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Kapryśne lato łatwiej oswoić z fajną gazetą.
Czytaj i czerp przyjemność z rzeczywistości! 
A kiedy trzeba – zatrzymaj się i zastanów.

 Zrób rewolucję{ 
w postrzeganiu 
pracy sekretarki!

 Krzysztof „Diablo” 
Włodarczyk 
o boksie i życiu

 Co ma zaufanie 
do okularów 
wyjaśnia uciekinierka z Mordoru

W numerze:

 Incele 
– czas zacząć się bać, 
czy przytulić?
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REKLAMA

Choć brzmi to niewiarygod-
nie, sekretarki wciąż są nie-
doceniane. Muszą się mie-
rzyć ze stereotypowym 
postrzeganiem swojego za-
wodu, a często także z niewy-
brednymi żartami na ten te-
mat. Trzeba z tym skończyć!

Swoją zawodową przygodę za-
częłam dobre 14 lat temu. Gdy 
po kursie sekretarsko-asysten-
ckim dostałam tę wymarzoną 
pracę, byłam najszczęśliwszą 
osobą na świecie. Miałam po-
czucie, że to jest moje miejsce, 
że właśnie tam pasuję.

I rzeczywiście – praca była 
świetna, rola idealna, tylko te 
przeszkadzające ironiczne głosy 
wokół:
– Czym się zajmujesz?
– Jestem sekretarką!
– A, to kawka, internet i piło-
wanie paznokci... Masz pewnie 
sporo wolnego czasu.

I mój ulubiony tekst:
– O, a jak twój szef lubi?

Na co dzień mam zawodowy 
kontakt głównie z pracowni-
kami biurowymi, którzy takie 
historie dobrze znają. Z dru-
giej strony – pracuję też z sze-
fami firm, budując dla nich efek-
tywne biura i administracje. Je-
stem zatem w pewnym sensie 

po dwóch stronach barykady. 
Rozumiem jedną i drugą stronę, 
i każdą staram się wspierać. Taką 
rolę przyjęłam jako trener admi-
nistracji, trener mentalny i au-
dytor zewnętrzny. Zależy mi, by 
obie strony tej biurowej ukła-
danki umiały siebie słuchać, 
wspierać się wzajemnie i razem 
tworzyć organizację dla dobra 
wszystkich pracowników.

Ostatnio miałam przyjem-
ność uczestniczyć w dwóch wy-
darzeniach dedykowanych ko-
bietom. Ich uczestniczki mówią 
wprost: – Mamy dosyć bagateli-
zowania i niedoceniania naszej 
biurowej pracy. Do tego te zbe-
reźne żarty – tych jest najwięcej. 
Jakby zupełnie nie liczono się 
z tym, że jestem kobietą, osobą, 
która także oczekuje docenie-

nia, wsparcia i zrozumienia. Do-
strzega się szczególnie pracę 
działów sprzedaży i marketingu, 
a nas, od czarnej roboty, spycha 
na drugi tor. A przecież to my co-
dziennie mierzymy się z biuro-
wymi problemami. Dlaczego 
tak trudno to zauważyć?

W swojej pracy kobiety 
stale mierzą się z dyskrymina-
cją czy też dyskredytacją ich roli 
w organizacji. I, najzwyczajniej 
w świecie, mają tego dosyć! I py-
tają: – Ula, jak sobie z tym radzić?

Przekraczanie granic
Jakieś dwa miesiące temu zgło-
siła się do mnie w ramach kon-
sultacji kobieta, nazwijmy ją Jo-
wita (imię celowo zmieniam). Jej 
szef to człowiek twardo stąpa-
jący po ziemi. Gdy kilka miesięcy 

wcześniej pojawił się w firmie, nic 
nie zapowiadało takich zdarzeń. 
I tych niewybrednych tekstów:
– Czy spódnica nie powinna być 
krótsza?
– Może wybierzesz się ze mną 
na targi i wrócimy następnego 
dnia?
– A gdybym dał ci podwyżkę, 
byłabyś dla mnie bardziej „ot-
warta”?
Opowiadająca mi to dziewczyna 
zmienia postawę ciała. Ramiona 
jej opadają, zaczyna się garbić, 
jej głos słabnie. Wypowiadając 
każde kolejne zdanie, przełyka 
ciężej ślinę. Widzę w jej oczach 
pustkę.
– I tak pętla wokół mnie się za-
ciska. A ja w środku tej pętli. 
I uwierz mi Ula, próbowałam – 
tłumaczy mi Jowita. – Co naj-
mniej trzy razy powiedziałam 
stanowcze „nie”. Lecz on sobie 
nic z tego nie robi. Ponoć żartuje. 
Tylko mnie te żarty nie bawią.

Nierówna walka 
o siebie samą
Pracując z Jowitą początkowo 
myślałam, że jej sytuacja jest 
odosobniona. Bo przecież po 
akcjach #metoo w Internecie, 
w którym można szybko coś na-
głośnić, w czasach walki kobiet 
z seksizmem, takie zdarzenia 
nie mogą mieć racji bytu. Myli-
łam się.

Z ciekawości zrobiłam an-
kietę i aż 92 proc. kobiet odpo-
wiedziało, że w swojej pracy 
spotkało się z gorszącymi ste-
reotypami. W wiadomościach 
prywatnych otrzymałam kilka 
historii podobnych do tej, którą 
opowiedziała Jowita i uznałam, 
że nadal jesteśmy bardzo da-
leko od stanu idealnego. Nadal 
trzeba o tym mówić, pisać, upo-
minać i edukować. Nadal pole 
do walki ze stereotypami i seksi-
stowskim podejściem do sekre-
tarki jest ogromne. To nie po-
winno mieć już miejsca! Nawet 
opisując tę historię do artykułu 
czuję emocje Jowity i innych ko-
biet, a przede wszystkim czuję 
„power” do działania.

Pytanie jednak brzmi: co 
można z tym wszystkim zrobić?

Zakorzenione schematy
Na początku chcę pochylić się 
nad stereotypami dotyczącymi 
sekretarek, jakich w sieci można 

znaleźć całe mnóstwo. W niektó-
rych ludziach ten schemat jest 
niezwykle silnie zakorzeniony. 
Wystarczy wpisać w jakiejkol-
wiek wyszukiwarce słowo: se-
kretarka. Co wyskakuje w sekcji 
„zdjęcia”? Pierwszy rząd obraz-
ków to pani siedząca ze słu-
chawką telefonu w ręce. Za to od 
drugiego rzędu zdjęcia kobiet 
za biurkiem, na biurku, wypięte 
przed biurkiem, z wyekspono-
wanym biustem lub w kusej 
mini. Takich zdjęć jest mnóstwo, 
także w bankach zdjęć.

Idąc dalej, na Instagramie, 
można znaleźć hashtagi: #sekre-
tarka i #szparkasekretarka – tu 
również mamy kolekcję osobli-
wości. W przypadku pierwszego 
wyskoczą różne zdjęcia dziew-
czyn pracujących w biurach, 
normalne. Drugim hashtagiem 
najczęściej oznaczane są zdję-
cia dziewczyn pozujących z od-
słoniętymi częściami ciała lub 
w pozach mocno dwuznacz-
nych. Mało tego – znalazłam 
profile o tej wdzięcznej nazwie, 
na których dziewczyny jasno pi-
szą, że pracują jako sekretarki, 
a zdjęcia z gołym tyłkiem są 
tylko dodatkiem...

I tu możemy się obrażać na 
naleciałości rodem z PRL-u i na 
podejście męskiej części popu-
lacji do tej kwestii. Z drugiej jed-
nak strony to my same, kobiety, 
tworzymy te stereotypy i po-
zwalamy im przenikać do umy-
słu płci przeciwnej. Świado-
mie, choć w przypadkach insta-
gramowych „gwiazd” myślę, że 
świadomość gdzieś im uleciała, 
dajemy przyzwolenie na to, 
by tak nas traktowano. Stereo-
typy biorą się z czynów, zacho-
wań, tworzonego wizerunku, 
nieporozumień. Później wszy-
scy mówią, że sekretarki są głu-
pie, łatwe, mają tylko wyglądać 
dobrze, a ich zadaniem jest za-
dowalanie szefa.

Brzmi ostro i strasznie, lecz 
prawda jest taka, że stereotypy 
mają podłoże w prawdziwych 
zdarzeniach. A wzmacnianie 
ich poprzez dodawanie takich 
zdjęć czy tekstów, tworzenie 
takiego wizerunku – nawet dla 
żartu, w formie prześmiewczej 
– jest tylko wbijaniem sobie sa-
mobója. I to na własne życzenie. 

Jednak, jeśli faktycznie 
chcemy coś w naszej biuro-

wej branży zmienić i podjąć 
walkę z krzywdzącymi nas ste-
reotypami, to nie ma się co na 
nie obrażać, lecz metodą ma-
łych kroków – zmieniać. Same 
nie znikną, nikt ich za nas nie 
zmieni. Od czego więc warto za-
cząć? Najlepiej od siebie!

Dumną babką być
Wiesz – kiedyś siedziałam 
w sekretariacie, przybijałam 
pieczątki i pozwalałam na wy-
śmiewanie się ze mnie za ple-
cami. Aż w końcu się wkurzyłam 
i zaczęłam głośno mówić o tym, 
co udało mi się osiągnąć. Gdy-
bym siedziała, narzekała i mó-
wiła: mam kiepską pracę, bez-
nadziejnego szefa i świat mi nie 
sprzyja – nic by się w moim ży-
ciu nie zmieniło. Dalej tkwiła-
bym w schemacie bezbarwnej 
sekretarki, która czeka na okla-
ski. A przecież sama mogę so-
bie zaklaskać z dumy, prawda? 
Sama mogę docenić to, co osią-
gam i być dla siebie najwięk-
szym wsparciem.

Życie płata nam różne figle. 
Raz przytula, raz okrywa cier-
niem. Osobiście więcej w życiu 
mam pod górkę (bo z panień-
skiego jestem Górka), niż z górki. 
Ale to, co było przekuwam 
w to, co będzie. Dlatego po-
mimo wszystko, a może na prze-
kór: mam cel i wizję, umiem od-
mawiać, mówię o swojej pracy 
śmiało, dumnie i bijąc sobie 
brawo.

Dlatego i ty: znajdź siłę, bądź 
i mów! By zmieniać stereotypy, 
zmieniać podejście do naszej 
pracy i walczyć z nadużyciami, 
zmieniajmy najpierw siebie. 
Budujmy własną pewność sie-
bie. Stawiajmy stanowczo gra-
nice i twórzmy nowe środowi-
ska pracy wokół nas.

Ktoś mógłby teraz powie-
dzieć: łatwiej powiedzieć niż 
zrobić. Oczywiście! Jednak to 
jest jak ze schudnięciem. Nie 
pozbędziesz się kilku zbęd-
nych kilogramów, jeśli nie za-
czniesz czegoś z tym robić. Tak 
samo jest ze stereotypami. By 
zmniejszać ich rażącą i krzyw-
dzącą moc, trzeba je odczaro-
wywać. Kobiety potrafią prze-
nosić góry. Dlaczego by zatem 
tej naszej siły nie wykorzystać 
w walce ze stereotypami w biu-
rowej pracy?  

Bądź swoją przyjaciółką. Za-
dbaj o swój profesjonalny wize-
runek. Nie pozwalaj na złe trak-
towanie, na wykorzystywanie 
i przekraczanie granic. Rozwiń 
skrzydła i udowodnij światu, 
że stereotypy nie są już nic 
warte, a praca sekretarki jest tak 
samo ważna, odpowiedzialna 
i istotna, jak każda inna. Niech 
twoja Biurowa Rewolucja rozpo-
cznie się dzisiaj!

Urszula Rowińska

www.biurowerewolucje.pl

Zrewolucjonizować
pracę

sekretarki Urszula Rowińska
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Katarzyna Miłkowska: Jesteś 
związany ze sportem od po-
nad 20 lat.

Krzysztof Diablo Włodar-
czyk: Dokładnie 24 lata.
Jak to jest w takim razie moż-
liwe, że ciągle masz do tego 
motywację?

Mogę tylko przypuszczać jak 
jest u innych ludzi i na czym oni 
budują swoją motywację. Ja na-
tomiast ciągle widzę w boksie 
piękno i to właśnie ono mnie 
przyciąga. Idę na salę – kocham 
ją całym sercem. Uderzam w wo-
rek – uwielbiam to robić. Docho-
dzi do tego też adrenalina pod-
czas sparingów, które raz idą 
dobrze, a innym razem niestety 
nie. Są też oczywiście kontuzje, 
co i rusz coś zaczyna boleć, są 
porozbijane nosy, porozbijane 
łuki brwiowe... i w końcu walka! 
Kiedy na nią wchodzisz, to czu-
jesz się tak, jakbyś wchodził 
w inny świat. Głowa jest zupeł-
nie odcięta od myśli, które mia-
łeś zaledwie kilka godzin temu. 
Na ringu jesteś w zupełnie innej 
przestrzeni.
Dobrze, walkę rozumiem – ad-
renalina, duże emocje... ale 
na co dzień raczej tego nie ma. 
Nie wierzę, że zawsze z wielką 
chęcią idziesz na trening.

Pewnie. Nieraz chciałoby się 
dłużej pospać, oglądać film do 
późna, czy więcej czasu poświę-
cić na jakieś dyskusje. Kiedy jed-
nak ruszam i w końcu wchodzę 
na salę, to zawsze pojawia mi się 
myśl: „Okej, jestem w domu”.
O proszę, czyli to jest taki 
drugi dom?

Na Hali Mirowskiej spędzi-
łem jakieś 5-6 lat. Na hali, na któ-
rej teraz trenuję, jestem już bo-
dajże kolejne 18, albo 19 lat. 
Szmat czasu... człowiek się przy-
wiązuje. A z drugiej strony, jeśli 
zakotwiczymy się w jednej dy-
scyplinie i nie rozmieniamy na 
drobne, to co innego my – spor-
towcy – możemy w życiu robić?
Nigdy nic innego cię nie pocią-
gało?

Na pewno nie mógłbym sie-
dzieć przy biurku i słuchać, co 
mam robić, kiedy mogę wstać 
i gdzie mam pójść. Nie wyobra-
żam sobie być człowiekiem pra-
cującym w biurze – a gdybym 
miał pracować z komputerem, to 
musiałbym robić to mobilnie. Być 
przykutym na kilka godzin do 
jednego miejsca to nie dla mnie.
Fakt, sport na pewno daje ja-
kiś rodzaj wolności...

Absolutnie tak.
Jednocześnie jest w nim jed-
nak także ogromna dyscy-
plina, którą bezdyskusyjnie 
trzeba w sobie mieć, żeby zaj-
mować się nim w profesjo-
nalny sposób. Przecież to nie 
są tylko treningi, to jest w za-
sadzie cały styl życia.

Zdecydowanie – to jest styl 
życia. Wstajesz rano, jesz posi-
łek, idziesz na trening, po nim 

też wiesz, co powinieneś zjeść. 
Ta harmonia, czy – jak to na-
zwałaś – „dyscyplina”, pozwala 
ci w pewnym sensie podążać 
ku doskonałości. Banalny przy-
kład: gdybyśmy po treningu 
zjedli kebaba i pół litra lodów, 
to tak naprawdę całe starania 
straciłyby sens.
Powiedziałeś o doskonałości 
– zastanawiam się, czy u spor-

towca w ogóle jest taki etap, 
kiedy czuje, że tę doskonałość 
osiągnął, czy może jednak 
granica ciągle się przesuwa?

Nie pamiętam z kim o tym 
rozmawiałem... chyba ze swoim 
dzieckiem. Mój syn ma 16 lat 
i kiedy opowiadam mu, że cią-
gle przychodzimy na salę i non 
stop powtarzamy ten sam lewy 
prosty –  stajemy przed lustrem 

i lewy prosty, lewy prosty – za-
pytał, po co to robię? Skoro tre-
nuję od 24 lat, to nie potrafię go 
bić? Pewnie, że potrafię. Ciągle 
go jednak doskonalę, bo wciąż 
jest wiele do zrobienia.
Czyli nieustanne stawianie so-
bie wyzwań.

Właśnie tak. Przykładem są 
chociażby takie okresy, gdy nie 
możesz nic robić. Ze względu na 

operacje ręki i kolana miałem te-
raz około 7-8 tygodni przerwy. 
Powroty po tego typu pauzie za-
wsze wiążą się z nowymi celami, 
a co za tym idzie, właśnie z do-
skonaleniem się.
Skoro już jesteśmy przy kon-
tuzjach i kosztach uprawiania 
zawodowego sportu: ryzyko 
i chęć jego podejmowania 
zdają się być wpisane w boks?

Bez ryzyka nie ma zwycię-
stwa. Co więcej, jeśli już się na 
nie decydujemy, to musimy być 
pewni podjętych kroków. Nie-
pewność zabija – jeśli nie bę-
dziesz uderzał teraz, to kolejna 
runda mija, a ty tylko i wyłącz-
nie na tym tracisz. W pewnym 
sensie można powiedzieć, że 
mija tak nawet nie tylko kolejna 
runda, ale wręcz kolejna minuta 
życia...
Dokładnie to usłyszałam – to, 
co powiedziałeś, ma bardzo 
silne przełożenie na wszyst-
kie inne kategorie życia, nie 
tylko na sport. Niby mówiłeś, 
że nie odnalazłbyś się w pracy 
biurowej, a przecież te słowa 
można jak najbardziej od-
nieść także i do niej.

To się zupełnie nie wyklu-
cza. Mam znajomego, który jest 
dyrektorem w jednej z firm lo-
gistycznych na Mordorze. By-
łem u nich w biurze – wiesz, jest 
dzwonek, kiedy ktoś chce coś 
ogłosić, wszyscy współgrają ze 
sobą, jest bardzo duża otwar-
tość w kontakcie. Kiedyś sły-
szałem głównie opinie o tym, 
że życie w korporacji, to ciągłe 
„stanie na baczność”. Zobaczy-
łem to jednak z zupełnie innej 
strony.
To ciekawe, co mówisz. Rzeczy-
wiście, jest dużo stereotypów 
dotyczących korporacji – nie 
mówię, że są bezpodstawne – 
ale myślę też, że to się bardzo 
zmienia. Jest wiele firm, które 
mają naprawdę „ludzkie” na-
stawienie i to jest ich bazą.

Tak uważasz?
Tak, sama pracowałam w kor-
poracji i uważam, że to było 
bardzo dobre miejsce. Cho-
ciaż wszystko zależy oczywi-
ście od tego, na jakich ludzi 
trafisz.

To na pewno, ale mam przy-
jaciela, który jest w korporacji 
i pracuje na materiale z półrocz-
nym wyprzedzeniem. Jest czer-
wiec, a oni w swoich głowach są 
w grudniu i wszystko na ten czas 
mają już podopinane... Dla mnie 
taki ogromny pęd jest czymś 
chorym!
Okej, ale jak przygotowu-
jesz się do walki, która jest za 
kilka-kilkanaście miesięcy, to 
nie robisz tego samego?

Robię, ale na początku oglą-
dam przeciwnika i patrzę co 
robi dobrze, a co źle. Nie przy-
gotowuję się od razu na jego 
lewy, czy prawy prosty. Zaczy-
nam od ćwiczenia kondycji, siły, 

wytrzymałości. Kiedy ruszam 
ze sparingami, to można po-
wiedzieć, że dopiero wtedy za-
czynam dokładniej analizować 
i realizować to, co obserwowa-
łem kilka tygodni wcześniej. Na 
pewno niczego nie domykam 
na kilka miesięcy przed walką – 
wtedy raczej dopiero otwieram 
sprawę.
Z wieloma elementami się 
zgadzam, ale mimo wszystko 
mam wrażenie, że w pewnym 
sensie patrzysz na korporacje 
właśnie przez pryzmat stereo-
typów.

Na pewno, bo w końcu nigdy 
w taki sposób nie pracowałem 
i buduję swoją wizję na podsta-
wie tego, co usłyszałem od in-
nych.
To jakie w takim razie stereo-
typy słyszysz o boksie?

Co ciekawe, mają je przede 
wszystkim ludzie, którzy w la-
tach 70. i 80. byli w tym sporcie. 
Od tego czasu niezwykle wiele 
się zmieniło, ogrom rzeczy prze-
szedł ewolucję, a nie wszyscy 
za tym nadążają. W takim zde-
rzeniu rzeczywiście pojawiają 
się bezpodstawne oceny. Z dru-
giej strony, sam jestem ciekawy, 
jak będzie wyglądało boksowa-
nie za kolejne 30 lub 50 lat i jak ja 
wtedy na to zareaguję.
Wybiegając zatem w przód, 
jak widzisz siebie po zakoń-
czeniu zawodowej kariery 
sportowej?

Mam nadzieję, że będę miał 
jeszcze na tyle chęci, żeby szu-
kać, inspirować do uprawiania 
boksu, dawać nadzieję, wspie-
rać i pomagać. Uważam, że jest 
to piękny sport, ale – co powta-
rzam jak mantrę – w naszym pol-
skim boksie od 1992 roku nie ma 
medalisty olimpijskiego!
Czyli pozostajesz wierny bok-
sowi?

Myślę, że tak. Nie wiem... mu-
siałaby paść jakaś mega propo-
zycja, żebym pojawił się w tzw. 
klatce i zajął się jakimiś miesza-
nymi sztukami walki. Domyślam 
się jednak, że takiej propozycji 
nie będzie.
Często łatwo jest powiedzieć, 
że nigdy się czegoś nie zrobi...

Słynne „nigdy nie mów ni-
gdy”... Ja jednak na dzień dzi-
siejszy naprawdę siebie w tym 
nie widzę. Mój tata zawsze po-
wtarzał, żebym zastanawiał się 
nad tym, co chcę w życiu ro-
bić i kim chcę być. Jak miałem 
osiem lat, mówił: „Pomyśl, co 
będzie, gdy będziesz miał lat 
15” – rok do roku mi o tym za-
stanowieniu przypominał. Na 
tyle więc starałem się ukła-
dać swoje myśli i ścieżkę życia, 
którą chciałbym iść, że jestem 
bardzo świadomy tego, czego 
chcę. Co więcej, wierzę, że je-
śli czegoś chcę, to na pewno to 
osiągnę.

Katarzyna Miłkowska

KRZYSZTOF „DIABLO” WŁODARCZYK

BOKS
metaforą

życia

Motywacja? Podstawą jest miłość do tego, co robisz. Dyscyplina? 
Tworzy codzienną harmonię. Kontuzje? Pozwalają stawiać nowe cele. 
Krzysztof „Diablo” Włodarczyk większość życia spędził na ringu. Jeśli 
jednak sądzisz, że ów ring jest zupełnie innym światem, niż korporacja, 
czy życie w ogóle, to warto te przekonania skonfrontować z zawo-
dowym sportowcem. Element ryzyka jest wpisany w codzienność każ-
dego z nas.

fot. W
ojtek U

rbanek
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Przetrwać upalne lato w stolicy
– poradnik alternatywny
Jeśli brakuje wam pomy-
słów na spędzanie wolnego 
czasu w upalnej Warszawie, 
to koniecznie rzućcie okiem 
na przygotowane specjal-
nie dla was propozycje 
miejsc adekwatnych, prze-
testowanych na ludziach.

Hejka, co tam się z tobą dzieje? 
Skąd to zwątpienie? Dlaczego 
teraz chcesz się poddać? Że niby 
co? Że już urlopik wykorzystany? 
Albo że na wrzesień wakacje do-
piero przewidziane? A przecież 
teraz taki upał, skwar i żar... Na 
dodatek w mieszkanku brakuje 
klimy, a brakuje – totalnie; dzieci 
pod blokiem drą japę, a drą – jak 
opętane; sąsiedzi robią grilla na 
balkonie, a robią – chyba z pa-
dliny; nawet zimne piwo jest cie-
płe... A co więcej: nie ma się jak 
z tego cholernego miasta ru-
szyć, hm?

Jednak te dwa dni w tygo-
dniu plus jakieś popołudnia, 
względnie wieczory, ma się 
wolne, prawda? I co w takim ra-
zie? Co ze sobą zrobić? Właśnie – 
poniżej pomysły na ten czas!

Dla zwykłej rodziny
(Mariusz, 4 lat)

Ponoć „gdzie dwóch Polaków, 
tam trzy różne zdania”. I choć 

chciałbym w to wątpić, to aku-
rat tak się złożyło, że w najbliż-
szej rodzinie nierzadko znaj-
duję potwierdzenie tego powie-
dzonka. Ale żeby nie było – ja, 
moja żona i nasze dwie córki je-
steśmy ze sobą bardzo zżyci, za-
wsze się dogadujemy. I choć na-
sza pierworodna ma osiemna-

ście lat, a jej siostra dziewięć, 
to uwielbiamy ze sobą spędzać 
czas. Jednak jeśli chodzi o na-
sze preferencje dotyczące tego, 
co robić w upalne dni, to podział 
wygląda tak, że żeńska część ro-
dziny woli tryb aktywny (i zróż-
nicowany), natomiast ja – tryb 
leniwie wypoczynkowy.

Jedno z rozwiązań naszego 
problemu mieści się 15 kilo-
metrów na wschód od PKiN-
-u i nazywa się „Wesolandia”. 
Ośrodek mieści korty teni-
sowe, sale fitness oraz baseny 
z atrakcjami parku wodnego. 
Wszystko to otwarte codzien-
nie od 7 do 22. Miejscówka nie 
jest tak zatłoczona jak kąpieli-
ska bliżej centrum, szczegól-
nie gdy wpadniemy tam z rana. 
Poza tym wszystkie atrakcje są 
rozmieszczone w dość bliskim 
sąsiedztwie, więc jak np. ko-
muś już się znudzi tenis czy si-
łownia, to ot tak może przejść 
się na basen.

Drugie rozwiązanie to opcja 
bardziej wieczorowa, choć nie-
koniecznie. Mowa tu o „Hu-
lakula – Rozrywkowym Cen-
trum Miasta” przy Jagielloń-
skiej. Tu każdy znajdzie coś dla 
siebie, nawet gdyby jego ro-
dzina liczyła kilkanaście osób. 
Na ogromnej powierzchni „Hu-

lakuli” znajdują się m.in.: wielki 
parkiet, restauracja, trzy bary, 
scena koncertowa, kręgiel-
nia, bilard, automaty zręcz-
nościowe i klasyczne gry wi-
deo, letni ogródek restaura-
cyjny z placem zabaw, place 
zabaw w środku dla dzieciakó 
w różnym wieku, itd. Wszystko 
w przyjemnej dla oka aranża-
cji i oczywiście wszystkie po-
mieszczenia klimatyzowane.

Ostatnim punktem god-
nym polecenia każdej rodzi-
nie z dziećmi jest Manufak-
tura Czekolady przy Marszał-
kowskiej. Oczywiście jest tam 
tyle produktów, że jeśli chcie-
libyśmy wszystko zdegusto-
wać w rozsądnych porcjach, 
to trzeba by tam było chodzić 
dzień w dzień przez grubo po-
nad rok. Jednak największą 
frajdą dla rodziny są tam war-
sztaty, na których każdy ma 
szansę skomponować własną 
tabliczkę czekolady.

Dla zakochanej pary
(Daniel, 9 lat)

Lato to moja ulubiona pora roku, 
świetnie znoszę upały, uwiel-
biam słoneczny żar i nie strasz-
nie mi susze. Niestety, tych 
upodobań pogodowych nie po-
dziela moja dziewczyna. A po-
nieważ nasz model związku jest 

– powiedzmy – względnie tra-
dycyjny, to za wyszukiwanie 
wspólnych form rozrywki latem 
odpowiadam oczywiście ja…

Podobnie jak wiele osób 
z naszego pokolenia, ja i moja 
Olga uwielbiamy amerykań-
skie seriale, przede wszystkim 
te „klasyczne”. Nawet nie wie-
cie, ile obecnie powstaje knajp 
inspirowanych produkcjami te-
lewizyjnymi. Akurat nasza ulu-
biona produkcja to „Przyjaciele”. 
Więc w lecie, średnio co dwa ty-
godnie, idziemy razem – za-
miast kisić się przed telewizo-
rem – do „How u doin Cafe” przy  
Pięknej. Jej wnętrze idealnie od-
wzorowuje pokoik z naszego se-
rialu.

Innym naszym wspólnym 
hobby są rolki. Jednak jazda 
w upalny dzień w przypadku 
Olgi zdecydowanie odpada, 
a po zmierzchu komfort jed-
nak dość mocno się obniża. Dla-
tego świetnym rozwiązaniem 

okazało się „Night Skating War-
szawa”. Jest to grupowy prze-
jazd nocnymi ulicami stolicy or-
ganizowany średnio co dwa-
-trzy tygodnie aż do końca lata. 
Całą trasę pokonuje się w bez-
piecznej i przyjaznej grupie, na 
dobrze oświetlonych, prostych 
ulicach i w odświeżającej, noc-

nej aurze. By wziąć udział w im-
prezie potrzebne są tylko rolki 
lub wrotki i trzeba zaakcepto-
wać regulamin.

Na koniec jeszcze jedna 
istotna atrakcja – lody! Która 
para potrafi sobie wyobrazić 
lato bez lodów? Chyba żadna… 
A nasze ulubione lodziarnie 
w Warszawie to: „Ulica Baś-
niowa” przy alei Wojska Pol-
skiego, „Sucré Patisserie” przy 
Walecznych i – jak dotychczas 
nasz numer jeden – „Ice’n’Roll” 
na Kabatach.

Dla zgranej ekipy
(Alicja,  lat)

Dla mnie lato może trwać przez 
cały rok. Ale ostatnio upały są 
tak nieznośne, że sam organizm 
upomina się o trochę odprężają-
cego chłodku.

Kiedyś z dziewczynami 
z korpo stwierdziłyśmy, że najlep-
szym rozwiązaniem byłaby coty-
godniowa wycieczka do SPA na 

kole podbiegunowym. Ale raz na 
miesiąc też byłoby super i nawet 
niekoniecznie na biegunie. Otóż 
przy Jagiellońskiej funkcjonuje 
„Studio Sante – Uzdrowisko Miej-
skie”. Tam obok standardowych 
gabinetów, saun i łaźni mamy ja-
cuzzi z solą himalajską i magne-
zem, jacuzzi krzemowe oraz całą 
strefę schładzania! A w niej np. 
prysznice wrażeń, misę lodową, 
baseny schładzające i wiele in-
nych. Idealna opcja na dziew-
czyński wypad w upalne lato.

Po takim relaksie aż się czło-
wiekowi chce ruszać, a jak się ru-
szać, to tańczyć, a jak tańczyć 
w lecie, to tylko w gorących kli-

matach. I co do miejscówek, to 
na samym szczycie mojego ran-
kingu plasuje się zdecydowanie 
„Teatro Cubano Warsaw” przy 
Fredry. Lepszego klimatu na wa-
kacyjne tańce w stolicy po prostu 
nie znajdziecie. Teatralne wnę-
trze, palmy, te kolory, te świa-
tła, gorące, kubańskie rytmy, ba-
chata, genialne nagłośnienie, 
idealnie wchodzące drinki.

Jeśli chodzi o „mocniejsze” 
formy rozrywki, to koniecznie 
muszę wspomnieć o flyboar-
dzie, czyli wodnej wersji lewi-
tującej deskorolki znanej z fi lmu 
„Powrót do przyszłości”. Po 
raz pierwszy wybrałam się ze 
znajomymi na tę latającą de-
skę w czerwcu zeszłego roku 
i od tamtej pory byłam już sześć 
razy. Coś niesamowitego! Co 
prawda trzeba podjechać te 
dwadzieścia kilometrów nad Za-
lew Zegrzyński, ale warto!

Tomasz Rot

fot. Tom
asz Turek
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LekKI ciepły wiatr, morze 
jeszcze śpi... choć 

tu i tak prawie nigdy nie ma 
fal większych niż te, których 
nie czuć. Z wnętrza jachtu 
słychać muzykę The Art 
of Noise, londynskiej kapeli 
z lat osiemdziesiątych. Ka-
pitan nie przypomina wilka 
morskiego, tylko faceta który 
wstał od biurka kilka godzin 
temu i pragnie tylko zapo-
mnieć o całym świecie, który 
jeszcze niedawno go otaczał. 
Fakt – tu można zapomnieć. 
Żeglowanie przypomina la-
tanie szybowcem: gdy tylko 
odrywamy się od ziemi, świat 
po którym przed chwilą stą-
paliśmy zastyga i stajemy się 
wolni. Z tym, że z żeglowa-
niem jest chyba jeszcze le-
piej, bo codzienność znika 
wcześniej, a gdy już prze-
jedziemy przełęcz dzielącą 
Chorwację na dwa światy, 
nastaje nowa rzeczywistość.

robert i lUDzie woLnoŚci
Jego przygoda z żaglami za-
częła się dzięki ojcu, który też 
je kochał. Najpierw zabierał 
syna na krótkie rejsy po jezio-
rach mazurskich łódkami wy-
pożyczonymi z pobliskiego 
PGRu.

Potem przyszła fascyna-
cja. W latach osiemdziesią-
tych śląskie kopalnie inten-
sywnie dotowały wszelkie dy-
scypliny sportowe. To był raj 
dla ludzi, którzy nie chcieli 
wyłącznie przesiadywać na 
podwórku. Robert trafił do 
Gliwickiego Klubu Żeglar-
skiego „Sośnica”. Już znał za-
sady i wiedział co zrobić, aby 
przeżyć na łódce. Ale teraz 
zaczęła się wyczynowa rega-
towa przygoda.

Studia ukończył w Sta-
nach, a kolejny fakultet uzy-
skał na jednej z pierwszych 
niepublicznych polskich 
uczelni. Ale dziś jest czło-
wiekiem który podzięko-
wał światu śląskiego biznesu, 
i korporacyjnemu porząd-
kowi. Stało się tak, gdy po-
czuł, że jego życiem zawład-
nął zachłanny twór kradnący 
każdą jego cząstkę. Wtedy 
powiedział: dość!

WziĄĆ z rejSU wiĘcej
Popłynął na rejs po ciepłym 
chorwackim morzu, który de-
dykowany był singlom i oso-
bom solo, czyli takim, które 
nie miały ekipy do żeglowa-
nia. I odezwały się echa że-
glarskiej przeszłości. Zoba-
czył, jak mimo cudownych 
okoliczności, organizator nie 
wykorzystuje możliwości i w 
ilu sprawach traci doskonałe 
okazje do sprawienia większej 
frajdy swoim klientom.

To wtedy podjął decyzję. 
Gdy wrócił, w oparciu o swoją 
londyńską firmę przygoto-
wał ofertę żeglowania dla ta-
kich ludzi, jak on sam. Ludzi 
pragnących wolności i rado-
ści z życia. Do tego dodał po-

mysły fenomenalnej grupy 
młodych zapaleńców, którzy 
współtworzą z nim ten pro-
jekt. W ich rejsach wreszcie 
jest to, czego szukał…

WsParcIe
i noWe środoWIsKo

Teraz ciągle Robert z ze-
społem rozwijają ofertę, wi-
dząc potrzeby swoich przy-
jaciół. Dlatego np. do sta-
łej oferty wprowadzili rejsy 
z psychologiem, które po-
magają uratować resztkę 
zdrowia psychicznego. Taka 
wyprawa to świetna okazja 
do dogadania się ze sobą 
samym przy codziennym 

wsparciu psychologa pod-
czas sesji indywidualnych 
i grupowych.

Wyobraź to sobie: zaczy-
nasz dzień od wspólnego 
spaceru, potem posiłek na 
pokładzie jachtu, a potem... 
już tylko całkowity CHILL. 
Do tego muzyka jako tło 
dnia i specjalnie skompono-
wana dieta, aby leczyć ciało 
i duszę. A wieczorami spoty-
kania się na plaży, żeby ska-
sować resztkę złych myśli. 
Więcej znajdziesz tu: www.
sunyachttour.com/chill.

W tym roku Sun Yacht 
Tour stworzył też środowisko, 
w którym osoby LGBT mogą 
czuć się sobą, i czerpać z wy-

poczynku pełną piersią, wie-
dząc, że są u siebie. Zajrzyj tu: 
www.googoo.voyage.

Gdzie pŁyNiemY
i co robIMy?

Kierunki rejsów uzależnione 
są od specyfiki turnusu, ale 
ulubione miejsca pozostają 
te same. Bo jak oprzeć się 
urokowi malowniczego mia-
steczka okalającego mały 
porcik w którym cumują tylko 
jachty i miniłódeczki poła-
wiaczy kalmarów. A jeśli do-
damy, że to wszystko znajduje 
się na wyspie, którą można 
w dwie godziny okrążyć na 
własnych nogach, to chyba 
już czujecie, że to naprawdę 
wyjątkowe miejsce.

Poranki tutaj zaczynają 
się od obowiązkowej kawy 
illy, oczywiście w kawiarni 
portowej, którą dzielą dwa 
bezkresne metry od miej-
sca gdzie nasz jacht spo-
tyka się z lądem. A co powie-
cie na wspólną kolację, pod-
czas której na stole pojawia 
się 20 kg małży i to prosto 
z pobliskiego łowiska? Jak ko-
muś mało, to może impreza 
w zatoczce? Cumujemy jachty 
w kręgu, aby mieć swój „pry-
watny basen” i... tak do rana!

Chorwacja to raj dla ciała 
i duszy, trzeba tylko wiedzieć, 
jak to zobaczyć – my pole-
camy od strony morza…

Sylwester i okres zimowy 
to dwutygodniowe wyprawy 
na Karaiby. Tam królują ka-
tamarany. Porty to jedynie 
cień chorwackiego wypasu, 
ale jest tam jeszcze bardziej 
lazurowo. I oczywiście bia-
lutki piasek bijący swoim bla-
skiem po oczach. Zakochać 
się można w sekundę, dlatego 
właśnie jest to dobre miejsce 
dla naszych wypraw zapro-
jektowanych dla singli.

Co sądzicie o ceremo-
nii ślubnej na białym piasku, 
na bosaka? Przygotowujemy 
wszystkie papiery, umawiamy 
urzędników oraz zapew-
niamy piękną kajutę. Jak to 
wygląda? Przylot z Warszawy 
przez Paryż. Potem kilka dni 
opalania, żeby zdjęcia oddały 
„prawdziwe ja”, a w piątek ce-
remonia i zabawa na plaży do 
rana. Potem tydzień poślubny 
ze wspomnieniami, których 
nie oddadzą żadne zdjęcia.

Co ważne, to wreszcie 
miejsce, gdzie osoby LGBT 
mogą się pobrać, budując le-
galną przyszłość dla swojego 
związku.

Taki był pomysł od po-
czątku, a teraz właściwie co 
miesiąc przybywa nowa kon-
cepcja, jak sprawić sobie jesz-
cze większą przyjemność. 
Chcecie to sprawdzić?

odWiedŹcie naS
  Sun Yacht Tour:

www.sunyachttour.com
  Oferta dla osób LGBT: 

www.googoo.voyage

#LovE #cHilL #fuN

Masz wSzYsTkieGo doSyĆ i jeSteŚ zNużoNy? alBo jeSteŚ sINgLem, KtÓreMU trudNo 
trafIĆ na PodoBne TowarzYsTwo? a moŻe po ProStu chcesz poPłYwaĆ jachTem

po cIepŁyM morzU W śWietNyM toWarzyStWie? zobacz, co ma Dla cIebIe SUn YacHt ToUr.

m
ateriał prom

ocyjny
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Znając sześć języków ob-
cych, mając doktorat z bi-
znesu i charyzmę, w korpo-
racjach nie sięgała niżej niż 
po stanowiska zarządcze. 
Poświęcenie pracy przypła-
ciła jednak zdrowiem i roz-
padem związku. Dziś, bie-
gając z mopem po swoim 
salonie optycznym, Monika 
Łyczba mówi z uśmiechem: 
„Mój jest ten kawałek pod-
łogi, nie mówcie mi więc, co 
mam robić!”

Kilkanaście lat w korpo i do 
tego jeszcze w zdominowa-
nych – przynajmniej na wy-
sokich stanowiskach – przez 
mężczyzn branżach: bu-
downictwo, bankowość, ICT. 
Ciężko było się przebić?
Monika Łyczba: Niełatwo, 
ale wbrew pozorom nie przez 
mężczyzn, lecz przez kobiety. 
Z przykrością stwierdzam, że 
kobiety nie szanują się nawza-
jem i często ze sobą rywalizują. 
Jest to dla mnie niezrozumiałe.

Kiedy jako młoda dziew-
czyna zaczynałam karierę w du-
żej międzynarodowej korpora-
cji na stanowisku asystentki za-
rządu, trafiłam pod skrzydła 
kobiety, która dosłownie prze-
czołgała mnie i wymięła na 
wszystkie sposoby. Jakbym tra-

fiła do filmu „Diabeł ubiera się 
u Prady”. Lata mobbingu, któ-
remu byłam poddawana, zro-
biły swoje. Przypłaciłam to zdro-
wiem, co nie znaczy, że straci-
łam ambicje. Gdy pytano mnie, 
gdzie widzę się zawodowo za 
5-10 lat, odpowiadałam bez 
zmrużenia okiem, że chcę być 
dyrektorem zarządzającym.
Liczni managerowie, którzy 
sami przeszli „szkołę korpora-
cyjnej musztry” i zostali prze-
czołgani na początku kariery, 
później powielają ten sche-
mat w zarządzaniu...
A ja jak zwykle pod prąd! Zawsze 
ogromnie szanowałam swoich 
współpracowników. Choć przy-
znaję – lekko się ze mną nie pra-
cuje. Nie zawsze jest łatwo, ale 
z pewnością ciekawie i fair play. 
Wiele wymagam od innych, ale 
nie mniej od siebie. Wyznaję po-
gląd, że w pracy nie musimy się 
lubić, ale musimy się szanować. 
Poza tym nigdy nie interesowało 
mnie bycie managerem, lecz le-
aderem. Ten pierwszy smaga 
batem, drugi zaś pociąga ludzi 
za sobą. Ja zdecydowanie wo-
lałam ludzi motywować, dzielić 
się z nimi wiedzą, patrzeć jak się 
rozwijają. Nie bałam się, że ktoś, 
kogo wyszkolę, wygryzie mnie 
ze stanowiska, bo tego wygry-
zienia nigdy nie traktowałam 
jako klęski, raczej jako szansę na 

awans. Jeśli on przejmie moje 
obowiązki, ja mogę startować 
wyżej.

Uważam, że jak się nie ma 
w sobie lęku przed niepowodze-
niem, to ma się odwagę do ak-
ceptacji podwyższonego progu 
ryzyka – tak właśnie jest w moim 
wypadku, a to pozwala podej-
mować trafniejsze decyzje.

Dlaczego zatem rzuciła Pani 
pracę w korporacji?
Cóż… korporacje oprócz tego, 
że wiele dają, wiele też zabierają. 
Jak wspomniałam, bezgranicz-
nie poświęcałam się pracy. Tam 
wszystko miałam poukładane 
i zaplanowane w fazie realiza-
cji, ale konsekwencje zaangażo-
wania zawodowego ponosiłam 
w życiu prywatnym. Jeśli odpo-
wiadasz za wielomilionowe pro-
jekty, zarządzasz kilkusetosobo-
wym zespołem, to wciąż jesteś 
w stresie.

Pamiętam że w jednej z kor-
poracji zarządzałam 120-oso-
bowym zespołem, znałam ha-
sła do komputera każdego 
z moich podwładnych, pamię-
tałam imiona ich żon lub mę-
żów i dzieci. Nikt nie był w moim 
zespole anonimowy, każdy był 
równie ważny, działaliśmy jak 
mechanizm zegarka. Zarządza-
jąc procesami produkcji stawa-
łam z pracownikami przy sto-
łach, na których wykonywali 
swoje zadania i przykręcałam 
z nimi śrubki, by zgłębić cały 
proces. Na efekty nie trzeba 
było długo czekać. Po kilku ty-
godniach produkcja wzrosła 
o 1400 proc.!
Pełen sukces!
Owszem, lecz przy takim zaan-
gażowaniu trudno jeszcze zna-
leźć czas na coś poza pracą.
Decyzja o porzuceniu przez 
Panią korpo ostatecznie za-
padła, gdy...?
Pracowałam wtedy w nowej dla 
siebie branży ICT. Moim zada-
niem było usprawnienie pro-
cesu produkcji. Wraz z zespołem 
udało nam się to spektakularnie. 
Tylko co z tego, skoro nagle ma-
gazyny pękały w szwach, a sprze-
daż i marketing leżały. Niestety, 
za te dwa działy odpowiadały 
inne osoby, w tym jedna kobieta, 
która podchodziła do sukcesów 

moich i mojego zespołu bardzo 
rywalizacyjnie – ku zadowole-
niu przełożonych. To wszystko 
miało przełożenie na dalsze dzia-
łania. Nie było pieniędzy na pod-
wyżki dla mojego zespołu, który 
dał z siebie wszystko, za to na 
nowe samochody prezesów jak 
najbardziej. Wybijano mi z ręki 
wszystkie narzędzia, jakimi mo-
głam motywować ludzi, do tego 
przedszkolne podbijanie ego 
członków zarządu gadżetami, 
lekkomyślność i brak szacunku 
dla podwładnych... To wystar-
czyło, bym powiedziała dość.
Po tym zdecydowała się Pani 
wystartować z własnym bi-
znesem?
Chciałam pracować na własne 
konto i na własnych zasadach. 
Zrealizować w końcu marze-
nie o moim salonie optycznym. 
Zresztą już od jakichś siedmiu 
lat przygotowywałam się do 
tego merytorycznie, m.in. pod-
nosząc kwalifikacje w zawodzie 
optometrysty, kończąc kolejne 
kursy i szkolenia zawodowe, jeż-
dżąc na międzynarodowe targi 
branży optycznej, gdzie pozna-
wałam ją od podszewki, korzy-
stając ze swoich biznesowych 
umiejętności, tj. np. business de-
velopment, itd.
Dlaczego akurat ta branża?
Moja mama zajmowała się oku-
larami od lat. Gdy tylko czas mi 
pozwalał, starałam się do niej 
dołączać i pomagać w pracy. 
To było coś kompletnie in-
nego, klienci lubili ze mną pra-
cować. Wielu z nich czekało na-
wet kilka tygodni, abym pomo-
gła im w doborze okularów, a ja 
niezwykle to doceniałam. Tyle 
że nie chciałam być wyłącznie 
sprzedawcą okularów, chciałam 
być kimś, kto poprzez refrakcję 
dobiera odpowiednią korekcję, 
a jednocześnie zaprasza ludzi 
do „zabawy” okularami.
Na czym ona polega?
W zasadzie na współpracy i ko-
munikacji. Ze swojej strony do-
kładam wszelkich starań, aby 
okulary były elementem wize-
runku, a tym samym odzwier-
ciedlały styl i osobowość kon-
kretnego człowieka. Przyjemnie 
mi myśleć, że klienci z radością 
rano je zakładają, a wieczorem 
z żalem odkładają. 
Rzeczywiście, z tego co widzę, 
ma Pani tu u siebie prawdziwe 
okularowe perełki.
Współpracuję z producentami, 
którzy cenią jakość i design. 
Większą szansę niż wypromo-
wanym markom daję młodym 
projektantom, którzy mają cie-
kawe pomysły, stawiają na ko-
lor, kształt, nietuzinkowe mate-
riały. Niemniej to, co wyszukuję 

dla swoich klientów, nie jest wy-
łącznie towarem dla elit. „Sto-
łują się” u mnie zarówno euro-
parlamentarzystki, panie z po-
bliskich ministerstw, sądów, jak 
również artyści szukający cze-
goś oryginalnego, pan hydraulik 
z sąsiedztwa czy pani kucharka 
z pobliskiego baru mlecznego. 
Niektórzy są zdziwieni, że na 
etapie doboru okularów prze-
prowadzam z nimi wywiad do-
tyczący ich codziennego funk-
cjonowania. Nie wynika to z mo-
jego wścibstwa, lecz z chęci jak 
najlepszego zrozumienia ich po-
trzeb i dobrania dla nich najko-
rzystniejszego produktu. 
I zapewne potrafi ich Pani 
przekonać do swojej wizji?
Fakt, jestem sugestywna i ocze-
kuję od klienta, że mi zaufa. Nie 
mam wątpliwości co do swo-
ich kompetencji, wiem, co po-
trafię i dobrze mi z tym... I oczy-
wiście skromność to moje dru-
gie imię (śmiech)... Zdarzyło się 
oczywiście, że klient nie podążył 
za moimi sugestiami, ale to on 
jest w tym procesie najważniej-
szy i to on musi poczuć się z da-
nym produktem jak najlepiej, 
dlatego i jemu należy się prze-
strzeń. Nie możemy się wzajem-
nie ograniczać, w końcu jeste-
śmy zespołem strzelającym do 
jednej bramki. Często osiągamy 
kompromis i klient wychodzi 
z salonu z dwiema parami oku-
larów, jedną wybraną przez sie-
bie, drugą zasugerowaną przeze 
mnie. Najczęściej po kilku tygo-
dniach wraca z gronem znajo-
mych rekomendując: „Zaufaj jej, 
ona wie co robi!”.
Rzucenie korpo i otwarcie Moly 
Optic zmieniło Pani życie?
Spełniam swoje marzenie, nie 
mam nad sobą szefów, pod ko-
niec dnia biegam po salonie 
z mopem, ale to mój salon, mój 
mop i jest mi z tym dobrze. Do-
bijam do 40., nareszcie cieszę 
się życiem rodzinnym, mam 
wspaniałego partnera, z któ-
rym wspieramy się w kwestiach 
prywatnych i zawodowych. To 
bardzo ważny element szczęś-
cia, gdyż bez work-life balans, 
osiągnięcie równowagi jest nie-
zwykle trudne. Teraz weekendy 
mam dla osób, które są ważne 
w moim życiu. I choć dziś jeż-
dżę 13-letnim golfem, a nie furą 
za kilkaset tysięcy, to nie ma to 
dla mnie żadnego znaczenia. 
Zresztą nigdy nie miało. Na ra-
zie praktykuję sztukę jedzenia 
małą łyżeczką – powoli, bez po-
śpiechu, delektując się różno-
rodnością smaków. I tak po pro-
stu… jestem szczęśliwa.

Izabela Marczak

UCIEKINIERKA Z MORDORU

Leadership, 
marzenia i okulary

Okulary i stylizacje Moly Optic Moniki Łyczby znajdziecie na: 

• Instagramie: https://www.instagram.com/molyoptic/ 
• Facebooku: https://www.facebook.com/molyoptic.warsaw/ 
• bezpośrednio w warszawskim salonie przy Wspólnej 27
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REKLAMA

Jak się przygotować, żeby bezboleśnie 
odnaleźć się w nowej pracy? Oto twoja 
szczęśliwa szesnastka!

PRZED 
PIERWSZYM DNIEM

1. Sprawdź dokładnie czas dojazdu do 
pracy, trasę, możliwość zaparkowa-

nia i alternatywne połączenia. Pamię-
taj: w porannych godzinach szczytu do-
jazd do firmy może nie być taki sam, jak 
w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Nie po-
zwól sobie na poranny falstart.

2. Dwa dni przed przyjściem do 
nowej pracy zadzwoń do firmy 

i upewnij się, na którą godzinę i gdzie 
masz się zgłosić pierwszego dnia. Nie za-
wsze będzie to twoje docelowe miejsce 
pracy. Może się okazać, że pierwszego 
dnia masz szkolenie w innej lokalizacji.

3. Poprzedniego dnia dobrze się wy-
śpij. To nie żart! Nowe obowiązki, 

nowa nomenklatura firmowa, nowa 
wiedza, którą musisz przyjąć w dużej 
dawce i w krótkim czasie, powodują 
duży stres. A stres potęguje zmęczenie. 
Jeśli już pierwszego dnia będziesz spra-
wiać wrażenie, że padasz ze zmęczenia, 
nie wróży to dobrze na przyszłość.

4. Dowiedz się wcześniej, jaki dress 
code obowiązuje w twojej nowej 

firmie. Najprościej podpytać o to agen-

cję doradztwa personalnego, przez 
którą zostałeś zrekrutowany lub sięg-
nąć pamięcią do rozmowy rekrutacyj-
nej w firmie. Niedopasowanie wyglą-
dem do reszty zespołu może zepsuć ci 
poczucie pewności siebie na cały dzień.

5. Pierwszego dnia przyjedź chwilę 
wcześniej przed rozpoczęciem 

pracy, ale nie wchodź od razu do biura. 
Daj sobie czas na ochłonięcie. Poza tym 
osoby, które mają cię wdrożyć tego dnia 
do pracy, mogą mieć jeszcze inne rze-
czy do zrobienia i twoja nadgorliwość 
nie będzie wtedy dobrze widziana.

JESTEŚ 
JUŻ W BIURZE

6. Nastaw się na relacje z ludźmi. 
Badania pokazują, że lubimy lu-

dzi uśmiechniętych, podobnych do 
nas. Nie bój się uśmiechać i jako pierw-
szy wyciągać rękę, żeby przywitać się 
z nowymi kolegami.

7. Przygotuj sobie 30-sekundowy 
„elevator speech”, czyli krótką auto-

prezentację. Nowi koledzy będą chcieli 
się czegoś o tobie dowiedzieć. Nie opo-
wiadaj od razu wszystkiego o sobie 
i swoich zainteresowaniach. Po prostu 
się przedstaw i powiedz kim jesteś, skąd 
przychodzisz i co będziesz robić w ich fir-
mie. Krótko nie znaczy nudno – zadbaj, 
żeby brzmieć interesująco.

8. Bądź otwarty na to, co się dzieje 
dookoła i na propozycje, które 

się pojawiają ze strony nowych kole-
gów. Jeśli pytają, czy pójdziesz z nimi 
na lunch – idź. Nawet jeśli masz swoje 
jedzenie w lodówce. Zamawiają 
wspólną pizzę? Dołącz się. Widzisz, że 
wybierają się na obiad? Zapytaj czy 
możesz do nich dołączyć. To unikalna 
okazja, żeby poznać lepiej ludzi i mniej 
formalną stronę firmy. Budowanie re-
lacji jest jednym z najważniejszych ele-
mentów tego, jak szybko w tej firmie 
się odnajdziesz.

9. Zachowaj balans pomiędzy słu-
chaniem a pytaniami. Nastaw się 

na to, co mówią ludzie, bo oni są dla cie-
bie źródłem wiedzy o firmie. To od nich 
dowiesz się, u kogo uzyskasz najszyb-
ciej potrzebne ci informacje, a komu 
lepiej nie przeszkadzać i w jakich go-
dzinach. Nie bój się pytać o wszystko, 
co w danym momencie wydaje ci się 
ważne. Nawet o to czy każdy ma swój 
kubek, czy przynosimy własne jedze-
nie, czy też do firmy jest zamawiany ca-
tering. Pozwoli ci to szybko dostoso-
wać się do nowego otoczenia. 

10. Postaraj się znaleźć „przy-
jaciela na start”. Czasem 

w programach onboardingowych, 
które firmy przygotowują dla nowych 
pracowników, wyznaczony jest tzw. 
„opiekun”. Jeśli go nie ma, rozejrzyj 

się w swoim najbliższym otoczeniu, 
żeby znaleźć kogoś sympatycznego, 
z kim szybko złapiesz dobry kontakt 
i do kogo będziesz mógł na początku 
zwracać się z różnymi pytaniami, także 
mniej formalnymi.

11. W okresie wdrożenia staraj 
się brać udział naprawdę we 

wszystkich zaplanowanych dla cie-
bie aktywnościach. Przygotowany set 
szkoleń powinien być dla ciebie ab-
solutnie obligatoryjny. Nawet jeśli 
pewne rzeczy wydają ci się oczywiste, 
to idąc na szkolenie pokażesz swoje za-
angażowanie. Z drugiej strony może 
okazać się, że jakiś aspekt w tej firmie 
wygląda inaczej, mimo że nazywa się 
dokładnie tak samo, jak w twojej po-
przedniej pracy. 

12. Notuj! W pierwszym okresie 
w nowej pracy dostajemy mi-

lion informacji. Ważnych i mniej waż-
nych. Nasz mózg nie jest w stanie przy-
jąć wszystkich i robi po prostu porzą-
dek. „Chowa” te, które wydają mu się 
w danym momencie mniej ważne. Le-
piej na starcie nie usłyszeć „no przecież 
ja ci to wszystko mówiłem, dostałeś ta-
kie informacje ode mnie na samym po-
czątku”.

13. Dokładnie dowiedz się od swo-
jego nowego szefa, czego od 

ciebie oczekuje w okresie próbnym i w 
jakim czasie ma to być wykonane. Jeśli 
nie dostaniesz opisu stanowiska, to po-
proś o niego. Równie ważne, oprócz for-
malnych wytycznych związanych z za-
kresem obowiązków, jest dowiedzenie 
się, co to w praktyce oznacza. Wtedy 
jesteśmy w stanie zaplanować sobie 
w czasie niezbędne zasoby i informacje, 
żeby zrealizować nasze zadania.

14. Bądź dostępny dla szefa. 
Zwłaszcza pierwszego dnia 

w nowej pracy postaraj się, żeby szef 
nie miał problemu ze znalezieniem cie-
bie. Jeśli opuszczasz stanowisko pracy, 
daj mu znać, żeby mógł cię w razie po-
trzeby odnaleźć. Na koniec dnia warto 
powiedzieć szefowi, że cieszysz się, że 
to właśnie ciebie wybrał w rekrutacji 
i podzielić się pierwszymi wrażeniami. 
To dla niego powód do satysfakcji 

i sygnał, że wybrał pracownika, który 
dobrze rokuje i jest otwarty na niego 
i jego pomysły.

15. Wyłącz prywatną sferę życia. 
Wycisz prywatny telefon, wy-

łącz powiadomienia z portali społecz-
nościowych. Zazwyczaj kiedy idziesz 
do nowej pracy wszyscy znajomi mó-
wią „trzymamy kciuki, będzie super”, 
a potem od samego rana zaczynają już 
pisać: „No i jak tam? Wszystko dobrze? 
Daj znać!”, itp. Telefon pika, a ty nie mo-
żesz skupić się na tym, co tu i teraz, na 
nowych obowiązkach, na niewerbal-
nych niuansach panujących w biurze 
i na budowaniu relacji z nowymi ko-
legami. Co gorsza, już na dzień dobry 
przeszkadzasz innym w pracy.

16. Nie buduj swojego wyobraże-
nia o wizerunku pracodawcy 

na podstawie rozpoznawalności jego 
marki. Super marka, czyli wszystko mu-
szą mieć super. A tu np. ktoś zapomniał 
przygotować ci stanowisko pracy, nie 
masz komputera, nie masz jak praco-
wać. Nie mieści ci się to w głowie i masz 
ochotę od razu zrezygnować z tej pracy. 
Jeśli tak się zdarzy, pamiętaj, że po dru-
giej stronie też są ludzie, a nie tylko 
marka. Warto skonfrontować się z taką 
sytuacją i wyjść z inicjatywą. Zapro-
ponować, że może spotkasz się teraz 
z ludźmi, z którymi miałeś się spotykać 
w przyszłym tygodniu, albo pojedziesz 
zobaczyć, jak funkcjonuje oddział firmy.

Jeśli zostałeś zrekrutowany za po-
średnictwem agencji doradztwa per-
sonalnego, to w zdobyciu ważnych in-
formacji o przyszłym pracodawcy, tych 
bardziej i mniej formalnych, może ci po-
móc konsultant, który cię rekrutował. 
Jemu również zależy, abyś się jak najle-
piej sprawdził w nowej pracy, w końcu 
to on cię zarekomendował. Dlatego nie 
bój się pytać. Często agencje, współpra-
cując na stałe z firmami, dobrze je znają 
i mogą wesprzeć nowego pracownika 
wiedzą o firmie, jej kulturze, zwycza-
jach, czy chociażby o tym, że jego prze-
łożony lubi osoby z inicjatywą.

Joanna Rutkowska

Trenkwalder Polska

Korporacyjny GPS
czyli o czym pamiętać 
w pierwszych dniach pracy
Udało się! To ty wygrałeś rekrutację na wymarzone stanowisko. Ten projekt uznajesz 
za zakończony sukcesem. Czy aby na pewno? Za tobą udana rekrutacja, ale przed 
tobą kolejne wyzwanie – wdrożenie. Dzisiaj w wielu firmach funkcjonują programy on-
boardingowe, które ułatwiają adaptację w nowym miejscu pracy. Są jednak takie 
aspekty, w których nie pomoże ci żaden – nawet najbardziej rozbudowany – plan 
wdrożenia. Jak dobrze się sprzedać, szybko zrozumieć kulturę organizacyjną firmy 
i poczuć się częścią zespołu? Warto opracować sobie własny „korporacyjny” GPS.
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Incele albo piwniczaki – 
najprawdopodobniej dla 
większości z was terminy 
te brzmią obco, choć ozna-
czają to samo. Oznaczają 
też problem dla współczes-
nego świata Zachodu.

Kim zatem są incele? To mło-
dzi, samotni mężczyźni. Sfru-
strowani, zamknięci w swoich 
pokojach przed komputerem, 
wychodzący z nich niemal wy-
łącznie do pracy. Duzi chłopcy 
grający w gry komputerowe, 
oglądający anime i porno, prze-
siadujący na YouTube, Wykopie 
oraz 4chan i toczący ze wszyst-
kiego bekę. Niedojrzali pano-
wie niepogodzeni z emancypa-
cją kobiet, którzy się ich wstydzą 
a wręcz brzydzą się nimi i żyją 
w „niedobrowolnym celibacie”.

Może ten oksymoron brzmi 
niegroźnie, ale to właśnie oni 
dali zwycięstwo Donaldowi 
Trumpowi, a kilku z nich prze-
prowadziło zamachy na terenie 
Ameryki Północnej. Są wśród 
nas, czasami spotykamy ich sie-
dzących gdzieś w rogu open 
space’a, cichych, niby niegroź-
nych. Kim są naprawdę, jak ich 
rozpoznać i jak im pomóc?

Skąd się wzięli?
Incel to skrót od angielskiego 
wyrażenia involuntary celibate, 
którym określa się osoby żyjące 
w celibacie nie z wyboru, a z ko-

nieczności. Termin ten został 
utworzony w roku 1993 przez ka-
nadyjską aktywistkę LGBT ukry-
wającą się pod nickiem Alana. 
Owa kobieta wyszła z inicjatywą 
utworzenia portalu dla samot-
nych oraz „nieefektywnych to-

warzysko” kobiet i mężczyzn, na 
którym mogliby odnaleźć odpo-
wiedniego partnera. Jednak zja-
wisko „incelstwa” nie odnosi się 
do kobiet, gdyż raczej zwraca się 
przeciw nim.

Mizoginia ma bardzo długą 
historię w kulturze Zachodu, 
lecz formę „incelowską” mo-
gła przyjąć dopiero w XXI wieku 
dzięki rozwojowi internetu. Od 

początków powstawania sieci 
komputerowej to mężczyźni 
stanowili większość jej użytkow-
ników, oni lepiej poruszali się 
w zakamarkach nowopowstają-
cych portali, oni wreszcie two-
rzyli miejsca online dla różnych 
typów użytkowników. Nie po-
winno więc dziwić, że w końcu 
stworzyli sobie i takie miejsce, 
gdzie samotni, sfrustrowani sek-
sualnie faceci, będą mogli budo-
wać swoją wirtualną wspólnotę, 
której nie stworzyliby w realu, 
ponieważ byłoby im wstyd.

Agresywni nieudacznicy
Zjawisko inceli wiąże się mocno 
z amerykańskim ruchem alt-pra-
wicy i w pewnym sensie radyka-
lizuje nastroje, które panowały 
w tych środowiskach od lat.

Właśnie w tych kręgach mło-
dzi faceci nieradzący sobie w ży-
ciu zaczęli przyznawać się w In-
ternecie, że im nie idzie. Natura 
nie obdarzyła ich twarzą modela, 
a ich charakter nie odpowiada 
charakterystyce Don Juana. Po-
nadto, żeby „zdobyć” partnerkę 
powinni spełnić wszystkie wy-
mogi, które standardowo stawia 
przed mężczyzną patriarchat – 

czyli odnieść „jakiś tam” sukces 
zawodowy i wykazać się „mę-
stwem” na jakimś polu. Ale to nie 
wszystko. Powinni także sprostać 
wymogom ponowoczesnego 
społeczeństwa, gdzie rządzi kult 
ciała, dążenie do perfekcjonizmu 
w sferze materialnej i neolibe-
ralne wartości...

Incele widzą więc, że ko-
bieta w dzisiejszym społeczeń-
stwie zawsze może znaleźć so-
bie partnera (chociażby seksu-
alnego), natomiast mężczyzna 
– jeśli nie jest „chadem” (czyli 
przystojnym, dobrze zbudowa-
nym, szarmanckim, zadbanym, 
bogatym i „dobrym w podry-
wie” facetem z klasą) – to musi 
się bardzo, bardzo postarać, 
a i tak starania te mogą nie wy-
starczyć. I w przypadku części 
mężczyzn nie wystarczają – to 
spośród nich rekrutują się in-
cele, którzy traktują kobiety jak 
wrogów. Stają się oni łatwym łu-
pem dla PUA (pickup artists – ar-
tystów podrywu), popularnych 
kołczów uwodzenia, którzy ofe-
rują łatwe sposoby – najczęś-
ciej sztuczki NLP – na zaciągnię-
cie kobiety do łóżka, a później 
złamanie jej serca lub skompro-
mitowanie jej. Wszystko po to, 
by ostatecznie samemu stać się 
tym ubóstwionym „chadem”.

Od sarkazmu 
do morderstwa
W Stanach Zjednoczonych in-
celi najczęściej można spotkać 
na 4chanie i reddicie. Wpisują 
się oni mocno w zmiany zacho-
dzące w późnym społeczeń-
stwie postindustrialnym, tworzą 
specyficzne grupy (np. redpil-
lersi i bluepillersi), rozbudowują 
prawicową ideologię, opierają 
swoją percepcję rzeczywistości 
na skrajnym sarkazmie i... prze-
prowadzają zamachy terrory-
styczne.

W 2014 roku Elliot Rodger 
w okolicach kampusu Uniwer-
sytetu Santa Barbara zabił sześć 

osób i ranił czternaście, po czym 
popełnił samobójstwo. Przed 
dokonaniem zamachu wrzu-
cił film na YT, gdzie przedstawił 
swoje motywy. Mówił tam, że 
ma 22 lata, nigdy nie uprawiał 
seksu i nigdy nawet nie całował 
się z dziewczyną; że czuje się 
odrzucony i stąd ten radykalny 
„gest zemsty”. Do dziś w jego 
ślady poszło kilkunastu innych 
mężczyzn.

Polskie piwniczaki
Wydaje się, że w Polsce zjawi-
sko „incelstwa” jest o wiele rza-
dziej spotykane i znacznie mniej 
radykalne niż w USA, jednak 
można wskazać wiele rosnących 
w siłę grup, które wpisują się 
w ideologie piwniczaków.

Z „korwinistami” mamy prze-
cież do czynienia od lat. Polscy 
incele właśnie wśród tego typu 

grup działają najmocniej. Jed-
nak o ile jeszcze kilka lat temu 
większość „korwinistów” uczyło 
się w gimnazjach i wierzyło we 
wspaniałość hiperkapitalizmu, 
to dziś ruch ten zaczął przy-
bierać nieco inne formy. Obec-
nie liczni młodzi prawicowi 
mizogini już widzą, że prze-
grali i swoją frustrację kierują 
w stronę kobiet oraz grup utoż-
samianych z „lewactwem” (fe-
ministki, liberałowie, lewica, ob-
cokrajowcy, muzułmanie, ruch 
LGBT+).

Swoistym forum „przegry-
wów” stał się kilka lat temu – 
nomen-omen – Marsz Niepod-
ległości, a dziś jest nim grono 
wyborców Konfederacji i... pol-
ski Wykop. Niestety, obserwu-
jąc stały wzrost ilości gestów 
populistycznych w polskiej po-
lityce i ciągłe utrzymywanie się 
skrajnie prawicowych nastrojów 
społecznych, można stwierdzić, 
że „naszych” inceli będzie praw-
dopodobnie coraz więcej.

Jak im pomóc?
Jednak świadomy obywatel po 
przeczytaniu tego tekstu nie po-
winien pytać: „Czy mam się ich 
bać?”, ale: „Jak im pomóc?”.

Młodzi sfrustrowani męż-
czyźni są wśród nas, pracują 
z nami w korpo... Często pomi-
jamy ich na imprezach firmo-
wych, nie wchodzimy z nimi 
w bliższe relacje. Zadaniem dla 
dzisiejszych „organizatorów ży-
cia społecznego” (także w kor-
poracjach) jest szerzenie otwar-
tości wobec wszystkich „inno-
ści” – nie tylko w stosunku do 
innych narodowości, kolorów 
skóry czy innej orientacji seksu-
alnej. Wspólnota powinna być 
wrażliwa również na osoby od-
rzucone i pomagać im w odnale-
zieniu radości z „bycia w grupie”, 
radości z różnorodności spo-
łecznej, postępu i demokracji.

Derek Barłowski

REKLAMA

Incele
– młodzi, sfrustrowani 
mężczyźni, którzy 
chwytają za broń

Duzi chłopcy 
grający w gry 

komputerowe, 
oglądający 

anime i porno, 
przesiadujący 

na 4chan 
oraz Wykopie 

i toczący ze 
wszystkiego 

bekę.
Mogą być 

groźni
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26 lipca (piątek)
18.00 Otwarcie wystawy 
„Utrwalone – miasto, 
wojna, miłość. Warszaw-
skie fotografie Tadeusza 
Bukowskiego z lat 1935- 
-1955”. Na otwarcie wstęp 
z zaproszeniem, potem 
wstęp w cenie biletu do 
Fotoplastikonu [Fotopla-
stikon Warszawski, Al. Je-
rozolimskie 51]

27 lipca (sobota)
21.00 Koncert „Powstawa-
nie” MIUOSH & FDG. Orkie-
stra + Wojciech Waglewski; 
Bela Komoszyńska; Nata-
lia Grosiak; Daria Ryczek; 
Mateusz Skonieczny [Park 
Wolności, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego]
Bilety: kasa MPW, na bi-
lety.1944.pl oraz eventim.pl
28 lipca (niedziela)
15.00 Fotograficzna gra 
miejska „Twoja klisza 
z Powstania”: „Przed Go-
dziną W”. Udział po reje-
stracji: rejestracja.1944.pl

29 lipca (poniedziałek)

10.30 Uroczystości przy ka-
mieniu „Żołnierzom Żywi-
ciela” [Park im. Żołnierzy 
Żywiciela, ul. ks. J. Popie-
łuszki]

18.00 Otwarcie wystawy 
„Odbicie. Jestem jak ty 
zapewne” [Sala pod Li-
beratorem, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego] 
Na otwarcie wstęp 
z zaproszeniem, potem 
wstęp w cenie biletu do 
MPW

31 lipca (środa)

18.00 Uroczysta polowa 
msza święta przy pomniku 
Powstania Warszawskiego 
[pl. Krasińskich]

19.00 Uroczysty Apel Po-
ległych przy pomniku Po-
wstania Warszawskiego 
[pl. Krasińskich]

20.30 Koncert „Tak, tęsk-
nię”: „Warszawa jest 
smutna bez Ciebie” i inne 
piosenki [pl. Krasińskich]

1 sierpnia (czwartek)
9.00 Złożenie kwiatów przy 
tablicy upamiętniającej 
podpisanie przez płk. An-
toniego Chruściela „Mon-
tera”, rozkazu rozpoczęcia 
Powstania [ul. Filtrowa 68]
10.00 Uroczystości przy 
pomniku Mokotów Wal-
czący – 1944 [Park im. 
gen. G. Orlicza-Dreszera]
Po zakończeniu uroczysto-
ści Marsz Mokotowa [prze-
marsz ul. Puławską do 
ul. Dworkowej]
13.15 Złożenie kwiatów 
pod pomnikiem gen. 
Stefana Roweckiego 
„Grota” [Róg ul. Chopina 
i Al. Ujazdowskich]
14.00 Uroczystości przy 
pomniku Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i Armii 
Krajowej [ul. Wiejska]
16.00 Złożenie kwiatów 
przy grobie gen. Anto-
niego Chruściela „Mon-
tera” [Cmentarz Woj-
skowy na Powązkach]

17.00 Godzina „W” – od-
danie hołdu Powstańcom 
Warszawskim [Mur Pa-
mięci, Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz inne 
miejsca na terenie ca-
łego miasta]
17.00 Akcja społeczna 
„Wolność łączy” [miejsca 
pamięci Powstania War-
szawskiego na terenie ca-
łego miasta]
19.30 Uroczystości przy 
pomniku Polegli-Niepo-
konani. Modlitwa między-
religijna [Cmentarz Po-
wstańców Warszawy]
20.30 „Warszawiacy śpie-
wają (nie)zakazane pio-
senki” – wspólne śpiewa-
nie piosenek powstań-
czych z udziałem orkiestry 
i chóru pod kierowni-
ctwem Jana Stokłosy [pl. 
marsz. J. Piłsudskiego]
21.00 Uroczystości na 
Kopcu Powstania War-
szawskiego. Rozpalenie 
Ogniska Pamięci [ul. Bar-
tycka]

2 sierpnia (piątek)
11.00 Uroczystość odsło-
nięcia pomnika gen. Zbi-
gniewa Ścibor-Rylskiego 
w parku marsz. Edwarda 
Rydza-Śmigłego [ul. Roz-
brat]

2-5 sierpnia 
(piątek-poniedziałek)
20.00 Spektakl teatralny 
„Król Lear” Williama Szeks-
pira w reż. Agnieszki Koryt-
kowskiej [Sala pod Libera-
torem, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego]
Bilety: kasa MPW, na bi-
lety.1944.pl oraz eventim.pl

3 sierpnia (sobota)
17.00 Masa Powstańcza 
2019 – przejazd rowerami 
szlakiem Batalionu „Para-
sol” [start: Park Wolności, 
Muzeum Powstania War-
szawskiego] Udział po re-
jestracji: rejestracja.1944.pl

4 sierpnia (niedziela)
11.00 „Pomagamy i chro-
nimy – służby pomocnicze 
w Powstaniu Warszaw-
skim” – spotkanie eduka-
cyjne dla rodzin z dziećmi 
od 5. roku życia [Park Wol-
ności, Muzeum Powstania 
Warszawskiego]

5 sierpnia (poniedziałek)
14.00 Uroczystość upa-
miętniająca rocznicę wy-
zwolenia obozu koncen-
tracyjnego Gęsiówka 
przez żołnierzy Batalionu 
„Zośka” [ul. M. Anielewi-
cza 34]
18.00 Uroczystość w hoł-
dzie ludności cywilnej 

Woli przy pomniku Pa-
mięci 50 Tysięcy Miesz-
kańców Woli Zamordo-
wanych przez Niemców 
podczas Powstania War-
szawskiego 1944 [Skwer 
Pamięci w rozwidleniu 
ul. Leszno i al. „Solidar-
ności”]
19.00 Marsz Pamięci – uro-
czyste przejście w kie-
runku Cmentarza Po-
wstańców Warszawy na 
Woli upamiętniające 
mieszkańców stolicy, któ-

rzy zginęli podczas Po-
wstania Warszawskiego

20.30 Zakończenie Mar-
szu Pamięci. Zapale-
nie zniczy na wystawie 
„Zachowajmy ich w pa-
mięci” poświęconej ofia-
rom cywilnym Powstania 
Warszawskiego [Park Po-
wstańców Warszawy]

Pełny program wydarzeń rocz‑
nicowych na stronie Muzeum 
Powstania Warszawskiego: 
www.1944.pl

Na status przypisany składają się m.in. 
nasz wiek, płeć lub pochodzenie. Czyli 
atrybuty na które nie mamy wpływu. 
Orientacja na status przypisany w kul-
turze (np. w Turcji) oznacza, że to, kim 
jesteśmy, w dużym stopniu determi-
nuje nasze zachowanie, dyktuje co na-
leży, a czego nie przystoi robić i wy-
znacza drogę do sukcesu. Po przeciw-
nej stronie skali jest status osiągnięty 
(np. Kanada) – to ten uzyskany na dro-
dze zbudowanych relacji, doświadcze-
nia zawodowego, czy podjętych decy-
zji. W przypadku ukierunkowania na 
status osiągnięty wierzy się, że każdy 
zapracowuje na swoje szczęście i ma 

do tego pełne prawo bez względu na 
wiek, płeć czy pochodzenie.

Jakie wartości są kluczowe 
dla Turków i czym się to 
przejawia w komunikacji?

Ze względu na położenie kraju, społe-
czeństwo Turcji jest ukształtowane przez 
wpływy kultur Azji, Bliskiego Wschodu 
i Zachodu. Wydaje się jednak, że ho-
nor, reputacja i duma są wspólnym mia-
nownikiem wszystkich Turków. Żyją oni 
w świadomości, że jakikolwiek naganny 
czyn położy się cieniem na całą rodzinę 
i często utożsamiany jest z przypisanym 

statusem jej członków. Turcy doskonale 
potrafią trzymać sekret, zdolni są zrobić 
wiele w obronie dobrego imienia i aby 
postrzegano ich jako cnotliwych, goś-
cinnych i godnych zaufania.

Inne wskazówki:
(( Turcy ze względów grzecznościo-
wych zwykli są odmawiać przyjęcia 
prezentu lub zaproszenia za pierw-
szym razem. Nalegaj drugi i trze-
ci raz. Jest duża szansa, że dopiero 
wtedy przyjmą twój gest.
(( Turcy wygładzają negację, np.: 
„prawdopodobnie nastąpił błąd”, 
zamiast „walnąłeś babola”.

(( Niegrzeczne gesty to żucie gumy 
w czasie rozmowy, głośne smar-
kanie nosa, podawanie lewej dło-
ni oraz eksponowanie spodu stopy.
(( Otrzymanie wizytówki od Turków 
podczas spotkania jest znakiem za-
ufania i chęci nawiązania relacji bi-
znesowej. Jeśli poskąpią wizytówki, 
nici z interesów.
(( Dowiedz się, co napędza twój kon-
takt w Turcji (np. sprawdzając aktyw-
ność w mediach społecznościowych) 
i uatrakcyjnij komunikację pod ką-
tem ich wartości, marzeń i aspiracji.

Czy krzykliwa autoreklama robi 
na Kanadyjczykach wrażenie?
Raczej nie, bo Kanadyjczycy słyną z po-
kory i rozwagi. Sami skłonni są umniej-
szać swoje osiągnięcia, aby nie wywo-
ływać u innych poczucia niższości. Ci 
zamożniejsi starają się zacierać róż-
nice społeczne wpojoną skromnością. 

Niektórzy obserwatorzy zauważają 
w kulturze kanadyjskiej niechęć do 
wyjątkowego traktowania tych, którzy 
talentem lub osiągnięciami przewyż-
szają innych (tzw. syndrom wysokiego 
maku). Syndrom ten często odbija się 
czkawką społeczeństwom o zakorze-
nionym egalitaryzmie.

Inne wskazówki: 
(( Uściskom dłoni towarzyszy szeroki 
uśmiech, aby ocieplić powagę przy 
oficjalnym powitaniu.
(( Oczaruj Kanadyjczyków dużą kul-
turą osobistą i używając trzech ma-
gicznych słów: dziękuję, proszę 
i przepraszam. 
(( Zyskasz dodatkowe punkty dzięki 
opanowaniu emocji w czasie nego-
cjacji i – na przykład – wyrażając się 
o swojej konkurencji z szacunkiem.
(( Porzuć pokusę, by popisywać się 
i robić wrażenie za wszelką cenę – 
nie znoszą tej gry.
(( Zdrowy rozsądek, rzeczowość i do-
trzymanie danego słowa wciąż do-
brze się sprzedają w kraju płynącym 
syropem klonowym.

Zdarzyło ci się pominąć słowo „ciocia”, 
gdy mówiłeś niepochlebnie o zuchwa-
łej siostrze ojca? Odnoszę wrażenie, że 
w naszej kulturze na status trzeba so-
bie zasłużyć, podobnie jak na określe-
nie „ciocia”. Mylę się?

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

O dobrych 
obyczajach
Na początku czerwca miałem przyjemność obejrzeć spektakl „Idiota” na podstawie powieści Dostojew-
skiego. Padło tam m.in. zdanie: „Moralność została wymyślona dla wygody”. Zastanawiałem się, do jakiego 
stopnia moralność bywa wpojona, do jakiego nabyta i czy faktycznie ułatwia nam życie. W tym odcinku Peł-
nej Kulturki zajmiemy się podziałem na status przypisany i osiągnięty. Podział ten w komunikacji międzykul-
turowej opisany został przez holenderskiego antropologa kultur Fonsa Trompenaarsa.

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Zatrzymaj się!
Wkrótce 75. rocznica Powstania Warszawskiego. Gdziekolwiek będziesz 1 sierpnia 
o godz. 17, zatrzymaj się na minutę i poświęć chwilę na refleksję. Możesz też wziąć 
udział w licznych wydarzeniach, które w ramach obchodów rocznicy przygotowały  
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z władzami miasta. Oto wybrane z nich:

Jeden z plakatów
 przygotow

anych z okazji 75. rocznicy Pow
stania W

arszaw
skiego. Żródło: w

w
w.1944.pl
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Klinika zbudowana na
PROFESJONALIZMIE I PASJI

Dr Adam Gumkowski od 1992 roku zajmuje się chirurgią estetyczną. Specjalizuje się w zabiegach mało inwazyjnych: w szcze-
gólności w modelowaniu sylwetki za pomocą liposukcji, przeszczepach własnej tkanki tłuszczowej w dowolne miejsce ciała 
oraz w zabiegach bezbliznowego podnoszenia i powiększenia piersi. Naszej redakcji opowiada o tym, jaki jest jego prze-
pis na sukces.

Jest Pan właścicielem 
kliniki, która stanowi nie-
zwykłe połączenie pa-
sji i 27 lat doświadczenia 
w chirurgii kosmetycz-
nej. Co wyróżnia Pana 
klinikę? 
Przede wszystkim chcę, 
by każdy z naszych pa-
cjentów czuł się bez-
piecznie oraz że jest pod 
dobrą opieką. Staram 
się w pełni poznać jego 
problem tak, by wybrać 
dla niego indywidualne 
i najbardziej optymalne 
rozwiązanie. Kocham to 
co robię i zależy mi, by 
efekty mojej pracy były 
jak najbardziej satysfak-
cjonujące dla moich pa-
cjentów.

Kieruje Pan zespołem 
uznanych specjalistów. 
Co w zarządzaniu jest 
z Pana perspektywy naj-
ważniejsze?
Faktycznie, udało mi się 
wraz z moją żoną zgro-
madzić zespół najlep-
szych ekspertów. Każdy 
jest wyjątkowy, ale też 
z racji wykonywanego 
zawodu i poczucia 
ogromnej odpowiedzial-
ności są to bardzo nieza-
leżne jednostki. Stąd kie-
rowanie takim zespołem 
nie jest łatwe, choć nie 
ukrywam, że wieloletnie 
doświadczenie pozwala 
nam na sprawne i efek-
tywne zarządzanie. Naj-
ważniejsze to mieć za-
ufanie do osób, z którymi 
pracuję – to bardzo po-
maga i usprawnia pracę.

Z opinii pacjentów jed-
noznacznie wynika, że 
Pana siłą jest niesamo-
wite zaangażowanie, 
profesjonalizm i pasja. 
W jaki sposób znajduje 
Pan w sobie pokłady 
energii, mimo tak wielu 
zajęć?
Tak jak wspomniałem 
kocham swoją pracę 

i mam to szczęście w ży-
ciu, że robię to co lubię. 
Otaczają mnie ludzie, 
na których mogę pole-
gać, mam wspaniałą 
żonę, która zawsze mnie 
wspiera oraz rodzinę, 
więc jestem spełniony 
jako mąż i ojciec, a to 
wszystko powoduje, że 
chce mi się żyć i dalej re-
alizować marzenia. Bar-
dzo lubię spędzać czas 
na łonie natury – mam 
ogród, który sam pie-
lęgnuję, uwielbiam też 
wodę i wszystko co z nią 
związane, np. łowienie 
ryb tropikalnych.

Sport?
Tak, również sporty eks-
tremalne. Windsur-
fing, nurkowanie, narty 
wodne, snowboard, że-
glowanie. Lubię ruch 
i adrenalinę.

Wracając do biznesu, 
czym jest dla Pana kon-
kurencja?
Konkurencja zawsze po-
budza do działania, ale 
nie ścigam się z nikim. 
Dla mnie najważniejsze 
jest bycie profesjonalnym 
w tym co robię, a zado-
wolenie pacjentów jest 
najlepszą nagrodą.

Jaki jest Pana przepis 
na sukces?
Sądzę, że chodzi tu 
przede wszystkim pozy-
tywne myślenie, nieusta-
jącą naukę i podwyższa-
nie swoich kwalifikacji. 
Ważna jest gotowość na 
nowe wyzwania i konse-
kwencja w ich realizacji 
oraz otwartość na nowe 
trendy w medycynie. 
Staram się zawsze być 
uczciwy wobec siebie 
i otoczenia. Każdy dzień 
traktuję jako wyzwanie 
i staram się w pracy po-
legać na swoim profe-
sjonalizmie, wiedzy i do-
świadczeniu.

Korzyści zastosowania botoksu
• wygładzenia zmarszczek,
• tzw. rozprostowanie się już istniejących 

zmarszczek,
• odmłodzenie wyglądu twarzy,
• natychmiastowe efekty,
• komfort zabiegu – bez bólu, szwów, 

znieczulenia.
Botox wstrzykiwany jest bardzo cienką 
igiełką. Ból związany z zabiegiem jest mi-
nimalny i z tego względu zabieg nie wy-
maga znieczulenia miejscowego. Bez-
pośrednio po nim pacjent może podjąć 
zwykłą aktywność życiową. Zabieg trwa 
około 15 minut i jego czasochłonność za-
leży od liczby usuwanych zmarszczek.

Cena:
• 984 zł – botox za jedną okolicę
• 1845 zł – mini botox całe czoło
• 2460 zł – mini botox – czoło + kurze łapki
• 2460 zł – mini botox – cała szyja

Kontakt:
Klinika Medycyny Estetycznej 
dr Adama Gumkowskiego 
ul. Kazimierzowska 43 (róg Różanej), 
02-572 Warszawa 
tel.  +48 510 080 055

m
ateriał prom

ocyjny

Dr Adam Gumkowski, twórca AGklinik

AGklinik 
Klinika Sztuk Pięknych
to miejsce szczególne, stworzone przez 
dr. Adama Gumkowskiego z wielkiego 
zamiłowania do wykonywanego za-
wodu. Ta klinika to nowoczesny, w pełni 
profesjonalny i komfortowy kompleks 
medyczny na światowym poziomie, 
mieszczący się w samym sercu War-
szawy, w jednym z najpiękniejszych za-
kątków Mokotowa. AGklinik jest pionie-
rem we wprowadzaniu najnowszych 
technologii, innowacyjnych zabie-
gów i światowych osiągnięć w dziedzi-
nie medycyny, ginekologii i dermatolo-
gii estetycznej oraz ortopedii kosmetycz-
nej w Polsce. W ofercie kliniki nadrzędne 
znaczenie ma pozycja chirurgii estetycz-
nej, ale w trosce o dobro i komfort pa-
cjenta oferta została rozbudowana o ko-
lejne dziedziny. Dzięki temu w jednym 
miejscu i czasie możliwe jest komplek-
sowe leczenie pacjentów, diagnostyka, 
czy też interwencja chirurgiczna.
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Uwaga, tym razem będzie sen-
tymentalnie. W czerwcu mój 
Jasiek skończył pięć lat. I jak 
wszyscy rodzice, rzucam re-
toryczne pytanie: kiedy to mi-
nęło? Trochę jak ciocia, która 
widzi siostrzeńca raz na kilka 
lat i za każdym razem pyta się, 
kiedy on tak urósł. Z tą różnicą, 
że ja mojego syna widzę co-
dziennie i przez ostatnie pięć 
lat było jedynie kilka dni, które 
w całości spędziliśmy osobno. 

Wiem, że to są banały, ale jak 
zdarzają się delegacje czy wy-
jazdy, przez które spędzamy 
osobno weekendy, to szybko 
łapię się na tym, że brakuje mi 
tych codziennych relacji z dnia 
spędzonego w przedszkolu. 
Kto kogo pchnął pierwszy, 
kto komu zabrał zabawkę lub 
co ciekawego robili podczas 
zajęć. Po tych kilku latach za-

uważam, że dużo radości spra-
wiają mi proste rzeczy, które 
robimy wspólnie. I dociera do 
mnie, że to są chyba najwięk-
sze uroki rodzicielstwa. Po 
prostu cieszyć się sobą nawza-
jem. Nawet jeżeli to co piszę 
jest mocno patetyczne i trąci 
banałem, to warto przyznać, 
że w codziennej gonitwie czę-
sto o tym zapominamy.

Wiem, że lada moment to 
się zmieni, bo tak szybko jak 
te pięć, miną też kolejne lata. 
Odzyskam co prawda wolne 
popołudnia, które zdominują 
koledzy Jaśka, ale będę za to 
powoli przepychany na tery-
torium wroga. Bo jakkolwiek 
byśmy się my, rodzice nie sta-
rali, to  gdy nasza pociecha 
wkracza w nastoletni wiek, 
siłą rzeczy musimy na te kilka 
lat stać się trochę persona 
non grata w ich świecie. A w 
łagodnej wersji jesteśmy po 
prostu odsuwani na boczny 
tor, skąd ma jedynie płynąć 
kasa na rozrywki, ciuchy i wy-
jazdy… z kumplami. Sam pa-
miętam, że gdy miałem „na-
ście” lat, to uważałem się nie-
mal za dorosłego, który wie 
i może wszystko, i zna spo-
sób na rozwiązanie każdej 
sprawy.

Taka refleksja naszła 
mnie właśnie podczas ostat-
niej imprezy urodzinowej 
mojego syna. Szalał z kum-
plami na sali zabaw. Jego 
twarz promieniała radością, 
a on co jakiś czas podbiegał 
do mnie, żeby się przytulić 

i powiedzieć, że jest świetnie. 
Oczami wyobraźni widzia-
łem już analogiczną sytua-
cję za kilka lat, kiedy spotkam 
go np. w galerii handlowej 
z kumplami i pewnie piszczą-
cymi dziewczynami wokoło.

Jego twarz również 
będzie wówczas 
promieniała radością, 
ale wzrok będzie wysyłał 
mi sygnał, żebym  
nie podchodził,  
bo wiadomo  
– siara rozmawiać  
ze „staruszkiem”  
przy kumplach.

W nastoletnim wieku 
udajemy, że jesteśmy samo-
dzielni, a rodzice są jakimś 
odległym bytem, który ni-
czego nie rozumie, tylko zaj-
muje się takimi banałami jak 
rachunki, praca, jedzenie czy 
inne obowiązki.

I ten okres również bę-
dzie trzeba przeżyć, jak 
kolkę i nieprzespane noce 
u noworodka. A może dzięki 
temu, że teraz jesteśmy tak 
zżyci, to wcale tak nie bę-
dzie? Przyznam, że tak po 
cichu właśnie na to liczę. 
Chciałbym żeby właśnie tak 
zaprocentował ten wspól-
nie spędzany teraz czas. Ale 
wiadomo – kumple też są 
w życiu ważni, szczególnie 
na pewnym etapie życia.

Piotr Krupa

We wszystkich materiałach na te-
mat pisania radzą, żeby zaintry-
gować czytelnika tytułem. Do-
brze żeby to było pytanie. Kolejna 
rada: daj listę rzeczy, ranking po-
rad. To się zawsze czyta. Tak więc 
wykorzystując te dwie zasady, 
dzisiaj przedstawiam listę ośmiu 
rzeczy, które mamy zamiar zrobić 
w te wakacje. Dlaczego ośmiu? 
Dziesięć to za dużo, a pięć to za 
mało. Pytanie było, a oto lista:

 y Kraść owoce. Każdy, kto wspo-
mina swoje dzieciństwo, zazwyczaj 
mówi: „Oj, pamiętam jak pan He-
niek ganiał nas, bo jabłka kradliśmy. 
O, a jak na działki chodziliśmy i jed-
liśmy marchewki prosto z pola, aż 
zmienia w zębach strzelała”. Oczy-
wiście nie mam zamiaru chodzić po 
warszawskich targach i kraść jabłek 
czy marchewek. Mam zamiar zwie-
dzać okolice naszej działki i podja-
dać owoce z zapominanych sadów. 
Sporo takich mamy.

 y Nosić kolczyki z wiśni. Jak 
już ukradniemy owoce będzie-
my zrobić z nich wisiorki, kolczyki 
i inne ozdoby. Przy okazji będzie-
my pluć na odległość, która z nas 
dalej potrafi to zrobić.

 y Włóczyć się bez celu. Mam 
zamiar robić wycieczki bez celu. 
Wyjdziemy z domu wsiądziemy 
w pierwszy lepszy autobus i wy-
siądziemy na przystanku, który 
akurat się nam spodoba. Pójdzie-
my w prawo albo w lewo, skręci-
my na lody lub poleżymy na tra-
wie. Wyjdziemy na spacer z dział-
ki i pójdziemy prosto przed siebie. 
Przy okazji spotkamy jakieś zapo-
mniane drzewo owocowe i speł-
nimy punkt pierwszy.

 y Zbudować domek na drze-
wie. To jest coś, o czym marzyłam 
jako małe dziecko – nigdy się nie 
spełniło. Nie miałam też huśtaw-
ki – no, chyba że sama przerzuci-
łam sznurek przez gałąź jedne-
go z drzew w sadzie. W tym roku 
skończymy rodzinnie budować 
domek i będziemy tam spać ob-
serwując gwiazdy.

 y Jeść lody bez opamiętania. 
Nie wiem, co na to powie nasz pan 
dentysta, chyba dostanie zawału 
na samą myśl. Ileż to cukru przyjmą 
nasze zęby! Będziemy jeść wszyst-
kie kolory i smaki, jakie tylko spot-
kamy w lodziarni. Jednak nie mam 
zamiaru dopuścić do próchnicy. 
Obowiązek szorowania zębów po-
zostaje niezmieniony. Tutaj jestem 
nieprzejednana – moja mama mia-
ła hopla na punkcie zdrowych zę-
bów i mnie to weszło w krew.

 y Chodzić boso po trawie. 
Po przeczytaniu tego hasła my-
ślę, że wszyscy multisensorysści 
oraz ortopedzi zaklaszczą radoś-
nie w dłonie i uśmiechną się sze-
roko. A to jest takie proste. Nie 
potrzeba hektara działki czy pu-
stego boiska do piłki nożnej, wy-
starczy wypatrzeć w naszej okoli-
cy taki park, w którym właścicie-
le sprzątają po swoich pupilach. 
A na dodatek – słyszałam taką te-
orię – podobno gdy długo cho-
dzimy po trawie boso, to ziemia 
oddaje nam to, czego potrzebu-
je nasz organizm. Ciekawe, co by 
wyrosło w parkach warszawskich, 
chyba miliony krzaczków melisy.

 y Zwiedzić Warszawę. Wybie-
ramy się w dalekie podróże, pla-
nujemy wyjazdy, a nie doceniamy 

tego, co nam oferuje nasze mia-
sto. W wakacje jest multum atrak-
cji, z których możemy skorzystać, 
i to za darmo. Pikniki, pokazy fon-
tann, koncerty plenerowe, zwie-
dzanie muzeów, podróże tramba-
jem (jak to mówi młoda) wodnym. 
Naprawdę – nasze miasto daje mi-
liony możliwość z których może-
my skorzystać. Doceńmy stolicę.

 y Być brudne. No dobra, tu-
taj to przesadziłam – ja nie mam 
zamiaru chodzić brudna. Nie lu-

bię się lepić, kleić i być wabikiem 
dla much. Jednak młoda ma na to 
pełne przyzwolenie. Ubrania ku-
puję z drugiej ręki, więc może się 
brudzić i taplać w błocie ile ma tyl-
ko na to ochotę.

Taki oto mamy mało ambitny 
plan na wakacje. I wam także ży-
czę mało ambitnych planów.

Dorota #MamaPolki

KORPOMAMA

Czy nosicie kolczyki z wiśni?
KORPOTATA

Jutro będzie nastolatkiem
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REKLAMA

Prawo 
i bezprawie
Egzamin na prawo jazdy to dla wielu wciąż doświadczenie trauma-
tyczne. Nawet ci, którzy zdali za pierwszym razem, potrafią skrzywić 
się na samo wspomnienie tego dnia. Dla tych zaś, którzy oblewali ko-
lejne podejścia, to koszmar, do którego nie chcą wracać. Jeszcze inni 
ciągle próbują zdać. Na szczęście teraz ma być łatwiej…

Ministerstwo Infrastruktury 
wprowadziło zmiany, które mają 
ułatwić życie każdemu pchają-
cemu się za kółko. Mają też pod-
nieść zdawalność egzaminów, 
bo ta wciąż jest bardzo niska. Od 
pierwszego lipca egzaminowani 
mogą korzystać z takich dobro-
dziejstw techniki jak kamera co-
fania, czujniki parkowania czy 
asystent wjazdu na wzniesie-
nie. Jeszcze przyjemniej dla zda-
jących zrobi się w przyszłym 
roku. Już w styczniu 2020 osoba 
zdająca będzie miała wyzna-
czoną godzinę egzaminu. Efekt? 
Mniejszy stres i brak konieczno-
ści koczowania w ośrodku ruchu 
drogowego od bladego świtu.

Zmiany objęły również eg-
zaminatorów, którzy teraz będą 
mogli przetestować maksymal-
nie osiem osób jednego dnia. 
Koniec z częstym oblewaniem, 
koniec z bezwzględnym zara-
bianiem, ale…

Najważniejsze jest 
bezpieczeństwo
Zacząłem się nad tym wszyst-
kim zastanawiać, porozmawia-
łem z ludźmi mądrzejszymi ode 
mnie, zamieniłem kilka słów 
z samymi egzaminatorami i dy-
rektorami ośrodków ruchu dro-
gowego. Przypomniałem sobie 
również niedawny wypadek na 
placu manewrowym, w którym 

zginął egzaminator. I ten wcześ-
niejszy, w którym kobieta pod-
czas egzaminu myli pedały, roz-
wala ogrodzenie, wyjeżdża na 
środek publicznej drogi i krzy-
czy, że przecież wszystko zrobiła 
dobrze (nie wierzycie? – w inter-
necie jest wszystko!).

Wnioski? Ma być lepiej, ale 
może być jeszcze gorzej. Ko-
lejny raz ktoś zajął się tematem 
od złej strony. Nie można oprzeć 
się wrażeniu, że system szkole-
nia kierowców w Polsce to trwa-
jące od lat przepychanki pomię-
dzy kilkoma grupami interesów. 
Wszyscy chcą się nawzajem zro-
bić w jajo, a traci na tym każdy, 
kto choć raz wyjedzie na drogę.

30 procent wstydu
Egzamin na prawo jazdy składa 
się z części teoretycznej i prak-
tycznej. Teorię należy bezmyśl-
nie wykuć na blachę, zaliczyć i – 
niestety – zapomnieć. To najlep-
szy sposób.

A co z praktyką? Jest źle. Bar-
dzo źle. 30 proc. zdających ob-
lewa na placu manewrowym, 
a tam dzisiaj trzeba zaliczyć je-
dynie podjazd pod górkę i łuk. 
30 osób na 100 zdających nawet 
nie wyjeżdża na miasto!

Dlaczego jest tak źle? Bo… 
prawo jazdy to niezły biznes, 
w którym solidne i efektywne 
przygotowanie kierowcy do 
egzaminu jest najmniej ważne. 
„Kup kurs na prawo jazdy, wa-
kacje dostaniesz gratis!”. Tak 
było już kilkanaście lat temu. 
Dzisiaj kluczowym kryterium 
jest cena: im taniej, tym więcej 
chętnych. A jakość szkolenia? 
Kto by się tym przejmował! In-
struktor mówi, że wpisze ci za-
liczone jazdy, bo świetnie ci 
idzie? To nie tak! Dzięki temu, że 
ci zaliczy, twój instruktor zrobi 
sobie w grafiku miejsce na ko-
lejną osobę. Byle tylko kasa 
się zgadzała. Byle przepchnąć, 
byle jak.

Kolacja z instruktorem
Jeszcze większe patologie mają 
miejsce w niektórych ośrodkach 
egzaminacyjnych. WORD -y 
utrzymują się same, więc im 
więcej egzaminów (nie tylko 
tych oblanych) tym więcej pie-
niędzy. Logiczne: kasy nigdy 
za wiele. Efekt? „Podkradanie” 
zdających innym, większym 
miastom.

Widać to szczególnie w War-
szawie, gdzie miejska paję-
czyna ulic i torów tramwajo-
wych w wielu przypadkach 
przerasta możliwości i umie-
jętności wyniesione z kursu. 
Ludzie teorię zdają w stolicy 
a na praktykę ruszają do Ostro-
łęki albo Łomży. Ale to i tak nic 
w porównaniu z miastem leżą-
cym jeszcze bardziej na pół-
noc. Coś, co podpisał i puścił 
w obieg sam dyrektor ośrodka 
można nazwać… ofertą eg-
zaminacyjną, która obejmuje 
pakiet noclegów z wyżywie-
niem, a zdany egzamin można 
uczcić kolacją z instruktorem. 
I to wszystko oficjalnie, pod ha-
słem wysokiej zdawalności, bo 
po wspomnianym mieście jeź-
dzi się łatwo i przyjemnie, a eg-
zamin praktyczny to w zasadzie 
formalność.

Czechy? Ukraina? 
Byle gdzie, byle łatwiej
O zmianach w szkoleniu kierow-
ców mówi się bez przerwy od 
lat. Na rewolucję czekają szkoły 
bezpiecznej jazdy w których eg-
zaminowani mieliby doskona-
lić swoje umiejętności. Niestety, 
zamiast doskonalenia mamy ko-
lejne „ułatwienia”.

Obecny system szkolenia ku-
leje. Bardzo kuleje. Młodzi kie-
rowcy nie uczą się jak jeździć po 
autostradach i jak się na nich za-
chowywać. Nie wiedzą, jak po-
stępować w razie zagrożenia na 
drodze oraz nie widzą nic złego 
w zawracaniu i jeździe pod prąd 
autostradą. Za to internet do-
słownie ugina się pod cięża-
rem haseł w stylu „gdzie najła-

twiej zdać”. Co bardziej pomy-
słowi wybierają się na egzamin 
do Czech lub na Ukrainę…

Niestety, nie nadążamy za 
cywilizacją i postępem. Sto-
imy w miejscu. Najwyższy czas 
zejść z drzewa i zabrać się za po-
rządki. Już od właściwej strony.

Kacper Wyrwas

System 
szkolenia 
kierowców 
w Polsce 

to trwające 
od lat 

przepychanki 
pomiędzy 

kilkoma grupami 
interesów. 
Wszyscy 
chcą się 
nawzajem 

zrobić w jajo, 
a traci na tym 

każdy, kto choć 
raz wyjedzie 

na drogę.
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Wakacyjny 
reset
– hotel czy 
apartament?

Problem odpadów po opako-
waniach konsumenckich, szcze-
gólnie tych z plastiku, jest dziś 
w Polsce i na świecie ważną 
i wciąż nierozwiązaną zadowa-
lająco kwestią. Choć w innych 
krajach funkcjonują już liczne 
rozwiązania ułatwiające selek-
tywną zbiórkę odpadów i zachę-
cające do niej konsumentów, 
to my wciąż nie umiemy sobie 
z tym poradzić.

Oprócz organizacji ekolo-
gicznych problem zaczynają 
dostrzegać również duże kor-
poracje, które od deklaracji 
przechodzą do konkretnych 
działań na rzecz dbałości o śro-
dowisko. Przykładem jest ini-
cjatywa uruchomienia w stolicy 
10 automatów do oddawania 
zużytych opakowań realizo-
wana przez koncern Coca-Cola 
we współpracy z Miastem Sto-
łecznym Warszawa i Fundacją 
Nasza Ziemia.

Stołeczne 
recyklomaty
Pierwsze dwa recyklomaty, do-
starczone przez polski EcoTech 
System, pojawiły się właśnie na 
pl. Bankowym i przy Ząbkow-
skiej. Kolejne będą montowane 
sukcesywnie przy głównych uli-
cach Warszawy.

Można wrzucać tam trzy ro-
dzaje odpadów: butelki plasti-
kowe PET, puszki aluminiowe i bu-
telki szklane. Recyklomaty współ-
pracują z aplikacją ETS Portfel, 
która rejestruje oddane surowce 
i w zamian nalicza ECO-punkty, 
które można wymieniać na róż-
nego rodzaju benefity, jak np. 
zniżki na bilety do kina, kawę lub 
zakupy (aplikacja dostępna na 
Google Play i App Store).

Dlaczego warto postawić 
na automaty? Według firmy 
Eco-Tech produkcja puszek 
z recyklingu pozwala zmniej-
szyć zanieczyszczenie powie-

trza aż o 95 proc. a wody o 97 
proc. w porównaniu z produk-
cją z boksytu (skały, która jest 
głównym źródłem aluminium). 
Co więcej, recykling jednej tony 
aluminium pozwala oszczędzić 
cztery tony boksytu, którego 
zasoby są nieodnawialne.

#wciążzmieniamy
Idea recyklomatów spotkała się 
przychylnym odbiorem miesz-
kańców stolicy – pozytywne 
opinie pojawiły się w prasie, na 
portalach internetowych i w me-
diach społecznościowych. Ten 
program Coca-Coli to na razie 
pilotaż zachęcający do zacho-
wań ekologicznych, ale firma 
w ramach inicjatywy „Świat Bez 
Odpadów” już zapowiada dal-
sze działania mające na celu re-
dukcję odpadów w przestrzeni 
miejskiej.

O krok dalej – a nawet o dwa 
kroki – idzie nowa, zainaugu-

rowana w maju kampania spo-
łeczna Coca-Coli #NEVERSET-
TLE (#WCIĄŻZMIENIAMY). Kon-
centruje się ona łącznie na 
trzech kluczowych obszarach, 
w których koncern chce aktyw-
nie działać i odgrywać znaczącą 
rolę. Chodzi o odpady opakowa-
niowe, ochronę zasobów wod-
nych oraz o aktywizację kobiet 
i osób młodych. W tej ostat-
niej kwestii firma współpracuje 
już z Fundacją Sukces Pisany 
Szminką.

– Coca-Cola, jako wiodący 
producent napojów na świecie, 
widzi problem całościowo. Zaj-
mując się kwestiami środowi-
skowymi i społecznymi, poka-
zujemy, że jako firma nie chcemy 
jedynie produkować napojów, 
ale również mamy ambicję, aby 
dokonywać realnych zmian – 
mówi Stoyan Ivanow, dyrektor 
generalny Coca-Cola Poland 
Services.

Najważniejsza jest 
selektywna zbiórka
Kampania #WCIĄŻZMIENIAMY 
i program recyklomatów wpi-
sują się w szerszą politykę eko-
logiczną firmy. Coca-Cola zapo-
wiada m.in., że do 2025 roku bę-
dzie tworzyć opakowania, które 
będą w 100 proc. nadawały się 
do recyklingu. Do 2030 roku 
średnio 50 proc. składu opako-
wań jej produktów mają stano-
wić surowce wtórne, a firma ma 
zamiar zbierać i przekazywać 
do recyklingu wszystkie opako-
wania, które trafiają od niej do 
rąk konsumentów.

Wcześniej, bo już w 2018 r., 
wraz z trzema innymi firmami 
napojowymi, Coca-Cola uru-
chomiła dobrowolny program 
„Działaj z imPETem”, realizo-
wany wspólnie z największą 
w Polsce organizacją odzysku 
„Rekopol”. Dzięki temu w ciągu 
jednego roku udało się zwięk-

szyć zbiórkę i recykling bute-
lek PET o kilkanaście procent 
w skali kraju. Oznacza to, że co 
druga butelka PET trafiająca 
w ręce polskiego konsumenta, 
została selektywnie zebrana 
i przekazana do recyklingu.

Warszawa 
stawia na ekologię
Inastalacja recyklomatów w sto-
licy to również ważna decyzja 
samorządowców, która po-
kazuje proekologiczne dąże-
nia władz miasta. To znakomity 
trend! Mamy nadzieję, że pilotaż 
zakończy się sukcesem i recy-
klomaty zagoszczą na naszych 
ulicach na stałe. Bo przecież faj-
nie jest  przyczynić się osobi-
ście choć trochę do ochrony śro-
dowiska, a dodatkowo zyskać 
punkty na kawę w pobliskiej 
knajpce.

Redakcja

RECYKLOMATY
wreszcie są!
W lipcu w Warszawie pojawiły się pierwsze automaty do oddawania zużytych opakowań 
– za przekazane odpady dedykowana aplikacja naliczy nam specjalne ECO-punkty, które 
wymienimy na benefity.
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Letnie słońce wyciągnie 
z biura nawet największego 
pracoholika! Po paru miesią-
cach ASAP-owania nie ma nic 
lepszego niż wakacyjny reset 
nad morzem. A jeśli ruszamy 
na wakacje, to korzystniej bę-
dzie wynająć pokój w hotelu 
czy nadmorski apartament? 
Analizujemy kilka przypad-
ków, które pomogą ci podjąć 
najlepszą decyzję.

Wszystkim, którzy ostatni raz 
byli nad Bałtykiem z rodzicami, 
powiemy od razu – sporo się 
zmieniło. W kurortach od paru 
lat dynamicznie rozwija się in-
frastruktura turystyczna. Z roku 

na rok  poszerza się oferta kuli-
narna, rozrywkowa oraz nocle-
gowa.

Nad polskie morze do-
tarły trendy z najbardziej roz-
winiętych turystycznie świa-
towych kurortów. Hotelarze 
coraz częściej mówią o stay 
experience, czyli o szczegól-
nym doświadczeniu pobytu 
w hotelu. Chodzi o to, aby ho-
tel czy apartament nie był je-
dynie miejscem, do którego 
przychodzi się na noc, a ko-
lejną – jeśli nie najważniejszą – 
atrakcją wakacji. Stąd dbałość 
o najdrobniejsze szczegóły, 
zaczynając od architektury ho-
telu, a kończąc na coraz bogat-
szej ofercie kulinarnej.

Najlepsze miejsca mają oczy-
wiście swoją cenę. Ale i bez roz-
trwonienia całego efektu mie-
sięcznej harówy można upojnie 
spędzić czas nad polskim mo-
rzem. Często wystarczy wyna-
jąć miejscówkę nieco dalej od 
morza, bo najważniejszą bał-
tycką walutą jest odległość do 
plaży. Różnica pomiędzy wyna-

jęciem apartamentu z widokiem 
na morze, a miejscem w podob-
nym standardzie, jednak poło-
żonym o parę minut spaceru da-
lej, może wynosić nawet do ty-
siąca złotych tygodniowo!

Warto zastanowić się nie 
tylko nad miejscem, ale i formą 

pobytu. Dziś można przebie-
rać w różnorodnych ofertach 
zarówno hoteli, jak i – zazwy-
czaj dużo tańszych – wakacyj-
nych apartamentów. To jednak 
dwie zupełnie różne formy wa-
kacji. Komu należałoby więc po-
lecić wakacyjny reset w hotelu, 
a komu w wynajętym aparta-
mencie?

Dla porównania wzięliśmy 
ofertę dwóch polskich firm. 
Hotele reprezentuje Zdrojowa 
Invest&Hotels, największa sieć 
na Pomorzu Zachodnim. Po 
stronie apartamentów na wy-
najem znalazła się platforma re-
zerwacyjna VacationClub, ofe-

rująca apartamenty w hotelo-
wym standardzie (z hotelową 
pościelą i ręcznikami, anek-
sem kuchennym i dostępem do 
strefy saun i basenów). Co wyni-
kło z porównania ofert?

Jeśli wybieramy się nad mo-
rze sami lub z bliską osobą, naj-
dogodniejszy będzie zdecydo-
wanie pobyt w hotelu. Tu liczy 
się przede wszystkim wygoda. 
Nie musimy sprzątać ani goto-
wać, a dzięki obsłudze pokojo-
wej (room service) nie trzeba 
nawet wychodzić z pokoju, żeby 
dostać śniadanie... wprost do 
łóżka.

Priorytety zmieniają się dia-
metralnie, kiedy wyjeżdżamy 
na wakacje z grupą znajomych. 
W takiej sytuacji lepszą opcją 
będzie wynajem apartamentu 
wakacyjnego. W przestronnym 
wnętrzu łatwiej będzie spędzać 
wspólnie czas, a co najważniej-
sze, koszt rozkłada się na kilka 
wynajmujących osób.

Podróż z małymi dziećmi? Tu 
nie ma prostej odpowiedzi. Za 
wynajęciem apartamentu prze-
mawia większa swoboda oraz 
gwarantowane przez Vacation-
Club wyposażenie przestrzeni 
w niezbędne dziecięce akceso-
ria (należy tylko pamiętać, aby 
wcześniej poinformować o przy-

jeździe najmłodszych!). Nato-
miast po stronie hotelu ewiden-
tnym plusem będzie lepsza 
organizacja czasu wolnego. 
W świnoujskim pięciogwiazd-
kowym hotelu Radisson Blu Re-
sort można skorzystać z naj-
większego nad polskim morzem 
parku wodnego, wyposażonego 
w liczne zjeżdżalnie czy ekscytu-
jącą Zatokę Piratów. A w koło-
brzeskich – także pięciogwiazd-
kowych – Diune Hotel czy Ma-
rine Hotel wśród atrakcji można 
wymienić nawet specjalne za-
biegi wellness dedykowane 
dzieciom i młodzieży. Taki ma-
saż aromatyczny może być nie 
tylko relaksem, ale i doskonałą 
zabawą dla dziecka i jego opie-
kuna.

Ceny wyraźnie się różnią. 
Czteroosobowa rodzina za 
dobę w luksusowym nadmor-
skim hotelu z widokiem na mo-
rze zapłaci średnio 1050 zł za 
noc. Dużo taniej, choć bez wy-
żywienia, wyjdzie pobyt w apar-
tamencie: około 2800 zł za ty-
dzień dla czterech osób.

Jedno jest pewne – zarówno 
pokój w hotelu, jak i wynajęty 
apartament stanowią zdecydo-
wanie lepsze opcje na wakacje, 
niż siedzenie w mieście. Zatem 
w drogę nad Bałtyk!
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Cykl KINO Letnie 
Lolka: 

Oscarowe ŚrodyPub Lolek, Pola Mokotow-skie, środy, po zmrokuPokaz oscarowego filmu w każdą środę do końca sierpnia

wydawca 
redaktor naczelna

Sisi Lohman
wydanie on -line:

www.glosmordoru.pl

wydawca: Auto Fix 
Bartosz Las ‑Opolski

Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

redakcja językowa i łamanie
Tomasz Turek

skład graficzny 
Igor Kałuża

Informacje z gazety „Głos Mordoru”
są analizowane przez

Press -Service Monitoring Mediów

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

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

napisz  do nas :  redakcja@glosmordoru.pl

25. 
Międzynarodowy 

Plenerowy Festiwal 

Jazz na Starówce

Rynek Starego Miasta , każda so-

bota lipca i sierpnia, godz. 19

Międzynarodowe gwiazdy, 

premiery i jazzowe od-

krycia
Spektakle 
plenerowe 

Teatru Polonia i Och-

Teatru

Niemal codziennie 

między 10 lipca a 25 sierpnia, 

godz. 17

W lipcu na Placu Konstytu-

cji, w sierpniu przed 

Och-Teatrem

Lato 
po drugiej 

stronie Wisły

Chmury, ul. 11 listopada 22, 

21 lipca, godz. 13

Raj dla poszukiwaczy skar-

bów, pchli targ pod 

chmurką, kiermasz 
staroci

Praska 
Garażówka, 

czyli Maleńczuk gra Młynarskiego
Amfiteatr Bemowo, 

25 lipca, godz. 19
Koncert z cyklu „Młynar-ski na Bemowie”

Tu 
Jest Jakby 

Luksusowo vol. 4 | 

Urodziny waw4free

Przystań Nowa Fala, Bulwar 

Gen. George’a Smitha Pattona, 

27 lipca, godz. 21

Impreza urodzinowa waw4free! 

Nad Wisłą zagra muzyka na 

żywo z aktywnym udziałem 

Dj’ów – będzie jakby 

luksusowo!

WARSZAWA ZA FREE

Szczegóły oraz więcej wydarzeń 
znajdziesz na waw4free.pl

Więcej wydarzeń i bilety
w mobilnej aplikacji Going.

oraz na Goingapp.pl

GOING. POLECA KULTURALNIE

L a t o ,  L a t o
Dave Douglas – Engage, 
17 lipca, Pardon, To Tu 
[al. Armii Ludowej 14]

Kolejny sezon i kolejna nowa 
miejscówka. Na inauguracji po-
jawił się sam Orlando Julius 
i jego Heliocentrics, ale drugi 
booking wcale od tego po-
ziomu nie odstaje. Legendarny 
już Dave Douglas pracował nie-
mal z każdym i zawsze zosta-
wiał po sobie charakterystyczny 
brzmieniowy ślad. Do Warszawy 
przyjedzie w doborowym to-
warzystwie m.in. Jeffa Parkera 
z Tortoise czy Tomeki Reid, zna-
nej ze współpracy chociażby 
z Art Ensemble of Chicago. Za-
powiada się jazzowa uczta w sa-
mym centrum miasta.

19. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
Nowe Horyzonty, 25 lipca- 
-4 sierpnia, Kino Nowe 
Horyzonty, Wrocław

Jeden z najważniejszych polskich 
festiwali filmowych zbliża się do 
okrągłej rocznicy. Ostatni strzał 
przed dwudziestką to znów wy-
prawa w świat kina nieoczywi-
stego, poszukującego, wizjoner-
skiego. W programie m.in. szeroki 
przegląd kina azjatyckiego oraz 
tego wychodzącego spod kamer 
utalentowanych reżyserek, a co 
w nazwiskach? Terayama, Serra, 
Assayas, Polak, Ozon i dużo, dużo 
więcej. Filmowa uczta w pięknym, 
szczególnie latem, Wrocławiu.

Audioriver 2019, 
26-28 lipca, Płock
Ulubiona przez mieszkań-
ców stolicy wyjazdowa im-

preza plenerowa nie zawodzi 
i tym razem. Na płockiej plaży 
znowu zameldują się tłumy lu-
dzi żądnych tanecznych ryt-
mów, a oferta Audioriver nie 
powinna ich rozczarować. 
Live’y Jona Hopkinsa czy Mo-
deselektor, a do tego zatrzę-
sienie obiecujących DJ-setów: 

Courtesy, Blawan, Park Hye Jin, 
David August czy The Black 
Madonna nie zwykli grać ich 
na niskim poziomie.

Fest Festival, 
23-24 sierpnia, 
Park Śląski, Chorzów

Bogata oferta festiwalowa Gór-
nego Śląska została w tym roku 
wzmocniona kolejną pozycją, 
która od razu wygląda na re-
alną alternatywę dla starszych 
sióstr. Kiedy spojrzy się na line-
-up, to naprawdę trudno uwie-
rzyć, że to dopiero debiut. Wu-
-Tang Clan w (aktywnym) kom-
plecie, Metronomy, DJ-set 
od Disclosure, Jaden Smith, 
Rejjie Snow i inne zagraniczne 
gwiazdy, a do tego czołówka 
polskiej sceny. Dodatkowo kusi 
festiwalowa przestrzeń – Park 

Śląski to naprawdę wyjątkowe 
miejsce.

Salt Wave Festival, 
23-24 sierpnia, 
Lotnisko, Jastarnia/Hel

Jeśli ktoś nie załapał się na 
Open’era, a ciągle marzy mu się 
festiwal nad Bałtykiem, to ma 
kolejną okazję. Salt Wave Fe-
stival to nowa rzecz, która ma 
szansę stanowić ładną klamrę 
koncertowego lata. W line-upie 
dominują polscy wykonawcy jak 
PRO8L3M czy Fisz Emade Two-
rzywo, ale nie brakuje też zagra-
nicznych gwiazd – w tym uwiel-
bianego u nas projektu The Ci-
nematic Orchestra.

16. Festiwal 
Warszawa Singera, 
24 sierpnia-1 września, 
różne miejsca w Warszawie

Warszawa Singera od lat próbuje 
połączyć kilka światów, ignoru-
jąc podziały i pokazując, że sto-

lica z jej bogatą historią należy do 
każdego w takim samym stop-
niu. Jedno z jej najbardziej dy-
namicznych wydarzeń kultural-
nych wraca z kolejną edycją. Jazz, 
pop, kabaretowe rewie, teatr, li-
teratura, sztuki wizualne, histo-
ria i tradycja Żydów, Polski, War-
szawy – wszystko to znajdziecie 
w festiwalowych przestrzeniach 
na przełomie sierpnia i września.

Up To Date Festival 2019: 
X Edycja, 5-8 września, 
Stadion Miejski, Białystok

Druga po Audioriver wybitnie 
taneczna propozycja, również 
połączona z weekendowym 
wypadem poza Warszawę. 
W Białymstoku mamy jednak 
więcej eksperymentu i mniej 
oczywistych brzmień. Tu znaj-
dzie się miejsce zarówno dla 
acidów, post-clubu, IDM-u, jak 
i ambientu.

Courtesy

Wakacje za free!




