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Z okazji Światowego Dnia Szczura

wszystkim korposzczurom życzymy wytrwania i sukcesów.
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Pierwszy związek zawodowy w Mordorze
Według badań OECD zajmujemy 7. miejsce (na 38 państw) w niechlubnym rankingu najbardziej zapracowanych
społeczeństw. Średnio każdy z nas przepracowuje 1900 godzin rocznie (Czesi 1779, Norwegowie 1424, Francuzi 1482).
Narzekamy na nadgodziny, tempo pracy i niskie zarobki. Dlaczego tak jest? Może dlatego, że nie ma komu zadbać
o nasze interesy. A co powiecie na związek zawodowy?

Związki zawodowe to bardzo
ważny element rynku pracy. Niestety w Polsce brak gruntownej
wiedzy na ich temat, a za to jest
dużo stereotypów. Tymczasem
takie organizacje to nie tylko korzyści dla pracowników, ale również dla pracodawców. Dbając
o prawa pracowników, związki

wpływają na podwyższenie komfortu pracy i zadowolenie zatrudnionych, co przekłada się na efektywność i lojalność wobec firmy.
Niestety zdecydowana większość
pracodawców wciąż tego nie
wie, a związków boi się jak ognia.
A przecież nie ma się czego bać.
- Pracowałem w firmie zajmująREKLAMA

cej się telemarketingiem. Sprawa
dotyczyła różnicy między umową
zlecenie a umową o pracę. Spełnialiśmy wszystkie warunki jakie
opisywała umowa o pracę, a mieliśmy umowy zlecenia. Stwierdziłem, że warto się zorganizować i
upomnieć o swoje. Grupa mnie
poparła, jednak dzień po spotkaniu z współpracownikami dostałem wypowiedzenie. Powód:
słaba jakość pracy. Ostatecznie
zostałem przeniesiony do mniej
opłacalnego dla mnie projektu.
Po tygodniu zostałem wezwany na rozmowę z kierownikami
obu projektów. Usłyszałem, że
firma przeze mnie straciła (niska
jakość), ale że chce mi dać szansę
i zostanę przywrócony do pracy
(prawda jest taka, żewypracowywałem wtedy 25 proc. wyniku grupy). Warunek jest jeden:
wierność polityce firmy. Usłyszałem jeszcze, że jak się nie będę
wychylał, to dostanę stanowisko
team leadera. Po tym co usłyszałem, stwierdziłem, że nie ma co
się bawić w obronę interesu grupy i trzeba dbać tylko o siebie,
czyli zgodnie z ideą korporacji
– opowiada Szymon, który pracował w jednej z warszawskich

korporacji.
Takie zachowanie pracodawcy
jest przykładem działania bezprawnego. Przypomnijmy bowiem zapisy Ustawy o związkach
zawodowych: „Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy,
powołaną do reprezentowania
i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek
zawodowy jest niezależny w
swojej działalności statutowej od
pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
Organy państwowe, samorządu
terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo
wszystkie związki zawodowe.”

W Mordorze łamią
stereotypy
Na szczęście nie wszyscy pracodawcy przejawiają tak negatywną postawę. Kilka miesięcy temu
w Mordorze powstał pierwszy
związek zawodowy. Powołali go
pracownicy firmy Nielsen. - Założenie związku zawodowego
nie wymaga zgody pracodawcy.
Nasz szef otrzymał pisemną informację, że związek został zare-

Założyciele związku zawodowego
z Mordoru zdają sobie sprawę, że
zdecydowanie gorzej wypadamy
na tle zachodnich państw Europy,
gdzie relacje pomiędzy pracodawcą a
związkami są traktowane na poziomie
partnerskim.
jestrowany. Podpisaliśmy z nim
porozumienie, w którym określiliśmy zasady współpracy oraz
działalności na terenie firmy. W
naszej firmie istnieje wiele różnych organizacji pracowniczych,
szefostwo deklaruje otwartość i
chęć współpracy z nami. Spotykamy się regularnie, aby rozmawiać o sprawach pracowniczych
i wypracowywać optymalne
rozwiązania – tłumaczy Monika
Sobiech, przewodnicząca Komisji
Międzyzakładowej.
Założyciele związku zawodowego z Mordoru zdają sobie sprawę,
że zdecydowanie gorzej wypa-

damy na tle zachodnich państw
Europy, gdzie relacje pomiędzy
pracodawcą a związkami są traktowane na poziomie partnerskim. To co jest najważniejsze,
według założycieli związków
Nielsen, to uświadamianie ludzi,
że dobrze prowadzone związki
zawodowe to korzyść zarówno
dla pracowników, jak i samych
pracodawców.
- Rzeczywiście w Polsce związki
zawodowe kojarzą się głownie
z burzliwymi czasami transformacji ustrojowej. Tymczasem w
innych krajach, takich jak Francja,
Niemcy czy kraje skandynawskie,
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Pytany, dlaczego
nigdy nie wniósł do sądu
sprawy o mobbing, Robert
odpowiada wprost:
-Bo nie chce mi się paprać
w szambie.

są one naturalnym elementem
każdej organizacji. W Polsce to
trochę temat tabu. Pracodawcy
często nie są świadomi korzyści
płynących z działalności związków, a to powoduje, że pracownicy też niechętnie do nas
przystępują. Codziennie musimy walczyć ze stereotypem, że
związek jest „pasożytem”. Przy
dobrej współpracy z władzami
firmy, związek może skutecznie
przyczynić się do podniesienia lojalności pracowników, co
może być szczególnie istotne
zwłaszcza w branżach cechujących się wysoką rotacją kadr
– dodaje Joanna Ściborowska,
pełniąca funkcje skarbnika w organizacji.
Skoro powołali związek zawodowy - to na pewno musiało się u
nich w firmie źle dziać! Kto tak
pomyślał? Jak się okazuje było
odwrotnie. -Nie zdecydowałyśmy się na założenie związku zawodowego, bo źle nam się pracuje, ale po to, aby pracowało
nam się lepiej – wyjaśnia Monika
Sobiech. Dzięki ich działaniom
nawet szeregowy pracownik ma
wpływ na to, co dzieje się w firmie i jej otoczeniu, na czym korzysta też pracodawca.
Członkiem związku może być
każdy pracownik firmy Nielsen,
bez względu na staż pracy, czy
zajmowane stanowisko. Wystarczy złożyć deklarację członkostwa i regularnie opłacać skład-

ki w symbolicznej wysokości.
Część tych pieniędzy jest przekazywana m.in. na opiekę prawną, wsparcie prawne podczas
negocjacji Regulaminu Pracy
czy Regulaminu Wynagradzania. Pozostała część pozostaje
do dyspozycji całej organizacji
i przeznaczana jest m.in. na organizację spotkań i integrację
członków związku oraz na zapomogi dla najbardziej potrzebujących. Obecnie związek ma
46 członków, a liczba ta rośnie.
Wzorem, do którego dąży związek zawodowy Nielsen, jest firma Volkswagen Polska, w której
ponad 90 proc. pracowników
należy do związku zawodowego.

Co mi da związek
zawodowy?
Zastanawiacie się co konkretnie
może zyskać pracownik, włączając się do związku zawodowego? - Członkostwo w organizacji
związkowej stanowi pewnego
rodzaju ubezpieczenie, gdyż
pracodawca nie może zwolnić,
czy zmienić warunków pracy i
płacy pracownika bez konsultacji z organizacją związkową.
W przypadku ewentualnych
problemów, taki pracownik ma
dodatkowe wsparcie od nas i
współpracujących z nami radców prawnych – mówi Małgorzata Girtler, pełniąca funkcję
sekretarza związku.

- Ponadto jesteśmy w trakcie negocjacji z jedną kancelarią prawniczą zakupu kart ubezpieczenia
prawnego dla naszych członków. Posiadanie takiej karty
umożliwi każdemu korzystanie z
porad prawnych (różne dziedziny prawa) 24 godziny na dobę
i 7 dni w tygodniu. Dodatkowo,
przy okazji negocjacji Regulaminu Pracy dużo czasu spędziliśmy
analizując zapisy Kodeksu Pracy
oraz Orzeczenia Sądu Najwyższego i uświadomiliśmy sobie,
jak wielu pracowników nie zna
swoich praw pracowniczych, np.
co do tego jakie przerwy w pracy nam przysługują, czy jak wg
obowiązującego prawa powinna się odbywać praca w godzinach nadliczbowych. W naszej
działalności chcemy uświadamiać pracowników w zakresie
praw i obowiązków pracowniczych – dodaje Monika Sobiech,
przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej.

A jak jest w Europie?
Zdecydowanie lepiej mają się
związki zawodowe na Zachodzie. Przykładowo, w Wielkiej
Brytanii kiedy podpisuje się
umowę o pracę, przyszły pracodawca informuje, czy w danej
firmie są związki zawodowe. Jeśli nie, to możemy zgłosić się do
Trades Union Congress (Kongresu Związków Zawodowych). TUC
reprezentuje blisko 6 milionów

pracowników, których zrzesza
w 54 związkach zawodowych
z różnych branż. Miesięczna
składka członkowska to koszt
około 8-20£ miesięcznie. Związek dba o prawa pracowników,
służy radą prawną w razie potrzeby, a nawet oferuje ubezpieczenie.
- Pracuję w transporcie. Jestem
w związkach ponad rok. Z doświadczenia swojego i znajomych mogę powiedzieć, że
związki działają bardzo dobrze
i pomagają. Dzięki ich opiece
pracodawca nie może mnie
zwolnić z byle powodu zaraz
po okresie próbnym, co jest
bardzo częstym zjawiskiem w

Polsce. Płacę 13£ miesięcznie
i zawsze mogę zadzwonić po
poradę i to nie tylko w moim
imieniu, ale również innej osoby, która pracuje w tej samej
firmie – mówi Krzysztof, który
pracuje w Wielkiej Brytanii już
ponad 10 lat.
W Niemczech związki zawodowe działają dla całych branż lub
firm. Do tego mają tzw. rady
zakładowe (Betriebsräte), które
są wybierane przez pracowników. Związkowcy mają prawo
głosu nawet w zarządach spółek (tzw. Aufsichtsrat). Poza tym
na poziomie państwowym istnieje DGB (Deutsche Gewerkschaftsbund), która zrzesza

związki w Niemczech. W Szwecji działa Szwedzka Konfederacja Związków Zawodowych
(Landsorganisationen,
LO),
w której jest blisko 2 miliony
członków (ponad jedna piąta
ludności kraju). W Finlandii Centralna Organizacja Fińskich
Związków Zawodowych (SAK).
Należy do niej co piąty obywatel kraju. Poza nią jest jeszcze:
Fińska Konfederacja Pracowników Najemnych (STTK) oraz
Konfederacja Związków Zawodowych dla Pracowników Akademickich w Finlandii (AKAVA).

Marta Wujek
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Robert Rojczyk: Lubię pracować, lubię żyć
Odszedłeś z korporacji, w której
w ciągu trzech lat awansowałeś
z grafika na dyrektora zarządzającego agencją interaktywną. Po
takim sukcesie? Dlaczego?
Miałem szczęście pracować w firmie, która swego czasu była wylęgarnią talentów na rynek mediowy.
Zatrudniała ludzi bez doświadczenia lub z niewielkim doświadczeniem i w ciągu kilku lat czyniła z
nich osoby, które zaczynały się
liczyć w tym środowisku i były wychwytywane przez innych rynkowych graczy.
Korporacja z dobrym podejściem
do ludzi?
Tak, do pewnego momentu była to
korpo z ludzką twarzą. Jeśli wkładałeś dużo pracy w swój rozwój, pod
ich skrzydłami mogłeś rozkwitać
i piąć po szczeblach kariery. Osobiście tam właśnie uświadomiłem
sobie, co jest moją mocną stroną i
to ukierunkowało moją ścieżkę rozwoju.
Czyli?
Przez wiele lat zajmowałem się graREKLAMA

fiką. Bardzo lubiłem to zajęcie, ale
z czasem zobaczyłem, że nigdy nie
będę w tej dziedzinie najlepszy, bo
przychodzą do firmy młodzi-zdolni,
którzy są o wiele bardziej utalentowani ode mnie. Dowiedziałem się
za to, że mam umiejętności komunikacyjne i zdolność budowania
dobrych, długoterminowych relacji
biznesowych. I temu się oddałem.
Ale z firmy odszedłeś?
Bo zmienił się właściciel, zmieniła
polityka i warunki jakie mi zaproponowano, były dla mnie nie do
przyjęcia. Odchodząc musiałem
działać szybko. Pielęgnować nabyte umiejętności, wykorzystać kontakty, jakie w tym czasie udało mi
się nawiązać. Znalazłem wspólnika,
który też zdecydował się porzucić
wtedy intratną posadę w korpo i
założyliśmy własną agencję Media
Mocni, która obecnie po rebrandingu nazywa się More N’ More.
W świecie medialnym nie tak
łatwo utrzymać się na rynku, jak
wam się to udało?
Zainwestowaliśmy
wszystkie

nasze oszczędności, więc na początku nie starczało na paliwo
(śmiech). Ale faktycznie dość
szybko udało nam się uzyskać
płynność finansową. Myślę, że to
właśnie dzięki stawianiu na długofalowość relacji, na troskę o
klienta, a nie skupianiu się na złotych strzałach, jakie w korporacji
wymuszają targety. Z nami wielu
klientów jest już pięć, sześć lat i
nadal chcą korzystać z naszych
usług. To świadczy, że są zadowoleni z jakości jaką otrzymują i z relacji jakie wspólnie tworzymy.
Zawsze miałeś takie znakomite
zdolności komunikacyjne?
Hmm, chyba nie. I chyba nie mogę
uogólniać tej cechy na wszystkie
relacje. Bo na przykład w życiu
prywatnym jestem bardzo zero-jedynkowy. Natomiast w biznesie
pozwalam sobie na większą elastyczność. Ale relacje biznesowe
mają też inny charakter. Na stopie
prywatnej nie toleruję głupoty,
uważam, że ta jest zwyczajnie niebezpieczna. Ale we współpracy
biznesowej jestem dużo bardziej

wyrozumiały, bo nie
chodzi tu o ocenę
klienta, ale o potrzeby z jakimi ten przychodzi i jakie ja, jako
usługodawca, mam
zaspokoić.
Pochodzisz z małego
miasteczka.
Z tego co wiem, w
domu nigdy wam się
nie przelewało. Dziś
przed twoją firmą
stoi porsche, w biurze ducati 1199 panigale, masz narzeczoną top modelkę
i zdjęcia w mediach
społecznościowych,
pod którymi dziewczyny piszą: „najlepsze ciacho w
mieście”. Jak ci się to udało?
Nie wiem. Byłem jedynakiem,
więc w zasadzie o wszystko musiałem troszczyć się sam. Mama
pracowała jako nauczycielka, ojca
praktycznie nie znałem. Od dziecka więc wiedziałem, że jeśli chcę
coś osiągnąć, mieć pieniądze, to
muszę na to zapracować, bo nikt
mi tego nie da, a jeszcze przydałoby się również pomóc bliskim.
Pierwsze pieniądze zarobiłem
dzięki mojemu przyjacielowi,
chłopakowi z blokowiska, jakim i
ja byłem. Kumplowaliśmy się i zawsze wyciągałem od niego papierosy. Aż pewnego razu powiedział:
„Koniec, sam sobie zarób na fajki”.
A że był programistą, zaczął mnie
wprowadzać w ten świat. Uczyłem
się szybko i po kilku miesiącach
wspólnie robiliśmy już zlecenie
dla Leo Burnetta. A potem były
kolejne, i kolejne firmy, dla których
pracowałem, aż w końcu korporacja oraz własny biznes.
Jak patrzę na twoją kreację w
mediach
społecznościowych
mam wrażenie, że luksus (drogie samochody, świetne ciuchy)
to dla ciebie ważny aspekt.
Mam narzeczoną modelkę, muszę
trzymać poziom, nie mogę przy
niej chodzić w wytartym t-shircie
(śmiech). Ale tak na poważnie, to
mam świra na punkcie samochodów i motocykli. To moje hobby,
a pieniądze pozwalają mi je realizować. Pamiętam, że jak zrobiłem
prawo jazdy, poczułem, że mam
moc. Od razu kupiłem wtedy swój
pierwszy samochód golf II 1,8 GTI
za całe 4 tys. zł i ze szczęścia przespałem w nim na parkingu pod
blokiem dwie noce. Samochód był
dla mnie synonimem wolności,
niezależności i do dziś jest miejscem, w którym najlepiej odpoczywam. A motocykl dodatkowo

daje jeszcze euforyczny poziom
adrenaliny. Uwielbiam to.
Chcesz powiedzieć, że nie zależy ci na luksusie i odpowiedniej
kreacji?
Chcę powiedzieć, że luksus jest
przyjemny, ale nie jest najważniejszy. Najważniejsi są bliscy,
rodzina. Luksus to coś, co możesz
mieć za pieniądze. Ja lubię pieniądze, dlatego ciężko pracuję, by je
mieć, ale one są po to, by uszczęśliwiać bliskich, by zapewnić im
bezpieczeństwo i w końcu, by
realizować swoje marzenia. Nie
są one wartością same w sobie. A
co mediów społecznościowych, to
dają dziś one znakomitą okazję do
kreowania swojego wizerunku, ale
co ważniejsze, do tworzenia relacji. Z pewnością wykorzystujemy
to. Choć niektórzy, gdy spojrzą
na moje zdjęcia, gdzie prezentuję
wszystkie swoje tatuaże, pewnie
jękną: „Ale z niego prezes”.
Skąd taka dojrzałość w myśleniu o pieniądzach? Niektórym
szybko zamieniają one mózgi w
sodówkę.
Ja cały czas dojrzewam. To nie jest
tak, że już wszystko wiem i nie popełniam błędów. Ale rozsądku w
podejściu do pieniędzy nauczyła
mnie właśnie Anita, moja narzeczona. Ona też jest dziewczyną z
blokowiska, w jej domu rodzinnym na Śląsku również nigdy się
nie przelewało. Zaczęła pracować
w wieku 15 lat, i to ciężko. Jeśli
ktoś uważa, że praca modelki jest
lekka, to zachęcam go do zrobienia 12-godzinnej sesji foto, w
której musi się przebrać 100-150
razy, kilkukrotnie zmienić makijaż,
fryzurę i pozować wciąż z tą samą
świeżością, entuzjazmem, uśmiechem, wtedy pogadamy. Anita
potrafi właściwie docenić pieniądze, a w domu nauczyła się, że
nie można ich trwonić. I tego uczy

mnie. Pieniądze są ważne, to wiemy, ale dziś już nie czuję potrzeby
ich wydawania, otaczania się rzeczami. Zamiast biegania po sklepach, wolimy spędzać czas razem,
chodzić na spacery z psem, wspólnie coś ugotować. To jest istotne.
A jeśli tych pieniędzy zabraknie?
Dlatego jak się zarobi swoje pierwsze konkretne pieniądze, trzeba
poświęcić je na dywersyfikację
portfela. Trzeba mieć coś w zanadrzu. Żaden biznes nie trwa wiecznie. Dobra passa raz jest, raz jej nie
ma, a nieszczęścia lubią chodzić
parami. Więc jak już masz pieniądze, to moim zdaniem nie warto
szastać nimi na lewo i prawo, czy
bezmyślnie inwestować, by mieć
więcej i więcej. Trzeba działać z
głową, bez chaotycznych, nerwowych ruchów. Z drugiej strony,
nie jesteś w stanie przewidzieć
wszystkiego. Myślę jednak, że
jak już raz człowiek z sukcesem
rozkręcił biznes, to i drugi raz też
będzie potrafił. Zwłaszcza jeśli ma
wokół siebie życzliwe mu osoby.
Ty przyjąłeś do swojej firmy osoby, którym własny biznes się nie
udał, dlaczego?
Bo nie wszystkim się udaje. To nie
zawsze zależy tylko od ciebie. Tu
dużą rolę odgrywa też szczęśliwy
traf. Oni mieli odwagę spróbować
i podnieść się mimo upadku. I to
chyba ważniejsze niż sukces, o
którym decyduje wiele niezależnych czynników. Poza tym z tymi
osobami już wcześniej pracowałem. W pewnym momencie chcieli
spróbować samodzielności. Nie
wyszło i wrócili. To też świadczy o
relacjach, jakie razem tworzymy.
To dla mnie zaszczyt, że chcieli
wrócić i dalej ze mną pracować.

Izabela Marczak
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BESTIARIUSZ SŁUŻEWIECKI:

Każdy zna jakiegoś
Forresta Gumpa
Parafrazując słynne słowa Forresta Gumpa można powiedzieć:
praca w korporacji jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie
wiesz na kogo w niej trafisz. Na pierwszy rzut oka, my - bestie
Mordoru, jesteśmy zbudowani podobnie. Tak samo jest z
czekoladkami. Istotnie różni je nadzienie, tak jak nas wnętrze.
Bohater filmu Roberta Zemeckisa wiedział co mówi, przeżył
tak wiele, że czasem mogłoby się wydawać, że taka biografia
możliwa jest tylko w filmie, a tymczasem…
W moim biurowym żywocie udało
mi się natknąć na osobę, która zasługuje na miano firmowego Forresta Gumpa. Jest to istny NIESTWÓR,
gdyż jego istnienie najeżone jest
przez bezlik niestworzonych historii. Czasami trudno uwierzyć,
że jedna osoba może przeżyć tak
wiele. To niemal podejrzane, że
praktycznie każdy temat rozmowy
budzi w nim wspomnienia niesamowitej przygody, którą przeżył. Ile
razy można otrzeć się o śmierć lub
kalectwo? Ile słynnych osobistości
można spotkać na swojej drodze?
Ile można mieć zawodów i zajęć
w przeszłości? Ile razy lądować w
areszcie i być bez winy? Wpływać
pośrednio na los kraju? W przypadku NIESTWORA nawet podróż z
pracy do domu wiąże się z ciekawą
anegdotą.

Każdy ma takiego NIESTWORA, na
jakiego trafi. Mój na przykład, brał
udział w obalaniu komunizmu,
grał w piłkę z jednym z czołowych
piłkarzy na świecie, był -prawie- założycielem jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w
Polsce.
Z tym obalaniem poprzedniego
systemu było tak: W latach osiemdziesiątych wracał wieczorem piechotą do domu. Na jego drodze stał
śmietnik ustawiony w taki sposób,
że blokował cały chodnik. Omijając
go, zmuszony był wejść na jezdnię,
którą akurat przejeżdżał radiowóz.
Ledwo udało się uniknąć potrącenia, jednak nie obyło się bez aresztowania. Milicjanci podobno jechali
na akcję związaną z rozpracowywaniem ówczesnej opozycji. „Kto wie
jakie były polityczne konsekwencje

mojego wybryku?” – pyta z niekrytą dumą mój NIESTWÓR.
Inna historia opowiada o tym, jak
NIESTWÓR na wakacjach w egzotycznym kraju, nieopodal hotelu, w
którym się zatrzymał, dla rozrywki
grał z tubylcami w piłkę. Akurat
tak się stało, że obok przechodziła
sława światowego futbolu. Trudno
uwierzyć, ale mowa tu o zawsze
perfekcyjnie ufryzowanym piłkarzu
ze ścisłej czołówki. Nasz bohater,
fan piłki nożnej, nie mając nic do
stracenia, zapytał, czy znany piłkarz
dołączy do gry. Po chwili jedna z
drużyn miała wśród swoich zawodników wielką gwiazdę i nie mniejszą przewagę na boisku. Kto by nie
chciał mieć taki fart?
Kto by nie chciał być współzałożycielem jednego z kultowych, rockowych polskich zespołów? Było to
na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.
Chłopak z innej klasy podszedł do
mojego NIESTWORA i zaproponował mu założenie zespołu. Nasz
bohater odmówił, tłumacząc się
brakiem czasu. Teraz może podziwiać, święcącego triumfy, swojego
licealnego kolegę w telewizji i na

koncertach. W tej opowieści nie
wyczułem nawet odrobiny żalu
NIESTWORA do samego siebie czy
losu. W pełni cieszy się cudzym
szczęściem i swoim niedoszłym
wkładem w historię polskiej estrady.
To tylko kilka przykładów. Tego
rodzaju
opowiadań słyszałem
znacznie więcej i są one nierzadko
przywoływane i powtarzane przez
innych na firmowych korytarzach.
Wspominane niczym korpolegendy, które doskonale sprawdzają się
jako przerywnik w ciągu dnia pracy, by zrelaksować się i odetchnąć
między niezliczonymi służbowymi
zadaniami.
Biografia NIESTWORA prawdziwa

czy nie, jest urocza i arcyciekawa. Potrafi wzbudzić ekscytację,
śmiech, zdziwienie, a nawet płacz
oraz oburzenie. Jego postać w
wyobraźni tworzy wizerunek tego,
który wszędzie był, wszystko widział i każdego zna. Czy mamy
powody, by mu nie wierzyć? Nawet jeśli tak, to czy dobra historia
zawsze musi być prawdziwa? Ważne, żeby była ciekawa, powodowała w słuchaczu emocje, działała
na wyobraźnię. Tak czy inaczej, ja
swojemu NIESTWOROWI wierzę i
zawsze z chęcią wysłuchuję relacji z
jego kolejnych przygód. Obawiam
się tylko, że pewnego dnia, niczym
Forrest Gump postanowi, tak bez
przyczyny, trochę pobiegać. Po-

biegnie do końca Domaniewskiej,
a kiedy tam dotrze, pomyśli, że
pobiegnie na koniec Warszawy, a
potem, bez żadnego powodu ruszy dalej.
Spotykając NIESTWORA na swojej
drodze trzeba zachować ostrożność. Zbyt duża otwartość na
jego opowieści może skutkować
przedawkowaniem. Tak jak ze
wspomnianymi
czekoladkami:
lepiej je jeść powoli i z umiarem,
dozować sobie przyjemność i rozkoszować różnorodnością smaków.
Dobrze też wiedzieć, gdzie są, by
móc w każdej chwili sięgnąć po nie
i osłodzić sobie życie.

Bestiariusz Służewiecki
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MORDOR NEWS
Czy płacić za parkowanie na Służewcu?

Nie każdy zaparkuje na Służewcu.
Autorzy studium komunikacyjnego, przygotowanego na zlecenie
miasta wskazują na to, co każdy
podskórnie czuje od dawna: miejsc
parkingowych zawsze będzie mniej
niż samochodów. Czy zarządzać
więc tym co jest, wprowadzając
strefę płatnego parkowania?
Na Służewcu jest 4,5 tys. miejsc
parkingowych, nie licząc tych w
podziemiach budynków. To nie
tylko oznaczone i opisane farbą
koperty, ale każde legalne miejsce,
gdzie można zostawić samochód.
Mimo to i tak ok. 25 proc. aut
parkuje tam nielegalnie. Widać to
codziennie. Są pozostawiane na
chodniku, trawniku czy upchnięte
przy drzewie.
Policzyli to badacze z WYG International, firmy, która na zlecenie
miasta opublikowała na początku
lutego studium komunikacyjne
Służewca . Podzielili „Mordor” na 20
stref i odwiedzali je przez dwa tygodnie o różnych porach dnia: o 7, 10,
między 11.30 a 13.30 oraz między
15 a 18. Dokument, opisujący
istniejący stan dróg i komunikacji,
wskazujący najkorzystniejsze dla
dzielnicy kierunki rozwoju, omawia
również kwestię parkowania.
Na Służewcu pracuje ponad 80 tys.
osób. Połowa dojeżdża do pracy
komunikacją miejską, ale i tak nie
da się tu zaspokoić parkingowego
popytu. Trzeba zarządzać tym co
jest i przede wszystkim wymuszać
większą rotację miejsc postojowych. Tak, by z jednego miejsca
korzystało wielu kierowców. Dziś
jednym miejscem parkingowym
średnio dzielą się dwa, rzadziej trzy
auta dziennie. W biurowych częściach Służewca parkowanie trwa
zwykle 6 godzin i dłużej.
Jak rozwiązać ten węzeł gordyjski? Można urzędowo ograniczyć
czas parkowania, ale oznacza to
konieczność ustawienia znaków i
zatrudnienia kontrolerów. Drugim
pomysłem jest rozciągnięcie na
Służewiec warszawskiej Strefy
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, która - wbrew powszechnym
opiniom - nie służy miastu do
nabijania kabzy, ale głównie do
zarządzania parkowaniem. W tej
dzielnicy to jednak kłopotliwe.
- Jan Stereo

www.glosmordoru.pl

Młodzi bogowie
hazardu
Bartek – magisterka z makroekonomii obroniona na piątkę
z wyróżnieniem, praca znaleziona po trzech dniach po
otrzymaniu dyplomu, wysokie stanowisko menedżerskie
uzyskane w niecałe dwa lata; obowiązkowy, koleżeński, z
poczuciem humoru. Michał – urodzony mistrz PR-u, start
w dobrze płatnej agencji reklamowej już na trzecim roku
studiów, zawsze kompetentny, zawsze kreatywny, zawsze
w dobrym humorze. Obaj młodzi, zdolni i w totalnej
rozsypce – właśnie spotykają się na szybkim dymku tuż
przed grupowymi zajęciami w stołecznym ośrodku terapii
uzależnień.
Tacy młodzi bogowie, jakich na
świecie wielu. Dobry staż w korpo,
dobry staż w zestresowaniu i nudzie, a kasa jeszcze lepsza, i trzeba
ją na coś wydać, jakoś adekwatnie „zainwestować”, póki jeszcze
wiek, finanse i pozycja pozwalają,
więc z pomocą przychodzi jak najbardziej adekwatny hazard.
Bartek swoja przygodę z hazardem zaczął wręcz widowiskowo.
Niecałe dwa lata temu, po jednej
z firmowych imprez, dwaj koledzy
z pracy zaproponowali wypad do
klubu ze striptizem. Bartek miał
wtedy narzeczoną, więc próbował jakoś zmienić plany swoich
kumpli na coś bardziej „grzecznego”, a przy tym nie wyjść na
sztywniaka. Akurat na drodze
stanął mu pub, w którym jeszcze
za czasów studenckich grywał
w karty. Bo zawsze się tam grało,
przy środkowym stoliku w palarni
– popołudniami starsi mężczyźni, a wieczorami i nocami młodsi
spadkobiercy tej tradycji. Właściciel lokalu też sam grywał, więc
przymykał oko nawet, gdy na stół
wchodziły większe pieniądze.
Podczas tamtego wieczoru Bartek poszedł tam po raz pierwszy

od pięciu lat. Na miejscu był jego
stary znajomy, który wkręcił jego
kumpli do kolejnej partyjki. Niestety podpici koledzy przegrali, i
to czterysta złotych, a winą za tę
porażkę został obaczony Bartek.
Ostatecznie jeden z oburzonych
kolegów dał mu ultimatum: jeśli
uda mu się wygrać i odegrać przynajmniej połowę straconej kwoty,
to kulturalnie impreza przynosi
się do innego pobliskiego baru;
natomiast jeśli przegra, to zmieniają lokal na klub ze striptizem, a
tam cały rachunek opłaca Bartek.
Był bliski wygranej, lecz ostatecznie zabrakło szczęścia. Wkurzył
się, lecz był również niesamowicie
podniecony. Ostatecznie wraz z
całą ekipą trafił do klubu ze striptizem.
I wszystko było dobrze, aż do
chwili, gdy narzeczona sprawdziła historię rachunków na jego
koncie, do którego mieli wspólny dostęp. Zatajenie informacji
o wydaniu trzech i pół tysiąca w
nocnym klubie nie świadczyło dobrze o przyszłym mężu i po długiej awanturze Bartek wyśpiewał
narzeczonej dokładnie wszystko,
co pamiętał. I już nie był narzeczonym. Teraz, gdy przyszło mu

doświadczać znacznie większej
porażki, powtórna wizyta w pubie
wydała mu się dobrym i uzasadnionym ruchem, sprawdzonym
eliksirem zapomnienia. Więc
zaczął tam chodzić. Raz, drugi,
trzeci. Później tak go wciągnęło,
że każde małe niepowodzenie
stawało się dla niego powodem
do spędzenia kilku godzin przy
stoliku. Po trzech miesiącach
nie potrzebował już specjalnych
okazji. Czasem przegrywał po
sto, czasem po dwieście złotych,
a czasem coś tam wygrywał.
Do kart nie miał szczęścia. Jednak
procesy w psychice gracza często
przebiegają tak, że kolejne porażki nakręcają go jeszcze bardziej,
emocje rosną, a racjonalne myślenie idzie w zapomnienie. Przez
pierwszy rok Bartek dość skutecznie godził pracę zawodową z hazardem. Gdy nadszedł dzień wypłaty, sporej wypłaty, mężczyzna
na początku płacił wszystkie zaległe rachunki, oddawał pożyczone
w poprzednim miesiącu pieniądze i z czystym sumieniem szedł
do stolika. Trwało to aż do chwili,
gdy po otrzymaniu wypłaty i zapłaceniu zaległych rachunków nie
było go już stać na nic. – Wtedy po
raz pierwszy zaciągnąłem kredyt –
mówi ze smutkiem Bartek. – Wiedziałem, że nie mam szczęścia, ale
pokusa była zbyt duża, a poza tym
nie miałem żadnej lepszej rozrywki. Wszyscy wokół wygrywali,
tylko nie ja i myślałem, że to musi
się w końcu zmienić. Cóż, nie minęło pół roku, a znów byłem bez
grosza, z komornikiem na karku

i długą listą dłużników. Wtedy za
namową matki udałem się pierwszy raz na terapię.
Hazard odrealnia. Do jednej z najgorszych sytuacji dochodzi, gdy
uzależnienie przychodzi nagle, w
chwili nagromadzenia się negatywnych emocji czy życiowych
niepowodzeń. Wtedy nierzadko
staje się on substytutem straconych osób, przedmiotów, relacji
itd. W przypadku Bartka, strata
została wypełniona niby niewinną grą w karty. Nie przepracował
„żałoby”, a brak wyrobionego dystansu do hazardu spowodował,
że młody mężczyzna zupełnie
zatracił się w nałogu. – Wszystko
wydawało się bezpieczne – zwierza się Bartek. – Zamknięty krąg
znajomych, określone zasady i
zawsze przyjacielskie uściski i pozytywne emocje po partyjce. Lecz
to tylko pozory.
Nasze społeczeństwo nie jest do
końca świadome zagrożeń, jakie
stanowią takie formy rozrywki
jak karty, zakłady czy totalizator,
a niestety hazard może stać się
nałogiem równie groźnym co
twarde narkotyki. Psychologia
definiuje „patologiczne granie”
jako: „nienormalne zachowanie
lub utratę kontroli nad popędami”
i zaleca osobom uzależnionym
kompleksową terapię.
Przypadek Michała nie jest aż
tak spektakularny jak Bartka. Bo
Michał grał w pokera od dziecka.
Zresztą grał jego dziadek, grał ojciec i starszy brat. Lecz wszyscy
wiedzieli, kiedy powiedzieć sobie
stop. Gdy Michał wyjechał na studia, odstawił karty. Były inne obowiązki, lepsze rozrywki. Jednak
gdy skończyła mu się umowa w
starej pracy i znalazł o wiele lepszą
w stolicy, sytuacja nieco się zmieniła. W Warszawie nie znał prawie
nikogo i by wypełnić wolny czas,

zaczął grać w pokera przez Internet. Pewnego dnia jego kolega z
pracy zobaczył, że Michał ma w
zakładkach popularną stronę z
internetowym pokerem. Po krótkiej rozmowie zaproponował mu
spotkanie z grupą znajomych, z
którymi co tydzień gra na pieniądze. Michał się nie wahał.
Spotkania odbywały się w apartamencie
kolegi.
Zazwyczaj
przychodziło kilka osób, czasami
kilkanaście. Była miła atmosfera,
leciał dobry jazz, pomieszczenia
wypełniały tumany papierosowego dymu, a na stole stały butelki
z porządną szkocką. – Wszystko
mi się bardzo podobało aż do momentu, w którym zacząłem przegrywać – mówi Michał. – Choć
wszyscy byli niby równi w grze,
to po jakimś czasie zauważyłem,
że istnieją grupki uprzywilejowanych graczy, którzy znali się dłużej
i na boku kręcili własne układy –
dodaje.
Zamknięte kręgi graczy to coraz
popularniejsza forma rozrywki.
Socjolodzy twierdzą, że dziś wielu mężczyzn, odpowiadając na
współczesny „kryzys męskości”,
stara się kultywować tradycyjnie męskie obyczaje sprzed dekad. I nie jest to tylko wyjście do
barbera, warzenie domowego
piwa czy wypady do klubów ze
striptizem, lecz również uczestnictwo w wydarzeniach na granicy prawa, jak np. walki psów,
wieczór z prostytutką czy hazard.
Mężczyźni leczący w ten sposób
kulturowe kompleksy, często łączą te „niebezpieczne” rozrywki
i pokerowym partyjkom towarzyszy pijaństwo oraz wizyty w
burdelu. U Michała było bardzie
grzecznie, pozornie. – Po pół roku
partyjka w poksa stała się rzeczą,
wokół której krążył cały mój świat
– stwierdza Michał. Bywałem tam
już regularnie co tydzień. Szło mi
naprawdę dobrze, aż w końcu
kolegom zaczęło to przeszkadzać
i zmówili się przeciwko mnie. Nie
myślałem racjonalnie, wpadłem w
tilt i z każdą przegraną stawiałem
coraz większe pieniądze, które
znów przegrywałem. Na jednym
ze spotkań, gdy już przegrałem
praktycznie wszystko, otwarcie
oskarżyłem kolegów o oszustwa.
Do tego doszedł alkohol, później
bijatyka, przyjazd policji i sprawa
w sądzie. Straciłem pieniądze, pracę i zdrowie. Mój adwokat polecił
mi wizytę w ośrodku psychoterapii, do którego chodzę od miesiąca. Nadal mnie ciągnie, ale wiem,
że nie jestem sam, przez miesiąc
poznałem tu kilkadziesiąt osób
uzależnionych od hazardu i z tego
co mówi mój psychoterapeuta,
wciąż nas przybywa.

Derek Barłowski
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Nowe foto potrzebne
na ASAP!
nak, jak pokazują badania, wcale
nie jest to takie proste. Ogromne
znaczenie mają szczegóły: pozycja
ciała, odpowiedni ubiór, dobry makijaż. Popularne selfie, niezależnie
od tego, jak dobre nam się wydaje,
nie zastąpi pracy profesjonalistów
i nie wzbudzi zaufania partnera,
przyszłego klienta czy kontrahenta.

bramazachodnia.pl

Przyszła wiosna, a z nią
nowe wyzwania. A gdyby
wraz z jej nadejściem zadbać o swój wizerunek?
Można zrobić to profesjonalnie, nawet nie opuszczając szklanych budynków Mordoru.
Pewnego dnia nasz mordorowy Gandalf pojawił się w Alejach
Jerozolimskich 92, przy znanej
każdemu korpoludkowi Bramie
Zachodniej. Szybko okazało się, że
korpoświat wciąż potrafi otwierać
przed nami kolejne magiczne krainy. Tym razem było to nowoczesne
studio fotograficzne, które w tym
biurowcu prowadzi Gabriel Bugajny wraz z zespołem Studia 69. To
oni zwrócili naszą uwagę na jakość
biznesowych zdjęć.
I tak powstał pomysł konkursu, w
którym wygraną była sesja w Studiu 69. Chcieliśmy pokazać czytelnikom różnicę pomiędzy standardowymi zdjęciami, które większość
z nas wykorzystuje w swoim życiu
zawodowym, a profesjonalną fotografią.
Upoluj fotkę
Konkursowy post umieszczony
na naszym profilu na Facebooku
pokazał, że pomysł był strzałem
w dziesiątkę. Bardzo trudno było
wybrać zwycięzców. „Zobaczcie
jakie mam zdjęcie, muszę mieć
inne!” – można było przeczytać w
jednym ze zgłoszeń, okraszonych
… fotką z „rąsi”. Ktoś inny napisał:
„Nowe zdjęcie pozwoli mi wyrwać

się z Mordoru”. Ostatecznie wybraliśmy 7 laureatów, na których czekał błysk fleszy, telewizyjny makijaż
i profesjonalne zdjęcia.
Metamorfoza przed obiektywem
– To była czysta przyjemność –
podsumowała po sesji swoje przeżycia Edyta Niegowska, jedna z
laureatek konkursu. – Chyba każda
kobieta czuje się wyjątkowo, gdy
siedzi przed lustrem i oddaje się w
ręce profesjonalnych wizażystów.
– Przed sesją dostaliśmy poradnik,
w co mamy się ubrać, by dobrze
wypaść przed obiektywem – dodała Sisi Lohman. - A efekt? Przerósł
moje najśmielsze oczekiwania.
„Kiedy zaopiekują się tobą prawdziwi specjaliści, naprawdę widać
różnicę. Doradzają, którą koszulę
założyć, w jakiej pozie wyglądasz
najkorzystniej, zwracają uwagę
na detale. Zauważą każdy kosmyk włosów, który zmienił swoje
położenie, każdy fałd bluzki, który ułożył się nie tak, jak trzeba.
Stwarzają atmosferę, dzięki której czujesz się pępkiem świata” –
mówi jedna z laureatek konkursu,
Katarzyna Mrówka.

Wiarygodność na firmowej www
– Dziś każde zdjęcie możemy zweryfikować opcją wyszukiwania obrazu Google, dlatego korzystanie
ze zdjęć stockowych na stronach
firmowych jest mocno ryzykowne.
Dzięki zdjęciom prawdziwych ludzi
budujemy zaufanie naszych Klientów. Po prostu jesteśmy wiarygodni
– podkreśla Monika Tadzik.
– Pracujemy zarówno z firmami, jak i
indywidualnymi osobami. Styl zdjęć
uzależniony jest od tego, kim dana
osoba jest z zawodu i jak firma chce
się pokazywać partnerom i klienKatarzyna
Mrówka
Nestle
Polska

Możesz zawojować rynek
Po co komu w Mordorze profesjonalne zdjęcia? Dzięki nim możemy
zawojować rynek. Nie tylko my,
jako indywidualne korpoludki, ale
też nasze firmy. Zdjęcia umieszczane na stronach www służą przede
wszystkim budowaniu wiarygodności danej osoby lub firmy. JedAnna
Radomska
Havas
Media
Group

Ewa Bogdaniuk
Solid Security

Nurek na wokandę
– Oto prosty przykład: zdjęcie człowieka w stroju nurka, z pełnym
akwalungiem, znajdzie uzasadnienie… na stronie szkoły nurkowania.
Jeśli jednak takiej samej fotografii
używa specjalista z branży finansowej lub prawnik, to może ona
działać zgoła odwrotnie; nie zachęci do kontaktu, raczej u przyszłego
klienta wywoła uśmiech zażenowania. Ludzie wciąż nie mają tej świadomości – ocenia Monika Tadzik ze
Studia 69.
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Pawel Bendor
AIB Grupa

Półprywatne fotografie nie zbudują wizerunku eksperta,
a zdjęcia zrobione na tle open space’a przez fotografa
z łapanki, nie stworzą wizerunku firmowego zespołu,
z którym chciałoby się współpracować.
tom. W start-up’ach musi być luz,
agencje interaktywne chcą być odbierane jako środowisko kreatywne,
w bankowości, branży prawniczej
stawia się na profesjonalizm i wizerunek eksperta. To można pokazać
na zdjęciach. Oczywiście, w każdym
przypadku personalizacja członków
zespołu jest bardzo ważna – mówi
Gabriel Bugajny - współwłaściciel
Studia 69.
Co działo się w Zakopanem,
zostaje w Zakopanem
– Zarówno headhunterzy, partnerzy biznesowi, jak i przyszły pracodawca, wyszukują o nas informacje
w Internecie. Często na portalach
typu LinkedIn lub GoldenLine, pracownicy zamieszczają swoje zdjęcia
z wycieczki do Zakopanego albo fotografię z imprezy studniówkowej.
Nie trzeba chyba przekonywać, że
nie jest to najlepszy sposób na budowanie wizerunku zawodowego
w sieci – przypomina Maciej Frontczak, konsultant biznesowy w firmie
konsultingowej AIB Grupa.
Inwestycja w profesjonalne zdjęcia to inwestycja w siebie, tak jak
w stomatologa, fryzjera, dobre
spa czy siłownię. Nawet najlepsza
fotografia sprzed 3-4 lat, nie oddaje tego, co człowiek prezentuje
sobą dzisiaj, bo przez te lata zmienił się świat, moda i my. Warto o
tym pamiętać, gdy przekazujemy
właśnie takie zdjęcie na firmową
stronę www.

Marta
Przychodzka
DQS Polska

Jakie są twoje fotki?
Teraz szybka weryfikacja: Jakie są
twoje fotki, które zamieszczasz na
LinkedInie lub na firmowej stronie? Profesjonalne i aktualne, czy
może niekoniecznie? A może w
ogóle nie masz zdjęcia, które budowałoby Twój wizerunek? Dziś
takie zdjęcie to już absolutne must
have.
– Każdy powinien je zrobić i zdecydować się na profesjonalną sesję fotograficzną - podsumowuje
Katarzyna Mrówka, która dzięki
wygranej w konkursie i sesji w
Studiu 69, ma portfolio gotowe na
podbój całego Mordoru.

Katarzyna Miłkowska

Zapraszamy
do naszego świata
Wejdź na stronę
studio69.company
Jeśli interesuje Cię zbudowanie
wiarygodnego wizerunku w
sieci, ściągnij 1. część poradnika
z naszej bazy wiedzy:
studio69.company/poradnik/

Studio 69 kim jesteśmy?
Swoją przygodę z fotografią rozpoczęliśmy w ubiegłym wieku. Ale
nie, nie jesteśmy dinozaurami!
Uwierzycie, że mamy za sobą
ponad 1300 wizerunkowych sesji
zdjęciowych? Od lat współpracujemy z największymi wydawnictwami prasowymi w Polsce,
publikując w najpoczytniejszych
tytułach. Mamy ogromne doświadczenie w pracy z gwiazdami
i ludźmi biznesu.
Kochamy robić zdjęcia i pokazywać je ludziom. W naszym
pasjonującym świecie wszystko
jest możliwe, a każdy dzień to
niezwykła przygoda. Nie boimy
się wyzwań i uwielbiamy spontaniczność. Tajemniczy dodatek
do każdej sesji to porcja dobrej
zabawy.

Chcesz zrobić zdjęcia sobie
lub swojemu zespołowi?
Zamów sesję do 21.04.2017,
a otrzymasz 20% rabatu.
Napisz:
mordor@studio69.company
lub zadzwoń: 665 629 251
i podaj hasło„MORDOR”
znajdziecie nas w Alejach
Jerozolimskich 92
Edyta Niegowska
PZU S.A.

Katarzyna
Bielińska
- Socialyse
Havas Media
Group
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Kręgosłup nie
lubi bezruchu
Siedzący tryb życia i nieprawidłowe, utrwalane latami postawy
ciała, stają się zabójcze dla naszego kręgosłupa. Jak pracować
i żyć, by ochronić się przed zwyrodnieniami ważnego narządu
ruchu? Co zrobić, gdy niekorzystne zmiany już nastąpiły? O tym
rozmawiamy z fizjoterapeutką i trenerką personalną Elżbietą
Furman.
Wiele godzin spędzamy w pracy
przy biurku z nosem wetkniętym w monitor komputera. Co
na to nasze kręgosłupy?
Elżbieta Furman: Nie lubią tego.
Kręgosłup to jedna z części naszego skomplikowanego aparatu
ruchu. Jak sama nazwa wskazuje,
wszystkie części, należące do narządu ruchu, stworzone są, aby się
ruszać, a nie pozostawać długo w
pozycji nieruchomej. Kiedy więc
zmuszamy kręgosłup do wielogodzinnego utrzymywania naszego
ciała w praktycznie jednym i zazwyczaj nieprawidłowym ustawieniu, w końcu zaczyna protestować.
Co to znaczy „nieprawidłowa pozycja” podczas siedzenia?
Rozmawiając z ludźmi, którzy praREKLAMA

cują w biurach, słyszę często, że
siedzą przy biurkach, na których
monitory mają ustawione na skos
w stosunku do linii środkowej ciała. To wymusza skręt głowy niewłaściwy dla prawidłowej postawy.
Dodatkowo często siedzimy na
byle jakich fotelach, za nisko lub za
wysoko. Nierzadko z nogą założoną na nogę. Operujemy myszką, a
nasze przedramiona nie mają prawidłowego podparcia, co z czasem
może skutkować przeciążeniem
mięśni prostujących nadgarstek
i tzw. zespołem łokcia tenisisty.
Wychodzimy z biura i przesiadamy
się do samochodu, dojeżdżając do
domów zalegamy na kanapie lub
w głębokim fotelu i przez kolejne
godziny pozostawiamy kręgosłup
w pozycjach zgięciowych.

Jak powinniśmy siedzieć?
W pozycji, która zachowa prawidłowe krzywizny kręgosłupa
- szczególnie ważne jest zachowanie tzw. lordozy lędźwiowej
(lekki wyprost), podparcie krzesła
nieznacznie pochylone w tył do
maks.110 stopni, z głową ustawioną nad klatką piersiową, brodą
cofniętą w tył i z nogami niesplątanymi przypadkowo pod biurkiem.
Wybierzmy taką wysokość fotela,
która pozwoli nam ustawić uda
równolegle do podłogi, a kolana
w zgięciu do około 90 stopni. Podpierajmy przedramiona na specjalnych podkładkach, zabezpieczających nasze nadgarstki przed
przeciążeniem. To szczególnie
ważne, gdy pracujemy myszką. Jeżeli tylko nam się uda znaleźć trochę miejsca na biurku, ustawiajmy
monitor na wprost naszej głowy
oraz na wysokości wzroku.
O rety, jakie to niewygodne!

No właśnie, niewygodne, bo przywykliśmy już do innych pozycji,
które - choć niekorzystne dla kręgosłupa - nasz mózg rejestruje
jako prawidłowe. Dlatego teraz na
każdą zmianę reagujemy dyskomfortem. Ale jak każdy nawyk, tak
i ten możemy modyfikować. Po
około trzech miesiącach ćwiczeń
i wcielania nowych zwyczajów,
powinniśmy wypracować sobie
umiejętność bardziej prawidłowego siedzenia.
A nie można jakoś prościej?
Przesiąść się na klęcznik albo
na piłkę w biurze, zaś w aucie na
maty koralikowe czy specjalne
poduszki na siedzenia?
Klęcznik czy piłka to dobre rozwiązanie, bo wymusza prostą postawę
i uaktywnia pracę niektórych zapomnianych przy siedzeniu w fotelu
mięśni. Ale muszę zaznaczyć, że w
sumie bez względu na to, na czym
siedzimy, możemy siedzieć źle lub
dobrze. Dlatego ważne jest, by nauczyć się siedzieć prawidłowo i tę
postawę praktykować. Wówczas
nawet zwykły fotel nam nie straszny. Podobnie w samochodzie. Poduszka lędźwiowa to bardzo dobra
rzecz, bo zmusza nas, by siedzieć
prosto. Co do maty z koralików, ta
służy raczej masażowi pewnych
odcinków ciała, a nie korekcie pozycji siedzącej.
A może jakieś proste ćwiczenia
w biurze?
Przede wszystkim zacznijmy od
wyczyszczenia swojego biurka.
Niech pozostaną na nim wyłącznie komputer i długopis. Wszystko
inne, np. coś do picia i jedzenia
albo drukarka czy fax, powinny
być jak najbardziej oddalone. Dlaczego? Żeby zmusić do ruchu.
Wstania, wyprostowania się, przeciągnięcia, zmiany postawy. Powinniśmy to robić przynajmniej raz
na godzinę. Ponieważ siedząc przy
biurku wciąż jesteśmy w pozycji
pochylonej, z głową wyciągniętą
do przodu i zwieszoną, z „zamkniętą” klatką piersiową, wysuniętymi
w przód barkami, miednicą w tyłopochyleniu, osłabiamy w ten sposób mięśnie brzucha i pośladków,
nadwyrężamy odcinek szyjny, źle
oddychamy i przeciążamy odcinek
lędźwiowy. Dlatego każde ćwiczenie, które usprawnia, wzmacnia,
bądź odciąża nadwątlone przy
takiej pozycji części naszego ciała,
będzie dobre.
Na przykład jakie?
W pozycji siedzącej, nawet nie
wstając od biurka, możemy wykonać kilka ćwiczeń np. służących
aktywizacji
mięśni głębokich
brzucha. Jest to możliwe poprzez
wciąganie pępka, wydłużanie i
wyciąganie kręgosłupa, jakbyśmy
chcieli czubkiem głowy dosięgnąć
sufitu, cofanie brody, krążenie

barkami w tył, skręty kręgosłupa
w lewo i prawo, ściskanie mięśni
pośladkowych, oddech przeponą
brzucha. Jeżeli znajdziemy w biurze wolną od mebli ścianę, ustawmy się tyłem do niej, ze stopami
w odległości 8-10 cm od ściany,
rozstawionymi na szerokość miednicy. Spróbujmy dotknąć do ściany
potylicą, tyłem klatki piersiowej i
kością krzyżową. W tej pozycji należy docisnąć odcinek lędźwiowy
kręgosłupa do ściany oraz wciągnąć brzuch. Wystarczy utrzymać
pozycję około 15 sekund i rozluźnić. Jeżeli to możliwe powtarzamy
około 3 do 5 razy.
A po powrocie do domu?
Najlepiej zastosować ćwiczenia
odciążające kręgosłup. Czyli położyć się w pozycji horyzontalnej, z
ugiętymi kolanami. Skręćmy je w
lewo i prawo, tak, by uruchomić
ruch rotacyjny kręgosłupa. Nie polecam po wielu godzinach siedzenia w jednej pozycji dodatkowego
nadwyrężania kręgosłupa np. podnoszeniem sztangi na siłowni czy
długimi spacerami, te zostawmy
sobie na wolne weekendy. Po długim dniu w pracy lepiej wybrać się
na basen albo ewentualnie na wizytę w klubie fitness na ćwiczenia
„zdrowy kręgosłup”.
A w nocy? Ma znaczenie na czym
śpimy?
Materac powinien być płaski,
gładki, bez przeszyć, jak to ma
czasami miejsce w rozkładanych
wersalkach. Powinien być dostosowany do naszej masy ciała, co nie
zawsze jest proste do wykonania,
bo gdy śpimy z partnerem, to on
ma zazwyczaj inną wagę niż my i
najprawdopodobniej potrzebuje

innego rodzaju materaca. Generalnie zasada jest taka, że im osoba
szczuplejsza, tym powinna mieć
bardziej miękki materac, a im cięższa, tym twardszy, żeby nie wpadać w niego jak w gąbkę. Gdy już
mamy problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa najlepiej zafundować sobie tzw. poduszkę szwedzką, odpowiednio wyprofilowaną,
która zapewni nam właściwą pozycję i odciążenie nadwyrężonej
części szkieletu.
Kiedy powinna nam się zapalić
czerwona lampka, oznaczająca
alarm i konieczność działania na
rzecz naszego kręgosłupa?
Pierwszym sygnałem, który wysyła
nam organizm to dyskomfort lub
lekki ból, wtedy powinniśmy pomyśleć o ćwiczeniach typu zdrowy kręgosłup w klubie fitness, o
których wcześniej wspominaliśmy.
Gdy dopadają nas nawracające
bóle karku, szyi, lędźwi, częste
migreny, ale nie są to bóle ostre,
wówczas warto udać się do fizjoterapeuty. On leczy ruchem, a to
zawsze lepsze niż faszerowanie się
proszkami. Ale gdy ból jest taki, że
ścina nas z nóg, albo gdy zauważamy u siebie drętwienia czy mrowienia palców lub bóle promieniujące
od kręgosłupa wzdłuż kończyn,
zaburzenia wzroku czy równowagi, to koniecznie musimy udać się
do lekarza, bo to sygnał zmian,
które najprawdopodobniej wymagają kompleksowego leczenia,
farmakoterapii, rehabilitacji, a być
może również operacji. Oczywiście
najlepiej starać się nie dopuścić do
takiego stanu, dlatego działajmy
profilaktycznie. I ruszajmy się.

Izabela Marczak
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Z perspektywy flancowanej
warszawianki
Jest taki moment, tuż po wejściu do tramwaju w mieście, które
nie jest twoim miastem, gdy nagle zdajesz sobie sprawę, że nie
masz pojęcia, jak skasować bilet. Nie dość, że ten bilet różni
się znacznie od tych, które kupujesz na co dzień, to w dodatku
kasownik zupełnie nie przypomina tego, z którego stale
korzystasz. Co wtedy robisz?
Proste – czytasz instrukcję: „bilet kasujemy paskiem do dołu”.
Gdzieś pomiędzy zastanawianiem
się, o który pasek chodzi (bo jak
na złość paski są dwa – po jednym z każdej strony), a tym czy
na pewno wsiadłaś z przyjaciółką
do dobrego tramwaju, wreszcie
podejmujesz decyzję i wkładasz
bilet paskiem, który uznałaś za odpowiedni - do dołu.
Zapobiegawczo pytasz jedną z
pasażerek, czy tramwaj dowiezie
cię na ulicę Domaniewską i wtedy
zdajesz sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy: że do tramwaju właśnie
wchodzą kontrolerzy. Tak właśnie
było w moim przypadku i nie muszę dodawać, że nie zrobiło to na
mnie żadnego wrażenia, przecież
miałam bilet i to w dodatku skasowany! Uśmiechnęłam się życzliwie

do Pana Kanara i pytając go, czy na
pewno wybrałam dobry tramwaj
(jako że wspomniana pasażerka
nie była tego pewna), podałam
mu swój bilet. Wtedy uświadomiłam
sobie
absurd sytuacji:
nikt nie był w
stanie udzielić mi
odpowiedzi na
pytanie, dokąd
właściwie jedzie
ten tramwaj!

wybrałam niewłaściwy pasek.
Wszystko skończyło się dobrze, bo
- o czym przekonuję się codziennie - w tym mieście ludzie są życzliwi i pomocni. Oczywiście musiałam wysiąść z tramwaju i po raz
kolejny odkryłam, jaką rolę pełnią
szczere kobiece łzy. Pamiętam, że
zakładając czarne okulary (kamuflujące widoczne jeszcze ślady słabości) powiedziałam do Magdy: to

jest miasto siły i walki, tutaj trzeba
być twardym i odważnym. I nie
wiem dlaczego, ale właśnie wtedy
po raz kolejny dotarło do mnie, że
to jest idealne miejsce dla mnie.
Tę historię przypomniałam sobie
kilka dniu temu, kiedy odwiedził
mnie znajomy z Katowic i powiedział, że na miejsce spotkania na
Nowym Świecie wolał dotrzeć

Na początku wszystko jest nieznane, obce. Chodzisz po ulicach,
które trochę znasz, ale z niczym ci
się nie kojarzą, odwiedzasz i zwiedzasz, ale robisz to jak zdezorientowany turysta. A potem jest ten
moment, kiedy już się przespacerowałeś i posmakowałeś klimat
tego miasta, jedynego w swoim
rodzaju i już dobrze wiesz! Wiesz,
gdzie w twojej okolicy kupić świe-

Co za komedia,
pomyślałam, ale
już po chwili komedia zamieniła
się w dramat,
bo Pan Kanar
zażądał moich
dokumentów!
Okazało się, że

Zmęczeni korpocodziennością?
Orkowie – do kodów!
Znów poniedziałek. Tramwaj w kierunku Mordoru wypchany
po brzegi. Tysiące maszerujących w tym samym tempie
korpoludków, którzy tak jak ty chcą podbić świat. I proszę
bardzo! Tylko czy nie lepiej robić to z perspektywy własnego
fotela, ciepłych kapciuszków i perfekcyjnego espresso w
ulubionej filiżance? Poznaj projekt Reaktor PWN. Już w 6
tygodni możesz zmienić swój zawód i wkroczyć dumnie do
świata IT.
Weź sprawy w swoje ręce!
Dzisiejszy świat, między innymi
dzięki nowoczesnym technologiom, coraz szerzej się przed nami

otwiera. Branża IT jest jedną z działek, która zdecydowanie pozwala na
rozwój w szalonym tempie. Co najważniejsze, bez uciążliwego korpo-

pieszo, bo za każdym razem ma
w Warszawie problem z biletami.
Chodzi może o pewien symbol,
ale historia, którą opowiedziałam,
świadczy o tym, jak bardzo to miasto jest niepoznane, niezrozumiane i może właśnie dlatego przez
tak wielu nielubiane i nieakceptowane? Nie wiem, ale myślę, że
z miastem jest jak z człowiekiem.
Trzeba je poznać, odkrywać każdego dnia po trochę. Z czasem
można je polubić i nagle zdać
sobie sprawę z tego, że wpadło
się po uszy! Że to jest już miłość.
Dwa i pół roku minęły od chwili
kiedy tramwaj szczęśliwie dowiózł
mnie na rozmowę kwalifikacyjną,
trzy dni później zamieszkałam w
Warszawie.

-style, wykańczających deadline’ów
i nadwrażliwego szefa z wiecznym
ASAP’em na końcu maili. Czy wiesz,
że zgodnie z przewidywaniami PMR
Research, w ciągu najbliższych pięciu lat polski rynek IT osiągnie wartość blisko 34 mld zł? Dobrze byłoby
móc wyciągnąć z tej kwoty chociaż
ułamek dla siebie. Jednym z projektów, który to umożliwia jest Reaktor
PWN.
Kojarzysz ideę boot campów? Są

to intensywne treningi w grupie i
przede wszystkim postawienie na
praktykę. Tym właśnie są kursy programowania Reaktor PWN. Jedni
mogą potraktować je jako alternatywę dla studiów podyplomowych,
inni jako szansę na całkowity zwrot
w karierze. Nieważne czy jesteś
humanistą , pianistą, czy technikiem - możesz zacząć uczyć się
programowania, tworzenia aplikacji
i stron internetowych. Co ważne,
praktyczne zajęcia od razu pozwalają stworzyć swoje portfolio i być
z nim gotowym na podbój rynku!
Taka alternatywa brzmi niezwykle
zachęcająco, bowiem według firmy
Hays Poland, wynagrodzenie programisty wynosi w Polsce powyżej
6000 zł brutto. – Współpracujemy
również z pracodawcami i firmami
rekrutacyjnymi. To ułatwia naszym
absolwentom rozpoczęcie stażu lub
pracy w branży IT – dodała Bożena
Jamka-Czyż, menadżer projektu.
Kobieca siła
– Z wykształcenia jestem humanistką. Z zamiłowania także. Coraz częściej dostrzegam jednak potrzebę
rozwoju w kierunku IT, bo bez tego
się po prostu w dzisiejszych czasach
nie da. Kiedy widzę ile zarabiają moi

koledzy, którzy się tym zajmują, żałuję, że sama nie mam większych
umiejętności. Poza tym, ich praca
jest bardziej elastyczna. Mają większą możliwość pracy zdalnej i to na
całym świecie – z niekrytym żalem
do szarej korpocodzienności zwierzyła się w rozmowie z nami Ula.
Dobra wiadomość jest taka, że boot
campy pozwalają na rozpoczęcie
nauki od zera. Nawet jeśli kompletnie nie miałeś / nie miałaś styczności
z programowaniem, możesz zacząć
swoją dobrą zmianę. Co więcej, jeśli
jesteś kobietą, stoi przed tobą jeszcze inne poważne zadanie – łam
stereotypy! Kobiety do kodów!
–Wśród programistów zarejestrowanych na portalu Praca.pl zaledwie 12,6 proc. to kobiety. Wszyscy
obserwujemy, że miejsc pracy w
sektorze IT z miesiąca na miesiąc
przybywa. Eksperci prognozują, że
trend ten utrzyma się jeszcze bardzo długo. Rozwój technologii i zjawisk, takich jak internet rzeczy, zdecydowanie temu sprzyjają – mówi
Aleksandra Wesołowska Specjalista
ds. Public Relations i Social Media
w Praca.pl. Szkoda byłoby nie wykorzystać takiej szansy. Tym bardziej,
że wezmą się za ciebie prawdziwi
profesjonaliści. Rada Programowa
Reaktora PWN złożona jest z wybitnych naukowców i specjalistów z
branży IT. – Korzystając z wieloletniego doświadczenia PWN wiemy,
jak nauczać programowania – dodała Bożena Jamka-Czyż.
Bo marzenia się realizuje!
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ży, chrupiący chleb, gdzie najlepiej
smakuje ci lampka wina białego, a
gdzie czerwonego, a gdy przechodzisz ulicą, macha do ciebie ulubiony sprzedawca kwiatów i daje
zniżkę na kolejny bukiet gladioli
spod Hali Mirowskiej. A potem
nieśpiesznie idziesz przez park do
ulubionej kawiarni, żeby poczytać
książkę i spotkać się z przyjaciółką.
Wtedy nie jesteś już turystą, jesteś
mieszkańcem! Wiecie co to znaczy
„flancowany”? Ja dowiedziałam
się przypadkiem. W gwarze warszawskiej na kogoś takiego jak ja
mówi się warszawiak flancowany,
czyli taki przesadzony na nowe
miejsce, taki, który nie pochodzi
stąd, ale kocha to miasto tak bardzo, że staje się jego częścią…
Stąd właśnie pomysł na blog,
który powstał z miłości do miasta.
Mam nadzieję, że stanie się miejskim przewodnikiem dla wszystkich, którzy chcą poznać stolicę
z perspektywy spacerowiczki z
aparatem w dłoni. Z perspektywy
warszawianki flancowanej!

Zosia Zabrzeska
warszawianka flancowana

Kursy odbywają się w kilku polskich
miastach zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym, co zdecydowanie ułatwia dostosowanie
do sztywnego korpografiku. Każdy
trwa 240 godzin i nie myśl, że będzie jakakolwiek taryfa ulgowa dla
mordorowych Orków! Jesteś zmotywowany, by nauczyć się programowania w takich językach jak C++,
Ruby, Java, Perl czy Python? Zakasuj
rękawy i do roboty. Dzięki temu będziesz mógł po ukończeniu szkolenia rozpocząć pracę jako Front-end
lub Back-end Developer. Wszystko
zależy od tego, czy kręci cię wizualna część stron www, czy też ich
silnik – sam zdecyduj.
Nikt nie mówił, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie. Jeśli jednak masz
motywację i męczy cię codzienny, ograniczający rytm Mordoru,
postaw na zmiany! Branża IT daje
szansę na zawodowe i finansowe
spełnienie. Jest też przestrzenią z
ogromną siłą kreacji, w której będziesz mógł się wyszaleć, nie wstając nawet przy tym z wygodnego
fotela. Od czegoś jednak trzeba zacząć. – Czekamy na wszystkie osoby, które chcą zmienić swoje życie
– podsumowuje menedżer projektu
Reaktor PWN.
„Zainteresowany ? Zainteresowana?
Napisz do Reaktora PWN reaktor@
pwn.pl lub zadzwoń: 500 120 159

Katarzyna Miłkowska
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Odprawy pieniężne po zwolnieniu, czyli ile
wyniesie moja „wypłata na do widzenia”
Odprawa pieniężna jest przywilejem, który dotyczy dużej części osób żegnających się z pracą
w korporacji. I choć zwolnienie nierzadko łączy się z wieloma przykrymi kwestiami, to odprawa
pieniężna może dość skutecznie poprawić byłemu pracownikowi humor. Sprawdźmy więc, komu
przysługuje odprawa, ile może wynosić jej wysokość i ile trzeba będzie z niej odprowadzić
wprost do Skarbu Państwa, a ile do ZUS.

Zgodnie z zapisem ustawy o zwolnieniach grupowych na odprawę
pieniężną mogą liczyć pracownicy
przedsiębiorstw zatrudniających
co najmniej 20 osób. Dodatkowo
umowa o pracę musi być rozwiązana przez pracodawcę z przyczyn
niedotyczących pracowników, w
drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub przy
porozumieniu stron, gdy w ciągu
30 dni obejmie ono co najmniej:
REKLAMA

30 pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej
299 pracowników, 10 proc. pracowników w przedsiębiorstwach
zatrudniających 100-299 pracowników oraz 10 pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających od
20 do 99 pracowników.

niany indywidualnie, lecz jedynie
w przypadku, gdy przyczyny rozwiązania umowy leżą wyłącznie po
stronie pracodawcy, czyli w sytuacjach takich jak: ogłoszenie upadłości firmy, likwidacja stanowiska
pracy czy bardzo zły stan finansowy przedsiębiorstwa. Na odprawę
może liczyć także pracownik, który
odrzucił przedłożone mu przez prezesa wypowiedzenie zmieniające
wysokość jego wypłaty czy innych
przychodów z tytułu zatrudnienia.
Jednak i w tym przypadku wina
musi być po stronie przełożonego,
czyli zaproponowane przez niego
nowe warunki zatrudnienia muszą
być na tyle niekorzystne, że odrzucenie ich należy postrzegać jako
zdecydowanie zasadne.

Z przywileju odprawy regulowanej przez opisywaną ustawę może
korzystać również pracownik zwal-

Niestety przywileju odprawy, zgodnie z myślą analizowanego aktu
prawnego, nie posiadają pracow-

nicy mianowani, tymczasowi oraz
zatrudnieni na podstawie umów
cywilnoprawnych.
Jeśli przypadek zwalnianego pracownika mieści się w powyżej wyznaczonych ramach, to wysokość
należnej mu odprawy pieniężnej
będzie normowana przez dwie
podstawowe kwestie: długość
pracy u określonego pracodawcy
oraz wysokość jego zarobków. Co
istotne, do stażu pracy wlicza się
cały okres zatrudnienia u danego
pracodawcy, jak również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracy nastąpiła
wskutek przyłączenia czy przejęcia
poprzedniego
przedsiębiorstwa
przez to, z którego pracownik jest
obecnie zwalniany.
Gdy pracownik był zatrudniony u
danego pracodawcy przez okres
krótszy niż dwa lata, to odprawa
będzie wynosiła równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Wysokość „wypłaty na do widzenia”
będzie stanowiła kwotę dwóch całych wypłat miesięcznych, gdy oso-

ba przepracowała w danej firmie od
2 do 8 lat. Natomiast gdy staż zwalnianego pracownika wynosi powyżej 8 lat, to z tego tytułu przysługuje
mu odprawa pieniężna równa trzymiesięcznemu wynagrodzeniu.
Dokładną wysokość odprawy pieniężnej oblicza się na podstawie
zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego
za urlop wypoczynkowy. Jednak
wysokość „wypłaty na do widzenia”
nie może przekraczać piętnastokrotnego wynagrodzenia minimalnego, które obowiązywało w dniu
rozwiązania umowy o pracę. Zatem
w ustanawianiu wysokości odprawy pieniężnej liczy się zarówno stałe wynagrodzenie miesięczne, jak i
premie czy dodatki do wypłaty.
W sytuacji, gdy okoliczności zwolnienia odpowiadają tym opisanym
w ustawie i pracownikowi należy się
odprawa pieniężna, a pracodawca
nie wypłacił mu określonej powyższymi zasadami wypłaty, pracownik może wystąpić do sądu pracy

z roszczeniem o należną odprawę.
Warto jednak pamiętać, że musi to
zrobić w ciągu 3 lat od momentu
zwolnienia.
Odprawa pieniężna otrzymana
w określonych wcześniej okolicznościach jest tzw. przychodem ze
stosunku pracy. Dlatego też pracodawca ma obowiązek obliczenia i poboru zaliczki na podatek
dochodowy. Wysokość podatku
wyznaczają tutaj więc standardowe
przepisy z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie ze zmienioną 29 listopada
2016 roku ustawą, która weszła w
życie w styczniu 2017 roku, mamy
dwie stawki podatkowe. Jeśli podstawa obliczenia podatku wyniosła
do 85 528 zł, to zapłacimy wówczas
18 proc. podatku. Natomiast w
przypadku przekroczenia tej kwoty
zapłacimy już 32 proc.
W związku z tym, że w podstawie
wymiaru składek ZUS pracodawca
uwzględnia jedynie wynagrodzenie za pracę, to odprawa pieniężna
czy nawet rekompensata wypłacana z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy nie podlega
oskładkowaniu.

Derek Barłowski
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ZADAJ PYTANIE COACHOWI!

Myślenie zadaniowe
tryb „aktywność”
Nasza rubryka z pytaniami do specjalisty, spotkała się
z Waszym ogromnym zainteresowaniem, za co bardzo
dziękujemy. Dziś porozmawiamy o trybie aktywność.
Dostaliśmy list od Magdaleny z Domaniewskiej:
Pracuję na stanowisku menadżerskim. Każdego dnia mam do zrealizowania masę obowiązków, a w
pracy mój mózg pracuje na pełnych
obrotach. Aby ułatwić sobie życie,
każdy dzień zaczynam od sporządzenia listy zadań. Gdyby nie ta
lista, zapewne o wielu rzeczach
zapominałabym i nie byłabym tak
skuteczna. Mój problem pojawia
się wtedy, gdy wychodzę z pracy.
Zauważyłam, że ten tryb „listy zadań” przenoszę na grunt prywatny.
Ostatnio mąż zwrócił mi uwagę, że
w domu zachowuję się jak pani prezes, która ma do zrealizowania listę
zadań. Powoli zaczynam być tym
zmęczona, bo nawet urlop zaczyna
przypominać taką listę. Jak się od
tego uwolnić?
Skąd bierze się problem trybu
„aktywność”?

Taka trudność dotyka najczęściej
osoby, które w pracy pędzą od deadline’u do deadline’u. Kiedy wracają do domu, ich mózg jest tak
bardzo przyzwyczajony do działania na najwyższych obrotach, że
również na co dzień zaczynają tak
funkcjonować.. Jeżeli nasze życie
zaczyna zamieniać się w listę zadań do wykonania i zaczynamy w
tych zadaniach zapominać o nas
samych, to rzeczywiście mamy
problem. To powoduje, że czujemy się tak, jakbyśmy ciągle wykonywali pracę.
Planowanie urlopu jest niebezpieczne?
Planowanie nie. Problem pojawia
się wtedy, kiedy stajemy się niewolnikiem planu. Czujemy stres
przed tym, że nie wykonamy jakiegoś zadania i zamiast się relak-

Prywata
od redakcji
Nasz wieloletni przyjaciel Piotr, w maju 2012 miał
operację tętniaka mózgu, w wyniku której nastąpił prawostronny paraliż i całkowita utrata mowy.
Rehabilitacja przynosi efekty, ale jest kosztowna.
Jeśli nie macie jeszcze planów, komu przekazać
swój 1% podatku, to prosimy o przekazywanie
tej kwoty na rzecz Piotra.
Najlepiej od razu zróbcie fotę tego ogłoszenia
i prześlijcie księgowemu
W PIT wystarczy wpisać KRS Fundacji:
KRS 0000270809 oraz w rubryce cel szczegółowy: ZDUNEK 2073
Będziemy wdzięczne za pomoc. A ku przestrodze: Jeśli pobolewa Was często głowa, idźcie się
zbadać!
To może się przytrafić każdemu z nas w najmniej
oczekiwanym momencie!
SISI I DŻASTA

sować oraz cieszyć chwilą, zaczynamy się przejmować. A przecież
nie po to pojechaliśmy np. na
wakacje.
Jak w takim razie pozbyć się
lęku, wynikającego z tego, że jeśli odejdę od swojej listy zadań,
to coś zawalę?
Trzeba ten lęk urealnić, zastanowić
się, co rzeczywiście się stanie, jeśli
czegoś nie zaplanuję lub opuszczę
któryś z punktów planu. Kiedy zadamy sobie pytanie: „co się stanie
jak trochę odpuszczę?”, czasami
pojawia się odpowiedź: „w sumie
nic takiego wielkiego by się nie
wydarzyło”. Nie muszę po całym
dniu pracy robić jeszcze prania,
kolacji itd. Może mogę zabrać rodzinę do restauracji i dać sobie
możliwość relaksu.
Warto też zastanowić się głębiej,
dlaczego tak ważny jest dla nas
plan. Może czujemy irracjonalną
obawę przed porażką? Może potrzebujemy, żeby ktoś nas docenił,
bo sami się nie doceniamy? Dlaczego czujemy przymus robienia
tak wielu rzeczy? Źródła takiego
problemu są bardzo indywidualne
i rozwiązanie także będzie indywidualne. Jeżeli długo próbujemy
radzić sobie z taką sytuacją i nie
widać efektów, warto też pomyśleć np. o wizycie u coacha.
A co sami możemy zrobić?
Nauczyć się uważności
Co to znaczy?
Jeśli twoje myśli ciągle wybiegają
w przeszłość lub przyszłość i cały
czas myślisz o tym czego jeszcze
nie zrobiłeś albo co masz do zrobienia, to tak naprawdę nie ma
cię „w całości” tu i teraz. Warto
zatem nauczyć się czerpać z obecnej chwili i czasami robić mniej a
lepiej, niż więcej a szybciej i nieuważnie.
Po co to robić?
Jeśli nie nauczysz się bycia tu i
teraz, może się okazać, że przestaniesz dostrzegać swoje myśli,
emocje czy reakcje ciała, np. psychosomatyczne objawy stresu.
Przez to trudniej będzie ci sobie z
tymi objawami radzić. Możesz też
przestać zauważać swoje sukcesy,
bo zamiast się nimi cieszyć, będziesz bezrefleksyjnie biec już na
kolejny szczyt. Praktykując uważność rozwijamy więc samoświadomość i dajemy sobie szansę na
częstsze odczuwanie szczęścia.
Jak można nauczyć się uważności?
Najprostszą metodą jest skupia-

nie się na jednej czynności. Jeśli
np. jesz lody, to rzeczywiście rozsmakowujesz się w smaku lodów,
przeżywasz te lody każdym swoim
zmysłem, smakiem, zapachem,
wzrokiem, nawet słuchem - tym
jak chrupie wafel. Nie myślisz w
tym czasie o niczym innym. Zastanów się co robisz, kiedy bierzesz
kąpiel. Czytasz gazetę, patrzysz
na komórkę, myślisz o jutrzejszym
projekcie? Zamiast tego zamknij
oczy i pobądź sam ze sobą, tylko
ze sobą, nawet na kilka sekund.
Często na siłę poszukujemy relaksu, a on jest w codziennych czynnościach. Warto go tylko dostrzec
i dać sobie szansę na jego odczuwanie.
Czyli codziennie po pracy warto
zrobić coś uważnie, by się wyciszyć?
A niby dlaczego podczas pracy
nie możemy być uważni? Uważność jest w nas, można ją znaleźć
również rozmawiając z kolegą,
odchodząc na minutę od biurka,
patrząc na widok za oknem, czy pijąc kawę. Każdy może znaleźć coś
swojego, przy czym może łatwiej
osiągnąć stan zrelaksowania. Wyciszając nasz umysł w przerwach
między zadaniami, uczymy się nawyku wywoływania u siebie stanu
głębokiego relaksu i uważności.
A czy można relaksować umysł
aktywnie?
Można. Zależy jednak od czego
chcesz odpocząć. Relaks to stan
fizycznego i psychicznego odprężenia. Pracownik fizyczny, który
przez cały dzień np. ciężko pracuje
w ogrodzie, będzie łatwiej relaksował się przez bierny odpoczynek np. oglądanie ulubionego serialu w TV. Wtedy jego mózg i ciało
będą pracować w innym trybie
niż przez cały dzień. Natomiast u
pracownika, który przez cały dzień
pracuje umysłowo np. przed komputerem, sprawa wygląda inaczej.
Jeśli wróci do domu, usiądzie na
kanapie i zacznie przeglądać Facebook, to tylko zmieni środowisko,
ale jego ciało i umysł wciąż będą
pracować w tym samym trybie. W
jego przypadku lepszym rozwiązaniem byłaby aktywność np. spacer albo trening na siłowni. Chodzi
po prostu o to, żeby dać szansę
głowie i ciału oderwać się od codziennych aktywności. Zmienić
tryb i zwolnić albo wręcz przeciwnie - trochę przyspieszyć, by rozładować skumulowane napięcie. No
i najważniejsze: skupić się podczas
tych czynności na „tu i teraz”.
dr Marcin Capiga
Trener/ Coach/ Konsultant/ Dyrektor Zarządzający TRAINING TREE

Marta Wujek

poszukiwany!
Dziennikarz obywatelski

Mordoru

Masz ciekawą historię z korpo?
Dodatkowo potrafisz ją tak opisać,
że nikt nie zaśnie przy jej czytaniu?

REDAKCJA@glosmordoru.pl
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HOROSKOP

WODNIK (20 I-18 II)
W trakcie cotygodniowego brejnstormu z twoim
teamem włączy się alarm przeciwpożarowy, ale wasz apodyktyczny szef
nie pozwoli wam wyjść z sali dopóki
nie skończycie narady. Szczęśliwie
alarm okaże się fałszywy, a ty poważnie zaczniesz rozważać zmianę pracy.
RYBY (19 II-20 III)
Jeżeli twój pies przestał
cię poznawać, a dzieci pytają „kim jest ten człowiek?” to znak,
że twoje korpożycie nabrało rumieńców. Spróbuj (z pomocą niszczarki)
odgrzebać się z licznych papierów
piętrzących się na twoim biurku i
wpaść od czasu do czasu do domu.
BARAN (21 III-20 IV)
W pewien piątek wracając do domu po ciężkich
ośmiu godzinach pracy zatniesz się
w firmowej windzie, w której spędzisz
uroczy weekend. Dzięki tej przygodzie ominą cię poniedziałkowe korki,
a ty wypoczęty i pełen sił, będziesz
mógł od nowa zacząć swój korpotydzień.

BYK (21 IV-21 V)
Twój szef powierzy ci
zrobienie riserczu na temat jednej osoby z twojego teamu.
Staniesz przed dylematem: czy zostać prawdziwym korposzczurem,
czy być lojalnym wobec kolegi. Wybierzesz karierę.
BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Pamiętaj, że z końcem
miesiąca upływa dedlajn
projektu, który twój CFO powierzył
ci pół roku temu. Zacznij działać,
jeśli nie chcesz trafić na dywanik.
Spokojnie możesz sobie pozwolić
na przełożenie turnieju pasjansa na
kolejny tydzień.
RAK (21 VI-22 VII)
Dostaniesz akcept dużego projektu, którym
będziesz miał szansę pokierować.
Niestety okaże się, że firma nie ma
pieniędzy na zatrudnienie pracowników do niego i będziesz sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem.
Oby do brzegu.

LEW (23 VII-22 VIII)
Twoja firma postanowi
zorganizować wam wyjazd integracyjny w nagrodę za wyrobienie ponadprzeciętnego targetu. Będziecie mieli okazję wyjechać
do Zbąszynka, gdzie czekają na was
liczne atrakcje przygotowane przez
zarząd, m.in. warsztaty motywacyjne: „Najlepsi handlowcy, a atrakcyjne wycieczki służbowe”.
PANNA (23 VIII-22 IX)
Awaria kanalizacji spowoduje zakaz korzystania z łazienek. Na parking przy
twoim biurowcu zostanie podstawionych kilka toi-toiów. W kolejce
do jednego z nich umówisz się
wreszcie z piękną blondynką z marketingu.
WAGA (23 IX-23 X)
Firmowy lizus zajdzie ci
w tym miesiącu za skórę.
Zostanie wam przydzielony nowy
kejs, przy którym popełnicie gigantyczny fakap, głównie za sprawą
nic-nie-robiącego-wazeliniarza. Lizus się wybroni przed szefem, ty nie.

SKORPION (24 X-21 XI)
Zostaniesz oddelegowany do węgierskiego
oddziału firmy. Projekt, który masz
nadzorować, jest ambitny, a szef
obiecał ci premię po jego zakończeniu. Na miejscu okaże się, że nikt nie
mówi tam po angielsku. No cóż...
Igen, jött egy gyöngyhajú lány, almodtam, vagy igaz talán.
STRZELEC (22 XI-21 XII)
Dział HR wpadnie na
pomysł wprowadzenia
mundurków służbowych i w tym
celu zatrudni krawcową. Sprawdzenie wymiarów oraz wagi będzie prowadzone publicznie w ołpenspejsie. Gorzko pożałujesz porannego
zakupu gigantycznej buły od Pana
Kanapki.
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Awansujesz w pracy i
dostaniesz dużo więcej
obowiązków. Zaczniesz spędzać w
Mordorze całe noce, a wdzięczni
szefowie będą ci przysyłali z Florydy
kartki z pozdrowieniami.

Wróżbitka Maciejka
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KORPOMAMA

KORPOTATA

Korpomama na zwolnieniu
Kiedy korpotata zachorował
na początku roku, wszystko
wydawało się takie oczywiste.
Po prostu zaszył się w swoim
pokoju z torebką z zielonym
krzyżykiem i udawał, że go
nie ma. Czasem tylko uchylaliśmy drzwi ciemnej komnaty,
donosząc mu posiłki lub cicho
pytając, czy aby czegoś nie
potrzebuje.
Życie biegło swoim torem i żaden
pociąg po drodze nam się nie wykoleił. W końcu jeden rodzic musi
przecież dać sobie radę z dwójką
dzieci, taka jego rola. Tydzień zleciał
niezauważenie i tatko w kokonie z
kołdry przepoczwarzył nam się w
zdrowego, jurnego i gotowego do
pracy korporobotnika. A że bakterie
i wirusy nie znają granic i nie maja
poczucia obciachu ani faux pas, to
zaatakowały drugiego domownika,
kolejnego najsłabszego w stadzie,
czyli mamkę.
Gdy mamka zachorowała, w firmie
zapewnili ją, że wszystkim się zajmą,
że najważniejsze projekty dowiozą na miejsce, że żadne deadliny
nie uciekną. Uspokoili, że świat się
przecież nie zawali, że mniej ważne
rzeczy mogą poczekać do powrotu

z L4, a pilne sprawy zostaną z pewnością zamknięte podczas mojej
nieobecności. Wszystkie szkolenia,
spotkania i calle poodwoływali, kazali spokojnie chorować i niczym się
nie przejmować. Nawet zabronili na
maile odpisywać, o!
A w domu? W domu zapanował koniec świata.
Korpomama, nie mogąc ruszyć ni
ręką, ni nogą, zaległa na kanapie,
szczelnie schowana pod wełnianym
kocem. Myślała nawet, że wszyscy
o niej zapomnieli, bo nikt herbaty
nie zaproponował, więc czerwony
nos wyściubiła. Nawet słowem nie
zdążyła się jednak odezwać, a już
zasypał ją grad pytań.
„Gdzie są pieluchy? A te mokre
chustki, w której szufladzie? Mamo,
czy dziś jest dzień zabawek w przedszkolu? A idziemy na karate? Ty
chodzisz na jakieś karate?! Mamo,
a strój gdzie jest? Daj pieniądze bo
ja nie mam gotówki. A komu zapłacić? A ile? Jaki znowu egzamin?
Skąd ja mam wiedzieć jak się liczy
po japońsku do dziesięciu! Mamo,
a dziś trzeba było przynieść krepinę,
mamy? Jak to się zapina? Dlaczego
znowu zdjąłeś te skarpety? Jak to

nie wiesz, gdzie jest pasta do zębów,
przecież... O Boże, kto wycisnął pastę do zębów do buta? Niech to diabli! Już prawie dziewiąta, spóźnię się
przez was! Kluczyki moje widziałaś?
W której kurtce wczoraj chodziłem?
Zamknij drzwi, bo nie wiem gdzie
mam klucze do domu, o mam tutaj.
Kanapki mi nie zrobiłaś do pracy?
No dobra, dobra, coś sobie kupię po
drodze. Chodźmy już, dzieciaki, bo
mnie przez was z pracy wyrzucą.”
Ufff. W końcu wyszli. Drzwi się zatrzasnęły. Adios. Farewell. Miłego
dnia. Cisza. Spokój. Żadnych zobowiązań na dziś. Żadnych zmartwień.
Gdyby nie pulsujący ból głowy,
można by pomyśleć, że to sytuacja
nad wyraz komfortowa. Teraz już
można przymknąć oczy i pomyśleć
o czymś przyjemnym, jak na przykład... O niech to, klucz w drzwiach
się przekręca. Wracają! Pewnie zapomnieli rękawiczek.
„A co tu taki bajzel? Weź to sprzątnij,
dzieci pobrudziły przecież cały stół
przy śniadaniu. I te śmieci wynieś, ile
tak będą leżeć. I ta pasta rozmazana
na podłodze, no tak nie może być. A,
i awizo mi odbierz, masz, tu ci kładę,
w skrzynce było. I jakbyś dała rade
wyprasować mi te koszule na jutro,
to byłoby super. I zapomniałem ci
powiedzieć, trzeba samochód dziś
zawieźć na przegląd, bo termin mija.
Przy okazji zatankuj, bo rezerwa się
świeci. No, to pa! Odpoczywaj, póki
nas nie ma!”
Trach. Drzwi trzasnęły z hukiem.
A może to nie drzwi? Może to moja
lista tasków właśnie eksplodowała
po aktualizacji?
Następnym razem może jednak nie
będę brać zwolnienia.

Magda Seko
REKLAMA

Jestem beznadziejnym
rodzicem
Są takie chwile w życiu każdego korporodzica, kiedy dochodzi do wniosku, że do idealnego przedstawiciela tego
gatunku jest mu daleko. Do
jednych ten moment refleksji
przychodzi po nieprzespanej
nocy, gdy zgadzają się, by
dzieci wysypały na podłogę
mąkę oraz kakao i dają jeszcze pociechom wiadro wody,
aby te choć na chwilę czymś
się zajęły i pozwoliły wypić
piątą kawę i zjeść śniadanie.
Do innych myśl ta wdziera się wtedy, gdy uzmysławiają sobie, że
histeria ich ukochanego szkraba,
spowodowana posadzeniem go w
wózku, przestaje robić na nich wrażenie. To akurat już przerabiałem
i mnie nie złamało. W moim przypadku ten moment przypadł na
zupełnie inną okoliczność, a w zasadzie dwie, takie zupełnie zwyczajne.
Przychodzi w końcu ten dzień, kiedy rodzic musi, a może czasem i

chce, posłać dziecko do przedszkola lub żłobka. Ja akurat jestem takim
okrutnikiem, który biednego malucha posłał do żłobka. Tak, wiem, to
nieludzkie...
Po licznych chorobach, szczepieniach i przygotowaniach wybiła
godzina zero. Pełni obaw spakowaliśmy młodego, wsadziliśmy
w samochód i odstawiliśmy do
żłobka. Nauczeni doświadczeniem
starszej, byliśmy gotowi: nastawieni
na płacz, krzyk, histerię, przeraźliwe
„mamaaaa” lub „tataaaaa”, konieczność odrywania od nogi, łzy dziecka, nasze, istny armagedon. Jakież
było nasze zaskoczenie, kiedy okazało się, że jedyne co otrzymaliśmy
to radosne „papa” i pomachanie
ręką.
Pełni obaw musieliśmy przetrwać
pierwsze kilka godzin z ręką na telefonie, który jak na złość nie chciał
dzwonić, aby nas wezwać. Krzyk i
płacz pojawił się, owszem... w momencie odbioru młodego. Jakim
trzeba być beznadziejnym rodzicem, skoro dziecko nie
tylko nie płacze na pożegnanie, ale też nie chce
opuścić żłobka, tego
miejsca tortur i kaźni?
„Ciocie” dodatkowo nas
dobiły, bo poinformowały, że to pierwszy taki
przypadek w ich karierze.
No cóż, zawiedliśmy
przy młodszym, ale
starsze się adaptowało
jak należy: z krzykiem,
płaczem, trzaskaniem
drzwi i histerią od rana.
Teraz w przedszkolu jest
już całkiem nieźle, a ja
też już przećwiczyłem
różne scenariusze i na-

wet po cichu tak sobie myślę, że
daję radę. Do czasu.
Pewnego dnia wyrywam się z pracy
o 16.30, co oczywiście będzie trzeba
nadrobić wieczorem po położeniu
dzieciaków spać. Wskakuję w samochód, jadę dokładnie przetartymi
szlakami, omijając korki, lokalnymi
skrótami, których nie znają nawet
kierowcy Ubera. Dojeżdżam pod
przedszkole, udaje mi się nawet
znaleźć miejsce do zaparkowania,
patrzę szybko na zegarek: 17.03.
Uśmiecham się do siebie, proszę
jaki ze mnie dobry tata, odbieram
dziecko tak wcześnie. Wchodzę
już na luzie do przedszkola, idę
do odpowiedniej sali, proszę o
przyprowadzenie młodej. Idzie. Z
uśmiechem witam moją ukochaną
córeczkę, radując się, że udało mi się
tak wcześnie przyjechać, gdy zupełnie niespodziewanie otrzymuję cios
poniżej pasa: „tato, czy ty musisz tak
późno po mnie przyjeżdżać? Zostałam ostatnia z grupy.!” Lekko zbity z
tropu pomyślałem, że do idealnego
rodzica to mi sporo brakuje, ale z
drugiej strony, do której pracują
rodzice innych dzieci? Jak do cholery udaje im się odebrać dzieci tak
wcześnie? Chyba naprawdę jestem
beznadziejnym rodzicem, skoro ja
nie jestem w stanie przyjechać po
dziecko o godzinie 15. Aby sprostać
wymaganiom idealnego rodzica,
nie pozostaje nic innego, jak rzucić
pracę, skorzystać z wspaniałego
programu rządowego i w końcu
spokojnie móc odbierać dziecko
o odpowiedniej godzinie! Pozdrawiam wszystkich beznadziejnych
rodziców.

Korpotata
www.korpotata.com
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Nie wstydź się swoich błędów.
Szukaj w nich rozwiązań!
Wpadła mi ostatnio w ręce nowa pozycja książkowa z bardzo
ciekawą okładką. Zainteresowała mnie, ponieważ została
została złożona tyłem do przodu. Początkowo myślałam, że to
błąd drukarni, jak się jednak okazało, to celowy zabieg, który
zaplanował autor – Erik Kessels. ALE WTOPA to książka pełna
inspirujących błędów, do popełniania których zachęca autor.
Erik Kessels to artysta, fotograf,
współzałożyciel i dyrektor kreatywny agencji reklamowej KesselsKramer. Zrealizował kampanie reklamowe m.in. dla Diesla, Heinekena,
Nike’a, czy MTV. Został uznany za
najbardziej wpływową osobowość
branży kreatywnej w Holandii w
2012 roku. Mówią o nim marketingowy anarchista, ponieważ znany
jest z nietypowych metod. 1 marca
Erik Kessels odwiedził Warszawę w
celu promocji swojej nowej książki.
Udało mi się z nim chwilę porozmawiać.
Dla kogo jest pana najnowsza
książka?
To książka nie dla lekarzy, nie dla
taksówkarzy, ani nie dla ludzi, którzy nie powinni popełniać błędów.
Bardziej przeznaczona jest dla
osób, które potrzebują nowych

pomysłów i innowacji. Chodzi o
to, żeby świadomie popełniać błędy i świadomie się w ich kierunku
zwracać. Każdy popełnia błędy i
często się na nich uczy – jednak nie
o to mi chodzi. Książka jest o tym,
by świadomie iść w stronę, która
wydaje się nam niewłaściwa.
Przykład pana błędu, który okazał się sukcesem?
Pierwszym klientem naszej agencji był niskobudżetowy hotel w
Amsterdamie, który okazał się
okropny. Początkowo chcieliśmy
go upiększyć, skłamać, tak jak to
się często robi w reklamach. Ale
ostatecznie poszliśmy w drugą
stronę. Uznaliśmy, że być może
szczerość to jedyny luksus, na jaki
stać właścicieli tego hotelu, więc
postanowiliśmy być bardzo szczerzy. Nasze plakaty głosiły np.: „Teraz

Kulturalnie w Wawie
KONCERT
Lady Pank akustycznie
Koncert jednej z najbardziej legendarnych
formacji rockowych w Polsce, Lady Pank, która
obchodzi w tym roku 35-lecie działalności. Z
tej okazji zespół zagrał ponad 80 koncertów w
całym kraju. W marcu i kwietniu 2017 roku jako
zwieńczenie obchodów zaplanowano trasę
„Lady Pank – 35 lat - akustycznie”
7-8 kwietnia 2017
Miejsce: Klub Stodoła ul. Batorego 10, bilety
od 100 zł

Natalie Imbruglia
Podczas koncertów, Natalie wykona swoje
największe przeboje, w tym utwory z ostatniej
płyty Male. Trasa koncertowa rozpocznie się
22 kwietnia w Moskwie i będzie trwać do końca
maja br. Artystka wystąpi między innymi w Polsce, Estonii, Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii,
Włoszech, Niemczech, a trasę zakończy 27 maja
koncertem w Danii.
26 kwietnia 2017
Miejsce: Klub Stodoła ul. Batorego 10, bilety
od 121 zł

jeszcze więcej pokoi bez okien!”, co
było prawdą, bo były tam pokoje
bez okien. To była ironiczna antyreklama. Zadziałało. A na początku
wiele osób mówiło nam, że popełniamy błąd, jednak ten sposób
myślenia okazał się sukcesem.
Dlaczego boimy się błędów?
Myślę, że dlatego, bo dorastaliśmy
wszyscy w społeczeństwie, które
uczy nas, że błędy są złe i nie należy ich popełniać. Tymczasem
mamy klasyczne przykłady z historii, kiedy nowe rzeczy powstawały
właśnie dlatego, że ktoś przypadkowo popełnił błąd. Chociażby
viagra, która miała być lekiem na
serce. Jednak przy jej testowaniu,
okazało się, że daje taki a nie inny
skutek uboczny. Myślę, że powinniśmy odejść od myślenia, że błędy
są złe.
A czy umiejętność znajdowania
potencjału w błędzie, to coś co
się po prostu ma, czy trzeba się
tego nauczyć?
To dobre pytanie. Myślę, że to nie

WYSTAWA
Gordon Parks “Aparat to moja broń”
Gordona Parksa można uznać za wcielenie
amerykańskiego mitu self-made mana. Urodzony jako piętnaste dziecko w rodzinie Parksów,
musiał walczyć o przetrwanie, o pracę, rodzinę,
wreszcie o prawa Afroamerykanów. Przeżył
93 lata dokumentując wielkie i małe zmiany. Był
pierwszym czarnoskórym fotografem magazynów „Life” i „Vogue”, reżyserem w Hollywood,
pisarzem i poetą oraz kompozytorem. Wydał
kilka pamiętników. W każdym z nich podkreślał
swój upór w dążeniu do tego, by zostać „kimś”
— człowiekiem szanowanym i szanującym
innych.
17 marca - 21 maja 2017

przychodzi nikomu naturalnie.
Piszę też o tym w książce, w kontekście pewności siebie, która jest
przereklamowana. Ktoś kto wierzy
w siebie bezgranicznie, nie będzie
popełniać błędów. Myślę, że trzeba
się tego nauczyć. Ja sam mam wiele lat doświadczenia, ale nadal kiedy pracuję nad nowym pomysłem,
na początku muszę się przebić
przez mnóstwo stereotypowych,
doskonałych propozycji. Gdy przez
nie przebrnę, to dopiero tam na
końcu jest puste pole, gdzie może
się pojawić coś nowego, gdzie
może pojawić się błąd w myśleniu,
który mogę wypróbować.
Dlaczego odradza pan dopieszczanie projektów?
Lepszą strategią, według mnie,
jest zachować sobie wiele opcji do
ostatniej chwili. Jeśli wpadamy na
jakiś pomysł i skupiamy się tylko na
nim, dopracowujemy, dopieszczamy go, to tym samym zamykamy
sobie wszystkie inne drogi. Dobry
pomysł czasami pochodzi z naszej
głębi, a czasami bywa spontanicz-

Miejsce: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki plac
Małachowskiego 3, bilet wstępu do muzeum
IX Wystawa Tulipanów w Wilanowie
Prawie 100 odmian tulipanów ułożonych w
finezyjne kompozycje, kiermasz kwiatowy oraz
wykłady i warsztaty przyrodnicze – pierwszy
weekend kwietnia w Wilanowie będzie bardzo
wiosenny.
1-2 kwietnia 2017
Miejsce: Oranżeria Muzeum Pałacu w Wilanowie,
wstęp wolny
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ny i intuicyjny, więc
dobrze jest zostawić sobie wiele
otwartych dróg.
Trzeba próbować
różnych rzeczy, bo
w ostatniej chwili
może się pojawić
coś, co nas olśni i
będzie najlepsze.
Gdzie szuka pan
inspiracji?
Reklama może być
lustrem, w którym
się odbijamy. Jednak może być też
dialogiem. Lubię
szukać trendów,
które się powtarzają w sieci. Znaleźliśmy w Internecie
8 tysięcy zdjęć mężczyzn, którzy
fotografują swoje penisy z jakimś
przedmiotem, by porównać wielkość np. z pilotem od telewizora.
Interesuje mnie dlaczego ludzie
się naśladują i jak to się przejawia.
Bardzo ciekawi mnie też zamazanie granicy między tym co jest
publiczne, a co prywatne. Jest to
więc niekończąca się podróż, bo
codziennie mogę odkryć coś nowego.
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A co się stało z tą okładką?
Sam fakt, że zadajesz to pytanie, to
dowód, że pomysł działa. Oto wynik i temat całej tej książki.
Jak zadziałał błąd?
Zainteresował cię.
Jak zachęciłby pan do sięgnięcia
po swoją książkę?
Chciałbym powiedzieć, że ludzie,
kupując tę książkę, popełnią najlepszy błąd w swoim życiu. Myślę,
że to dobre podsumowanie.

Marta Wujek

Wydawca
Auto Fix Bartosz Las-Opolski
Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

Napisz do Nas :
redakcja@glosmordoru.pl
reklama@glosmordoru.pl
Informacje z gazety „Głos Mordoru” analizowane są
przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

wydanie on-line na: www.glosmordoru.pl
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Obsługa w zakresie ksiąg handlowych
Accounting ledger services
Obsługa w zakresie ksiąg przychodów i rozchodów
Revenue and expense ledger services
Obsługa kadrowo-płacowa
HR and payroll
Rejestracja firmy w jeden dzień
Incorporation of a company in 1 day
Doradztwo podatkowe i przegląd ksiąg rachunkowych
Tax advisory and review of Accounting Books
Audyt finansowy
Financial audit
Legalizacja pobytu obcokrajowców
Legalisation of foreigners’ residence
Wsparcie kancelarii prawnej i notarialnej
Law and notary offices suport
Wynajem powierzchni biurowych
Office space rental

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, tel.: 22 372 09 40

www.bilans.eu

email: jacek@bilans.eu, tel. kom.: 502 057 107
TRANSAKCJE - PROCES - DORADZTWO

YOU RUN BUSINESS
WE RUN OFFICE
Moduły biurowe dostosowane do potrzeb

www.smartoffice.eu.com
Smart Office
Postępu 14, 02-676 Warszawa, tel: 22 160 94 10
mail: info@smartoffice.eu.com

