemy także do wypraw zagranicznych. 
Sami dużo podróżujemy. Już dziś mo-
glibyśmy być dobrymi przewodnikami 
po niektórych miejscach w Europie.

MJS: Przed nami wiele pracy 
i wiele wyzwań, ale pozytywnie pa-
trzymy w przyszłość.

PS: Ponoć życie jest przygodą. Dla 
nas przygoda stała się pomysłem na 
życie i na firmę.

Izabela Marczak

UCIEKINIERZY Z MORDORU

Sfocusowani
na przygodę

Dopóki byli singlami, lubili pracę w korpo. Niewiele im w niej przeszkadzało. Ale gdy Martę i Piotra połączyła 
miłość oraz wspólne życie, dla zdublowanej żywiołowości korporacja okazała się za ciasna.

Uznaliśmy, że rodzice wcale  
nie muszą rezygnować z dobrej 
zabawy, dlatego że poświęcają 
czas swoim dzieciom. Że jedno  

z drugim da się połączyć.

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

Zgłoś szczęśliwca do naszej sekcji!
Napisz: redakcja@glosmordoru.pl
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Temat dzisiejszego odcinka 
Pełnej Kulturki zainspirowały 
dwie telewizyjne reklamy kawy. 
W pierwszej słyszymy: „Moje 
pięć minut. Wolimy być wyjąt-
kowi. Wyjątkowi jak ty”. W dru-
giej natomiast pojawia się slo-
gan: „Kawa X przekonała sma-
kiem 98 proc. próbujących 
i mamę”. Według jednej powin-
niśmy dopieszczać siebie sa-
mych, a według drugiej – dopa-
sować się do innych, bo to inni 
wiedzą, co jest dla nas dobre. 
Podobny rozrzut motywacji za-
chowań zanotowali badacze 
i badaczki kultur.

Kultura Danii jest indywidu-
alistyczna (74 w indeksie Hof-
stedego). Polska znajduje się ka-
wałek za nią (60) a jeszcze da-
lej jest Hiszpania (51), która jest 
„w przechyle” między indywi-
dualizmem a kolektywizmem. 

Kultury indywidualistyczne, jak 
sama nazwa wskazuje, charak-
teryzują się potrzebą niezależ-
ności, samodzielności i pogo-
nią za własnymi marzeniami. 
Typowy indywidualista powie 
o sobie, że jest miłośnikiem tego 
czy tamtego, osiągnął jedno 
i drugie, planuje zrobić to i owo.

Kolektywiści mają na uwa-
dze dobro grupy, z którą są 
utożsamiani. Częściej mówią 
o sobie w kontekście roli spo-
łecznej, jaką pełnią. Określają 
się jako czyjeś żony, członkowie 
lub pracownicy firmy. Wkrada-
nie się w łaski zwartej, kolekty-
wistycznej grupy przez kogoś 
z zewnątrz może wydawać się 
mozolne i skomplikowane. Dla-
tego też dłużej zajmie nawią-
zanie relacji z partnerem w Hi-
szpanii niż w Danii. Kolektywi-
ści psioczą na indywidualistów, 

że widzą tylko czubek włas-
nego nosa. Indywidualiści na-
tomiast przewracają oczami, że 
ci pierwsi przedkładają dobro 
relacji nad osiąganie celów.

Wybieram się na kilka 
miesięcy do Danii.  
Jak wygląda tam życie?

Dunki i Duńczycy podchodzą z re-
zerwą do gadulstwa i wścibstwa. 
Spędzają czas wolny na pilnowa-
niu swoich spraw i uprawianiu 
Hygge (duńska filozofia odnale-
zienia błogostanu i prostych ra-
dości w czterech kątach). To w Da-
nii ucieka się z pracy rowerem do 
domu, otula w koc i ogląda koty 
na YouTube. Duńczycy słyną też 
z wysokiego poziomu zaufania 
społecznego. Mniejsza cząstka 
kultury duńskiej, kolektywi-
styczna, przejawia się w egalita-

ryzmie, potrzebie dbania o śro-
dowisko i upewnianiu się, że nie 
złamało się prawa.

Co robić:
(( Oczekuj wysokiej stawki mi-
nimalnej (77 zł na godzinę), 
która ma zapewnić finanso-
wą niezależność i stabilne 
Hygge. Oczekuj też bardzo 
wysokich podatków, z któ-
rych spora część idzie na do-
brobyt mieszkańców.
(( Podobnie jak w innych skan-
dynawskich krajach, obno-
szenie się i lansowanie są 
w złym guście. Efekciarstwo 
jest passé.
(( To kultura tolerancyjna i ot-
warta, ale jednocześnie dość 
powściągliwa w okazywaniu 
emocji. Częściej napotkasz 
otwarte umysły niż ramiona. 
(( Bierz udział w imprezach 
i spotkaniach integracyjnych, 
by bliżej poznać ich zwycza-
je. Carlsberg będzie lał się li-
trami.

Jakie są godziny i zwyczaje 
pracy w Hiszpanii?
Wbrew stereotypom o peł-
nym relaksu trybie życia, miesz-
kańcy Hiszpanii pracują dłużej 
niż pozostali Europejczycy. Go-
dziny pracy w Hiszpanii są zwy-

kle nieco inne od tych, do któ-
rych przywykliśmy. Wydłużone 
są o czas przerw lub sjest i mogą 
wynieść 11 godzin na dobę. Po-
południowe drzemki (wspo-
mniana sjesta) są normą w go-
rętszych i mniej zaludnionych 
regionach kraju. Około 40 proc. 
mieszkańców deklaruje, że „dusi 
komara” w ciągu dnia. W pracy 
zwykle działa się zespołowo, 
rozmawia o rodzinie, lub z ro-
dziną, bo bywa, że ciotka, kuzyn 
i bratowa są zatrudniani w tej sa-
mej firmie w ramach współdzie-
lonego zaufania.

Co robić:
(( Hiszpanie i Hiszpanki noszą 
dwa nazwiska (ojca i matki). Do 
szefostwa zwraca się zwykle 
jako Señor (m) lub Señora (k).

(( Pracę zaczyna się dopiero po 
wypitej kawie i zjedzonym 
churros.
(( Lunch zwykle zaczyna się 
o godz. 15 i może trwać nawet 
dwie godziny. Pora na kolację 
w gronie rodziny i przyjaciół 
przypada na godz. 22.
(( Lunch zwykle jada się z ludź-
mi z pracy.

Jak sprawy mają się nad Wi-
słą? Na skali Hofstedego bliżej 
nam do indywidualizmu. Lu-
bimy mieć własne zdanie, z ła-
twością dołączamy do grup na 
Messengerze i je opuszczamy, 
a chęć przebierania w ofertach 
pracy jest silniejsza niż lojalność 
do pracodawcy. Zgadzamy się 
w tej kwestii?

Konrad Krzysztofik

Four Points by Sheraton sta-
wia na ponadczasowy design 
połączony z nowoczesnymi 
rozwiązaniami. Wnętrza ho-
telu zostały zaprojektowane 
w stylu modern vintage i na-
wiązują do osiągnięć czoło-
wych projektantów dawnej 
Warszawy. 190 stylowo urzą-
dzonych pokoi zapewni za-
równo warunki do komfor-
towe g o w y p o c z y nk u jak 
i praktyczne miejsce pracy. 
Wszystkie pokoje zostały wy-
posażone m.in. w wygodne 
łóżka Four Points by Sheraton 
Comfort Bed, 55-calowe tele-
wizory z modułem Chrome-
cast i aplikacjami typu Netflix 
i YouTube, szybki i bezpłatny 
dostęp do Internetu oraz no-
woczesne udogodnienia typu 
mobile key i mobile check in.

Hotel jest zlokalizowany 
w sercu biznesowej części War-
szawy, przy ul. Suwak 7b, w po-
bliżu wielu biurowców Moko-

towa, co docenią osoby, dla 
których ważna jest oszczęd-
ność czasu i wygoda. Four Po-
ints by Sheraton Warsaw Mo-

kotów to także dobry wybór na 
spotkania biznesowe, szkole-
nia czy konferencje. W hotelu 
zaprojektowano pięć nowo-
czesnych sal konferencyjnych, 
które mogą pomieścić do 250 
osób. Wszystkie mają dostęp 
do światła dziennego oraz są 
wyposażone w wysokiej jakości 
sprzęt audiowizualny.

Niewątpliwym atutem i wy-
różnikiem hotelu będzie Re-
stauracja & Bar Suwak 7, która 
ma ambicję stać się ulubionym 
miejscem spotkań okolicz-
nych mieszkańców i pracow-
ników sąsiadujących biur. Spe-
cjalnie dla nich w ofercie prze-

widziano przystępne cenowo 
zestawy lunchowe – na posiłki 
będzie można przychodzić 
w czasie przerw w pracy. To 
także świetna propozycja na 
spędzenie miłego wieczoru ze 
znajomymi w niezobowiązują-
cej, luźnej atmosferze. Smako-
szy piwa z pewnością ucieszy 
informacja, że bar będzie ofe-
rował szeroki wybór lokalnych 
piw kraftowych.

Przynależność hotelu do 
struktur Marriott International 
daje ponadto gościom moż-
liwość korzystania ze wszyst-
kich programów i benefitów 
oferowanych przez sieć, włą-

czając programy lojalnoś-
ciowe. To także zobowiąza-
nie ze strony hotelu do zapew-
nienia jakości i standardów 
sieci Marriott. Podstawową za-
sadą, którą kieruje się marka 
Four Points, jest zapewnie-
nie niezobowiązującego kom-
fortu z udogodnieniami, które 
sprawią, że wszyscy poczują 
się tam świetnie. Na gości ho-
telu zawsze będzie czekać to, 
co najważniejsze w podróży: 
wygodne łóżko, świeża, pach-
nąca kawa, bezpłatny Inter-
net i przyjazny personel, dzięki 
któremu będą mogli cieszyć 
się relaksującym pobytem.

Wkrótce pierwszy 

FOUR POINTS!
Planowane na kwiecień otwarcie pierwszego w Polsce hotelu Four Points by Sheraton 
Warsaw Mokotów, należącego do sieci Marriott International, budzi duże zainteresowa-
nie wśród przedsiębiorców. Nic dziwnego – marka kieruje swoją ofertę głównie do gości 
biznesowych, którzy szukają dobrego standardu, komfortowego pobytu i przyjaznej, nie-
zobowiązującej atmosfery.

m
ateriał prom

ocyjny

PEŁNA KULTURKA

„Ja” czy „my”?
Dziś przyjrzyjmy się jednemu z najszerzej opisanych wymiarów kultury, którym jest indy-
widualizm-kolektywizm, na przykładzie Danii, Hiszpanii i Polski.
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W poszukiwaniu 100 proc. 
wydajności
Branża narzędzi do monitoro-
wania pracowników i analizowa-
nia ich wydajności ma się świet-
nie. Menedżerowie – naciskani 
przez żądne wyników centrale 
i wynagradzani proporcjonal-
nie do osiągniętego zysku – są 
podatni na zachęty sprzedaw-
ców, którzy obiecują, że ich na-
rzędzia wyeliminują przestoje 
w pracy i straty powodowane 
przez niewłaściwe zachowania 
pracowników. W poszukiwaniu 
wydajności szefom zdarza się 
zapomnieć, że mają do czynie-
nia z ludźmi, a nie maszynami. 

Na tym polu złą sławę zdo-
była firma Amazon, która w swo-
ich magazynach sprawdza wy-
dajność za pomocą pracow-
niczych tabletów. Przeciwko 
wyśrubowanym normom bun-
tują się pracownicy, skarżący 
się na przedmiotowe traktowa-
nie i zwolnienia z powodu wyli-
czeń algorytmu wydajności. Ka-
tastrofalne dla motywacji ludzi 
skutki można jednak osiągnąć, 
nie tylko inwestując – tak jak 
Amazon – w wysublimowane 
nadzorcze technologie stwo-
rzone w Dolinie Krzemowej, ale 
też posługując się przysłowio-

wym kijem. Może mieć on np. 
postać systemu monitorującego 
ruchy myszką, który pozwala 
pracodawcy wyciągać najprost-
sze wnioski: nie ruszasz myszką 
przez trzy minuty – nie pracujesz. 
Co można zmierzyć takim syste-

mem? Co najwyżej kompeten-
cje w budowaniu relacji: czy pra-
cownik umie dogadać się z kimś 
na tyle, by ten kilka razy poruszył 
jego myszką, gdy on robi sobie 
herbatę lub pozaregulaminową 
przerwę za potrzebą.

Poczta pod lupą
Do klasyki gatunku należy mo-
nitorowanie przez szefów służ-
bowej poczty. Czy w ogóle mają 
prawo do niej zaglądać? Od kiedy 
w życie weszło RODO, a w ślad 
za nim także zmiany w kodeksie 
pracy, przepisy są w tej kwestii 
dość jasne: kontrola poczty jest le-
galna, jeśli szef uzna, że jest to nie-
zbędne „do zapewnienia dobrej 
organizacji pracy, właściwego 

użytkowania służbowych kom-
puterów czy telefonów i pełnego 
wykorzystania czasu pracy”. Mó-
wiąc prościej: szef może spraw-
dzać pocztę, żeby upewnić się, że 
w pracy ludzie zajmują się pracą 
i nie używają służbowych skrzy-

nek do załatwiania prywatnych 
spraw. Powinien jednak poinfor-
mować swoich pracowników, że 
będzie to robił, nie wolno mu też 
czytać prywatnych maili. I to na-
wet wtedy, gdy regulamin za-
kazuje wysyłania ich ze służbo-
wej skrzynki – inaczej narusza 
nie tylko kodeks pracy, ale też eu-
ropejską konwencję praw czło-
wieka.

Kontrola w pracy, 
a nawet po
Zainteresowanie szefów tym, 
co podwładni robią w sieci, nie 
kończy się o godz. 17. Do me-
diów regularnie trafiają historie 
o osobach, które straciły pracę 
z powodu swojej aktywności 

w mediach społecznościowych. 
Czy można publikować w sieci 
swoje artystyczne zdjęcia z od-
krytymi plecami? Jeśli nie naru-
sza to wizerunku pracodawcy, to 
nie może on tego zakazać. Może 
jednak – i wielu się na to decy-

duje – ograniczyć możliwość ko-
rzystania z wybranych serwisów 
w czasie pracy, technicznie blo-
kując do nich dostęp. Niedopusz-
czalne są jednak takie praktyki 
jak w Ministerstwie Finansów, 
które utrudniało pracownikom 
odwiedzanie stron interneto-
wych związków zawodowych.

Daj palec…
Dzisiaj bez odcisku palca trudno 
skorzystać z siłowni 24/7, a co do-
piero przyjść do pracy w nowo-
czesnym biurowcu. W tym aspek-
cie prawo poszło z duchem czasu. 
Wynikające z RODO zmiany 
w kodeksie pracy objęły m.in. 
dopuszczenie wykorzystania 
biometrycznych środków kon-

troli „w celu zabezpieczenia mie-
nia pracodawcy lub szczególnie 
ważnych informacji”. Co w innych 
przypadkach? Pracodawca może 
zapytać pracownika o zgodę, ale 
nie może go karać za jej niewyra-
żenie. Oznacza to, że jeśli praco-
dawca daje do wyboru odbija-
nie palca lub zwykłej karty mag-
netycznej, to łamałby prawo, np. 
potrącając pracownikowi co mie-
siąc z wypłaty 20 zł za to, że wy-
brał ten drugi wariant.

Od czasu wprowadzenia w fir-
mach sprawdzania obecności za 
pomocą odcisków palców, ba-
dania nad wykorzystaniem bio-
metrii do kontroli pracowników 
posunęły się do przodu o lata 
świetlne. Amerykański start-up 
Humanyze (sic!) opracował bio-
metryczne nadzorcze kombo, 
które służy nie tyle do monito-
rowania czasu pracy, ile „jako-
ści” pracownika. To połączenie 
karty identyfikacyjnej z techno-
logią Bluetooth, podczerwienią, 
czujnikiem ruchu i mikrofonami, 
testowane m.in. w Bank of Ame-

rica, ma za zadanie analizować, 
gdzie przebywa pracownik, jak 
długo rozmawia, z jaką ener-
gią, w jakiej pozycji i odległości 
w stosunku do rozmówców. Po-
dobno na podstawie tych da-
nych HR-owcy wyciągają wnioski 
o charakterze pracownika – po-
ziomie empatii, ekstrawertyzmu, 
charyzmy. Informacje te, w po-
łączeniu z innymi danymi zbie-
ranymi przez firmę, pozwalają 
przewidywać czy dana osoba 
zrobi tu karierę, czy raczej szybko 
zmieni pracę. To samo narzędzie 
można wykorzystywać do psucia 
zabawy na imprezach integracyj-
nych, zgadując z jego pomocą, 
które zespoły lepiej poradzą so-
bie z rozwiązywaniem zadań.

Polskie prawo jak na razie nie 
pozwala na takie praktyki, więc 
możemy spać spokojnie. Przy-
najmniej teoretycznie, bo do 
przesuwania granic tego co do-
zwolone w poszukiwaniu wy-
dajności, chętnych z pewnością 
nie zabraknie.

Co robić, gdy kontrola 
idzie zbyt daleko
Warto zacząć od rozmowy. 
Trzeźwo myślący szef będzie 
skłonny zmodyfikować sposób, 
w jaki kontroluje pracowników, 
jeśli zrozumie, że wykorzysty-
wane narzędzia źle wpływają na 
ludzi, a tym samym na ich pracę. 

Co jednak robić, jeśli roz-
mowy nic nie dają, a masz silne 
przekonanie, że twoje prawa są 
naruszane? Jeśli pracodawca ła-
mie kodeks pracy, kontrolując 
cię w sposób, który nie jest uza-
sadniony organizacją pracy, mo-
żesz zwrócić się do Państwowej 
Inspekcji Pracy lub sądu pracy. 
Zarówno etatowcy, jak i osoby 
niezatrudnione na umowach 
o pracę, mogą zwrócić się do 
Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych ze skargą na narusze-
nie ochrony danych osobowych. 
Wykorzystywanie narzędzi nad-
zorowania pracowników to także 
forma przetwarzania ich da-
nych, dlatego firma ma obowią-
zek spełnić wymogi RODO, takie 
jak m.in. zasada legalności (czy 
jest właściwa podstawa prawna 
przetwarzania danych), ograni-
czenie celem (czemu służy prze-
twarzanie danych), minimaliza-
cji (nie wolno jej przetwarzać da-
nych, których nie potrzebuje) czy 
obowiązek informowania o prze-
twarzaniu danych. 

A z jakimi formami kontroli 
z użyciem nowych technologii 
ty spotykasz się w pracy? Napisz 
do nas na fundacja@panopty-
kon.org.

Anna Obem

Małgorzata Szumańska

– Fundacja Panoptykon

Pracownik pod lupą.
Na co może sobie pozwolić 
twój pracodawca?
Z jednej strony casual friday, strefy relaksu i owocowe środy, a z drugiej – bramki, identyfika-
tory, kamery, czytniki linii papilarnych i narzędzia monitorujące ruch myszką. W niektórych firmach 
można odnieść wrażenie, że przychodzi się do nich nie po to, aby tworzyć atrakcyjne produkty 
i usługi, rozwijać się, zarabiać czy po prostu dobrze wykonywać swoją pracę, ale po to, żeby 
kraść, naciągać, ewentualnie przez gapiostwo lub głupotę narażać pracodawcę na straty.

W poszukiwaniu wydajności szefom zdarza się zapomnieć, 
że mają do czynienia z ludźmi, a nie maszynami.

Z jakimi formami kontroli z użyciem nowych technologii 
ty spotykasz się w pracy?
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W każdym przedsiębiorstwie 
najważniejszym aspektem jest 
sprawna rachunkowość. Nieza-
leżnie, czy mamy do czynienia 
z wielkimi korporacjami, czy jed-
noosobowymi działalnościami, 
księgowość to fundament firmy.
Źle prowadzona może doprowadzić 
ją do ruiny. Dobrze i sprawnie – po-
może nie tylko zaoszczędzić, ale też 
wskaże kierunki, w których warto się 
rozwijać i mniej rentowne działania, 
które trzeba wyciszyć. Wielkie korpo-
racje często mają swój dział księgowy 
na miejscu, ale gdy prowadzi się mniej-
szą działalność, warto jest takie usługi 
przenieść na zewnątrz i powierzyć 
specjalistom.

Czym więc się kierować, aby nie po-
pełnić błędu już na starcie, czyli pod-
czas wyboru biura rachunkowego?

Czy jest na liście CIK?
Po pierwsze: koniecznie należy spraw-
dzić, czy biuro znajduje się na liście 

Centrum Informacji Księgowej. To 
podstawowy krok weryfikujący. Tam 
znajdziemy nie tylko certyfikaty, ale 
również zakres działania biura, który 
weryfikujemy jako drugi element. 
W CIK sprawdzimy również, czy biuro 
współpracuje z doradcą podatkowym 
i czy świadczy także usługi dodatkowe 
– od zakładania działalności, poprzez 
obsługę kadrowo-płacową, pozyski-
wanie i rozliczanie dotacji unijnych do 
optymalizacji podatkowej. Usługi te 
znacząco zwiększają szanse na szybki 
rozwój firmy.

Jak długo działa?
Kolejnym etapem jest skontrolowanie, 
jak długo biuro jest na rynku. Te no-
wopowstające mogą nie mieć wystar-
czającego doświadczenia, szczegól-
nie w skomplikowanych sprawach lub 
trudnych podatkowo branżach.

Czy pracuje zdalnie?
Następnie warto jest zbadać, czy biuro 
umożliwia nam możliwość zdalnego 

dostarczania dokumentów, co nie-
stety, nie jest jeszcze oczywiste. Ważne 
jest, aby można było zdalnie i bez 
przerywania codziennych obowiąz-
ków przesłać tam bieżące dokumenty. 
Tylko niektóre biura dają dostęp do 
wygodnych programów, dzięki któ-
rym możemy w łatwy i szybki sposób 
przekazywać wszelkie niezbędne in-
formacje.

Jak się komunikuje?
Komunikacja z biurem jest również 
ważna. Chciałoby się otrzymywać 
mailem nie tylko informacje o da-
tach i kwotach ważnych dla przedsię-
biorstwa płatności, ale też o najważ-
niejszych zmianach w przepisach, na 
podstawie których rozliczamy nasze 
finanse. Ważne, aby sprawdzić, czy 
twoje biuro prowadzi newsletter lub 
stronę na FB.

Jaką ma polisę?
OC to szalenie istotna kwestia ze 
względu bezpieczeństwa. Posiada-

nie przez biuro takiej polisy jest obli-
gatoryjne – w tym przypadku ważne 
jest, aby zweryfikować na jaką kwotę 
jest ono ubezpieczone. Dlaczego? Po-
nieważ jest to forma zabezpieczenia 
przed konsekwencjami ewentualnych 
błędów.

Kto tam pracuje?
Zwróćmy uwagę na osoby zatrud-
nione w biurze. Jeśli zamiast samo-
dzielnych i głównych księgowych 
większość personelu stanowią stu-
denci lub osoby w trakcie stażu, należy 
się zastanowić, czy na pewno chcemy 
powierzać im opiekę nad swoimi pie-
niędzmi.

Co z naszymi danymi?
W dalszej kolejności wskazane jest, 
aby sprawdzić, czy dane biuro odpo-
wiednio dba o nasze dane osobowe. 
Wybierając, należy upewnić się, czy 
wszelkie procedury dotyczące RODO 
zostały wdrożone – tak, aby nasze 
dane osobowe były bezpieczne.

Jakie są koszty?
Kiedy już zrewidujemy wszystkie po-
wyższe elementy, zwróćmy uwagę na 
cenę. Koszty prowadzenia biur rachun-
kowych wg CIK-u wahają się od 200 
zł miesięcznie za obsługę jednooso-
bowej działalności, do dziesięciu do-
kumentów, płatnika VAT-u, do nawet 
900 zł miesięcznie za obsługę spółki 

z o.o. zatrudniającej od jednej do pięciu 
osób przy tej samej liczbie dokumen-
tów księgowych. Warto jednak zwrócić 
uwagę na koszty dodatkowych doku-
mentów, rozliczenia każdego pojedyn-
czego dokumentu poza pakietem oraz 
cennik usług dodatkowych.

Czy oferuje usługi dodatkowe?
I ostatnia, ale nie mniej ważna cecha, 
dzięki której wybór biura powinien 
być łatwiejszy – usługi związane z do-
radztwem zarządczym i restruktury-
zacyjnym, doradztwem prawnym, 
czy też związanym z finansowaniem 
przedsiębiorstw. Specjaliści w tych 
dziedzinach na pokładzie biura ra-
chunkowego sprawią, że oszczędzimy 
mnóstwo czasu na zapoznanie „ze-
wnętrznych” ekspertów z sytuacją na-
szej firmy.

Jaka jest atmosfera?
Kiedy już sprawdzimy, czy każdy 
z aspektów funkcjonowania biura 
spełnia nasze oczekiwania, warto że-
byśmy przed podpisaniem umowy je 
odwiedzili. Wszak nie tylko kwestie 
merytoryczno-prawne się liczą, ale też 
atmosfera, która tam panuje. Będzie 
najlepiej, gdy nasze finanse zostaną 
oddane w ręce profesjonalistów i pa-
sjonatów.

Magdalena Hała

www.taas.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
być albo nie być twojej firmy
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W idealnym świecie ktoś, 
kto sprzedaje samochód, 
zazwyczaj jest uczciwy wo-
bec kupującego. A kupu-
jący? Cóż, kupujący jest 
uczciwy… przede wszyst-
kim wobec siebie. Niestety, 
takie rzeczy to tylko w baj-
kach i legendach. W Pol-
sce jest zupełnie inaczej. 
Jak zwykle. Tak swojsko, 
śmiesznie, strasznie i bar-
dzo do niczego. Uwielbiamy 
się okłamywać.

Wszyscy jesteśmy Syzyfami

Wszyscy mieszają z błotem nie-
uczciwych sprzedawców samo-
chodów. Prywatne (i – umówmy 
się – uczciwe) osoby pusz-
czające swój stary samochód 
w drugi obieg, to jedynie pro-
mil wielkiego rynku. Cała reszta 
to jedno wielkie szambo, do któ-
rego niezmiennie od lat wle-
wane są samochodowe resztki 
sprowadzane z zachodu. Tam 
skończyły swoje życie, a u nas 
dostają nowe.

Najwięcej pomyj od dawna 
wylewa się na zawodowych 
handlarzy, właścicieli komisów 
i przygranicznych cwaniaczków, 
którzy stawiają całą flotę popu-
larnych modeli na trawniku mię-
dzy krasnalami. I słusznie. Oszu-
stów trzeba tępić za wszelką 
cenę, ale dopóki kupujący nie 
wezmą się w garść i nie zejdą na 
ziemię, wszyscy będziemy Syzy-
fami. I nic z tego będzie.

Na litość boską, ile razy 
można wałkować temat solid-
nego sprawdzenia samochodu 
przed zakupem?

Samochody jeżdżą tyłem
Mamy XXI wiek, każdy ma inter-
net w telefonie, a półki w kio-
skach i salonikach prasowych 
dosłownie uginają się pod cię-
żarem poradników o tym, jak 
nie dać się oszukać handlarzowi. 
I co? I nic. Co chwila w sieci wy-
pływa jakaś mina o samocho-

dzie, który w cudowny sposób 
po przekroczeniu Odry zaczął 
jeździć tyłem i dziesięć lat po 
wyjechaniu z fabryki zaczyna 
pachnieć nowością.

Czasy, kiedy do sprawdzenia 
samochodu wystarczyły mądro-
ści szwagra wykładane pomię-
dzy kolejnymi kieliszkami wódki 
podczas rodzinnego spotkania, 
minęły bezpowrotnie. Dzisiaj 
trzeba się trochę bardziej posta-
rać. Ale co jest lepsze? – wyda-
nie kilkuset złotych na porządną 
weryfikację stanu samochodu 
czy seria zaskoczeń, że auto ma 
walnięte koło dwumasowe, za-
walony sadzą filtr DPF albo dach 
od innego egzemplarza? Bo ta-
kie rzeczy to w polskich realiach 
niestety codzienność…

Diesel – mokry sen Polaka
Od jakiegoś czasu trwa nagonka 
na silniki diesla. Wszystko przez 
aferę Volkswagena i majstrowa-
nie przy elektronice oszukują-
cej pomiary składu spalin. Dzi-
siaj znowu okazuje się, że die-
sel jednak może być czysty. 
Może, pod warunkiem, że jest 
nowy i sprawny. I taki rzeczywi-
ście jest, ale… za zachodnią gra-
nicą. Gdy tam się zużyje, przyjeż-
dża do nas.

Polacy bezgranicznie ko-
chają używane diesle i bardzo 
chcą, by też były idealne. Nie-
stety handlarze doskonale wie-
dzą jak takiego trupa skutecz-
nie przypudrować. I pudrują aż 
miło. Efekt jest taki, że zaraz po 
zakupie wychodzą kolejne do-

wody na nieodwracalny rozkład 
a prawdziwy przebieg jest o mi-
nimum 100 tysięcy wyższy niż 
pokazuje licznik kilometrów. 

Ziemia nie rośnie
Przebieg samochodu to dla nas 
ogromny problem. Co zrobić? 
Zrozumieć! Niech każdy, kto 
chce kupić używane auto po-
godzi się z tym, że skończyły się 
czasy, kiedy przeciętny samo-
chód jeździł dłużej niż żył jego 
właściciel. Dzisiaj auta są napa-
kowane elektroniką, która w no-
wym samochodzie jest zbawie-
niem, a w używanym bardzo 
szybko staje się przekleństwem. 
Świat idzie do przodu. I ta ma-
giczna bariera 200 tysięcy km 
przebiegu, powyżej której dla 

większości Polaków auto nadaje 
się już tylko na złom…

Ziemia nie rośnie, ale od-
ległości robią się coraz więk-
sze. Powstają kolejne obwod-
nice, autostrady, zupełnie nieźle 
ogarnięte są już także drogi niż-
szej rangi – to wszystko sprawia, 
że ludzie najzwyczajniej w świe-
cie częściej, chętniej i dalej jeż-
dżą samochodami. Roczne prze-
biegi na poziomie 50-60 tysięcy 
km nie są dzisiaj niczym niezwy-
kłym, ale Polak nadal mentalnie 
tkwi w komunie, kiedy to samo-
chód odpalał od święta i jechał 
na mszę albo na działkę.

Najgorzej kupować oczami 
Wizualnie potencjalnego klienta 
można przekonać do wszyst-

kiego. Przekładanie foteli i kie-
rownic z innych egzemplarzy, 
renowacja i czyszczenie tapi-
cerki, intensywne polerowanie 
lakieru i na koniec odpowied-
nie zdjęcia skutecznie podraso-
wane w Photoshopie – tak to się 
robi. To najskuteczniejszy wabik 
na potencjalnego frajera, który 
właśnie znalazł samochód swo-
ich marzeń.

I nie myślcie, że rozmowa te-
lefoniczna cokolwiek wam wy-
krystalizuje. Handlarze nie mają 
skrupułów, kłamią w żywe oczy, 
czarują i ściemniają. Wszystko 
po to, by szybko sprzedać i za-
robić. I jedzie taki biedny klient 
przez pół Polski, albo nawet 
całą, a na miejscu okazuje się, 
że auto wcale nie jest takie ide-
alne. No, ale skoro już jechał taki 
kawał, to może po negocjacjach 
jednak go kupi...

Nie oszukujmy 
siebie samych 
Nie ma tanich samochodów. Nie 
ma okazji. Nikt bez powodu nie 
sprzedaje dobrego auta, w każ-
dym razie na pewno nie tanio. 
Używane samochody za za-
chodnią granicą wbrew pozo-
rom są drogie i zostają na tam-
tejszym rynku na dłużej. Polacy 
już dawno wyspecjalizowali się 
w czyszczeniu zachodnich ryn-
ków z wyeksploatowanych sa-
mochodów, które u nas dostają 
nowe życie.

Co zrobić, żeby było dobrze? 
Przede wszystkim przestańmy 
oszukiwać siebie samych. Je-
żeli zaczniemy od tego, nie-
uczciwi sprzedający zrozumieją, 
że klient to ktoś poważny, a nie 
frajer. Ktoś, z kim przede wszyst-
kim się rozmawia jak z czło-
wiekiem a nie z jeleniem. Sza-
nujmy siebie, zejdźmy na zie-
mię i nie dajmy się oszukiwać. 
Może wtedy handlarze prze-
staną robić nas w konia i wtedy 
będziemy mieć idealny świat.

Kacper Wyrwas

www.kacperwaucie.com

MOTOSEKCJA

Idealny świat

Kupując samochód szanujmy siebie, zejdźmy na ziemię 
i nie dajmy się oszukiwać. 



www.glosmordoru.pl 11GŁOS MORDORU#3 [40] 11

REKLAMA

Mózg to najbardziej złożony na-
rząd człowieka. Stopień jego roz-
woju jest najpewniej tym, co wa-
runkuje istnienie świadomości. 
Jak się okazuje, możemy popra-
wić jego wydolność.

Przeciętny mózg posiada około 100 mld 
neuronów. Każdy z nich łączy się śred-
nio z siedmioma tysiącami innych po-
przez synapsy. Jego działanie polega 
na przekazywaniu sygnałów elektrycz-
nych oraz chemicznych. To dzięki nim 
jesteśmy w stanie myśleć, analizować, 
czuć. Tu są nasze emocje i nasze reflek-
sje. Sprawne działanie tego organu to 

lepsza pamięć i koncentracja oraz wyż-
sza sprawność intelektualna.

Pyszna mądrość
Już czterdzieści lat temu pierwsze ba-
dania naukowe dowiodły, jak ważna dla 
funkcjonowania tego drogocennego 
organu jest odpowiednia dieta. Istnieje 
ścisły związek między zdolnościami 
umysłowymi a witaminami i minera-
łami, które dostarczamy organizmowi. 
Na podstawie tej wiedzy powstał ter-
min „dieta dla mózgu”, którym okre-
śla się wszystkie zalecenia żywieniowe 
związane z tym organem. Pokarm ma 
stymulować produkcję enzymów, hor-
monów i chemicznych substancji, tzw. 
neuroprzekaźników. Te ostatnie są 
szczególnie istotne w procesie zapa-
miętywania i przypominania. Bez nich 
nie byłoby ani myślenia, ani uczenia się.

Okazuje się, że to właśnie mózg jest 
najbardziej energochłonnym organem 
– tutaj „zjadane” jest aż 25 proc. całej 
dostarczanej ciału energii. Najlepszymi 
„potrawami”, które możemy dostarczyć 
naszej głowie, są glukoza i tlen. Dlatego 
mózg należy karmić węglowodanami 
złożonymi. A te znajdują się w nasionach, 
ziarnach zbóż, razowym pieczywie, ka-
szach, ziemniakach czy fasoli. Pokarmy 
te trawi się dłużej, niż pełne cukrów 
prostych batoniki czy czekolady. Dla-
tego też poszczególne składniki są stop-
niowo uwalniane do krwi, a organizm 
ma czas, by dobrze je spożytkować.

W rozsądnej diecie szalenie istotne 
jest również dostarczanie witamin 
z grupy B, zwłaszcza niacyny i cho-
liny, które odpowiadają za prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego. 
Ich niedobór wpływa fatalnie na nasze 
zdolności poznawcze – wywołuje kło-
poty z kojarzeniem i skupieniem, unie-
możliwia głęboki, regeneracyjny sen. 
Nasza głowa lubi też żelazo, cynk, mag-
nez, potas, fosfor i kwas linolowy. A te 
najlepiej pozyskiwać z pokarmów, nie 
suplementów. Jedzmy więc ryby, ro-
śliny strączkowe, orzechy i owoce. Po 
to, by sprawniej myśleć!

Senne praktyki
Stan danego narządu jest w dużej mie-
rze zależny od tego, jak długo damy mu 
odpocząć. Żeby mózg mógł się zrege-
nerować, potrzebuje snu.

Nieprzerwany nocny sen zapewnia 
odpowiednie dotlenienie. Kiedy uda-
jemy się na spoczynek, mózg napra-
wia uszkodzenia, ma czas na zapamię-
tanie nowych informacji i skrupulatne 
ich uporządkowanie. Do uszkodzenia 
tego wrażliwego organu wystarczy, 
gdy będzie funkcjonował 72 godziny 
bez odpoczynku. Kiedy wyłącza się ak-
tywność ośrodkowego układu nerwo-
wego, następuje jego odnowa. W naj-
głębszej fazie snu aktywność tego na-
rządu prawie całkowicie zanika, dzięki 
czemu ma on czas na głęboką regene-
rację na poziomie komórkowym.

Ćwiczymy mózgi
Świetne rozeznanie w świecie, umie-
jętność skoncentrowania się na prob-
lemie – marzenie współczesnych. Żeby 
móc je spełnić, należy się trochę do 
tego zadania przyłożyć. Ludzka pa-
mięć wykazuje zachowania podobne 
do tych, które znamy z mięśni. Podda-
wana wysiłkowi i ćwiczona może stać 
się niemal niezawodnym sprzymie-
rzeńcem. Trzeba ją trenować tak, jak 
trenujemy bicepsy i formujemy sześ-
ciopak na brzuchu. Najlepsze co można 
zrobić dla umiejętności sprawnego ro-
zumowania, to skupienie i odprężenie. 

Współczesny świat nie sprzyja 
treningom pamięci. Zlokalizowane 

wszędzie wokół rozpraszacze uwagi 
utrudniają pełną koncentrację. To 
zmora ludzi, którzy chcą zajmować 
się kilkoma sprawami jednocześnie. 
Nie da się wtedy wykonać wszystkich 
zadań na sto procent. Zapamiętywa-
nie to proces, który potrzebuje wyci-
szenia.

Ustalmy sobie reguły i zasady, któ-
rych potem twardo się trzymajmy. Przy 
wykonywaniu skomplikowanych za-
dań w pracy musimy powstrzymać się 
od sprawdzania poczty lub zaglądania 
na portale społecznościowe. W czasie 
czytania książki odłóżmy telefon i wy-
łączmy telewizor. Wszystkie te dodat-
kowe impulsy rozpraszają uwagę i nie 
pozwalają w pełni skupić się na zada-
niu. A przez to wyniszczają umiejęt-
ność przyswajania wiedzy.

Ćwiczenia „głowy” powinny wzma-
gać naszą ciekawość i uczyć natężania 
uwagi. W tej roli świetnie sprawdzą się 
tradycyjne krzyżówki i wykreślanki, ale 
też bardziej złożone zadania matema-
tyczne czy łamigłówki typu sudoku. 
Bezcenna jest literatura. Co ciekawe, 
mózg doskonale ćwiczy się w rozmo-
wie – skomplikowana dyskusja na zło-
żony temat to dla niego prawdziwe 
pole walki. Musi kojarzyć fakty, przy-
woływać informacje z zakamarków pa-
mięci, analizować. I dzięki temu wysił-
kowi doskonale się ćwiczy w mądrości.

Katarzyna Sudoł

MÓZG 
jak 
MIĘSIEŃ
Dieta, sen 
i ćwiczenia 
drogą do 
mądrości!

Mózg doskonale 
ćwiczy się 

w rozmowie – 
skomplikowana 

dyskusja na złożony 
temat to dla niego 

prawdziwe 
pole walki
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Jak wynika z raportu Krajowego 
Rejestru Długów, w grupie wie-
kowej 36-59 lat, Polacy są obcią-
żeni na prawie 29 miliardów zło-
tych. Rekord należy do człowieka, 
który zalega ze spłatą w wysoko-
ści ponad 45 milionów złotych. Ży-
cie na kredyt stało się codziennym 
wyborem setek tysięcy osób. Nie-
stety, wyborem często nieprze-
myślanym, który prowadzi do spi-
rali długów.

Zaskakujący 
wzrost
Skąd w Polakach taka przemożna 
chęć posiadania? BIK podaje, że 
rok 2018 zakończył się najwięk-
szym od dekady wynikiem sprze-
daży kredytów mieszkaniowych – 
na kwotę 56,2 mld zł., co stanowi 
wzrost o 20,1 proc. w stosunku do 
2017 r. Własne mieszkanie stało 
się symbolem statusu i bezpie-
czeństwa, wynajem postrzegany 
jest często jako chwilowe rozwią-
zanie „dopóki nie dostanę kre-
dytu”. W efekcie to nie na zakup 
pracujemy, a na umowę kredy-
tową. Budujemy historię, staramy 
się za wszelką cenę zyskać akcep-
tację banku, który ma – w naszym 
mniemaniu – pomóc osiągnąć wy-
śniony cel: własne M.

I choć potrzebę posiadania 
mieszkania można zrozumieć 
– dom to synonim bezpieczeń-
stwa, miejsce, w którym możemy 
w pełni być sobą, które jest oazą 
spokoju i daje ukojenie, w którym 
budujemy swoje życie rodzinne – 
to setki innych „niezbędnych” za-
kupów stanowią raczej kontro-
wersyjny wybór. Tym bardziej, 
że coraz częściej finansujemy je 
właśnie pożyczkami. Hasło „życie 
na kredyt” stało się przewodnim 
dla wielu tysięcy Polaków, którzy 
w świecie hiperkonsumpcji nie 
potrafią odmówić sobie kolejnych 
zakupowych przyjemności.

Życie 
za 500 zł
Skąd wziął się ten imperatyw po-
siadania? Dlaczego nowy samo-
chód, kurtka od projektanta lub 
najnowszy model telefonu przy-
słoniły nam inne wartości, waż-
niejsze przecież pod względem 
etycznym? Logika współczes-
nego świata jest naprawdę za-
gmatwana. Miliony ludzi na ca-
łym świecie żyją poniżej progu 
ubóstwa, co oznacza m.in. brak 
dostępu do wody pitnej i brak 
środków na realizowanie podsta-
wowych potrzeb, nie wspomina-
jąc o wszystkich innych.

Mowa tutaj o tzw. minimum 
egzystencji, czyli koszyku dóbr 
niezbędnych do podtrzymania 
funkcji życiowych człowieka. 
A dobrami tymi są mieszkanie 
i artykuły żywnościowe. I tylko 
one. W Polsce, w 2018 roku, 

kwota pozwalająca zrealizować 
te potrzeby wynosiła – zdaniem 
urzędników – 582 złote. Niestety, 
nawet taki dochód dla wielu ro-
daków jest nieosiągalny. W 2017 
roku ponad 4 proc. badanych 
wykazało, że zarabia mniej, niż 
wynosi ten próg. Daję to liczbę 
niemal dwóch milionów ludzi, 
którzy miesięcznie nie są w sta-
nie zapewnić sobie zrealizowa-
nia podstawowych potrzeb eg-
zystencjalnych.

Rośnie liczba 
miliarderów
Na drugim biegunie jest świat za-
prezentowany niedawno przez 
raport Oxfam. Wynika z niego, że 
26 najbogatszych osób na świecie 
posiada majątek równy temu, co 
ma biedniejsza połowa ludzkości. 

Dane wskazują wprost na zagro-
żenia związane z tym absurdalnie 
nierównym rachunkiem.

Rosnące różnice to gwałt na 
spójności społecznej, bezpieczeń-
stwie i na demokracji. Opubliko-
wany przy okazji Światowego Fo-
rum Ekonomicznego w Davos ra-
port analizuje trzy obszary: usługi 
publiczne, pracę kobiet oraz po-
datki. Co więcej, wynika z niego 
również, że bogatym wiedzie się 
coraz lepiej, biednym zaś – rok-
rocznie coraz gorzej. Od czasu 
kryzysu z 2008 roku podwoiła się 
liczba miliarderów. Ta sama grupa 
społeczna w samym 2018 roku 
stała się bogatsza o 900 miliar-
dów dolarów, a ich majątki rosły 
w nieprawdopodobnym tempie – 
o 2,5 miliarda złotych dziennie (!). 
W tym samym czasie stan posia-
dania tych mniej zamożnych zma-
lał o 11 procent.

bora bora 
TO noRmalka
Wielkim „sukcesem” mediów, re-
klam i agencji marketingowych 
jest wmówienie zwykłym lu-
dziom, że w ich zasięgu jest po-
ziom życia bogaczy. Tak niewiele 
trzeba – trochę wysiłku, własny bi-
znes, zmiana pracy, kredyt. Trochę 
się postarasz, a za rogiem czekać 
będzie Rolls-Royce Sweptail lub 
Lamborghini Veneno. Takie po-
dejście to prosta droga do spirali 
długów. Bo potrzeb rodem z Insta-
grama i okładek czasopism pra-
wie żaden Polak ani Polka nie zrea-
lizują za swoją miesięczną pensję. 
Niby wszyscy to wiemy, ale jednak 
większość z nas zdecydowała się 
udawać, że podróż na Malediwy to 
bułka z masłem i że praca w korpo 
jest w stanie zapewnić ten i masę 
innych luksusów.

Rosnąca potrzeba konsump-
cji stała się udziałem wszystkich 
– i nastolatków, i starych, i mło-
dych, a nawet małych dzieci, które 
już w wózku uderzają paluszkami 
w ekrany smartfonów. Kupujemy 
bez opamiętania, bez sensu. Za-
pełniamy swoje domy rzeczami, 
o których istnieniu na drugi dzień 
zapominamy. W naszych lodów-
kach pleśnieją doskonałe sery pro-
sto ze Szwajcarii, gniją egzotyczne 
owoce, psują się mięsa, soki, wa-
rzywa i pieczywo. Polacy wyrzu-
cają dziewięć ton jedzenia rocz-
nie. Pod względem ilosci marno-
wanej żywności Polska zajmuje 
piąte miejsce w Unii Europejskiej.

błędne kołO
Chęć posiadania jest naturalną ce-
chą człowieka. Coś jednak sprawia, 
że w różnym stopniu poddajemy 
się absurdalnemu przymusowi ku-
powania i marnowania. Tym, co 
tłumaczy Polaków i ich chorob-
liwą pogoń za nowymi nabytkami, 
są bez wątpienia lata zniewolenia, 
w których przyszło im żyć. Star-
sze pokolenia doskonale pamię-
tają codzienność w komunie i nie-
ustanne poczucie braku charak-
terystyczne dla tamtego systemu. 
To najpewniej jeden z powodów, 
dla których dzisiaj nasze szafy i lo-
dówki dosłownie pękają w szwach. 
Lata zaniedbań rekompensujemy 
sobie codziennymi zakupami, pro-
mocjami i okazjami, które stanowią 
dla nas wyznacznik gospodarności 
i sprytu. Mądry jest ten, kto na wy-
przedaży kupi masę rzeczy, które 
potem schowa do pawlacza. Bo jak 
tu nie skorzystać z okazji?

Nie sposób jednak oprzeć się 
wrażeniu, że my, współcześni lu-
dzie, chcemy tym konsumowa-
niem wynagrodzić sobie jeszcze 
inny przemożny brak. Skupieni na 
pracy i goniący za sukcesem odsu-
wamy się od innych ludzi i, co za 
tym idzie, stajemy się coraz bar-
dziej samotni. A chroniczna izo-
lacja może mieć fatalny wpływ 
na nasze samopoczucie oraz na 
zdrowie. Wiąże się ją z zespołem 
stresu pourazowego i depresją. 
Zespół badaczy z California In-
stitute of Technology odkrył, że 
długotrwała alienacja powoduje 
w mózgu wzrost poziomu sub-
stancji, które są odpowiedzialne 
za zachowania społeczne, agresję, 
strach i ciągłą postawę obronną.

Znaleźliśmy się więc w błędnym 
kole, z którego trudno znaleźć wyj-
ście. Pochłonięci pracą nie mamy 
czasu na kontakt z innymi ludźmi. 
Ten brak kontaktu odbijamy sobie 
robiąc zakupy. A żeby móc kupo-
wać, rzucamy się w wir pracy.

Świat stop! Czas wysiadać.

Katarzyna Sudoł

Źródła danych:
• https://krd.pl/Centrum-prasowe/Ra-
porty.aspx

• https://media.bik.pl/informacje-pra-
sowe/420017/perspektywy-rynku-kre-
dytowo-pozyczkowego-na-rok-2019

POkolenie
nienaSyconycH
Dlaczego wciąż nam mało?
Wystarczyły cztery lata, by długi Polaków wzrosły trzykrotnie. 
Rokrocznie do banków i innych instytucji finansowych docierają 
tysiące wniosków kredytowych, które mają skrócić naszą drogę 
do spełniania konsumpcyjnych marzeń.  Kupujemy na potęgę, 
niezależnie od tego, czy rzeczywiście potrzebujemy i czy nas 
faktycznie na to stać.
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tematów rozmów, 
które w pracy 

powinny stanowić
War to pamiętać , aby 
w rozmowach prowadzo-
nych w firmie nie rozpędzać 
się za bardzo, albo przyha-
mować, gdy tematy zaczną 
dotykać niewygodnych za-
wodowo spraw.

Z rankingu OECD wynika, 
że polski pracownik spędza 
w biurze średnio prawie dwa 
tysiące godzin w ciągu 12 mie-
sięcy – czyli niemal 1/3 roku. Za-
tem lepiej dla naszego zdro-
wia psychicznego, gdy bę-
dziemy w miejscu pracy czuli 

się dobrze, a nawet swobod-
nie. W budowaniu dobrej atmo-
sfery sprzyjają rozmowy z biu-
rowymi kolegami i koleżan-
kami na tematy niezwiązane ze 
sprawami zawodowymi. Naj-
częściej pogawędki przy eks-
presie do kawy lub podczas 

lunchu dotyczą lekkich i bie-
żących tematów. Jednak cza-
sem mogą zacząć krążyć wokół 
kwestii, których lepiej nie poru-
szać w tym otoczeniu.

Oto tematy, które można 
uznać za „tabu” podczas roz-
mów w firmie.

KRYTYKA STRATEGII
Niemal każdy spotkał w firmie 
osobę, która negatywnie odno-
siła się do wszystkich planów ka-
dry zarządzającej. Można przy-
mknąć na to oko, jeżeli działo się 
to podczas oficjalnych spotkań. 
W końcu krytyczny głos również 
jest ważny. Niestety, najczęściej 
tzw. firmowy maruda chce dzie-
lić się swoimi komentarzami na 
korytarzach lub w czasie przy-
padkowych spotkań w kuchni. 
To może nie tylko niszczyć mo-
rale innych pracowników, ale 
i negatywnie wpływać na ich za-
ufanie do szefa.

Dlatego z negatywnymi 
spostrzeżeniami rzucanymi 
publicznie w kuchni lepiej się 
wstrzymać. Jeżeli uważamy, że 
coś w firmie wymaga uspraw-
nienia, należy raczej swoje spo-
strzeżenia przedstawić bezpo-
średnio przełożonemu. Ważne 
jednak, aby oprócz wskazania, 
co nam się w firmie nie podoba, 
powiedzieć także o pomysłach, 
które pomogą to zmienić.

OBGADYWANIE SZEFA
Ania kilka miesięcy temu objęła 
kierownicze stanowisko dziale 
audytu w międzynarodowej fir-
mie produkcyjnej zlokalizowanej 
w niewielkiej miejscowości. Była 
odpowiedzialna m.in. za zarzą-
dzanie kilkuosobowym zespo-
łem. Zauważyła, że jej pracow-
nicy codziennie rano w kuchni 
namiętnie o czymś rozmawiają, 
ale jak tylko podchodzi, wszyscy 
milkną. W końcu zapytała, o co 
chodzi w tej sytuacji. Odpowie-
działa jej pytaniem jedna z pra-
cownic: – Czy lubi pani ploteczki? 
Jeśli tak, to mamy mega newsa 
na temat podejrzeń o romansie 
wiceprezesa z jedną z pracownic.

Pech chciał, że tą pracow-
nicą być okazała się zamężna 
przyjaciółka Ani. Szybko oka-
zało się, że ta sprawa to okrutna 

plotka, która krążyła po firmie 
od miesięcy. Szybko zlokalizo-
wano osoby, które były za nią 
odpowiedzialne. Zostały zobli-
gowane do publicznych prze-
prosin na forum niemal całej 
firmy, która w samym „back of-
fice” zatrudnia blisko dwieście 
osób. Trochę kłopotliwa sytua-
cja, prawda?

Dlatego lepiej wystrzegać się 
tworzenia plotek, bo jest to nie 
tylko krzywdzące dla osób, któ-
rych one dotyczą, ale również 
stawia w złym świetle plotkarzy.

ZDROWIE
Spraw zdrowotnych prędzej czy 
później dotknie każda firmowa 
pogawędka. Pracownicy z ma-
łymi dziećmi wymieniają się da-
nymi kontaktowymi do lekarzy, 
poradami i wspólnym cierpie-
niem z powodu życiowej nie-
sprawiedliwości – bo przez cho-
robę dzieciaków znów spędzili 
cały weekend w domu.

Podobnie jest z innymi roz-
mowami związanymi z medy-
cyną i kwestiami naszej kon-
dycji. Wiele osób żali się na 
problemy z dostaniem się do 

specjalistów lub na bolący ząb. 
Dopóki jest to wymiana infor-
macji na poziomie ogólnym, nie 
ma w tym nic złego. Natomiast 
problemem mogą być już roz-
mowy, które zaczynają przypo-
minać wizyty lekarskie. Wiąże 
się to m.in. z pokazywaniem bo-
lących pleców, ropiejących ran 
lub… wypaleniem pocisku naj-
grubszego kalibru: – Mam raka.

W takiej sytuacji wszystko 
zależy od tego, jakie relacje 
mamy z kolegami lub koleżan-
kami z działu. Jeżeli znacie się 
od kilku, kilkunastu lat, spędza-
cie razem urlopy lub weekendy, 
to „pogłębiona” rozmowa na te-
mat własnych chorób może być 
dopuszczalna. Jeżeli jednak do 
tej pory wymienialiście ze sobą 
jedynie zdawkowe informacje 
na temat pogody i ulubionych 
seriali, to kwestię chorób lepiej 
sobie odpuścić.

Podobnie jest z intymnymi 
sprawami dotyczącymi wa-
szego związku. O takim dziw-
nym doświadczeniu opowiada 
Marzena, specjalistka ds. obsługi 
klienta w jednej z trójmiejskich 
firm. – Do działu marketingu do-

łączyła nowa dziewczyna, którą 
akurat spotkałam w kuchni. Za-
gadałam do niej, jak się czuje 
pierwszego dnia i czy nie przy-
tłacza jej rozmiar naszej orga-
nizacji. Odpowiedziała, że z sa-
mopoczuciem to tak średnio, bo 
wczoraj miała sprawę rozwo-
dową i jej mąż nie chciał dać jej 
rozwodu, a w dodatku tydzień 
temu zmarła jej babcia. A po-
tem prawie się rozpłakała. Wbiło 
mnie w podłogę. Kompletnie nie 
wiedziałam jak mam zareago-
wać, bo przecież rozmawiałam 
z nią pierwszy raz w życiu.

POLITYKA
Tematy polityczne to zło, które 
potrafi zbudzić niejednego de-
mona. Nie od dzisiaj wiadomo, 
że Polacy są ekspertami w trzech 
dziedzinach: sport (w szczegól-
ności piłka nożna i skoki narciar-
skie), medycyna i oczywiście 
nasz konik – polityka.

Obecna polaryzacja społe-
czeństwa spowodowana po-
glądami politycznymi jest wi-
doczna niemal na każdej ro-
dzinnej imprezie. Wystarczy 
iskra, drobne spostrzeżenie 

na bieżące tematy polityczne, 
aby w mgnieniu oka wywołać 
ogromną awanturę rodzinną, 
która może skończyć się waśnią 
trwającą dobrych kilka miesięcy.

Tak samo może być w pracy. 
Kwestie światopoglądowe lepiej 
zachować dla siebie, bo nigdy nie 
wiadomo, czy nie urazimy osoby 
dzielącej z nami biurko. A jeżeli li-
czymy, że wywołamy tym spo-
kojny, merytoryczny spór, to 
warto wcześniej obejrzeć relację 
telewizyjną z kilku marszów, pro-
testów lub pochodów, aby prze-
konać się, że ani z dyskursem, ani 
tym bardziej z merytoryką nie 
ma to nic wspólnego.

Dobrze jest też pamiętać, że 
mamy słowiańską mentalność 
i jeżeli ktoś ma inne poglądy po-
lityczne niż my, to jest naszym 
wrogiem. Lepiej nie iść tą drogą, 
bo atmosfera w firmie szybko 
stanie się nie do zniesienia.

ZMIANA PRACY
Warto przyswoić sobie dewizę 
„ciszej jedziesz, dalej zajedziesz” 
– szczególnie jeżeli podjęliśmy 
decyzję o poszukiwaniu nowej 
pracy. Zdarza się, że obecny pra-

codawca nie pozwala rozwinąć 
skrzydeł, odczuwasz wypale-
nie lub po prostu atmosfera jest 
zbyt gęsta. W związku z tym szu-
kanie innej firmy, która pozwoli 
wejść na kolejny etap doświad-
czenia zawodowego, jest czymś 
naturalnym. Zresztą – ludzie do 
firmy przychodzą i z niej odcho-
dzą, to naturalny proces.

Nie należy jednak zdradzać 
zbyt wielu szczegółów kolegom 
i koleżankom z pracy, ponieważ 
nigdy nie wiadomo jak szybko 
ta informacja dotrze do prze-
łożonego. Szczególnie, gdy je-
steśmy przekonani, że za kilka 
dni złożymy wypowiedzenie, 
to nie powinniśmy rozpowiadać 
o tym fakcie w firmowej kuchni 
– najpierw należy podzielić się 
tą informacją z naszym bezpo-
średnim przełożonym. To on 
powinien dowiedzieć się jako 
pierwszy.

POPRZEDNI 
PRACODAWCA
W obecnych czasach regularnie 
zmieniamy pracodawców i za-
zwyczaj przechodzimy do firm 
z tej samej lub bardzo podob-
nej branży. W nowym miejscu 
będziemy najprawdopodobniej 
pytani o poprzedniego praco-
dawcę.

Pomimo tego, że będziemy 
świetnym źródłem wiedzy 
w tym zakresie, to nie powin-
niśmy dać się wciągnąć w taką 
dyskusję. Będzie to świadczyło 
źle o nas oraz o naszym profe-
sjonalizmie.

Nowy szef zacznie podej-
rzewać, że mamy problemy za 
zachowaniem tajemnic firmo-
wych. Z góry będziemy postrze-
gani jako osoby, którym trudno 
zaufać, bo nie wiadomo, czy jeśli  
zmienią pracę, nie będą mówiły 
o obecnej firmie tego samego.

Piotr Krupa

TABU
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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REKLAMA

Seks
to przeżytekGrupa badaczy z University 

of Minnesota przeanalizowała 
masę danych zbieranych przez 
ostatnie 18 lat. To, co odkryli na-
ukowcy pod przewodnictwem 
Roberta Kruegera, brzmi zgoła 
zaskakująco. W analizie jakości 
życia seksualnego widać jasno 
kilka niepokojących trendów. 
Po pierwsze: młode pokolenie 
uprawia zdecydowanie mniej 
seksu, niż ich rodzice i dziadko-
wie, kiedy byli w ich wieku. Ale 
to nie wszystko. Starsi do dziś 
są bardziej zadowoleni z życia 
łóżkowego! Pożycie jest u nich 
częstsze, lepsze, więcej w nim 
pasji. O ile budujące są dane mó-
wiące o namiętnościach emery-
tów (70-latkowie są bardzo za-
dowoleni ze swoich cielesnych 
doświadczeń), o tyle te, które 
dotyczą młodych ludzi, ukazują 
raczej smutny obraz współczes-
nego społeczeństwa. Bliskość 
stała się luksusem, na który stać 
coraz mniej osób. Brak czasu, 
stresująca praca, pogoń za pie-
niędzmi, brak odpowiedniego 
partnera i  płytkie relacje mię-
dzyludzkie, a wreszcie depre-
sja i stany lękowe – wszystko to 
sprawia, że o przygodach peł-
nych namiętności więcej mó-
wimy, niż ich doświadczamy.

Samotny singiel
Agencja Biostat na zlecenie 
jednego z portali randkowych 
przeprowadziła wśród Polek 
i Polaków badania dotyczące 
erotycznych doświadczeń. 
Wynika z nich jasno, że single 
i singielki uprawiają seks rzadko, 
najczęściej z dopiero poznaną 
osobą lub z przyjacielem i nie-

jednokrotnie podejmują ryzy-
kowne zachowania. Ponad po-
łowa ankietowanych przyznaje, 
że chciałaby zbliżeń codzien-
nie, ewentualnie co drugi dzień. 
Tymczasem rzeczywistość jest 
bolesna – stosunki to rzadkość, 
zdarzają się raz na kilka mie-
sięcy, nie są spełnieniem fanta-
zji i nie dają oczekiwanej przy-
jemności. Powszechne wyob-
rażenia o bujnych przygodach 
singli są więc w całości fałszywe. 
Tych, którzy co noc wychodzą 
na erotyczne podboje, jest bar-
dzo mało.

Porno rządzi
Seks zdarza się więc rzadko. 
A to wiąże się z rosnącą frustra-
cją, poirytowaniem i niespełnio-

nymi potrzebami. Miejsce seksu 
coraz częściej zajmuje porno-
grafia, do której oglądania przy-
znaje się aż 60 proc. mężczyzn 
i 30 proc. kobiet. I to ona ponosi 
dużą część winy za zmiany w ży-
ciu Polaków. Coraz częściej do-
strzega się zgubny wpływ tego 
typu produkcji na relacje mię-
dzyludzkie. To błędne koło, 
z którego trudno uciec – nie-
satysfakcjonujące intymne do-
świadczenia pchają nas do ekra-
nów komputerów. A to, co na 
nich oglądamy, działa jak stra-
szak przed zbliżeniem do real-
nego, prawdziwego człowieka. 
Bo zwykły stosunek nigdy nie 
będzie tak dostępny i tak roz-
dmuchany, jak ten, który oglą-
damy w zaciszu swoich sypialni.

Pornografia, jak pokazują 
najnowsze badania, wywo-
łuje trwałe zmiany w mózgu. 
Silnie uzależnia i ma destruk-
cyjny wpływ na związki między 
ludźmi. Coraz więcej osób przy-
znaje, że ma problem, że trudno 
im zerwać ze sprośnymi fil-
mami. Chcą się pożegnać z nało-
giem, ale nie potrafią z nim wal-
czyć. W grupie ryzyka uzależ-
nienia od pornografii znajdują 
się samotni mężczyźni, którzy 
zetknęli się z nią we wczesnym 
okresie rozwojowym.

Dlatego tym bardziej prze-
rażają dane, z których wynika, 
że w Polsce porno oglądają na-
wet 12-latki. Tak wczesny kon-
takt z nieprawdziwym, sztucz-
nie wykreowanym światem 

seksu, w którym kobietę przed-
stawia się jako obiekt męskiej 
rozkoszy i przedmiot służący do 
realizowania dzikich i często bo-
lesnych dla niej fantazji samca, 
może działać niszcząco na przy-
szłe kontakty międzyludzkie.

Wstydliwy problem
Intymne kontakty między dwoj-
giem ludzi wciąż pozostają 
czymś, o czym nieszczególnie 
chcemy rozmawiać. Leżą gdzieś 
na granicy tematu tabu oraz po-
wodu do żartów. Nawet dorośli 
mają problem z rozsądnym, doj-
rzałym podejściem do tematu 
i nie potrafią wypowiedzieć 
słów „penis” lub „pochwa” bez 
oblewania się rumieńcem.

To kolejna sprawa, przez 
którą nasze życie łóżkowe wy-
gląda tak, jak wygląda. Przy 
najmniejszym problemie re-
zygnujemy z relacji, bo nikt nie 
nauczył nas rozmawiać. A roz-
mowy na intymne tematy są 
szczególnie wstydliwe. Bo jak 
zwrócić partnerowi uwagę na 
to, że coś robi źle, że seks z nim 
nie sprawia nam przyjemno-
ści? Jak powiedzieć ukochanej 
o swoich fantazjach tak, by nie 
czuła presji?

Postawieni pod ścianą wo-
limy zrezygnować z namiętno-
ści na rzecz spokoju – nie po-
dejmujemy niewygodnego 
dla nas tematu. A to błąd. Bo 
o sprawach trudnych i boles-
nych tym bardziej należy roz-
mawiać. Na szczęście powoli 
odczarowujemy zjawisko tera-
pii, która może być pomocna za-
równo przy problemach natury 
erotycznej w związku, jak i przy 
trudnościach z komunikowa-
niem potrzeb i oczekiwań.

Społeczeństwo w depresji
Temat terapii należy poruszyć 
także przy okazji innego prob-
lemu. Zaburzenia psychiczne są 
jednym z częstszych powodów 
unikania seksu przez dzisiejszych 
dwudziesto- i trzydziestolatków. 
Zaburzenia lękowe, depresja, za-

burzenia obsesyjno-kompul-
sywne – wszystkie one potrafią  
skutecznie odebrać radość życia 
i obniżyć libido. Co więcej, sporo 
leków przepisywanych w czasie 
ich leczenia dodatkowo elimi-
nuje chęć współżycia.

Młodzi są dzisiaj szczegól-
nie narażeni na problemy psy-
chiczne. Wyniki badań są alar-
mujące – 350 milionów osób 
na świecie cierpi na depresję, 
a 9,5 miliona Polaków przynaj-
mniej raz w życiu będzie mu-
siało zmierzyć się z jakimś za-
burzeniem. Dlatego tak bardzo 
liczy się szybka reakcja. Dzie-
więciu na dziesięciu pacjentów 
jest w stanie wygrać z chorobą 
dzięki terapii.

Do łóżka!
Większość danych i statystyk 
ukazuje smutny obraz współ-
czesnego społeczeństwa. Pełno 
w nim ludzi zaburzonych, nie-
szczęśliwych, pochłoniętych 
pracą i zarabianiem pieniędzy, 
odciętych od uczuć i emocji oraz 
takich, którzy nie potrafią zbudo-
wać żadnej trwałej relacji z dru-
gim człowiekiem. To świat, w któ-
rym liczy się posiadanie, w któ-
rym 35 proc. młodych przyznaje, 
że woli dobry obiad niż łóżkowe 
uniesienia. I, jednocześnie, rze-
czywistość, w której – jak nigdy 
dotąd – pragniemy bliskości.

Dotychczasowe doświadcze-
nia pokazały, że życie w takiej for-
mule jest nie do przyjęcia. Zaczy-
namy dostrzegać swoje błędy, 
uczymy się rozmawiać, pozwa-
lamy sobie na słabość. I to w tę 
stronę chyba należy zmierzać, by 
naprawić niedociągnięcia ostat-
nich lat. Tak, by na nowo nauczyć 
się czerpać przyjemność z tego, 
co zawsze poprawiało jakość ży-
cia. A seks może zadziałać na nas 
zbawiennie! Poprawia krążenie, 
leczy chandrę, wspomaga odpor-
ność i obniża ryzyko występowa-
nia niektórych chorób. Więc do 
sypialni – na zdrowie!

Katarzyna Sudoł

Dlaczego młodzi lu-
dzie unikają zbli-
żeń? Są pochłonięci 
pracą i zarabia-
niem pieniędzy oraz 
nie potrafią budo-
wać trwałych relacji. 
Choć to nie jedyne 
wytłumaczenie.
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„Jestem mamą, a jaka jest Twoja 
super moc?”. Takie i podobne ha-
sła można znaleźć na koszulkach, 
przypinkach oraz internetowych 
memach. Na pierwszy rzut oka 
slogan wydaje się śmieszny, ale 
po zadumie wywołuje jedynie 
smutek. Wiem, że to co napiszę 
będzie ostrym kursem pod prąd 
i może wywołać falę krytyki, ale 
od dłuższego czasu obserwuję 
tzw. młode mamy, które nie tyle 
chwalą się tym, że są mamami (to 
jest akurat powód do dumy), co 

pragną atencji i pochwał, ponie-
waż spędzają czas ze swoimi po-
ciechami.

Współcześnie rodzicielstwo 
różni się diametralnie od spo-
sobów wychowywania dzieci 
w latach 80. czy 90. minionego 
wieku. Obecnie jego lansowa-
nym modelem jest pełne za-
angażowanie obojga rodziców 
w kształtowanie osobowości ich 
dzieci. Ponadto rodzicie starają 

dbać o ich wielowątkowy roz-
wój i coraz częściej po pracy po-
święcają cały swój czas, by spę-
dzić go właśnie z potomkami.

Na szczęście do lamusa ode-
szły już czasy, kiedy rola ojca 
w rodzinie ograniczała się do 
przyniesienia wypłaty, a w za-
mian oczekiwał on tylko, żeby 
nikt nie zawracał mu głowy 
podczas popołudniowego za-
legania przed telewizorem. Oj-
ciec lubił – co prawda – chwa-
lić się swoimi dziećmi, ale nie 
budował z nimi żadnych rela-
cji. Matki z kolei bardziej sku-
piały się na przygotowaniu cie-
płego posiłku, zrobieniu prania 
i posprzątaniu mieszkania, niż 
na prostym zagadnięciu dzieci 
o to, jak minął dzień, by następ-
nie wysłuchać w skupieniu tego, 
co mają do powiedzenia.

Rodzice naszego pokolenia 
mają odmienne podejście – to 
jest piękne i warte naśladowania. 
Tylko dlaczego spędzanie czasu 
ze swoim dzieckiem jest tak czę-
sto wykorzystywane do kształ-
towania wizerunku super taty 
lub super mamy? I z udowadnia-
niem wszystkim, jaką ciężką ha-
rówką jest rodzicielstwo?

Patrzcie wszyscy  
i podziwiajcie mnie, 
oddanego ojca rodziny, 
który piątkowy wieczór 
spędza z dziećmi nad 
planszą Monopoly, a nie 
przesiaduje z kumplami 
w pubie! Chwalcie mnie, 
matkę dwójki dzieci, 

która zamiast na pilates, 
chodzi w każdą sobotę 
na trening piłki nożnej  
z synami!

Zgadza się: rodzicielstwo w dzi-
siejszych czasach jest zdecydo-
wanie bardziej wymagające, 
niż jeszcze piętnaście czy dwa-
dzieścia lat temu. Tempo życia 
jest znacznie szybsze, wykony-
wana praca bardziej wyczerpu-
jąca, korki większe, a doba w dal-
szym ciągu ma tylko 24 godziny. 
„Młode mamy” chcą przecież 
robić karierę w korpo, wyglądać 
jak gwiazdy filmowe i być jed-
nocześnie cudownymi matkami 
dla swoich dzieci. Dlatego, jeżeli 
im się to udaje, chcą, aby cały 
świat o tym wiedział i wychwa-
lał za oddanie rodzinie, pracowi-
tość i zawodowy sukces.

Tylko że bycie matką czy oj-
cem to nie jest żadna „super 
moc”, to umiejętne podejmo-
wania decyzji i skuteczne zarzą-
dzanie czasem. Warto mieć na 
uwadze, że nasze mamy, babcie 
i prababcie, ojcowie, dziadkowie 
i pradziadkowie też nie zawsze 
mieli lekko. Z tym, że zmagali się 
z przeciwnościami odpowied-
nimi do swoich czasów (np. pu-
ste półki w sklepach), ale jak ro-
bili coś dla dobra swoich dzieci, 
to nie oczekiwali w zamian pokla-
sku otoczenia. Stawianie dzieci 
na pierwszym planie powinno 
być po prostu priorytetem każ-
dego rodzica. I nie ma sensu robić 
z tego żadnej „super mocy”. 

Piotr Krupa

Każdy rodzic przedszkolaka 
wie, że sezon przesileń pogo-
dowych jest najgorszy w całym 
roku. Słyszałam takie plotki, że 
w szkole choroby się już koń-
czą. Hmm?! Ciekawe czy to ko-
lejny mit związany z wychowy-
waniem dzieci?

Tymczasem każde odebra-
nie naszej pociechy zaczyna 
się od oględzin, czy czasem nic 
się nie przyczepiło, czy oczy są 
wyraźnie i czy w nosie nic nie 
dzwoni. Jak już się jednak coś 
przywlecze, w domu następuje 
losowanie, kto tym razem z nią 
zostanie.

W kasecie maszyny losu-
jącej znajdują się dwie kule: 
jedna z napisem „tata”, druga 
– „mama”. Napięcie rośnie 
bardziej niż w kumulacji du-
żego lotka. Następuje zwol-
nienie blokady. Ciśnienie nie-
bezpiecznie idzie w górę. 
I przystępujemy do losowa-
nia jednej kuli. Szanse na wy-
graną są duże, mamy 50 pro-
cent – żadne inne losowanie 
wam tego nie zapewni. Jest wy-
grana! – tym razem to ja zostaję 
w domu z pracą na 80 proc.

Dla niewtajemniczonych: 
przy zwolnieniu „na dziecko” 
przysługuje takie samo wy-
nagrodzenie, jak przy nor-
malnym L4 – czyli 80 proc. – 
ale to nie oznacza siedzenia 
w domu w ciepłych kapciach, 
jak to sobie czasami wyobra-
żają bezdzietni. Tak naprawdę 
takie zwolnienie oznacza... 
pracę właśnie na te 80 proc., 
z przeznaczeniem pozostałych 

20 proc. czasu na opiekę nad 
dzieckiem. Z rozmów ze znajo-
mymi wynika, że praktycznie 
każdy, kto przebywa w domu 
po to, by opiekować się chorym 
dzieckiem, tak naprawdę pra-
cuje, a niejako przy okazji zaj-
muje się potomkiem.

Czy to jest normalne? Chyba 
nie. Czy tak powinno wyglądać 
opiekowanie się dzieckiem? Ra-
czej nie. Mentalnie jestem roz-
darta pomiędzy kilkoma „po-
winnam”: powinnam praco-
wać, powinnam zająć się małą, 
powinnam napisać artykuł, po-
winnam ogarnąć dom (w końcu 
„siedzę w domu”)...

Normalne życie „słoików”, 
niezależnie od tego, w jakim 
mieście przebywacie. Babcie 
mieszkają w takiej odległości, 
że nie ma jak podrzucić dzie-
cka na czas choroby. Wszy-
scy znajomi pracują, niepracu-
jący opiekują się swoim małymi 
smarkami.

A dziecko? 
Moje jest przeszczęśliwe, 
bo zostaje w domu 
z mamą.

Co prawda mama siedzi przy 
komputerze, ale za to pozwala 
oglądać bajki – w delikatnie 
dłuższej wersji niż normalnie. 
Pozwoli zjeść więcej słodyczy, 
niż normalnie i nie trzeba rano 
wstawać. Syrop z cebuli można 
pić pięć razy dziennie – tak, 
tak, moje dziecko uwielbia sy-
rop z cebuli. A i na plac zabaw 
na chwilę wyjdziemy, bo zarazki 

trzeba przewietrzyć. Jak widzi-
cie, same plusy takiego choro-
wania.

Minus tego wszystkiego 
jest taki, że moje dziecko nie 
choruje długo, zazwyczaj dwa 
dni oraz weekend wystarczają 
na pozbycie się kataru. Potem 
w pełni sił wraca do przed-
szkola. Więc czasami wspomina 
z nostalgią: – A pamiętasz, jak 
ostatnio chorowałam, to obej-
rzałam trzy bajki i pozwoliłaś 
mi zjeść całą czekoladę...?

Tylko rodzic w tym wszyst-
kim kończy z wyrzutami sumie-
nia, że zamiast z dzieckiem cho-
rować, musi pracować. Więc 
obiecuję sobie z całą mocą, że 
następnym razem proporcje 
jednak się zmienią: najwyżej 
20 proc. pracy, a za to 80 proc. 
czasu zwolnienia przeznaczę na 
opiekowanie się dzieckiem.

Dorota #MamaPolki

KORPOMAMA

Dlaczego lubi chorować?
KORPOTATA

To nie jest super moc
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3
WYCISKANIE PIŁEK NAD GŁOWĄ

Z JEDNOCZESNYM ZEJŚCIEM W DÓŁ DO PRZYSIADU 

4
ZGINANIE STAWU ŁOKCIOWEGO

Z JEDNOCZESNYM WYKROKIEM

5
KLĘK PODPARTY

ZE WZNOSEM NOGI W GÓRĘ

Kolana nie mogą w czasie przysiadu przekraczać linii 
stóp, plecy proste, brzuch spięty.

Trzymaj plecy proste, ściągnięte łopatki, kolano nie 
przekracza linii palców stóp.

Lędźwie i brzuch spięte, staraj się podnosić piętę jak 
najwyżej.

BE FIT BE HAPPY

2
PODPÓR

Z PRZYCIĄGNIĘCIEM KOLANA PO SKOSIE DO KLATKI PIERSIOWEJ

1
PODPÓR NA PRZEDRAMIONACH

ZE WZNOSEM RAMIENIA W GÓRĘ

Staraj się trzymać pozycję aby ciało było w jednej linii. Ustabilizuj pozycję i podciągnij kolano jak najbliżej klatki piersiowej.

Jeśli szukasz efek-
tywnej metody ćwi-
czeń, a jednocześ-
nie nie możesz po-
święcać im wiele 
czasu, musisz wie-
dzieć, że w Platinum 
Active zajmujemy 
się treningami elek-
trostymulacyjnymi. 
Są one bardzo sku-
teczne dzięki uak-
tywnianiu mięśni im-
pulsami elektrycz-
nymi.

Nasze treningi są holi -
styczne. Niezależnie, którą 
część ciała ćwiczymy, to jed-
nocześnie stymulujemy 10 
partii mięśni. Dwa treningi 
w tygodniu trwające po 30 
minut wystarczą, aby sto-
sunkowo szybko uzyskać 
wymarzone efekty.Ćw
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„(...) ludzie już nie 
chcą czytać / To 
świat groteski, głosu 
rozsądku już nie sły-
chać / Nie ma już bo-
haterów, teraz kró-
lem jest błazen” ra-
pował Eldo w jednym 
ze swoich kultowych 
kawałków. Czy tak 
jest w rzeczywistości? 
Czy po prostu jeste-
śmy świadkami zmiany 
kodu kulturowego?

Faktycznie: jeżeli spojrzymy 
na dane czytelnictwa, to wy-
nika z nich, że co najmniej jedną 
książkę w ciągu roku przeczy-
tało tylko 38 proc. Polaków, 
a jeszcze niedawno ulubionym 
tygodnikiem naszego społe-
czeństwa był… „Tele Tydzień”.

Seriale łączą lepiej
Dla porównania Netflix po-
chwalił się pod koniec 2018 
roku, że z jego usług VOD ko-
rzysta 137 mln użytkowników 
na całym świecie. Ile z tych kont 
przypada na Polskę? Tego do-
kładnie nie wiadomo, ale już 
pod koniec 2017 r. z badań wy-
nikało, że markę Netflix rozpo-
znawało 63 proc. internautów. 
Zresztą, podczas niemal każ-
dego spotkania towarzyskiego 
można usłyszeć wymianę po-
glądów na temat kontrower-
syjnej serii filmów „Czarne Lu-
stro” tworzonej przez Netflix, 
kultowej już „Strangers Things” 
czy jednej z historii bohate-
rów Marvela. Znacznie rzadziej 
można usłyszeć podobną wy-
mianę zdań na temat książki lub 
eseju noblisty przeczytanego 
w weekendowym wydaniu „Ga-
zety Wyborczej” lub „Rzeczpo-
spolitej”.

Czy to oznacza, że zaczy-
namy głupieć jako społeczeń-
stwo i nie potrafimy wznieść się 

na wyżyny choćby tzw. kultury 
masowej? Czy zamiast tego na-
stawiamy się na łatwą, tańszą 
i przyjemniejszą konsumpcję 
„gorszych” wytworów tejże kul-
tury? Nie zawsze.

Faktycznie, często ludzie ła-
pią nić porozumienia omawia-
jąc te same seriale Netflixa i ob-
serwując te same profile w social 
mediach, ale nie musi to ozna-
czać, że rezygnują z konsump-
cji dóbr kulturowych z wyższej 
półki. Przykładem mogą być 
chociażby pełne sale niemal 
w każdym teatrze większego 
miasta.

Spłycenie odbioru
Z tym, że z pewnością warte 
odnotowania jest spłycenie od-
bioru i kodowania popularnych 
książek, filmów lub przedsta-
wień teatralnych. Jeszcze kilka-
naście lat temu jeśli ludzie wy-
mieniali opinie na temat litera-
tury czy muzyki, potrafili robić 
to godzinami. A dzisiaj opinie 
na temat serialu ograniczają 
się do:
– Widziałeś tytuł X?
– Tak, fajny.
– No, mi też się podobał.
I nie chodzi o to, że nie potra-
fimy sformułować bardziej roz-

budowanej opinii na temat 
filmu, ale o to, że drugiej osoby 
to najczęściej po prostu nie ob-
chodzi.

Jednocześnie, jeżeli ktoś ot-
warcie przyznaje, że nie wie 
czego dotyczy dana rozmowa, 
bo nie ma konta na Netflixie, 
Instagramie czy YouTube, to 
pozostali rozmówcy – być może 
nawet nieświadomie – „wyrzu-
cają” taką osobę poza swoją 
grupę. Nie jest jednym z nich. 
Ich sfery życia nie mają czę-
ści wspólnych, a więc chęć roz-
mowy i budowania relacji może 
być mocno osłabiona. Po pro-

stu nie mają wspólnych kodów 
kulturowych.

Kody kulturowe działają na 
poziomie podświadomych zna-
czeń, uwarunkowują ludzkie 
postawy i zachowania nabyw-
cze. W praktyce oznacza to nic 
innego, jak znaczenie, które 
stoi za przedmiotem i jego na-
zwą. Tak samo jak rozwijały 
się kultury i języki, tak i żyjący 
w nich ludzie układali sobie 
świat na swój własny sposób.

Nie czytasz?… 
To dobrze, bo ja też nie
Akcja promująca czytanie ksią-
żek pod hasłem „Nie czytasz? 
Nie idę z Tobą do łóżka!” została 
uznana za najlepszą kampanię 
społeczną 2011 r. Na jej potrzeby 
powstały plakaty przedstawia-
jące reprezentantów świata kul-
tury, takich jak Jacek Dehnel, 
Sylwia Chutnik czy Kazimiera 
Szczuka, oraz zwykłych entuzja-
stów czytelnictwa pozujących 
z książką w łóżku i wypowiada-
jących hasło kampanii.

Od tej akcji minęło blisko 
osiem lat i w tym czasie czytelni-
ctwo wcale nie stało się modne. 
Z tym, że skoro sami nie czy-
tamy, to po co w takim razie ob-
darowujemy naszych najbliż-
szych książkami? Statystyki 
wskazują, że to właśnie książka 
znajduje się wśród pięciu pre-
zentów najczęściej wręczanych 
z okazji świąt Bożego Narodze-
nia. Z powyższych danych wy-

nika, że obdarowywane osoby 
też nie za bardzo mają ochotę na 
czytanie, więc książka wędruje 
na półkę, która w niemal każ-
dym domu jeszcze do niedawna 
była mocno eksponowana.

Zmiana nośnika kodu
Dzisiaj nie trzymamy książek 
w salonach, bo… nie pasują to 
kompozycji pokoju. Kilka lat 
temu były one zastępowane 
przez płyty DVD lub CD, a dzi-
siaj także te straciły rację bytu. 
Wszystko mamy w aplikacjach. 
Dzięki nim można zobaczyć, kto 
jakiej słucha muzyki, które ka-
nały na YouTube poleca i kogo 
obserwuje na Instagramie. Te in-
formacje w wielu przypadkach 
wystarczą, aby dowiedzieć się, 
czy to jest ta osoba, z którą aku-
rat znajdziemy wspólny język, 
bo będziemy np. mogli z nią po-
rozmawiać o ostatnim filmie ulu-
bionego youtubera.

A jak wyglądało to kiedyś? 
Może to wydać się dziwne, ale… 
bardzo podobnie. Z tą różnicą, 
że gusta drugiej osoby pozna-
waliśmy po tym, jakie książki 
i płyty miała na półce w domu. 

W rzeczywistości każdy 
z tych sposobów jest tak samo 
dobry, by rozpocząć rozmowę 
wokół wspólnego mianownika, 
którym mogą być gatunek mu-
zyczny, płyta, film czy właśnie 
książka.

Piotr Krupa

Nie oglądasz seriali na Netflixie?
Nie idę z Tobą
do łóżka!
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GOING. POLECA KULTURALNIE

Więcej wydarzeń i bilety
w mobilnej aplikacji Going.

oraz na Goingapp.pl

WARSZAWA ZA FREE

Szczegóły oraz więcej wydarzeń 
znajdziesz na waw4free.pl

Targi Rzeczy 
Wyszukanych

30-31 marca, Nowy Świat 
Muzyki, ul. Nowy Świat 63

Wiosenna edycja popular-
nych targów polskich 

producentów

Kawiarenka 
naprawcza

30 marca, godz. 11, 
MAL Grójecka 109

Napraw, nie wyrzucaj! A jak 
nie umiesz – pomogą ci 

specjaliści!

Lolek No Limits 
Stand-up

19 marca, godz. 20, 
Pub Lolek

Stand-up za free! Tym razem 
wystąpią Bartosz Zalew-

ski i Mateusz Socha

Profilaktyka 
problemów 

behawioralnych 
u kotów

16 marca, godz. 16, PetCare, 
ul. Rostafińskich 4 

Masz lub chcesz mieć kota? 
To wykład dla ciebie!

St.Patrick’s Day 
w Hard Rocku

16 marca, godz. 21, 
Hard Rock Cafe Warsaw

Występ w Irlandzkim stylu 
akurat na tę okazję! 

Wykład 
„Stres 

i wypalenie 
zawodowe”

13 marca, godz. 17.30, 
Biblioteka Przystanek 

Książka, ul. Grójecka 42
Spotkanie w sam raz dla 

korpoludków!

Marzec z World Wide 
Warsaw, 8-23 marca, 
różne lokalizacje

Lutowa rozgrzewka już za nami, 
czas na danie główne. World 
Wide Warsaw w marzec wcho-
dzi plemiennie i tanecznie, bo 
z duetem Dengue Dengue Den-
gue. Następne tygodnie miej-
skiego festiwalu to sporo bry-
tyjskiego rapu i soulu z różnych 
epok: slowthai, Lewis Parker, Chil-
dren of Zeus. Nie zabraknie też 
protegowanego J. Cole’a, Basa, 
a całość w lo-fi house’owym tonie 
zamknie niezawodny DJ Seinfeld.

Revive Festival, 22-24 
marca, różne lokalizacje
Najważniejsze elektroniczne 
wydarzenie tej części roku już 

w przedostatni weekend marca 
opanuje parę stołecznych miej-
scówek. W line-upie gatun-
kowy eklektyzm z dominującym 
techno pulsem: Lucy i Rrose jako 
Lotus Eater, Legowelt, Tommy 
Four Seven, SNTS, The Empire 
Line, Samuel Kerridge i mnó-
stwo innych. Revive w 2019 to 
rzecz jeszcze bardziej wielowy-
miarowa i angażująca.

Kimbra, 
piątek 15 marca, Proxima 
[Żwirki i Wigury 99a]

Większość ludzi wciąż koja-
rzy Kimbrę przede wszystkim 
z gościnnym występem w hito-
wym „Somebody That I Used To 
Know” Gotye, a to spora ujma dla 
nowozelandzkiej artystki. Jej ze-

szłoroczny album „Primal Heart” 
to pierwszy tak stanowczy krok 
w kierunku międzynarodowej 
kariery – barwny, poprzetykany 
synthami art pop zebrał świetne 
recenzje. Zobaczcie ją na żywo 
zanim będzie znał ją każdy.

High Contrast, 
sobota 30 marca, 
Secret Location

Kolejna propozycja dla fanów 
klubowych klimatów, tym ra-
zem tych wyjątkowo intensyw-
nych i dynamicznych. Legenda 
drum’n’bassu, High Contrast, za-
gra w nieujawnionej jeszcze lo-
kalizacji. Można oczekiwać prze-
lotu przez owoce długiej, 14-let-
niej kariery. Nie zapomnijcie 
o wygodnych butach.

Noname, 
niedziela 14 kwietnia, 
Niebo [Nowy Świat 21]
Czekaliśmy na ten moment od 
wielu, wielu miesięcy. Noname 
to jedna z najciekawszych po-
staci hip-hopu i neo-soulu, a jed-
nocześnie tak bardzo potrzebny 
kobiecy głos środowiska. Chi-
cagowska artystka w Niebie za-
liczy swój pierwszy polski wy-
stęp, a spodziewać można się 

zarówno utworów ze świetnego 
mixtape’u „Telefone”, jak i z jed-
nego z najlepszych albumów ze-
szłego roku „Room 25”.

Halina Frąckowiak (live) 
x Soul Service, sobota 
30 marca, Teatr WARSawy 
[Rynek Nowego Miasta 5/7]

Ogromny sukces wspólnego 
koncertu Krystyny Prońko i pro-

ducentów z kolektywu The Very 
Polish Cut-Outs dawał nadzieję 
na rychłą kontynuację. Tak też 
się stało, a tym razem niedoce-
niana legenda, Halina Frącko-
wiak, otrzyma wsparcie Soul 
Service. Przewidziane klasyki 
polskiego funku i różnorodna 
podróż w lata 70. i 80.

Koncertowa wiosna w stolicy

Noname




