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Początki wolontariatu pracow-
niczego sięgają lat 70. ubiegłe-
go wieku. Oczywiście taki po-
mysł nie mógł powstać nigdzie 
indziej, jak tylko... w amerykań-
skich korporacjach. Minęło po-
nad czterdzieści lat zanim zawi-
tał do Polski.

Jak sugeruje sama nazwa, 
w wolontariacie pracowniczym 
chodzi o różnego typu prace 
wykonywane przez pracowni-
ków danej firmy na rzecz potrze-
bujących. Najczęściej są to: re-
monty domów dziecka, szpitali 
lub innych tego typu placówek 
w potrzebie, pomoc w odrabia-
niu lekcji, opieka nad zwierzę-
tami w schronisku lub dzielenie 
się swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Głównym założeniem wo-
lontariatu pracowniczego jest 
zaangażowanie w ważne spra-
wy społeczne pracowników, 
którzy poświęcą dla nich to, co 
mają najcenniejszego – prywat-
ny czas. Ma to nadać dodatkowy, 
pozafinansowy wymiar projek-
tom realizowanym przez firmy.

Altruizm wg menadżerów
Na stronach polskich oddziałów 
międzynarodowych korporacji 
można przeczytać wzruszające 
opisy oraz obejrzeć sugestywne 
zdjęcia obrazujące projekty zre-
alizowane w ramach wolontaria-
tów pracowniczych. Uśmiech-
nięci pracownicy z zakasanymi 

rękawami konstruują budy dla 
psów ze schroniska, bawią się na 
festynie razem z dziećmi z domu 
dziecka lub sadzą drzewa.

Tego typu działania z pew-
nością stanowią duże wspar-
cie dla lokalnych społeczności 
i organizacji. Nie ma się jed-
nak co oszukiwać, że są podyk-
towane wyłącznie chęcią bez-
interesownej pomocy – mają 
one przynieść korzyści również 
pracodawcy, a także pracowni-
kom. Benefity, które czerpie fir-
ma z prac społecznych wykony-
wanych przez jej pracowników, 
to najczęściej pozytywna recep-
cja marki a także tworzenie po-
zytywnych z nią skojarzeń wśród 
partnerów i klientów oraz umac-
nianie reputacji przedsiębior-
stwa i budowanie zaufania do 
niego. Z kolei wartością doda-
ną dla pracownika będzie m.in. 
tworzenie poczucia więzi z firmą, 
wyrwanie z rutyny, satysfakcja 
płynąca z robienia rzeczy poży-
tecznych i ważnych oraz realiza-
cja własnych zainteresowań.

To wszystko brzmi tak pięk-
nie, jak lśniąca propagandą suk-
cesu prezentacja powerpointo-
wa działu marketingu. Pierwszą 
skazą na jej idealnych slajdach 
może być jednak czynnik ludz-
ki. Bo co z całą ideą, jeśli pra-
cownicy nie mają chęci poświę-
cać swojego prywatnego czasu 
innym?

Muszę iść, bo HR patrzy
Część firm rozwiązuje ten prob-
lem organizując wolontariat 
pracownicy w czasie pracy, ale 
najczęściej takie projekty reali-
zowane są w weekendy. A wte-
dy – nie ma się co oszukiwać... 
Zdjęcia na facebookowym pro-
filu firmy pokazują wyłącznie 
uśmiechniętych i głodnych ko-
lejnych projektów pracowni-
ków. Kiedy jednak kolega lub 
koleżanka z działu HR przestają 
robić zdjęcia, wielu z nich spo-
gląda na zegarek i odlicza kolej-
ną godzinę, która zbliża ich do 
wyjścia z pracy. Tym bardziej, że 
przecież czas wolny zazwyczaj 
mają już zorganizowany. Trze-
ba odebrać dzieci z przedszkola, 
zawieźć na trening lub odrobić 
z nimi lekcje. A bezdzietni lecą 
na fitness, do baru lub zobaczyć 
najnowszy odcinek „Gry o tron”.

Amulet dla sumienia
Czy naprawdę tacy z nas egoiści? 
Ależ nie. Jako społeczeństwo 
nie jesteśmy obojętni na nie-
sienie pomocy potrzebującym, 
przeciwnie. Wystarczy spojrzeć 
na coroczną zbiórkę WOŚP, któ-
ra niemal podczas każdego fi-
nału bije rekordy zebranych pie-
niędzy. Z chęcią angażujemy się 
również w liczne charytatywne 
akcje crowdfundingowe, dzię-
ki którym wielu chorym udaje 
się uzbierać często horrendalne 
kwoty na opłacenie operacji ra-
tujących życie.

Powyższe spostrzeżenia po-
twierdzają również badania opi-
nii społecznej. Wynika z nich, że 
aż 74 proc. badanych deklaruje, 
iż przynajmniej raz w roku prze-
kazało pieniądze lub dary na 
rzecz potrzebujących. W czym 
zatem tkwi problem? Wyniki te-
go samo badania pokazują, że 
już zaledwie 12 proc. ankieto-
wanych angażuje się w wolon-
tariat.

Wniosek jest zatem prosty 
– nie mamy problemu z dzie-
leniem się naszymi pieniędzmi 
z potrzebującymi. Paradoksal-
nie: okazuje się, że jako mało za-
możne społeczeństwo, jesteśmy 
wręcz bardzo hojni. Za to na-
szym czasem dzielimy się w bar-
dzo umiarkowanych dawkach. 
Wysłanie sms-a może i obciąża 
nas finansowo (chociaż bardzo 

nieznacznie), ale jest szybkie 
i bezproblemowe. A w zamian 
uciszamy trochę sumienie 
i liczymy na to, że dzięki naszej 
szczodrości (1 zł + VAT) nas ta-
ka tragedia nigdy nie spotka. To 
trochę jak magiczny amulet, któ-

ry ma odpędzać złe moce i pe-
cha. Wiadomo, że dużo łatwiej 
jest zrobić przelew na lokalne 
hospicjum niż spędzić w nim go-
dzinę tygodniowo rozmawiając 
ze śmiertelnie chorymi...

Czy w przypadku wolonta-
riatu pracowniczego jest ina-
czej? Być może w tej kwestii 
działa instynkt samozachowaw-
czy, nakazujący milczenie – ma-
ło kto ma odwagę wyłamać się 
z grupy, żeby powiedzieć, że nie 
ma ochoty poświęcać prywat-
nego czasu na obudowę stajni 
dla koni biorących udział w za-
jęciach z hipoterapii. Nigdy nie 
wiadomo, jak na taki „akt buntu” 
będą patrzyli przełożeni. Można 
założyć, że nie do końca będzie 
się im to podobać. 

Z drugiej strony mamy 
mniejsze firmy, które nie czu-
ją potrzeby, aby namawiać pra-
cowników do działania na rzecz 

dobra publicznego. Tym bar-
dziej, że w przypadku takiego 
zaangażowania, firma musiała-
by wspierać całe przedsięwzię-
cie finansowo, logistycznie oraz 
merytorycznie. Widać to znako-
micie, gdy przyjrzymy się rodza-

jowi pomocy, w którą angażu-
ją się przedsiębiorstwa z okazji 
świąt Bożego Narodzenia. Więk-
szość zbiera dary lub pieniądze 
w ramach akcji „Szlachetna Pacz-
ka”, a znacznie mniej z tej okazji 
organizuje pracownikom np. od-
wiedziny w najbliższym domu 
dziecka, by spędzili trochę czasu 
z jego podopiecznymi.

Nadzieja w pokoleniu „Y”
Jednak przed ogłoszeniem 
śmierci prawdziwego wolonta-
riatu pracowniczego należy się 
rozejrzeć wokół. I dostrzec... po-
kolenie „Y”! Tak, to samo, któ-
re najczęściej jest przywoływa-
ne w kontekście negatywnym, 
szczególnie, gdy trzeba opi-
sać np. roszczeniowe podejście 
pracowników oczekujących od 
pracodawcy bonusów oraz wy-
rozumiałości, a w zamian nie 
oferujących nic.

Okazuje się jednak, że te „le-
niwe” i „roszczeniowe” pokole-
nie może całkowicie odmienić 
podejście do wolontariatu pra-
cowniczego w polskich firmach. 
Menadżerowie działów HR kor-
poracji wskazują, że podczas re-

krutacji studenci często pytają 
o cele i inicjatywy społeczne po-
dejmowane przez firmę. A gdy 
już millenialsi dołączają do ze-
społów, z dużym zapałem anga-
żują się w wolontariat pracow-
niczy. Jest to duża wartość, jaką 
wnoszą w kulturę firmy. Zgła-
szają projekty, poświęcają swój 
czas i udzielają namacalnej po-
mocy różnym społecznościom, 
np. dzieciom w domach dziecka, 
w placówkach opiekuńczych, 
przedszkolach i hospicjach.

Za około 10 lat millenialsi 
będą stanowili trzy czwarte pol-
skiego rynku pracy, więc może 
się okazać, że wolontariat pra-
cowniczy nabierze zupełnie no-
wego znaczenia i przełoży się 
także na tworzenie zaangażo-
wanego społeczeństwa obywa-
telskiego.

Piotr Krupa

Wolontariat pracowniczy
– mroczne widmo i nowa nadzieja
Z jednej strony pracownicy pokolenia „Y” pytają na rozmowach rekrutacyjnych o inicjatywy społeczne, w które angażuje się przyszły pracodawca, a z drugiej strony jedynie 12 proc. Polaków poświę-
ca swój prywatny czas na wolontariat. Co zatem oznacza „wolontariat pracowniczy” – bezinteresowną pomoc potrzebującym, czy korporacyjne narzędzie marketingowe? Czy dla tej idei jest jeszcze 
jakaś szansa?

Przed ogłoszeniem śmierci
prawdziwego wolontariatu pracowniczego

należy się rozejrzeć wokół.
I dostrzec... pokolenie „Y”
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Praca biurowa obrosła wieloma 
mrocznymi legendami. W ubie-
głych dziesięcioleciach często 
można było usłyszeć o osobach, 
które niemal nie wychodzi-
ły z ciemnego, ponurego biura, 
bo piętrzące się na biurku pa-
piery dosłownie przesłoniły im 
wszystko inne. Z takiej górki do-
kumentów można było zaliczyć 
szybki „zjazd”: pogorszenie re-
lacji z najbliższymi, rosnące wy-
czerpanie i idące za tym wypa-
lenie zawodowe. Praca, która 
staje się życiem, złamie nawet 
największego korpo-weterana. 
A przynajmniej tak mogłoby się 
wydawać.

Oczywiście wciąż spot-
kamy się z zastępami korpo-
-pracusiów, ale nowoczesnej 
firmie nie wypada, aby trakto-
wała pracownika jak niewolnika 
(a przynajmniej nie tak otwar-
cie). Googliness ma być swego 
rodzaju zaprzeczeniem „korpo-
racyjnego niewolnictwa”: za-
kłada, że pracownik powinien 
identyfikować się z firmą tak, jak 
z własną rodziną.

To koncepcja, zgodnie z któ-
rą masz pokochać swoją pracę 
na tyle, abyś czuł, że przycho-
dzisz do niej z entuzjazmem. 
Właśnie dlatego korporacje 
oferują nam dzisiaj liczne be-
nefity, wielkie kuchnie, czy ko-
lorowe playroomy. Googliness 
ma przynosić ci korzyści, a tak-
że zwiększać twoje poświęcenie 
i wydajność.

Na początku było Google
...a potem reszta świata. Podob-
no to właśnie biznesowy gigant, 
jakim jest Google, zapocząt-
kował trend na tworzenie wa-
runków, które będą maksymal-
nie przyjazne pracownikom. Ta 
wpływowa firma już od dawna 
jest czymś znacznie więcej, niż 
tylko wyszukiwarką. Marka stała 
się symbolem określonej struk-
tury korporacyjnej i przykładem 
do naśladowania, którego pro-
pracowniczą politykę z czasem 
zaczęli wyprzedzać niektórzy 
konkurenci. 

Obecnie, według prestiżowe-
go rankingu „Best Places to Work 
2017”, sporządzonego przez 
Glassdoor, Google znajduje się 
na pozycji czwartej. Na drugim 
miejscu uplasował się młodszy 
biznesowy gigant – Facebook. 
Jednak faktem jest, że to właś-
nie firma zarządzająca najpopu-
larniejszą wyszukiwarką świata 
była pionierem w tworzeniu po-
zytywnego środowiska pracy. To 
jej metody jako pierwsze zdoby-
ły popularność i rozprzestrzeniły 
się na skalę globalną.

W 2009 roku wydano książ-
kę pt. „Potęga Google’a. Poznaj 

sekrety Larry’ego i Sergeya”. Pre-
zentuje ona historię i styl funk-
cjonowania korporacji Google 
od podszewki, a także zgłębia 
historię jej ojców-założycieli. To 
właśnie w tej pozycji znajdziemy 
wzmiankę o tym, że początkiem 
rewolucji w zapewnianiu pra-
cownikom kolejnych benefitów, 
był fakt, że Google jako pierwsze 
zdecydowało się na zapewnienie 
im zdrowych, darmowych posił-
ków. Zarząd firmy uznał, że bar-
dziej ekonomicznym podejściem 
jest zapewnienie pełnowartoś-
ciowych dań swoim fachowcom, 

niż ryzykowanie, że stracą swój 
cenny czas i energię na przygo-
towywanie sobie jedzenia.

Google od początku stawia-
ło na stuprocentowe zaangażo-
wanie pracowników. Ich biura to 
istne place zabaw z siłowniami, 
basenami, ścianami wspinacz-
kowymi, hamakami i pokoja-
mi relaksacyjnymi. Firma poszła 
w swoich staraniach jeszcze da-
lej, gwarantując dodatkowe 500 
dolarów do pensji dla osób po-
siadających małoletnie dzieci. 
Wszystko po to, aby pociechy 
pracowników miały zapewnioną 
żywność (np. w postaci gotowe-

go, zamawianego posiłku), w sy-
tuacji, gdy ich rodzice nie mogą 
wrócić z pracy wcześniej i przy-
gotować obiadu samodzielnie.

Iluzja wolności. 
Googliness to paradoks?
Melissa Burns w artykule „3 Sig-
nificant Flaws in the Concept 
of Googliness”, zamieszczonym 
na portalu Inc.com, omówi-
ła niektóre minusy tej koncep-
cji. Autorka zaznacza, że chociaż 
Google od zawsze stanowiło dla 
wielu firm przykład do naślado-
wania i stało się symbolem do-

brze działającego systemu, to 
jednak wprowadzenie takie-
go modelu do innej firmy mo-
że wiązać się z pojawieniem się 
pewnych problemów.

Jako pierwszą wadę wymie-
niła podejście „firma = rodzina”. 
Burns podkreśla, że chociaż po-
mysł na wprowadzenie pew-
nego rodzaju demokracji jest 
słuszny, to struktura horyzontal-
na (zamiast hierarchicznej) nie 
wszędzie odniesie sukces. Sza-
cunek wśród pracowników jest 
ważny – owszem, ale idea „firmy 
jako rodziny”, w której wszyscy 
są równi, nie zawsze będzie do-

brym pomysłem. Mogą pojawić 
się problemy, takie jak np. sytu-
acja, w której każda osoba bę-
dzie oczekiwać czegoś innego. 
Czasem lepiej wprowadzać ten 
typ zarządzania tylko przy kon-
kretnych projektach, które wy-
magają pracy zespołowej, na 
równych warunkach. Nie trze-
ba zbytnio brać tej koncepcji 
do siebie, zwłaszcza, gdy funk-
cjonujemy w stosunkowo ma-
łej organizacji. W końcu są inne 
sposoby na zdobycie lojalności 
pracowników. 

Autorka wspomniała rów-
nież o „iluzji wolności”, która 
wiąże się z brakiem pewnych 
ograniczeń (np. zezwolenie na 
spóźnienia), co prowadzi jedno-
cześnie do nadgodzin, zabierania 
pracy do domu, albo załatwia-
nia spraw służbowych w czasie 
wolnym. Jak wiadomo, wraz ze 
wzrostem komfortu pracy, ros-
ną także wymagania wobec pra-
cowników. Coś za coś – im więcej 
nadgodzin, tym większe szanse, 
że biuro faktycznie stanie się na-
szym drugim domem...

Trzecią kwestią jest pewna 
sztuczność, którą wprowadza ta-
ki układ. Z założenia, dzięki wspa-
niałym warunkom i benefitom, 
twoje podejście do pracy ma 
być bardziej entuzjastyczne. Jed-
nak nie da się wymagać od niko-
go, aby był nieprzerwanie zado-
wolony. Oczywiście – przytulne 
i przyjazne środowisko pracy to 
coś, o co warto walczyć, ale warto 

też pamiętać, że wymaganie nie-
zmiennego entuzjazmu dopro-
wadzi w końcu do irytacji, zmę-
czenia i „fałszywych uśmiechów”.

Pomimo tego koncepcja Go-
ogliness ma swoje niezbywalne 
plusy. Nie bez powodu cieszy 
się popularnością. Jednocześnie 
zapoczątkowana przez Google 
„benefitowa rewolucja” stała się 
trendem, który nierozerwalnie 
wiąże się z większymi wymaga-
niami wobec korpoludków na 
całym świecie. 

Zbalansowane życie 
to mrzonka?
Niezależnie od tego, czy podo-
ba nam się takie podejście, czy 
też nie, według psychologów 
upragnione „work-life balance” 
to mit. Nie da się odpowiednio 
zbalansować życia zawodowe-
go z prywatnym i powinniśmy 
się z tym pogodzić.

Jednocześnie specjal i -
ści sygnalizują, że coraz więcej 
osób jest zmęczonych takim sta-
nem rzeczy i po prostu rezygnu-
je z „wyścigu szczurów”. Ich ce-
lem staje się praca na własną 
rękę. Według tej teorii, będzie 
to kolejny, nowy trend, które-
go wzrost możemy odnotować 
w najbliższych latach. 

Magdalena Hoczyk-Banda

Artykuł Melissy Burns „3 Significant 
Flaws in the Concept of Googliness”: 
https://www.inc.com/melissa-burns/3-
-significant-flaws-in-the-concept-of-go-
ogliness.html

Upragnione „work-life balance” to mit.
Nie da się odpowiednio zbalansować

życia zawodowego z prywatnym
i powinniśmy się z tym pogodzić.

Ku chwale korpo!
Jasne i mroczne strony

Googliness – magiczne słowo, któ-
re zupełnie odmieniło oblicze wie-
lu korporacji. To popularny i po-
wszechnie wdrażany trend, który 
trwa już od dobrych kilku lat i nie 
zanosi się, aby wyszedł z mody. 
Cała koncepcja ma ścisły związek 
z marką Google, która jako pierw-
sza rozpoczęła rewolucję na rynku 
pracy. Poznaj zjawisko, dzięki któ-
remu świat korpo zawirował i dziś 
możemy zyskać coś więcej, niż tyl-
ko comiesięczną wypłatę. Ale mo-
żemy też sporo stracić...Googliness

Już po raz siódmy w Warsza-
wie i Poznaniu odbędą się po-
kazy kampanii reklamowych 
nagrodzonych na Międzyna-
rodowym Festiwalu Rekla-
my w Cannes, z komentarzem 
najlepszych ekspertów z bran-
ży marketingu i PR w Polsce. 
Goście tegorocznej edycji wy-
darzenia zastanowią się nad 
autentycznością komunikacji 
marek.

Uczestnicy Cannes Lions Creati-
ve PR Meeting mogą zobaczyć 
najlepsze prace nagrodzone 
na światowym konkursie krea-

tywności Cannes Lions, wysłu-
chać komentarzy oraz prelegen-
tów, którzy poruszają aktualne 
dla marketingu i konsumentów 
kwestie.

„AUTHENTICITY to hasło 
oraz myśl przewodnia 7. edy-
cji spotkań. Co roku z ciekawoś-
cią obserwujemy nagrodzone 
w Cannes prace, a kilka miesię-
cy później, gdy emocje nieco 
opadną, staramy się wywoły-
wać nad nimi dyskusje. W tym 
roku wspólnie z zaproszonymi 
prelegentami, ale również ze 
wszystkimi, którzy do nas do-

łączą, sprawdzimy, czy do krea-
tywności zostały dołożone au-
tentyczne, prawdziwe – insighty, 
emocje, historie, dane” – mówi 
Przemysław Wojak, Managing 
Partner agencji Q&A Commu-
nications, która jest organizato-
rem wydarzenia.

Zarówno organizatorzy 
jak i zaproszeni goście – dr 
Magdalena Kamińska, Prze-
mysław Jędrowsk i ,  Gr ze -
gorz Wierchowiec oraz To-
masz Wygnański – podczas 
wydarzenia będą poszukiwać 
autentyczności w nagrodzonych 

canneńskimi lwami pracach. Bę-
dą poddawać je „testowi na au-
tentyczność”, zastanawiać się 
nad ich wiarygodnością, rezo-
nansem społecznym, prawdą, 
którą przekazują oraz prawdzi-
wością insightu. Wszystko to zo-
stanie podlane sosem kreatyw-
ności – bo jak co roku w Cannes, 
głównym kryterium stosowa-
nym przez Jurorów jest krea-
tywność. 

Organizatorem Cannes 
Lions Creative PR Meeting jest 
również Stowarzyszenie Komu-
nikacji Marketingowej SAR – 
wyłączny przedstawiciel Cannes 
Lions w Polsce.

Wstęp wolny, obowiązuje 
rejestracja: http://www.qacom-
munications.com/canneslions/

m
ateriał prom

ocyjny

Rusza kolejna edycja
Cannes Lions Creative PR Meeting



www.glosmordoru.pl4 GŁOS MORDORU #24

REKLAMA

Badania przeprowadzone przez 
ARC Rynek i Opinia wskazują, że 
Warszawiacy są najbardziej za-
dowolonymi pasażerami ko-
munikacji miejskiej w naszym 
kraju. Stołeczne tramwaje i au-
tobusy mogą się pochwalić nie 
tylko punktualnością i do-
brze rozplanowanymi liniami, 
ale również kilkoma ciekawy-
mi aplikacjami, które dodatko-
wo ułatwiają podróżowanie po 
mieście. Poniżej zatem krótki 
przegląd aplikacji, w które każ-
dy Warszawiak powinien się za-
opatrzyć.

MobileMPK
Pierwszą aplikacją na którą 
warto zwrócić uwagę jest mo-
bileMPK. Dostępna w dwóch 
wersjach: podstawowej (gra-
tis) i rozszerzonej (płatna). 

W wersji podstawowej może-
my korzystać między innymi 
z rozkładów jazdy, wykukiwa-
nia połączeń i mapy (również 
w trybie offline). Rozszerzona 
wersja aplikacji nie zawiera re-
klam oraz pozwala nam na za-
pisywanie ulubionych linii. Jest 
to szczególnie przydatne, gdy 
nie mamy zasięgu lub nasz in-
ternet nie działa, bo z aplikacji 
można korzystać offline.

MobileMPK można ściąg-
nąć z Gogle Play lub z: www.
mmpk.info/mmpk.apk. Dostęp-
na jest dla telefonów z syste-
mem Android, obsługujących 
Java. Można ją też uruchomić 
bezpośrednio w przeglądarce: 
www.m.rozkladzik.pl/warszawa. 
Aplikacja w 2014 roku została 
uznana przez Google za jedną 
z najlepszych.

TramBus
Rozkład jazdy mamy już spraw-
dzony, czekamy na przystanku 
i tu klops! – autobus nie przyje-
chał! Spokojnie, w takiej sytua-
cji możemy skorzystać z aplikacji 
TramBus. Dzięki niej sprawdzimy, 
gdzie dokładnie znajduje się au-
tobus lub tramwaj na który cze-
kamy. Aplikacja wskaże nam 
wszystkie pobliskie przystanki, 
oraz numery zatrzymujących się 
tam autobusów i tramwajów. Co 
ważne, nasza lokalizacja zostanie 
automatycznie wyszukana, a w 
oparciu o system geolokalizacji 
GPS zobaczymy, kiedy dokładnie 
na wybranym przystanku pojawi 
się nasz środek transportu.

Aplikację stworzyła firma 
GenesisMobo przy współpra-
cy Miejskich Zakładów Auto-
busowych. Można ja pobrać na 

urządzenia z systemem Andro-
id oraz iOS.

Gdzie Ten Tramwaj
Jeśli częściej poruszamy się tram-
wajami niż autobusami, powin-
niśmy zaopatrzyć nasz telefon 
w aplikację Gdzie Ten Tramwaj. 
Aplikacja powstała w wyniku 
hobbistycznej współpracy dwoj-
ga Warszawiaków: Eweliny Pili-
chowskiej i Karola Ksionka (naj-
widoczniej często zdarzało im 
się zastanawiać „gdzie ten tram-
waj?”). Informacje o lokalizacji 
tramwajów są pobierane z ot-
wartego systemu API, więc mo-
żemy mieć pewność, że są one 
bardzo dokładne. Twórcy apli-
kacji prowadzą rozmowy z ZTM 
dotyczące udostępnienia takich 
samych danych dotyczących au-
tobusów. Możliwe więc, że nie-

bawem aplikacja zostanie po-
szerzona o informacje na temat 
drugiego środka komunikacji.

Aplikacja jest dostępna na 
Android. Działa bardzo spraw-
nie, a jej obsługa jest prosta i in-
tuicyjna. Dane są aktualizowa-
ne co 30 sekund, możemy więc 
dokładnie zaplanować wyjście 
z domu, mając pewność, że nie 
będziemy czekać na tramwaj.

mPay płatności mobilne
Dotarliśmy na przystanek, drzwi 
autobusu lub tramwaju za-
mknęły się za nami, więc trzeba 
skasować bilet. Przeszukujemy 
kieszenie... i znowu kłopot – bi-
letu nie ma! Na dodatek w tym 
autobusie/tramwaju nie ma bi-
letomatu, a w naszym portfe-
lu tylko karta płatnicza. Nie ma 
problemu! Z pomocą przyjdzie 
nam aplikacja mPay płatności 
mobilne, za pomocą której mo-
żemy kupić bilet online.

Możemy tego dokonać 
w kilku prostych krokach. Otwie-
ramy aplikację, klikamy w bilety, 
wybieramy nasze miasto, ulgę 
(jeśli taka nam przysługuje) oraz 
rodzaj biletu. Następnie wybie-
ramy sposób płatności i zatwier-
dzamy transakcję.

Zanim zaczniemy korzystać 
z aplikacji, musimy podpiąć pod 
nią naszą kartę płatniczą, lub za-
silić saldo, z którego będą po-
bierane opłaty. Podczas kontroli 
biletów, wystarczy wejść w hi-
storię i pokazać ostatnio zaku-
piony bilet. Aplikacja dostępna 
jest na Google Play, w App Sto-
re i dla Windows Phone. 

Twój Mercedes jest passe
Jak widać podróżowanie po 
stolicy jest niemal bezprob-
lemowe. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę takie korzyści, jak ilość 
dogodnych połączeń, często-
tliwość kursowania pojazdów, 
ich punktualność oraz zapre-
zentowane wyżej cuda infor-
matyczne, możemy stwierdzić, 
że podróżowanie samochodem 
w mieście powinno być właści-
wie przeżytkiem. Bo po co stać 
w korkach, denerwować się za 
kierownicą i w poszukiwaniu 
miejsca parkingowego, jeśli 
można zdać się na bezproble-
mową i bezstresową komuni-
kację miejską?

A Ty – czym dojeżdżasz do 
pracy?

Majka Rzewuska

Jeździsz komunikacją miejską? 
Pokochasz te aplikacje
Jeśli przemieszczasz się po stolicy środkami transportu publicznego i musisz zdążyć na spotkanie, do pracy, albo po dziecko do 
przedszkola, powinieneś dokładnie wiedzieć, skąd, czym i o której pojedziesz.
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„Orkom” z Mordoru przedsta-
wiać Pana raczej nie trzeba, bo 
większość kojarzy Pański słyn-
ny fanpage. Niemniej powody 
pańskiej ucieczki z tego miej-
sca już może nie są wszystkim 
tak dobrze znane.
Rafał Ferber: Myślę, że podob-
nie jak wielu innych uciekinie-
rów, „dojrzałem do tego, aby iść 
na swoje”. Miałem dosyć Mordo-
ru i pracy na rzecz innych. Przez 
10 lat zbierałem doświadczenia, 
pracując w korporacjach i dla 
korporacji – znudziło mnie by-
cie „najemnikiem”. W dodatku 
coraz częściej widziałem minu-
sy tej pracy (choć zawsze będę 
podkreślał, że istnieją też plu-
sy) – różnego rodzaju sufity, 
przez które nie da się przebić 
oraz świadomość, że jestem tyl-
ko jedną z komórek w Excelu – 
przychodową lub kosztową.

Ktoś może zapytać jak mo-
gę tak myśleć, skoro za moją 
pracę dobrze mi płacono? To nic 
wyjątkowego – mam np. znajo-
mych w bankach, którzy za do-
bre wyniki wciąż wygrywają 
wycieczki po świecie i mają te-
go dość. Dla innych to marze-
nie: jeździć po świecie, gdy ktoś 
im za to płaci, ale dla tych mo-

ich znajomych to żaden bonus. 
Spowszedniało im to.
A jednak blisko dekadę spę-
dził Pan jako trybik w ma-
chinie?
Owszem, od początków mo-
jej pracy zawodowej, tj. od ro-
ku 2006, pracowałem m.in. dla 
agencji interaktywnej działa-
jącej w branży medycznej, po-
tem dla firmy informatycznej 
jako handlowiec, a później za-
jąłem się sprzedażą oraz zarzą-
dzaniem sprzedażą w firmie 
związanej z rynkiem finanso-
wym. Doskonale odnajdywa-
łem się w tych firmach i w tych 
rolach. Cieszyłem się z poczu-
cia prestiżu, jaki pojawia się, 
gdy działasz dla dużego ryn-
kowego gracza, z poczucia 
bezpieczeństwa (którego po-
zorność odkryłem dopiero po 
jakimś czasie), z możliwości 
rozwoju, ze świetnych szkoleń 
i znakomitych mentorów, z faj-
nych imprez firmowych...
Więc co się stało, że zrezygno-
wał Pan z tego wszystkiego?
Popchnęły mnie do tego prze-
de wszystkim: gen przedsiębior-
czości i potrzeba sprawczości. 
Już w liceum kombinowałem, 
jak zdobyć środki na własne po-

trzeby. Kosiłem trawę, sprze-
dawałem płyty, na studiach 
założyłem z kumplami portal in-
ternetowy. Pozyskaliśmy inwe-
stora, dynamicznie się rozwijali-
śmy, ale nie wyszło.
Dlaczego?
Zabrakło nam pokory i wiedzy 
o tym, jak powinno się prowa-
dzić biznes.
Zawsze mnie ciekawi, co ozna-
cza taka wiedza?
Chodzi głównie o umiejętność 
współpracy z ludźmi, motywo-
wania ich, rozpoznawania ich 
potrzeb i odpowiadania na nie. 
Umiejętność współdziałania nie-
zależnie od struktury organizacyj-
nej firmy. To również zrozumie-
nie, że firmy tworzą ludzie i że oni 
są ich prawdziwą wartością, więc 
trzeba o nich dbać i szanować ich. 
W teorii to oczywiste, gorzej jed-
nak z wcieleniem tego w życie. 
Zwłaszcza w Mordorze (śmiech).
Od dwóch lat prowadzi Pan 
własną agencję social media, 
jak się Panu żyje na swoim?
Przede wszystkim każdy naj-
mniejszy kontrakt cieszy bardziej, 
niż zrobienie wielkiego korpora-
cyjnego dealu. Zarobienie pięciu 
tysięcy we własnym biznesie ma 
większą wartość niż milion zaro-

biony dla korpo. Z drugiej strony 
jest większy stres i każdą wolną 
chwilę poświęca się na myślenie, 
co można zrobić lepiej, co moż-
na usprawnić.

Inaczej też dysponuje się 
budżetem. W dużych firmach są 
budżety marketingowe – zapla-
nowane i ułożone, lepiej lub go-
rzej, ale kasa jest. W małych fir-
mach każdą złotówkę ogląda się 
kilka razy i ze wszystkich stron. 
To dlatego na przykład, mimo że 
działam na rynku już jakiś czas, 
nie mam jeszcze firmowej stro-
ny internetowej. Zawsze są rze-
czy bardziej niezbędne. Wolę 
wydać pieniądze na podniesie-
nie moich kompetencji czy za-
trudnienie specjalisty.
Czy wróciłby Pan do korpora-
cji, gdyby nadarzyła się taka 
okazja?
Jestem zwolennikiem zasady: 
„nigdy nie mów nigdy”. Choć 
mam nadzieję, że życie raczej 
mnie do tego nie zmusi. Na ra-
zie rozwijam swoją agencję i w 
pełni mnie to satysfakcjonuje.
Kiedy obserwuje Pan dzisiej-
szy Mordor, dostrzega Pan tu 
jakieś zmiany, w porównaniu 
ze stanem chociażby sprzed 
pięciu-sześciu lat?

Jak dla mnie zmieniło się tylko to, 
że jest jeszcze więcej biurowców, 
jeszcze więcej remontów i stresu. 
No i pomiędzy tym wszystkim 
pojawiły się dodatkowo osied-
la mieszkaniowe. Kiedy sam pra-
cowałem w Mordorze, też myśla-
łem, że byłoby fajnie wynająć coś 
bliżej pracy, bo wtedy żyłem tyl-
ko nią. Dziś coraz więcej pracow-
ników zyskuje szansę, by być bli-
żej swoich kombinatów.
Pana facebookowa strona, 
krytyczne artykuły w mediach, 
millenialsi walczący o work-li-
fe balance... Sądzi Pan, że to 
w żaden sposób nie zmieniło 
sposobów działania korpora-
cji przy Domaniewskiej?
Jeśli już ktoś miałby je zmienić, 
to właśnie millennialsi, bo trzeba 
nimi inaczej zarządzać i inaczej 
ich motywować. Wiele firm opie-
rających się na młodych pracow-
nikach musiało to zrozumieć 
i się dostosować, żeby utrzymać 
się na rynku. Ale sądzę, że zna-
cząca większość jednak nadal 
tkwi w mentalnym betonie.

Trzeba też pamiętać, że 
w dużym przedsiębiorstwie 
trudniej o takie reformy, bo 
w gąszczu ludzi zawsze znajdzie 
się okazja do wykorzystywania 
stanowiska, bo często panuje 
tam bezwład organizacyjny i ko-
munikacyjny. Nawet jak ktoś ma 
jakieś zastrzeżenia albo świet-
ny pomysł, to zanim informacja 
przejdzie z góry na dół, przeto-
czy się przez kolejne komórki, by 
w końcu dotrzeć tam, gdzie mia-
ła, mija sporo czasu, a po drodze 
przekaz ulega deformacjom. 
Czy według Pana istnieje jakiś 
uniwersalny przepis na uciecz-
kę z Mordoru?

Nie sądzę. Po pierwsze, nie wszy-
scy chcą uciekać. Dla wielu do-
stanie się do Mordoru, to nie-
mal jak złapanie Pana Boga za 
nogi. Zresztą sam kiedyś byłem 
dumny z tego, że tam pracuję. 
Po drugie, jeśli już ktoś zaczy-
na się nad tym zastanawiać, to 
musi dobrze przemyśleć wszyst-
kie za i przeciw. Nie każdy prze-
cież nadaje się do prowadzenia 
własnego biznesu. Może lepiej 
zamiast rzucać się na głębokie 
wody, spróbować znaleźć pracę 
w mniejszej firmie?

Tym, którzy jednak chcą 
spróbować swoich sił jako 
przedsiębiorcy, radziłbym robić 
to rozsądnie. Najlepiej zacząć, 
gdy ma się jeszcze stałą pracę 
i pieniądze, zgromadzić odpo-
wiednie środki, nawiązać kon-
takty, startować od małych bi-
znesów „po godzinach”. Wyczuć, 
czy to nam w ogóle odpowiada.
Jakie ma Pan plany na przy-
szłość?
Myślę o powiększeniu zespołu, 
zdobyciu nowych klientów. No 
i mam nadzieję na jakiś urlop.
To realne?
Urlop? Jasne. To tylko kwestia 
odpowiedniej organizacji i usta-
wienia sobie priorytetów. 

Myślę, że warto, zwłaszcza 
pracując w korporacji, lub po 
odejściu z niej, nauczyć się waż-
nej rzeczy: odpoczywać. Wielu 
Polaków tego nie potrafi. Biorą 
urlop i wykorzystują go na re-
mont domu. Co to za odpoczy-
nek? Ja sam dopiero się tego 
uczę, ale coraz bardziej to doce-
niam, i chyba odnoszę w tym za-
kresie coraz większe sukcesy.

Izabela Marczak

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

Zgłoś szczęśliwca do naszej sekcji!
Napisz: redakcja@glosmordoru.pl

UCIEKINIER Z MORDORU

Wygnała mnie

potrzeba 
sprawczości
Rafał Ferber, twórca fanpage’u „Mordor na Domaniewskiej”, obecnie właściciel 
agencji social media, opowiada o motywach odejścia ze świata korporacji oraz 
o korzyściach i zagrożeniach, które przyniosła ta decyzja.
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Czy firma bez szefa ma szansę 
wyprzeć klasyczny model kor-
poracyjny? Realne przykłady 
pokazują, że tak. Co więcej, 
taka firma może całkiem nie-
źle prosperować i przynosić 
duże zyski.

Wyobraź sobie organizację, 
w której to ty decydujesz, czym 
będziesz się zajmować. Sa-
modzielnie wybierasz zadania 
zgodne z twoimi umiejętnościa-
mi. Pracujesz w zespole, w któ-
rym nie ma hierarchii. Każdy jest 
równy. Sam decydujesz, ile za-
rabiasz, nie masz szefa ani ma-
nagerów nad głową i przede 
wszystkim – jesteś z siebie dum-
ny. Brzmi jak mrzonka? Otóż nie. 
To realny model organizacji tur-
kusowej, który z powodzeniem 
stosują globalni potentaci.

W jakim kolorze ci do twarzy?
Za kolorową klasyfikację organi-
zacji odpowiada Frederic Laloux, 

autor książki „Pracować inaczej”. 
Wyróżnił w niej pięć modeli bi-
znesowych, przypisując im róż-
ne barwy: czerwoną, burszty-
nową, pomarańczową, zieloną 
i turkusową.

Pierwszym i najbardziej 
pierwotnym jest system czerwo-
ny, oparty na charyzmie lidera 
i strachu członków organizacji. 
Tak działały niegdyś organizacje 
plemienne, a dzisiaj funkcjonują 
gangi, mafie i inne zorganizowa-
ne grupy przestępcze. Kolorem 
bursztynowym Laloux ozna-
czył organizacje mocno sfor-
malizowane, pełne biurokracji, 
powtarzalnych procesów, hie-
rarchii i kontroli. W tej kategorii 
znajdują się m.in. wojsko, różne-
go rodzaju urzędy oraz kościół. 
Dobrze znana nam korporacja 
została oznaczona barwą po-
marańczową. W tej kategorii li-
czy się innowacyjność, nakie-
rowanie na cel i zysk, system 

motywacji oraz duża konkuren-
cja. Z kolei kolor zielony repre-
zentuje m.in. ruchy społeczne. 
Ten model opiera się na szczyt-
nych ideach rodzinnych, wspól-
nych wartościach, konsensusie, 
silnym zaangażowaniu człon-
ków oraz zadowoleniu klientów. 
Ostatnim kolorem, który Laloux 
przypisał najwyższej formie 
ewolucji organizacji biznesowej, 
jest odcień turkusowy – metafo-
ra organizmu.

Komórka chce, 
żeby organizm był zdrowy
Rozważania na temat organi-
zacji turkusowych są prowa-
dzone w aurze niepewności. To 
naturalne. Każda zmiana syste-
mowa wymaga najpierw zmia-
ny myślenia. Można by powie-
dzieć, że model turkusowy to 
kolejny etap rozwoju świado-
mości: zarówno właścicieli firm, 
jak i pracowników. Jeżeli do tej 

pory funkcjonowaliśmy w śro-
dowisku pomarańczowym, cięż-
ko nam z dnia na dzień zgodzić 
się z tym, że przecież można ina-
czej. Zanim jednak pochopnie 
skreślimy model korporacji „bez 
szefa”, warto przyjrzeć się jego 
zaletom.

Głównym założeniem „filo-
zofii turkusowej” jest porówna-
nie organizacji do żywego or-
ganizmu. Pracownicy pełnią 
w nim rolę komórek, którym za-
leży, aby cały organizm spraw-
nie funkcjonował. Tutaj wszyscy 
są równi i współodpowiedzialni. 
Pierwszym celem nie jest więc 
ani chęć wzbogacenia się, ani 
awans, ale powodzenie projek-
tów. Pracownicy bowiem wie-
dzą, że jeżeli organizm będzie 
zdrowy, przełoży się to na zysk, 
a co za tym idzie – na wyższe 
pensje.

W tym momencie nasu-
wa się pytanie: w jaki sposób 

pracownicy mają motywować 
się do pracy, jeżeli ich głów-
ną motywacją nie jest zysk czy 
awans, a nad głową nie stoi 
kontrolujący szef? Otóż, w ta-
kich organizacjach nie ma kla-
sycznego delegowania obo-
wiązków. Każdy robi to, co 
lubi, z uwzględnieniem swoich 
umiejętności. Wpływa to pozy-
tywnie na samorozwój pracow-
ników, poczucie sprawczości 
oraz dumę ze zrealizowanych 
zadań. Ponadto obowiązki 
pracownika mogą się zmieniać 
w zależności od projektu. Jest 
to zaprzeczenie modelu po-
marańczowego, który niekiedy 
prowadzi do marnotrawstwa 
ludzkiej kreatywności, cho-
ciażby przez niedopuszcze-
nie pracowników fizycznych 
do współudziału w projektach. 
W korporacji turkusowej zakła-
da się, że każdy pracownik mo-
że wnieść do firmy swoje umie-
jętności i talenty. 

Wydawać by się mogło, że 
turkus wprowadza „samowol-
kę”, a co za tym idzie – chaos. Nic 
bardziej mylnego. Grupy projek-
towe prowadzą harmonogra-
my i pełną dokumentację, z tą 
różnicą, że powodzenie projek-

tu opierają na zaufaniu, a nie na 
nieustannej kontroli. Ma to sens, 
prawda?

Kto pokochał 
model turkusowy?
Frederic Laloux w swojej książ-
ce opisuje dwanaście dobrze 
prosperujących firm, funkcjo-
nujących w barwach turku-
su. Flagowym przykładem jest 
amerykańska Morning Star, 
zajmująca się przetwórstwem 
pomidorów, która zatrud-
nia 400 pracowników stałych 
i około 2 tys. sezonowych. W tej 
firmie nie ma szefów i manage-
rów. Panuje równość i współ-
odpowiedzialność. Organiza-
cja każdego roku odnotowuje 
duży zysk.

Turkus powoli przyjmuje 
się również w Polsce. Lista firm 
funkcjonujących zgodnie z tą 
nowatorską metodą stale się po-
większa. Wzrasta również liczba 
szkoleń, które uczą wdrażania 
tego modelu. Przy takim tempie 
zmian i wzroście świadomości, 
zmiana barw wielu firm z poma-
rańczowego na turkusowy jest 
tylko kwestią czasu.

Justyna Michalkiewicz

Organizacja turkusowa, czyli

zdrowy organizm bez szefa
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W pracy spędzamy znaczną 
część swojego życia. To tam 
często zawiązują się cieka-
we znajomości, przyjaźnie, 
a czasem coś więcej. Problem 
w tym, że gdy emocje wezmą 
górę, odbija się to na jakości 
wykonywanych przez nas za-
dań, na co szef nie zawsze przy-
mknie oko.

Fora internetowe aż kipią od 
opowieści ludzi, którzy przeży-
li romans w miejscu zatrudnie-
nia. Najczęściej nie kończył się 
on happy endem. – Finał jest ta-
ki, że dalej pracuję z nią, a ona 
mnie już nie chce. Po trzech la-
tach wariuję, a ona jakby nigdy 
nic się nie wydarzyło. To nie jest 
dobry pomysł – żali się internau-
ta podpisujący się jako „Tak”.

– Miałam romans w pra-
cy i powiem ci, że nic gorszego 
spotkać cię nie może. Miłe złe-
go początki (...). Gdy romans się 

wydał, to wszystko się posypało. 
Ja straciłam i faceta i szansę na 
awans i musiałam odejść z pracy. 
Do dziś mam poranione serce 
i każdemu powiem, że romanse 
w pracy odradzam stanowczo – 
wyznaje „Monetka”.

Bywa jednak, że przygoda 
miłosna nie kończy się jedynie 
złamanym sercem, ale i utratą 
stanowiska. W 2012 roku dyrek-
tor generalny amerykańskiego 
koncernu zbrojeniowego o swoj-
sko brzmiącym nazwisku Chri-
stopher Kubasik miał zostać pre-
zesem firmy w której pracował. 
Jednak nim zdążył awansować 
musiał podać się do dymisji, gdy 
wyszło na jaw, że romansował ze 
swoją podwładną (która też zo-
stała zwolniona). – Jestem głę-
boko rozczarowany i zasmucony 
postawą Chrisa – mówił wów-
czas Robert Stevens, przecho-
dzący na emeryturę prezes firmy, 

którego Kubasik miał zastąpić. – 
Mamy tu kodeks etyczny, który 
obowiązuje wszystkich, a bliski 
związek z podwładną z pewnoś-
cią ten kodeks narusza – dodał.

W polskich firmach 
dmuchamy na zimne
Choć polski „kodeks etyczny” 
nie jest tak surowy, jak amery-
kański, to szefowie rodzimych 
firm również niechętnie patrzą 
na związki między pracownika-
mi. Z badań serwisu Pracuj.pl 
opublikowanych w ubiegłym ro-
ku, wynika, że w 12 procent pol-
skich przedsiębiorstw więcej niż 
koleżeńskie relacje pomiędzy 
pracownikami są uznawane za 
niedopuszczalne.

Co więcej, nawet gdy firma 
nie ma oficjalnej polityki odnoś-
nie tej sfery życia zawodowego, 
to romanse w pracy są niemile 
widziane – także przez samych 

pracowników (w Polsce przeciw-
nych romansowaniu jest ponad 
jedna trzecia badanych (ankieta 
Pracuj pl. z 2013 r.). Paradoksal-
nie to właśnie nasze pruderyjne 
podejście do tematu powoduje, 
że większość firm nie ma formal-
nych regulacji w tym zakresie.

Co może zrobić szef?
Nawet gdyby powstały regula-
cje dotyczące „bliskich kontak-
tów” w firmie, na niewiele by się 
zdały, bo sam Kodeks pracy nie 
reguluje kwestii romansów pra-
cowniczych. Tak więc prawnie 
trudno jest obronić wewnętrz-
ne przepisy firmowe dotyczące 
tej sfery. Tym bardziej z powo-
du romansu w pracy nie moż-
na rozwiązać umowy – przynaj-
mniej oficjalnie. Znaczna część 
ekspertów uważa, że wprowa-
dzanie jakichkolwiek regulacji 
w tym zakresie jest niezgodne 

z prawem, bo ingerowałyby one 
w życie prywatne pracowników.

Gdyby jednak jako powód 
wyrzucenia z pracy były jednak 
podane bliskie stosunki ze współ-
pracownikiem, zwolniony móg-
łby odwołać się do sądu pracy 
i żądać przywrócenia na stanowi-
sko lub odszkodowania. Wówczas 
pracodawca musiałby udowod-
nić, że jego podwładny romansu-
jąc w pracy zaniedbywał obowią-
zki lub narażał firmę na szkodę.

Duma i uprzedzenie
Jednak koniec pracy przychodzi 
częściej, gdy firmowy romans 
dobiega końca. Wówczas taka 
sytuacja może mieć wpływ na 
współpracę całego zespołu, a co 
za tym idzie na wyniki firmy.

Często osoby, których zwią-
zek się rozpadł, kierują się nega-
tywnymi emocjami, urażonymi 
ambicjami lub dumą. Dlatego mo-
gą odmawiać współpracy ze swo-
im byłym obiektem westchnień, 
celowo wykonywać źle wspólne 
zadania i tym samym wprowa-
dzać w zespole negatywną atmo-
sferę. Tak zresztą kończy się więk-
szość firmowych romansów. Nic 
więc dziwnego, że pracodawcy 
próbują im zapobiegać.

Ale gdy już do tego dojdzie, 
a potem romans zakończy się 
manifestowaną na różne spo-
soby niechęcią, szef ma praw-
ny obowiązek przeciwdziałania 
niepożądanym zjawiskom, ta-
kim jak wszelkie przejawy dys-
kryminacji i mobbingu.

Sprawa komplikuje się jesz-
cze bardziej, gdy sam pracodaw-
ca jest jedną z zaangażowanych 
uczuciowo stron. Wówczas obo-
je partnerzy są narażeni na ry-
zyko oskarżeń o nierówne trak-
towanie, nepotyzm a nawet 
molestowanie seksualne.

Pozostaje kodeks moralny
Większość ekspertów od pra-
wa pracy jest zgodna, że żadne 
wewnętrzne przepisy nie będą 
w stanie uregulować stosun-
ków międzyludzkich, zwłaszcza 
jeśli chodzi o tak intymną sferę, 
wymagająca okiełznania oso-
bistych emocji. Pozostaje nam 
więc kierować się wewnętrz-
nym kodeksem moralnym oraz 
zawodowym, aby uniknąć sytu-
acji, które nieodwracalnie mogą 
pogrążyć nasze życie zawodowe 
i osobiste.

Leszek Rudziński

Romans w firmie
– chwila przyjemności i jej konsekwencje



www.glosmordoru.pl8 GŁOS MORDORU #24

REKLAMA

Jak cię
widzą,
tak cię

zatrudnią!
Znajomość zasad dobrego wychowania i odpowiedniego zachowania to podstawa nie tylko życia 
prywatnego, ale także pracy. W kontaktach biznesowych warto pamiętać o regułach, które ułatwią 
nam funkcjonowanie w skomplikowanym świecie zawodowym i sprawią, że będziemy postrzegani 
jako godni zaufania profesjonaliści. Taką „wizytówkę” wystawiamy sobie nie tylko wyglądem, ale 

też zachowaniem, gestami czy 
sposobem wypowiadania się.

W czasach wzmożonej konku-
rencji na rynku pracy musimy 
pilnować się na każdym kroku. 
Wszystko co robimy jest nie-
ustannie oceniane oraz kontro-
lowane – i właśnie dlatego mu-
simy pamiętać o kilku regułach, 
które ułatwią nam poruszanie 
się w biznesowej dżungli. Ich 
przestrzeganie pomoże nam 
utorować drogę do szacunku i, 
być może, awansu, na który od 
dawna czekaliśmy.

Bezwzględnie musimy pa-
miętać o przestrzeganiu kilku 
oczywistych zasad, którymi kie-
rujemy się także w życiu prywat-
nym, w codziennych sytuacjach.

Punktualność
Tak jak nie wypada nam się spóź-
nić na spotkanie z przyjacielem 
czy rodzicami, tak nie możemy 
spóźniać się na spotkania bizne-
sowe. To warunek wstępny uda-
nego meetingu. Pojawienie się na 
jakimś z kilkunastominutowym 
opóźnieniem jest nie tylko wiel-
kim faux pas – to po prostu strzał 
w stopę. Musimy pamiętać o tym, 
żeby wszystkie aktywności plano-
wać tak, by zawsze zdążyć na czas.

Oczywiście zdarzają się sy-
tuacje, nad którymi nie mamy 
pełnej kontroli i które zmusza-
ją nas do przełożenia spotka-
nia. W takiej sytuacji, gdy tyl-
ko zorientujemy się, że nie uda 
nam się dotrzeć o czasie w usta-
lone miejsce, dzwonimy do oso-
by, z którą się umówiliśmy. Prze-
praszamy za zaistniałą sytuację, 
krótko wyjaśniamy o co chodzi 
i docieramy na miejsce tak szyb-
ko, jak to tylko możliwe. Nigdy 
nie wykręcajmy się SMS-em – 
rozmowa telefoniczna będzie 
zdecydowanie lepszym rozwią-
zaniem.

Jeśli przewidujemy, że mo-
żemy ugrzęznąć w korkach 
wyjdźmy z domu odpowied-
nio wcześniej. Najwyżej swoją 
poranną kawę wypijemy już na 
miejscu.

Stosowny ubiór
Kolejnym ważnym punktem na-
szej biznesowej prezentacji jest 

bez wątpienia strój. Dobrany od-
powiednio do sytuacji może ot-
worzyć nam drzwi do lepszych 
kontaktów zawodowych.

Bezwzględnie powinniśmy 
więc przestrzegać dress code’u 
obowiązującego w naszej branży. 
Pamiętajmy, że nie wszędzie odpo-
wiednim strojem jest garnitur czy 
elegancka garsonka. W branży kre-
atywnej dużo lepiej zaprezentuje-
my się „lżejszych” stylizacjach – ta-
kich, które pokażą ewentualnemu 

partnerowi biznesowemu czy pra-
codawcy, że nasza kreatywność 
nie da się uśpić, że mamy własny 
styl i potrafimy go wyrażać.

Jeśli jednak pracujemy 
w bardziej oficjalnych branżach, 
musimy pamiętać o kilku zasa-
dach, których należy przestrze-
gać wybierając strój do pracy 
lub na spotkanie. Dla mężczyzn 
jest to zwykle elegancka mary-
narka, koszula i ciemne spod-
nie. Dla kobiet – buty na obcasie 
lub eleganckie, płaskie obuwie, 
spódnica sięgająca kolan i for-
malna bluzka. Pamiętajmy że-
by strój dobierać tak, by czuć 
się komfortowo. Szkoda by było 
przez cały czas trwania rozmo-
wy martwić się o zbyt głębi de-

kolt czy osuwające się ramiącz-
ko stanika.

Mowa ciała
Podczas spotkań z partnerami 
zawodowymi ważne są także 
wszystkie elementy naszej mo-
wy ciała. Musimy pamiętać nie 
tylko o uśmiechu, ale także o od-
powiedniej postawie, spojrzeniu 
czy o panowaniu nad nerwowy-
mi ruchami.

Kontakt zaczyna się już 
w momencie przywitania. Dłoń 
wyciąga zawsze osoba o wyż-
szej pozycji zawodowej – ewen-
tualny pracodawca lub ktoś 
z dłuższym stażem. Zasady te 
funkcjonują niezależnie od płci 
i obowiązują także podczas bi-
znesowych lunchów czy wie-
czornych wyjść.

Kiedy już podajemy komuś 
rękę, pamiętajmy o odpowied-
nio mocnym uścisku. Nigdy nie 
serwujmy drugiej osobie tzw. 
„śledzia” – zbyt delikatny uścisk 
może świadczyć o braku pewno-
ści siebie i niezdecydowaniu. Nie 
możemy też zbyt intensywnie 
i mocno potrząsać czyjąś dło-
nią. Nie chcemy przecież spra-
wić wrażenia agresywnych czy 
przemądrzałych.

W trakcie rozmowy nie uno-
śmy zbyt często brwi i nie patrz-
my za długo w oczy rozmówcy 
– nawiązujmy subtelny kontakt 
wzrokowy. Kontrolujmy również 
nerwowe ruchy: mruganie, po-
trząsanie nogą, skubanie części 
garderoby. Wszystkie te zacho-
wania mogą świadczyć o zbyt 
dużym stresie lub lęku przed 
rozmówcą.

Ćwiczenie czyni mistrzem
Kontakty biznesowe to skom-
plikowana i złożona mate-
ria. Niektórzy cała lata uczą się 
odpowiedniego zachowania 
i przestrzegania zasad, które za-
gwarantują im dobrą pozycję 
w oczach rozmówcy.

Bez względu na popełnia-
ne błędy i „wykroczenia” zawsze 
pamiętajmy o jednym: to nasze 
kompetencje i doświadczenie są 
tutaj najważniejsze.

Katarzyna Sudoł

W kontaktach
biznesowych,

podobnie
jak w życiu
prywatnym,

pomoże Tobie
dbałość o trzy
podstawowe

elementy:
punktualność,
stosowny ubiór
i odpowiednie
 zachowanie.
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Praca rządzi,
czyli jak znaleźć radość w pracy

Obecnie większość swojego czasu spędzamy, pracując. To źle, jeśli praca nas demotywuje lub odczłowiecza – twierdzi Laszlo Bock, wi-
zjoner kierujący przez wiele lat działem rekrutacji w firmie, która zmieniła sposób interakcji całego świata z zasobami wiedzy i in-
formacji. Zacytowany pogląd Bocka jest jednocześnie rdzeniem i motywem przewodnim jego znakomitej książki.

Praca rządzi! to niezwykle 
ważny manifest, który może 
radykalnie zmienić styl naszej 
pracy i życia. To książka, która 
prezentuje nową filozofię pra-
cy i strategię przyciągania naj-
lepszych talentów – bo jedno 
i drugie stanowi o powodzeniu 
przedsięwzięcia.

Twoje miejsce pracy i spo-
sób, w jaki traktujesz swoich 
pracowników, mają olbrzymi 

wpływ na twój potencjalny suk-
ces. W czternastu błyskotliwych 
rozdziałach Bock opisuje, czego 
możemy się nauczyć, na przy-
kładach wielu różnych przed-
siębiorstw, które wybiły się na 
rynku – od powszechnie roz-
poznawalnych marek po mało 
znanych innowatorów.

Bock zabiera nas także za 
kulisy firmy z najbardziej spek-
takularnymi sukcesami na kon-

cie – Google’a – ujawniając, 
dlaczego wciąż przoduje ona 
w rankingach najlepszych pra-
codawców.

Lata swojego bogatego 
doświadczenia Bock zawarł 
w niemalże rozrywkowej narra-
cji i szeregu prostych do wdro-
żenia zasad – i to niezależnie od 
tego, czy pracujesz niezależnie, 
czy też należysz nawet do wie-
lotysięcznego zespołu.

Praca rządzi! pokazuje, jak 
znaleźć równowagę pomiędzy 
kreatywnością a strukturą; jak 
odnieść sukces, który będzie się 
mierzył nie tylko wartością two-
ich udziałów, ale także jakością 
życia. Przeczytaj tę książkę, by 
stworzyć lepsze przedsiębior-
stwo, będąc jego częścią a nie 
zarządcą. Przeczytaj ją, by po-
nownie obudzić w sobie radość 
z tego, czym się zajmujesz.

Urodzinowy konkurs „GŁOSU MORDORU”!
Drodzy Czytelnicy! Z radością świętujemy już drugi rok z Wami. Cieszymy się, 
że nam w tym czasie towarzyszyliście i mamy nadzieję, że będziecie z nami przez 
kolejne 100 lat, których nam życzycie w listach.

Dziękujemy za to, że jesteście, że nas inspirujecie, że dzielicie się z nami Waszymi 
historiami, wzlotami i upadkami, ucieczkami oraz nowo odkrywanymi ścieżkami...

Chcielibyśmy, żebyście poczuli w duszy i na ciele, jak przyjemne może 
być życie, gdy Mordor ma swój „Głos”. Dlatego zamiast urodzinowego tortu propo-
nujemy Wam mały oddech od asapów, deadline’ów, targetów: z okazji drugich 
urodzin „Głosu Mordoru” Gandalf przygotował dla Was niespodziankę – nie-
codzienny konkurs.

All inclusive w Białowieży
Na zwycięzcę czeka super prezent – voucher od Gandalfa na oszałamiający 
weekend dla dwóch osób w Hotelu Białowieskim o wartości 1720 zł – w tej 
cenie macie wszystko, wliczając Spa.

Co trzeba zrobić, by wygrać? Szczegóły konkursu na naszym profilu na FB.

Już 5 października wejdź na https://www.facebook.com/glosmordoru, 
polub, odpowiedz i świętuj z nami!

Laszlo Bock
to były wiceprezes działu organizacji zasobów ludzkich 
w Google’u, którego zadaniem było przyciąganie, rozwój i za-
trzymywanie w firmie pracowników – tzw. Googlersów – na ca-
łym świecie, w 70 oddziałach Google’a, jest ich obecnie 50 tysięcy. 
Rewolucyjne metody Bocka zmieniły podejście przedsiębiorstw 
Doliny Krzemowej do najwybitniejszych zatrudnianych przez 
nie talentów. Podczas kadencji Bocka Google ponad sto razy zo-
stał uznany wyjątkowym pracodawcą oraz znalazł się na pierw-
szym miejscu w rankingu pracodawców Stanach Zjednoczonych 
i szesnastu innych krajach. Laszlo Bock pojawiał się na łamach 
Timesa, Guardiana, Wall Street Journal i New York Timesa.
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Polacy to bardzo pracowici 
i ambitni ludzie. Jednocześnie 
jesteśmy jednym z najbardziej 
zapracowanych narodów. Pra-
cujemy dużo i ciężko. Nieste-
ty przy tym bywamy ofiara-
mi mobbingu. Ta wybuchowa 
mieszanka to prosty przepis 
na nerwicę. Czyżbyśmy by-
li nie tylko najbardziej zapra-
cowanym, ale i najbardziej ze-
stresowanym narodem?

Pracujemy za dużo

Według raportu UBS „Price and 
Earnings” przeciętny Warszawiak 
pracuje 40 godzin tygodniowo, 
co daje 1757 godzin rocznie. Jed-
nak nie narzekajmy – mogło być 
gorzej: mieszkańcy Honkongu 
rocznie w pracy spędzają 2606 
godzin! Ciężej od nas pracują też 
mieszkańcy Zurichu, którzy przy 
biurkach spędzają 1912 godzin 
rocznie.

Jeśli uważacie, że pracujecie 
zbyt długo (nie mówiąc o nadgo-

dzinach), zapraszamy do Paryża! 
Tam przeciętnie pracuje się jedy-
nie 1604 godziny rocznie. Co cie-
kawe, również Rosjanie się obi-
jają, gdyż pracują o 110 godzin 
rocznie mniej niż my.

Pracujemy
w ciężkich warunkach

Niestety, bijemy rekordy nie tyl-
ko w kwestii ilości czasu spędzo-
nego w pracy. Sądy pracy tylko 
w pierwszej połowie 2016 roku 
zanotowały blisko tysiąc spraw 
o odszkodowania związane 
z mobbingiem, a liczby te rosną 
(przez cały 2015 rok takich spraw 
wpłynęło ok 1200). Czyżby prze-
pracowani menagerowie i szefo-
wie wyładowywali swoje frustra-
cje na podwładnych?

Na koniec jeszcze jeden re-
kord. Według badań ADP, pod-
czas którego przebadano osiem 
państw, Polacy okazali się naj-
bardziej zestresowanym naro-
dem. Aż 46 proc. polskich pra-

cowników odpowiedziało, że 
są zestresowani w pracy często 
lub bardzo często, a 22 proc. – 
że stres towarzyszy im każdego 
dnia.

Co na to specjaliści?

O stresie zawodowym i jego 
skutkach mówi Olga Ćwik-Wło-
darska, psycholog kliniczny, cer-
tyfikowany psychoterapeuta, od 
lat prowadząca Gabinet Psycho-
terapii.
Czy Polacy rzeczywiście są ze-
stresowanym narodem?
Olga Ćwik-Włodarska: Nieste-
ty, coraz więcej Polaków jest na-
rażonych na chroniczny stres, co 
rzutuje negatywnie na relacje ro-
dzinne i zawodowe.
Czy długotrwały stres w pracy 
może przeistoczyć się w ner-
wicę?
Podczas przeżywania stresu 
w naszym ciele wzrasta poziom 
kortyzolu („hormon stresu”) a ob-
niża się poziom serotoniny i do-

paminy („hormony szczęścia”). 
Długotrwałe nadwyrężanie ukła-
du nerwowego może prowadzić 
do zaburzeń nerwicowych, obja-
wiających się szeregiem bardzo 
nieprzyjemnych doznań, któ-
re bardzo często uniemożliwia-
ją prawidłowe funkcjonowanie.
Czy często się zdarza, że przy-
chodzą do Pani do gabinetu 
pacjenci, którzy nie radzą so-
bie w korporacyjnym świecie?
Z roku na rok jest coraz wię-
cej osób – i to zajmujących róż-
ne stanowiska zawodowe – któ-
re zgłaszają się po wsparcie oraz 
pomoc. Nerwica lub różnego ro-
dzaju trudności mogą dopaść 
każdego, niezależnie od stano-
wiska i pozycji materialnej czy 
intelektualnej. Doświadczenie 
i badania kliniczne wyraźnie po-
twierdzają, że jest możliwe przej-
ście kryzysu lub trudności dzięki 
pracy nad sobą.

Moje doświadczenie poka-
zuje, że psychoterapia pozwa-
la uporać się z kryzysem i trud-
nościami oraz przekłada się na 
poprawę jakości życia – nie tyl-
ko zawodowego, ale także oso-
bistego. Może także nauczyć 
spełniania marzeń oraz realiza-
cji potrzeb.

Jakie są skutki ignorowania 
nerwicy?
Nieleczona nerwica stopniowo 
prowadzi do wyłączania osoby 
z prawidłowego funkcjonowa-
nia. Nasilają się takie objawy jak 
np. zawroty i bóle głowy, wyso-
kie ciśnienie, częste infekcje spo-
wodowane osłabieniem układu 
odpornościowego, długotrwa-
łe zmęczenie, podirytowanie, na-
pady złości, poczucie braku sensu 
i przeciążenia. To wszystko może 
skutecznie wyeliminować osobę 
z wielu ról życiowych, zarówno za-
wodowych (częste zwolnienia le-
karskie, obniżenie wyników), jak 
rodzinnych i towarzyskich (kon-
flikty z partnerem, dziećmi, etc.).
Co w nas samych powinno 
obudzić czujność? Jakie obja-
wy, zmiany?
Warto jest słuchać siebie, swoje-
go ciała. Takim sygnałem mogą 
być np. powtarzające się w okre-
ślonych sytuacjach objawy so-
matyczne, jak bóle głowy, itp., 
albo obserwowalna zmiana w re-
akcjach i zachowywaniu się (po-
czucie, że dzieje się ze mną coś 
dziwnego, innego). Bardzo waż-
ne jest, by słuchać swoich bli-
skich, bo to oni pierwsi zauważą 
różnicę w naszym zachowaniu.

Dbajmy o swoją psychikę
Oczywiście praca w korporacji 
nie zawsze równa się nerwicy. 
Jednak obserwujmy siebie, a jeśli 
coś wzbudzi nasz niepokój, lub 
zwyczajne czujemy, że nas prze-
rasta, pamiętajmy, że warto udać 
się do specjalisty psychologa 
lub psychoterapeuty.

Majka Rzewuska
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Znerwicowany jak Polak 
 – i jak temu zaradzić?

Gabinet 
Psychoterapii 

Olga Ćwik-Włodarska
ul. Bacha 20
tel. 601 065 060
www.cwikwlodarska.pl

Rzuć etat i otwórz własny biznes
Według badań Konfederacji Lewiatan, co trzeci Polak chciałby założyć własną firmę, ale dla większości pomysł ten pozostaje w sferze marzeń. Trudno bowiem zrezygnować z ciepłej posady i regular-
nych dochodów. Jest jednak recepta na brak odwagi – to franczyza. Warto dowiedzieć się o niej więcej, bo własny biznes to często wolność, rozwój i duże zyski.

Z dziesięciu nowych firm tylko 
połowa jest w stanie przetrwać 
trzy lata. Ich los jest uzależnio-
ny od wielu czynników rynko-
wych, a także od determinacji 
i charakteru przedsiębiorców. 
Nie każdemu służy podwyższo-
ny poziom adrenaliny, gdy pod 
znakiem zapytania stoją regular-
ne dochody, coroczny urlop czy 
stabilizacja zawodowa. Włas-
na działalność, przynajmniej na 
początku drogi, może napoty-
kać na wiele przeszkód. Mimo 
to warto zaryzykować.

Ż y c i e  p r z e d s i ę b i o r c y, 
w przeciwieństwie do pracy na 
etacie, oferuje szerokie pole roz-
woju i większe zyski. Na profi-
ty trzeba jednak zapracować, 
a wcześniej dobrze zaplanować 
pierwszy krok. Na początku trze-
ba przemyśleć strategię działa-
nia i zorientować się w rynku. 
Kolejny element to pieniądze na 
inwestycję: skąd je wziąć, z włas-
nych środków czy z kredytu? Py-
tań dotyczących własnego bi-
znesu jest cała masa. W celu 
uniknięcia szoku fachowcy zale-
cają tzw. miękkie przejście, czy-
li rozpoczęcie budowania fir-
my jeszcze na etacie. To trudne 
i czasochłonne zadanie, ale mo-
że być bardzo opłacalne.

We franczyzie łatwiej
Istnieje jednak lepszy sposób 
na własną działalność. To fran-
czyza, czyli biznes pod znaną 
marką, prowadzony w oparciu 
o sprawdzony i bezpieczny po-
mysł, w który przedsiębiorcę 
wdraża franczyzodawca, czyli 
duża firma, która udzieliła licen-
cji na swój biznes.

Przedsiębiorstwo fran-
czyzowe oparte jest na goto-
wej instrukcji, opracowanej na 
podstawie wieloletniego do-
świadczenia sieci. Wiedza o bi-
znesie, którą otrzymują licencjo-
biorcy, chroni ich przed porażką 
i pozwala skupić się na rozwoju 
własnej działalności. – To, jaką 
przyszły przedsiębiorca wybie-
rze drogę, zależy od jego mo-
tywacji, wytrwałości, a przede 
wszystkim od dobrego pomysłu 
na biznes, umiejętności wdroże-
nia go w rynek i od zasobów fi-
nansowych. – mówi Magdalena 
Kurda z portalu Franchising.pl.

Szybsza pozycja na rynku
Jednak niezależnie od zainwe-
stowanych pieniędzy, charakte-
ru i szczęścia młodego przed-
siębiorcy, biznes budowany od 
zera nabiera rozpędu dopie-
ro po ok. 10 latach działalności. 

W przypadku franczyzy firma 
zaczyna zarabiać już po około 
dwóch latach od otwarcia. Jeśli 
więc jesteśmy niecierpliwi i li-
czymy na większe bezpieczeń-
stwo, skorzystajmy z franczy-
zy. Musimy jednak pamiętać, że 
to rozwiązanie też wymaga po-
święceń. By odnieść sukces trze-
ba ciężkiej pracy i zaangażowa-
nia. Franczyza nie kończy się na 
kupnie prawa do używania mar-
ki i znaku towarowego sieci, ale 
polega na zwykłym bizneso-

wym planowaniu i codziennym 
realizowaniu założonej strategii. 
Wielu franczyzobiorców obar-
cza franczyzodawców odpowie-
dzialnością za swoje przedsię-
wzięcia. To błąd. Takie działanie 
prowadzi najczęściej do bankru-
ctwa.

Popularne koncepty 
franczyzowe
Według raportu o rynku fran-
czyzy 2017 roku portalu Fran-
chising.pl w Polsce działa blisko 

1200 konceptów franczyzo-
wych oraz prawie 71,5 tys. skle-
pów i punktów usługowych 
opartych na licencji. Wśród 
nich jest m.in. McDonald’s, Bur-
ger King, Telepizza, sieć pizze-
rii Stopiątka, Pijalnia Czekolady 
Wedel (gastronomia), Vistula, 
Wólczanka, Gatta, Kruk (moda 
i biżuteria), Carrefour, Intermar-
che, Delikatesy Centrum, eSmo-
king World (branża spożywcza), 
Bricomarche, Komfort, DDD Do-
bre Dla Domu (dom i ogród), 

czy Ziebart (pielęgnacja samo-
chodów).

Kwoty inwestycji w modele 
franczyzowe oscylują pomiędzy 
kilkoma tysiącami a kilkoma mi-
lionami złotych.

– O wyborze konceptu mu-
szą decydować m.in. nasze za-
interesowania. Ponieważ z bi-
znesem wiążemy się na długie 
lata, lepiej żebyśmy lubili naszą 
przyszłą pracę. Następnie trze-
ba zrobić dokładną kalkulację 
rzeczywistych kosztów inwesty-
cji i miesięcznego utrzymania 
firmy oraz dokładnie przyjrzeć 
się umowie franczyzowej – mó-
wi Magdalena Kurda, z portalu 
Franchising.pl.

Więcej na targach
Wstępne rozeznanie w rynku 
franczyzy i oferowanych koncep-
tach franczyzowych można zro-
bić już na XV Targach Franczyzy, 
które odbędą się w dniach 26-28 
października 2017 roku w Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie. Oso-
by zainteresowane własnym bi-
znesem będą mogły poznać tam 
zasady otwierania i prowadzenia 
firm pod szyldami 200 najwięk-
szych marek z Polski i zagranicy.

Joanna Nawrocka

Targi Franczyzy 2016
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Sorry,
nie mam czasu

czyli fetysz
„bycia zajętym”

Zabiegani, zapracowani, bez chwili wolnego dla siebie – tacy są przedstawiciele pokolenia dzisiejszych pracowników. W ciągłej pogoni za większymi pieniędzmi i awansem zapominają, że w życiu 
chodzi o coś więcej niż kilka zer na koncie bankowym. Nie tylko nie mają czasu na relaks, ale nawet nie chcą go mieć. Bo ten, kto nie zasuwa od rana do nocy, to zwykły życiowy nieudacznik. A jednak 
czas wolny jest nam potrzebny i musimy nauczyć się z niego korzystać!

Żyjemy w czasach, w których fe-
tyszyzuje się „bycie zajętym”. Nic 
tak nie dodaje prestiżu zawodo-
wego jak poczucie, że jest się 
niezastąpionym pracownikiem. 
Takim, bez którego dział lub fir-
ma natychmiast pójdzie na dno.

Dajemy się wciągnąć w wir 
pracy i zapominamy o swoich 
potrzebach, o bliskich i rodzi-
nie. Nie mamy chwili dla siebie. 
Wszystko to w imię awansu czy 
podwyżki. A czasem tylko dla 
pochwały szefa. Coraz częściej 
zapominamy o tym, że żeby być 
dobrym pracownikiem, trzeba 
mieć też czas na odpoczynek. 
A uświadomienie sobie tego jest 
krokiem do sukcesu – tak zawo-
dowego, jak i osobistego.

Manipulacja niezbędnością
Próba wmówienia pracowniko-
wi, że jest niezastąpiony i nie 
może iść na urlop czy mieć wol-
nego weekendu, bo bez jego 
wkładu firma zwyczajnie runie, 
to nic innego jak stara, dobra 
manipulacja. Pracodawcy czę-
sto wykorzystują tę formę emo-
cjonalnego szantażu by zwią-
zać pracownika jeszcze silniej 
z miejscem, w którym pracuje 
jest zatrudniony. „Bez ciebie nie 
damy rady, „nie możesz nam te-
go zrobić”, „teraz nie możesz iść 
na urlop” – ile razy słyszeliśmy 
podobne słowa z ust naszych 
szefów? Zakładam, że setki. Bo 
dzisiaj wymaga się od nas cał-
kowitego oddania sprawom za-

wodowym, zapomnienia o so-
bie i swoich potrzebach w imię 
dobra firmy.

– Często słyszę pochwały od 
szefowej. Jednak za każdym ra-
zem włącza mi się czerwona 
lampka i czuję, że będę musia-
ła odwołać wieczorne spotkanie 
ze znajomymi. Bo większość po-
chwał wiąże się z natychmiasto-
wym oczekiwaniem dłuższej pra-
cy. Zapomniałam już, co to znaczy 
móc coś zaplanować. Właściwie 
z większości moich zamiarów 
muszę rezygnować – mówi Sonia 
z Gdańska. Takich jak ona jest wię-

cej – subtelnym szantażem i deli-
katną pochwałą zmuszanych do 
długiej, często nocnej pracy.

„Czas dla siebie” 
to przeżytek?
Najgorsze jest to, że duża część 
dzisiejszych pracowników dała 
się wciągnąć w tę okrutną spi-
ralę i nie wyobraża sobie już, jak 
to jest mieć „czas dla siebie”. To 
przeżytek, od którego stronimy, 
którego boimy się niczym ognia. 
Czas wolny to dzisiaj synonim 
bezużyteczności, bycia niepo-
trzebnym, zbędnym ogniwem 

zawodowego łańcucha. Tylko 
ludzie najbardziej zajęci, pozba-
wieni chwili na zaparzenie sobie 
kawy czy zjedzenie obiadu, ma-
ją wysoką wartość.

„Zajętość” to sukces?
Nie chcemy uchodzić za zbęd-
nych na rynku pracy dlatego 
dajemy się wciągnąć w wir za-
pracowania. Nieustannie „jeste-
śmy zajęci”, nie umawiamy się 
z przyjaciółmi i zawalamy ro-
dzinne spotkania. „Wiesz, taka 
praca, duże wymagania, jestem 
zajęty”, powtarzamy jak mantrę 

zaniepokojonym bliskim. Tym-
czasem sami w swojej „zajęto-
ści” upatrujemy synonimu suk-
cesu zawodowego. Czujemy się 
potrzebni, utwierdzamy swoich 
rozmówców w przekonaniu, że 
dobrze nam się wiedzie. Bez nas 
firmie grozi niechybny upadek. 

Powiedzieć o sobie, że ma 
się sporo wolnego czasu to jak 
przyznać się otwarcie do bez-
użyteczności. To jak samemu 
podłożyć się pod topór innych 
„modnie zajętych”. Nie chcemy 
wypaść z obiegu, sprawić wra-
żenia nieudaczników, którzy dla 
nikogo się nie liczą. Dlatego re-
zygnujemy z samych siebie, 
wolności, możliwości swobod-
nego dokonywania życiowych 
wyborów. Świat, w którym przy-
szło nam żyć wymaga zaangażo-
wania. Szkoda tylko, że zapomi-
namy, że angażować się można 
także poza miejscem pracy.

– Nie raz kłamałem znajo-
mym, że nie mam czasu, że ko-
niecznie muszę coś zrobić. A tak 
naprawdę spędzałem wieczór 
w domu, przed telewizorem. 
Mam poczucie, że spontanicz-
ne wyjście na piwo czy do kina 
do przeżytek, dzisiaj lepiej uda-
wać pracusia niż otwarcie przy-
znać, że ma się wolne popołu-
dnie – mówi Mateusz pracujący 
w jednej z gdańskich korpora-
cji. Swój czas dzieli więc między 
pracę i samotne siedzenie w do-
mu, gdzie nikt nie zobaczy, że 
ma trochę wolnego.

Czas wolny 
to konieczność!
Takie opinie są coraz bardziej 
powszechne i wskazują na jed-
ną, bardzo ważną rzecz. Tak 
naprawdę MAMY CZAS WOL-
NY, jednak niesieni falą wsty-
du, że ktoś może uznać nas 
za nieprzydatnych, nie chce-
my się do tego przyznawać. 
Wolimy rezygnować z rozry-
wek i zaszywać się domowej 
samotni niż pokazać, że pra-
ca nie zajmuje nam dwudzie-
stu godzin na dobę. – Jestem 
zapracowany, może w grudniu 
przed świętami znajdę chwilę 
– takie frazy traktujemy jak 
koła ratunkowe przed utonię-
ciem w odmętach wstydu za 
własne lenistwo.

A przecież czas wolny to ab-
solutna konieczność! Każdy, bez 
wyjątku (cokolwiek mówią ci 
twoi „zapracowani” znajomi) po-
trzebuje chwili dla siebie, urlo-
pu, weekendowego wypadu za 
miasto, wyjścia do kina z przyja-
ciółmi.

Work-life balance – oto cze-
go potrzebujemy. Nauczyć się, 
że „ja” jest tak samo ważne jak 
„miejsce pracy”. Że to nie wokół 
firmy kręci się nasze życie. I zro-
zumieć, że wolny weekend na-
prawdę nie odbierze wartości 
zadaniom, które wykonujemy 
każdego dnia.

Katarzyna Sudoł
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Rodzicielstwo jest nieprzewi-
dywalne jak firmowa impre-
za integracyjna, na której tzw. 
kadra wyższego szczebla „ba-
wi” się z tzw. pracownikami 
niewykwalifikowanymi. Kie-
dy myślisz, że po trzech latach 
rodzicielskiego stażu masz już 
wszystko pod kontrolą i abso-
lutnie nic nie może cię już za-
skoczyć, to nagle musisz spro-
stać takiej sytuacji

Malutki lokal, ledwie pięć stoli-
ków z obrusami w kratę i bazy-
lią w doniczkach. Czyli można 
uznać, że styl włoski pełną gębą. 
Nasza wizyta zbiegła się w cza-
sie z rozpoczęciem roku szkol-
nego, więc ten mały obiekt pęka 
w szwach. Włoska ekipa ewiden-
tnie nie spodziewała się aż takie-

go najazdu uczniaków (i nas), bo 
nie nadążają z zamówieniami.

Efekt? Czekamy na swoje piz-
ze już o jakieś 45 minut za dłu-
go. Jasiek z nudów ogląda bajki 
na telefonie. Ogólnie nuda, nic 
się nie dzieje. W tle lecą włoskie 
przeboje i właśnie jeden dole-
ciał do końca, więc w lokalu za-
panowała chwilowa, nienatural-
na cisza. I wtedy nieoczekiwanie 
Jasiek wystrzelił z elokwentnym 
i głośnym, słyszalnym w całym 
lokalu, komentarzem do ogląda-
nej właśnie bajki:

– Ale ...ujowe te jajko!

Nastąpiło zakrzywienie cza-
soprzestrzeni i wszystko wo-
kół nas zwolniło. Jakaś kobie-

ta przy stoliku obok zakrztusiła 
się przełykanym właśnie kęsem 
pizzy, siedzące przed nami dzie-
ciary rozdziawiły buzie w nie-

naturalnym zachwycie, a ich 
rodzice zrobili mocno nabur-
muszone miny, bo trzylatek 
właśnie zdeprawował ich dzie-
cko. Pozostałe osoby w lokalu 
zastygły bez ruchu w oczekiwa-
niu na naszą reakcję.

Mieliśmy do wyboru kilka spo-
sobów na wybrnięcie z tej patowej 
sytuacji. Mogliśmy na przykład 
głośno się oburzyć i podkreślić, 
że przecież w naszym domu tak 
się nie mówi (ta, jasne). Mogliśmy 
też np. powiedzieć, że to nie nasze 

dziecko, a my tylko się nim chwilo-
wo opiekujemy. Poszliśmy jednak 
va banque i poprosiliśmy, żeby Ja-
siek powtórzył jeszcze raz to, co 
powiedział przed chwilą. Byliśmy 
świadomi, że jak coś pójdzie nie 
tak, to będziemy świadkami gru-
powego omdlenia, histerii, a na-
wet jednego lub dwóch zawałów.

Jasiek oczywiście był lekko 
podirytowany, że musi coś po-
wtarzać, bo bardzo tego nie lubił:

– Powiedziałem przecież, że 
fujowe jest te jajko w bajce.

Publika zamarła. Dało się sły-
szeć przelatującą kilkaset me-
trów dalej muchę...

– Fujowe? A co to znaczy? – 
idziemy za ciosem.

Jasiek patrzy się na nas ze 
zdziwieniem wymieszanym 
z politowaniem, bo jego sta-
rzy nie znają takiego proste-
go słowa.

– No jak to? Jak coś jest 
brzydkie, jak na przykład robak, 
to jest fuj. Czyli jest fujowe, no 
nie?

Włoski świat odetchnął 
z ulgą. Czas ruszył z miejsca z lek-
kim przyspieszeniem, bo miał kil-
ka minut do nadrobienia...

A co ciekawe, mój synek po-
trafi ostatnio nie tylko zrobić 
suspens na miarę filmów Hitch-
cocka, ale umie też skomple-
mentować swojego „staruszka” 
w razie potrzeby:

– Tata, zobacz, ten samo-
chód jest biały jak Twoje włosy 
– stwierdza nagle Jasiek wska-
zując na resoraka , a potem na 
mnie.

– No jak to!? Przecież ja mam 
czarne włosy, zobacz – i pochylam 
się nad nim żeby zobaczył z bliska 
moją czuprynę i porównał.

– Co Ty tata! – śmieje się mój 
synek – Zobacz tu masz białe 
i tu, i tu...

Obawiam się, że z taką elo-
kwencją mój synek skończy 
w przyszłości w polityce, a w 
najgorszym wypadku w dziale 
HR jakiejś korporacji ze specjal-
nością „zwolnienia grupowe”.

Piotr Krupa

Nowy PiEM pojawił się w na-
szym biurze pod koniec mar-
ca. Choć na imię miał Norbert, 
przedstawiał się wszystkim jako 
Nemo. Lecz to nie kwestia ksywy 
była w nim najbardziej kontro-
wersyjna, ale cały ten jego styl... 
Bo jakąś minutę przed wejściem 
Nemo, do biura „wchodziły” je-
go perfumy. Ciężkie, odurzają-
ce, piżmowe. Jak na mój gust ta-
ka woń średnio pasuje do dnia 
w pracy, ale nie jestem eksper-
tem – a wtedy to już zupełnie się 
na tym nie znałem.

„Charyzma” nowego PiEMa 
już pierwszego dnia podzieli-
ła nasz team na dwie grupy – 
tych, którzy się nim zachwycili 
i tych, którzy go znienawidzili. 
Wśród Nemofili dominowały ko-
biety, a wśród Nemosceptyków 
– mężczyźni. Nemosceptykom 

w Norbercie nie pasowało nic, 
a Nemofilom – imponowało 
wszystko. Że zacytuję koleżan-
kę: „To facet XXI wieku! Ta fryzu-
ra! Broda! No, jak u wikinga! Ale 
nie u takiego dzikusa, ale u wi-
kinga z klasą. Jest taki męski. 
A jak się ubiera! Chyba ma wię-
cej butów niż ja! Nie wiem, jak 
on to dobiera, ale widziałam go 
już w dziesięciu różnych parach 
spodni i żadnego dżinsu, żad-
nej oklepanej czerni, a wszyst-
ko pasuje. Tak samo ze skarpet-
kami. Dystansu i odwagi mu nie 
brakuje! Widziałeś jego spin-
ki, krawaty, zegarek? Ma chłop 
gust i wyobraźnię!”. Ten mono-
log wygłosiła junior brand ma-
nagerka, gdy zapytałem ją, co 
myśli na temat „ssstyle’u” nasze-
go nowego PiEMa. Niestety, to 
była odpowiedź na poważnie. 

A moje pytanie, niestety, było 
ironiczne. Co gorsza, zadałem 
je na naszej pierwszej i – z po-
wodu tych peanów – zarazem 
ostatniej randce.

Po miesiącu pracy Norberta 
biurowe obozy spolaryzowały 
się tak jak podczas zimnej woj-
ny. Wśród Nemofilów było czte-
rech mężczyzn i trzydzieści ko-
biet, wśród Nemosceptyków 
– sami mężczyźni, w tym ja. Pra-
wie każde spotkanie facetów 
z naszej grupy zaczynało się od 
wyśmiewania Norbercika. A by-
ło z czego się śmiać, bo Nemo 
często komplementował wy-
gląd zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn (np. „świetny krój mary-
narki”, „rewelacyjny krawat, ale 
wiąż go trochę krócej”, „masz 
dobry gen do budowania mięś-
ni, powinieneś ćwiczyć”), opo-
wiadał o swoich wizytach w SPA, 
polecał nam barberów, kosme-
tyczki, sklepy z modą męską i z 
gadżetami... Gdy słuchaliśmy go 
w naszej grupie, tylko kiwaliśmy 
głowami i dyskretnie wymienia-
liśmy ironiczne spojrzenia.

Ale po dwóch miesiącach 
sytuacja zaczęła się zmieniać, bo 
do obozu Nemofilów przeszło 
pięciu naszych, a w zamian do 
sceptyków nie dołączył nikt. Po-
za tym żarty o zniewieścieniu 
czy o ciepłej orientacji Norber-
cika „nie siadały” jak dawniej. 
Bo, primo – koledzy, którzy prz-
eszli na stronę wroga, zaczęli 
upodabniać się do naszego 

PiEMa (kupili nowe ciuchy, za-
pisali się na siłownię, zaczęli 
używać kremów), a secundo – 
gdy tylko widzieliśmy Norber-
ta na mieście, zawsze był w to-
warzystwie atrakcyjnej kobiety, 
za każdym razem innej...

Sytuacja stała s ię tak 
krępująca, że poszczegól-
ni faceci z naszej grupy zaczęli 
grać na dwa fronty. Na prz-
erwach rozmawiali o modzie 
z Nemofilami, a po pracy 
wyśmiewali z nami Norberci-
ka, jednocześnie poprawiając 
sobie nowe fryzy, krawaty czy 
idiotyczne skarpetki. Moment 
przełomowy nastąpił, gdy na-
jbardziej Nemosceptyczny sa-
miec alfa przyszedł do pra-
cy w bordowych spodniach 
i oświadczył, że spotyka się ter-
az z dziewczyną z biura. Prawie 

przez cały dzień milczeliśmy, 
lecz  późnie j  pr z y  p iwie 
stwierdziliśmy, że separowanie 
się nie ma sensu i trzeba nabrać 
dystansu.

Nazajutrz – trochę z zaw-
stydzeniem i trochę z ulgą – 
kupiłem hantle oraz inne ak-
cesoria do ćwiczeń, zamówiłem 
przez Internet kolorowe skar-
pety i wstąpiłem do drogerii 
po perfumy. Podziały w biurze 
zniknęły, lecz niegdysiejsi Ne-
mosceptycy wciąż czuwali, by 
żaden z nas nie założył kolor-
owych spodni, nie podejmował 
modowych tematów i nie 
chodził do SPA lub kosmetyc-
zki (albo żeby przynajmniej się 
z tym nie obnosił). Przecież 
jakieś granice muszą być!

Finał tej historii jest taki, 
że większość kolegów z biura 

zapuściła brody, kupiła nowe 
ubrania i zapisała się na siłkę. 
Ogólnie zwracaliśmy większą 
uwagę na nasz wygląd czy 
tryb życia. Nawet zaczęliśmy 
się na serio kumplować z Ne-
mo, oczywiście pomijając w ro-
zmowach mało męskie tema-
ty. I właśnie podczas takich 
pogawędek przy piwie – gdy 
atmosfera ostygła do końca – 
Norbercik, lekko pijany, jakoś 
tak napomknął, że jedzie na 
wakacje ze swoim chłopakiem...

Od tamtej chwili wśród 
byłych Nemosceptyków panu-
je dość „grząska” atmosfera. 
Ale w pstrokatych skarpetkach 
chodzimy nadal, bo jak to inac-
zej rozwiązać? Tak trudno być 
męskim w XXI wieku.

Tomasz Rot

„To facet XXI wieku!
Ta fryzura! Broda!

No, jak u wikinga! Ale nie
u takiego dzikusa, ale u wikinga
z klasą. Jest taki męski. A jak się
ubiera! Chyba ma więcej butów
niż ja! I żadnego dżinsu, żadnej

oklepanej czerni, a wszystko
pasuje. Dystansu i odwagi

mu nie brakuje!”

Nowoczesny
samiec
w biurze
Jak powinien wyglądać prawdziwy facet XXI wieku? Czy nietu-
zinkowa elegancja, modna broda, kolorowe spodnie i pstroka-
te skarpety to szczyt samczego stylu i magnes na dziewczyny, 
czy tylko zmyłka?

KORPOTATA

...ujowe jajko,
czyli jak byliśmy o krok
od zdeprawowania dzieci

Mogliśmy powiedzieć,
że to nie nasze dziecko,

a my tylko się nim chwilowo opiekujemy.
Poszliśmy jednak va banque

i poprosiliśmy, żeby Jasiek powtórzył...
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Czasy, gdy pracowników biuro-
wych traktowano po macosze-
mu, już dawno minęły. Chociaż 
wciąż mamy sporo powodów 
do narzekania (w końcu okre-
ślenie Mordor nie wzięło się 
znikąd), to jednak w wielu fir-
mach funkcjonują tzw. „życio-
we umilacze”, takie jak chillout 
rooms czy darmowe jedzenie. 
Kolejnym interesującym bene-
fitem są biurowe masaże, które 
w większości przypadków opła-
ca firma, rzadziej – sami pracow-
nicy. Czy faktycznie warto w nie 
inwestować?

Wymasowani, zrelaksowani, 
zmotywowani
Trend na masaż biurowy, po-
dobnie jak większość korpora-
cyjnych udogodnień, miał swoje 
początki w Stanach Zjednoczo-
nych. Biznesowi giganci wciąż 
prześcigają się w pomysłach na 
wyjątkowe benefity dla pracow-
ników. W firmach takich jak Go-
ogle, Adobe, czy Apple od lat 
zwraca się szczególną uwagę na 
atrakcyjne „dodatki” do wyna-
grodzenia.

Według serwisu Enterpre-
neur.com wśród przykładowych 
udogodnień w amerykańskich 

korporacjach można znaleźć m.in. 
pomoc psychologa, wideo kon-
sultacje z lekarzem, a nawet dofi-
nansowanie zmiany płci i leczenia 
niepłodności (!). Główną moty-
wacją jest tutaj troska o zdrowie 
i kondycję pracowników. Oczywi-
ście nie oznacza to, że na kierow-
niczych stanowiskach pracują sa-
mi altruiści – wszystko ma swoje 
uzasadnienie biznesowe. Firmy 
wzbogacające pakiet benefitów 
gwarantują sobie, że trudny do 
zastąpienia człowiek nie „uciek-
nie” do konkurenta, który zaofe-
ruje mu znacznie lepsze warunki 
zatrudnienia. Większość udogod-
nień przekłada się również na 
wzrost motywacji i kreatywności 
pracownika, oraz na wierność fir-
mie, w której jest zatrudniony. 

Ile kosztuje i trwa 
masaż biurowy?
Chociaż w polskich oddziałach 
korpo nie mamy jeszcze aż tak 
rozbudowanych systemów do-
finansowań, to jedną z ciekaw-
szych propozycji, którą mogą ob-
jąć, jest masaż w godzinach pracy. 
Jego ceny są zazwyczaj ustalane 
w zależności od potrzeb, czyli ilo-
ści chętnych pracowników. Cza-
sem opłata wynosi 20 zł za 15-20 

minut, innym razem 30 zł. Obec-
nie w samej Warszawie funkcjo-
nuje wiele firm oferujących taką 
usługę, więc ceny będą zróżnico-
wane. Masaże odbywają się regu-
larnie, są wykonywane na osobie 
ubranej i zajmują zwykle od 10 do 
30 minut.

Skuteczna motywacja?
Dlaczego taka forma relaksu 
zyskuje popularność nie tylko 

wśród korpoludków, ale również 
wśród ich pracodawców?

Po pierwsze, poprawia wize-
runek firmy i staje się dodatko-
wym czynnikiem zachęcającym 
do podjęcia w niej zatrudnienia 
(bądźmy szczerzy – mało kto od-
mówiłby sobie takiej przyjem-
ności!).

Po drugie, powoduje wzrost 
motywacji. Nawet krótki masaż 
może szybko zniwelować napię-

cie w szyi, ma dobry wpływ na 
oczy, a także poprawia krążenie, 
powodując tym samym, że czło-
wiek ma znacznie więcej energii 
do działania.

Po trzecie, regularne ma-
saże mogą skutecznie zmniej-
szyć dolegliwości związane 
z przewlekłymi chorobami ple-
ców, na które cierpi wiele osób, 
oraz (co za tym idzie) ilość urlo-
pów zdrowotnych. Ponadto co-
raz bardziej powszechne staje 
się przekonanie, że zadowolo-
ny pracownik to pracownik bar-
dziej wydajny. Nie dziwi więc, że 
masaż Work Site to trend, który 
odnotowuje silny wzrost popu-
larności już od 2015 roku.

Boli, oj boli… I ma prawo!
Oczywiście sama idea masażu 
w pracy może budzić pewne 
wątpliwości – w wielu głowach 
wciąż pokutuje przekonanie, że 
w pracy się pracuje, a nie relak-
suje. Trzeba jednak pamiętać, 
że lekarze od dawna ostrzega-
ją, że siedzenie na tyłku przez 
6-8 godzin, w dodatku przed 
monitorem komputera, to ist-
na katorga dla naszych pleców. 
Według statystyk, średnio 10 lat 
naszego życia spędzamy w po-

zycji siedzącej. Całkiem sporo, 
prawda?

Co gorsza, większość z nas 
nie ma wyrobionego nawyku 
utrzymywania prawidłowej po-
stawy, zwłaszcza, gdy zbyt dłu-
go ślęczymy przy biurku. W wy-
niku tego często wychodzimy 
z pracy „połamani”. Nie tylko do-
legliwości pleców i szyi zwiastu-
ją kłopoty z kręgosłupem – ich 
efektem są również częste bóle 
głowy.

Jak w takim razie możesz 
ulżyć swoim zbolałym plecom? 
Przede wszystkim ruszaj się, 
rób regularne przerwy na spa-
cer (chociażby na krótkie tour-
née po całym biurze), zapisz się 
na pilates lub jogę, albo kup so-
bie specjalną nakładkę na fotel 
biurowy. A w końcu: poleć sze-
fowi ten artykuł – może w ten 
sposób zachęcisz go do skorzy-
stania z Work Site Massage? Pa-
miętaj – istnieje duża szansa, że 
szczęście twoich pleców prze-
łoży się na solidnego, motywa-
cyjnego kopa i pozwoli wyrobić 
nawet najbardziej wygórowane 
targety… I to wszystko bez żad-
nych sztucznych wspomagaczy.

Magdalena Hoczyk-Banda

Praca na ASAPie potrafi dać w kość. I to dosłownie – od kilkugo-
dzinnego ślęczenia przy komputerze można szybko nabawić się 
problemów z plecami. Z pomocą przybywa coraz bardziej popu-
larny trend, czyli Work Site Massage. To w pełni legalna forma re-
laksu: zaaprobowana przez szefa, odbywająca się w godzinach 
pracy, w twoim własnym ubraniu i „biurowym zaciszu”. Brzmi jak 
marzenie? Mamy dobre wieści: Work Site Massage przeradza się 
w jeden ze stałych elementów korporacyjnego stylu życia.

Co łączy 
ból pleców 
i goniące 
deadline’y
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Tuż po przyjściu do pracy:

Od razu otwierasz skrzyn-
kę mailową i zabierasz się 
do pracy.

Robisz sobie kawę, zamie-
niasz kilka słów z kolega-
mi i powoli zabierasz się 
za najpilniejsze rzeczy.

Idziesz na śniadanie do 
kantyny, gdzie przez kilka-
dziesiąt minut emocjonu-
jesz się z kolegą ostatnim 
odcinkiem „Gry o tron”. Po-
tem kawa, szybkie spraw-
dzenie fejsa i około 12 mo-
żesz zerknąć w pierwsze 
maile.

Zawaliłeś projekt i szef udzie-
lił ci reprymendy

Tłumaczysz dlaczego do 
tego doszło i obiecujesz 
jemu i sobie, że będziesz 
pracował uważniej.

Przyjmujesz słowa krytyki 
i starasz się naprawić błąd.

Masz to w nosie, od jed-
nej pomyłki firma się nie 
zawali.

Jest już 16.30, a ty wciąż masz 
mnóstwo do zrobienia. Co ro-
bisz?

Zostajesz w pracy tak dłu-
go, aż skończysz.

Powoli zbierasz się do wyj-
ścia. Skończysz pracę ju-
tro rano.

Już o 16.00 umyłeś kubek 
i posprzątałeś biurko… 
właściwie to już możesz 
wychodzić!

Szef ustala plan pracy na ko-
lejny kwartał. Ty w tym czasie:

Pilnie notujesz terminy 
i od razu zgłaszasz się do 

najciekawszych projek-
tów.

Czekasz, aż zostaniesz 
gdzieś przydzielony.

Zastanawiasz się, co sły-
chać u Twoich ulubionych 
cele brytów.

Gdy natrafiasz na problem:

Dokładnie analizujesz za-
danie krok po kroku i za-
stanawiasz się, co mogło 
pójść nie tak.

Udajesz, że świetnie znasz 
się na temacie i robisz do-
brą minę do złej gry.

Zlecasz wykonanie zada-
nia innym.

Gdy szef idzie na urlop:
Zastępujesz go.

Cieszysz się, bo nadrobisz 
zaległości.

Już widzisz luz, wyjścia 
z pracy o 14 i znacznie 
dłuższe przerwy na lunch.

Nadchodzi służbowe spotka-
nie wigilijne

Zajmiesz miejsce obok 
szefa, aby móc z nim po-
rozmawiać o nowym klien-
cie.

Cieszysz się na możliwość 
porozmawiania ze znajo-
mymi na tematy inne niż 
praca.

Spodziewasz się przeraź-
liwej nudy. Dobrze, że bę-
dzie darmowe jedzenie!

W jakie dni pracuje Ci się naj-
lepiej?

W poniedziałki. Nowy ty-
dzień – nowe wyzwania!

W środy. Już połowa tygo-
dnia za mną…

W piątki. Na szczęście już 
zaraz weekend!

Idealny szef powinien być:

Opanowany i wymagają-
cy.

Wyrozumiały i zarażający 
pasją.

Wyluzowany!

Jak ubierasz się do pracy?

Zawsze mam na sobie gar-
nitur/elegancki żakiet i ko-
szulę.

Schludnie, ale wygodnie.

Tak, jak na co dzień. Spor-
towe ciuchy nadają się 
przecież również do biura.

WYNIKI
Większość odpowiedzi A:
Jesteś człowiekiem bizne-
su. Pracujesz rzetelnie i czę-
sto zostajesz po godzinach, bo 
w ten sposób możesz się rozwi-
jać i wspinać po szczeblach ka-
riery. Kochasz swoją pracę, swo-
jego szefa, a biurko traktujesz 
jak najlepszego przyjaciela.

Większość odpowiedzi B:
Jesteś szeregowym pracu-
siem. Bez większego entuzja-
zmu wykonujesz swoje obowiąz-
ki. Starasz się być mało widoczny, 
nie upominasz się o podwyżki, 
awanse i nowe projekty. Cenisz 
sobie spokój i stabilizację.

Większość odpowiedzi C:
Jesteś leniuszkiem. Praca to dla 
ciebie zło konieczne, trzeba więc 
z wszelką cenę ją sobie ułatwiać. 
Robisz to, co musisz, lub mniej – 
przecież rzeczy mało ważne mo-
gą poczekać... nawet kilka lat. 
A nuż szef o nich zapomni?

KORPO QUIZ

Jaka jest twoja korponatura?
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Pana firma jest autorem ta-
jemniczej kampanii rekla-
mowej, w której mowa jest 
o Gandalfie, który niedługo 
przekaże klucze do wolności. 
Czy może Pan uchylić rąbka 
tajemnicy?
Jakub Wojtowicz: Tak, chcie-
liśmy zainteresować czytelni-
ków październikowym nume-
rem „Głosu Mordoru”, ponieważ 
wraz z nowym wydaniem prze-
kazujemy zaproszenie do apar-
tamentów Nordbyhus, wyjąt-
kowego miejsca na gdańskiej 
Wyspie Spichrzów.
Skąd pomysł na tak nietypową 
kampanię? 
Inspiracją dla tej kampanii by-
ło Państwa wydawnictwo. Kiedy 
„Głos Mordoru” pierwszy raz tra-
fił w nasze ręce, wiedzieliśmy, że 
to jest to! Jeśli istnieje Mordor, 
musi istnieć miejsce, które jest 
jego przeciwieństwem. Wierzy-
my, że takim miejscem jest właś-
nie Gdańsk.

A dlaczego zdecydowaliście 
się postawić właśnie na po-
stać Gandalfa z Władcy Pier-
ścieni?
Gandalf jest w tym przypad-
ku posłańcem przekazującym 
zaproszenie do innego świata, 
w którym możesz zwolnić i po-
czuć się wolnym. Dziś otrzyma-
łeś klucz – zaproszenie. Co Ty, 
Czytelniku, zrobisz ze swoim 
kluczem?
Czy w przyszłości inne kampa-
nie marketingowe również bę-
dą oparte na przykuwających 
uwagę pomysłach?
Zdecydowanie tak. Nordbyhus 
tworzą ludzie, którzy są tacy sa-
mi jak nasi Goście – zabawni, 
wyluzowani, kreatywni, otwarci 
na nowe doznania i lubiący za-
bawę.

Właśnie w taki sposób chce-
my pokazywać twarz naszej 
marki i zerwać z konserwatyw-
nym wizerunkiem obiektów 
noclegowych.

Jak w kilku słowach zachęcił-
by Pan turystów do odwiedze-
nia Gdańska?
Gdańsk nazywany jest „Wolnym 
Miastem”, oczywiście każdy ro-
zumie to na swój sposób. Dla 
nas było to zawsze wyjątkowe 
miejsce, gdzie lubiliśmy się ba-

wić i chętnie tu wracaliśmy, by 
przeżyć tę przygodę jeszcze raz. 
To miejsce gdzie czas płynie wol-
niej, gdzie myśli płyną wolniej, 
gdzie wolno więcej. Lubimy slo-
gan: „W Wolnym Mieście – wol-
niej myślę”.

Obdarowując naszych Gości 
kluczem do wolności, przeka-
zujemy zaproszenie do świata, 
gdzie wolno się rozerwać i nała-
dować baterie.
Czasami można spotkać się 
z opiniami, że oprócz plaży 
i kilku muzeów, Gdańsk nie 
ma nic więcej do zaoferowania 
turystom. Co odpowiedziałby 
Pan sceptykom?

Gdańsk to prawdziwe mo-
rze możliwości. Masz ochotę na 
wypoczynek na plaży? Bardzo 
proszę, do wyboru jest ich kilka. 
Masz ochotę na spacer i zwie-
dzanie miasta? Zapraszamy na 
zabytkową ulicę Długą, klima-
tyczne Długie Pobrzeże i tajem-
niczą Mariacką. Jeśli masz ocho-

tę na imprezę, znajdziesz tu 
wiele klubów i pubów, a każdy 
jest inny i wyjątkowy.

Gdańsk jest tajemniczy jak 
jego starówka, która nie przed 
każdym od razu odkrywa swo-
je sekrety. 

Goście Nordbyhus mają do-
stęp do przewodnika, który po-
może w zaplanowaniu imprezy, 
a nasz człowiek na miejscu po-
może odkryć tajemnice miasta – 
również te bardzo dyskretne, któ-
rych nie ma w nawet najlepszych 
w przewodnikach (śmiech).
Dlaczego, Pana zdaniem, to 
właśnie apartamenty są lep-
szą propozycją noclegową dla 
turystów, niż hotele?

Nie zawsze tak jest. Wie-
rzymy jednak, że apartamen-
ty Nordbyhus na Wyspie Spich-
rzów mogą być i są lepsze niż 
hotele. Nasi Goście są obsługi-
wani indywidualnie. Mamy czas 
i chęci, aby każdy czuł się u nas 
dobrze i swobodnie.

Obserwując obiekty konku-
rencyjne doszliśmy do wniosku, 
że musimy działać inaczej, dlate-
go w centrum naszej uwagi sta-
wiamy Gościa i robimy wszyst-
ko, aby w maksymalnym stopniu 
spersonalizować naszą ofertę. 
A co jeszcze wyróżnia aparta-
menty Nordbyhus?
Nasi Goście mają swobodę orga-
nizowania sobie czasu bez zwra-
cania uwagi na godziny pracy 
recepcji czy restauracji. Dużym 
plusem naszych apartamentów 
jest ich wielkość – są większe niż 
standardowy pokój hotelowy: 
mają powierzchnię od 47 do 
113 m2 i wygodnie pomieszczą 
od dwóch do nawet ośmiu osób.

Nasi  Goście  otr z ymu-
ją ponadto miejsce parkingo-
we wliczone w cenę wynajmu, 
a wszystkie czworonogi śpią 
u nas za darmo. Odwiedzały 
nas już psy, koty, a nawet świn-
ki morskie – wszystkie zwierzęta 
były zadowolone.
Czy może Pan odkryć jesz-
cze jedną tajemnicę i zdradzić 
nam co kryje się pod nazwą 
Nordbyhus?
(śmiech) Czekałem na to pytanie. 
Wiele lat mieszkałem w Norwe-
gii, w pracy z klientem poznałem 
specyfikę i potrzeby skandynaw-
skich Gości. Myślę, że udało mi 
się przygotować ofertę, która 
spełnia nawet oczekiwania „Wi-
kingów”. Ale to polscy klienci są 
dla nas najważniejsi, dlatego na-
zwałem swój projekt Nordbyhus, 
co z norweskiego można tłuma-
czyć jako „Dom w mieście na pół-
nocy” lub „Północna chata”.

Piotr Krupa

Jeśli istnieje Mordor, musi istnieć miejsce, które jest jego

przeciwieństwem!

Rozmowa z Jakubem 
Wojtowiczem, preze-
sem zarządu Nordby-
hus, apartamentów na 
wynajem w samym ser-
cu Gdańska.
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Pracuj rano 
w Mordorze,
a wieczorem 
baw się 
w Koszykach!
Praca w korporacji zobowiązuje. 
Codziennie musisz dawać z sie-
bie wszystko, działać na wyso-
kich obrotach, wykazywać się 
kompetencjami i zaangażowa-
niem. Im wyżej awansujesz, tym 
większą bierzesz na siebie odpo-
wiedzialność: za zespół, za efek-
ty jego pracy, za wysoki stan-
dard produktów bądź usług, 
za kontakt i zadowolenie klien-
tów. Co by nie mówić o korpo-
racjach, przyznać należy, że to 
nie miejsce dla mięczaków, le-
serów czy maruderów. Pnący się 
po szczeblach kariery ludzie bi-
znesu to najczęściej osoby z pa-
sją, z marzeniami, ambitne, ze 
skłonnościami do perfekcji, do-
brze zorganizowane, inteligen-
tne. Lubią wyzwania, lubią pra-
cować, uczyć się, dbają o to, by 
nieustannie się rozwijać. Stawia-
ją sobie cele i przykładają się do 
ich realizacji.

Jednak czasami takie jed-
nostki zapominają, że życie nie 
składa się wyłącznie z pracy, że 
– aby sprawnie funkcjonować, 
móc czerpać z życia co najlep-
sze – potrzebują równowa-
gi. Potrzebują jej zarówno ich 
ciała, jak i psyche. Dlatego po 
dniu intensywnych działań na 
szczeblu zawodowym, pracow-

nicy korporacji powinni zna-
leźć chwilę na przyjemności, 
na realizację hobby, na spotka-
nia z ludźmi w miłej, oderwa-
nej od spraw biznesowych, at-
mosferze.

Tej jesieni okazja na przy-
jemny chillout po pracy dla or-
ków z Mordoru szykuje się 
w warszawskich Koszykach. 
Tam właśnie, w nowo powsta-
łym Pop-up Bar & Store Scotch 
Egg Club, stworzonym przez 
Dewar’s, co wieczór czekać bę-
dzie na nich moc atrakcji, a tak-
że bogata gama ekskluzywnych 
trunków i smacznych potraw.

RANO PRACA, 
WIECZOREM ZABAWA

Scotch Egg Club wyznaje zasa-
dę: „Zrobić coś dwa razy, to zro-
bić to lepiej” i oferuje swoim 
gościom, oprócz mistrzowsko 

zblendowanego i podwójnie 
leżakowanego napoju, szereg 
rozmaitych aktywności. Impre-
zy w Hali Koszyki to między in-
nymi unikalne Chicken Bingo, 
występy stand-uperów (wszak 
okazji do śmiechu przega-
pić nie wolno) oraz fantastycz-
na muzyka. Kto po dniu pracy 
za biurkiem potrzebuje spę-

dzić aktywniej czas, z pewnoś-
cią będzie miał do tego okazję 
w SEC. W ofercie Pop-up Bar & 
Store Dewar’s znalazły się bo-
wiem występy znanych war-
szawskich DJ-ów , którzy ma-
ją ambicje szaleńczo rozruszać 
wieczorną klientelę.

A kiedy ta nacieszy się już 
serwowanymi napojami, skosz-
tuje flagowego dania SEC – 
szkockiego jajka, rozładuje 
emocje, rozluźni się przy muzy-
ce, uśmieje do skurczu przepo-
ny podczas scenicznych wystę-
pów, być może komuś z tłumu 
zaświta pomysł, by pójść na ca-
łość i np. zrobić sobie tatuaż.

Może taki ktoś od dawna 
o tym marzy, lecz jako poważny 
członek korporacyjnej społecz-
ności uważa, że nie może sobie 
pozwolić na trwały body pain-
ting. A może, choć go kusi, po 
prostu nie jest pewien, czy aby 
faktycznie tatuaż to coś dla nie-
go. Bez obaw, w SEC ma szansę 
na mały eksperyment – tatuaż 
tymczasowy. Wykonany z do-
brych gatunkowo składników, 
utrzyma się nawet do tygodnia. 
Ten czas może pozwolić podjąć 
właściwą decyzję: „mieć czy nie 
mieć?”. Zresztą w wyborze może 
także pomóc... wróżbita. Prze-

powiadacz przyszłości pojawi 
się w Scotch Egg Club jedynie 
dwa razy w ciągu trzech miesię-
cy, dlatego chętni na poznanie 
swojej przyszłości winni na nie-
go czujnie polować. Co prawda 
wróż ten specjalizuje się głów-
nie w przepowiedniach widzia-
nych przez pryzmat szkockiego 
jajka, lecz możliwe, że uda mu 
się wyjść poza schemat i przewi-
dzieć coś więcej.

Oczywiście dzięki instala-
cjom takim jak Video Art, 360 
stopni Gif Box, w Koszykach nie 
zabraknie okazji i narzędzi, że-
by na bieżąco dzielić się miłymi 
chwilami spędzonymi w klubie 
ze znajomymi z mediów spo-
łecznościowych. W końcu ra-
dość dzielona z innymi smakuje 
zupełnie inaczej.

BĄDŹ JAK 
TOMMY DEWAR

Jeśli jeszcze nie znasz tej po-
staci, właśnie zdobywasz ku te-
mu okazję. Życie tego bardziej 
ekstrawertycznego z barci De-
warsów może stać się dla cie-
bie inspiracją także w codzien-
nej pracy w Mordorze. W końcu 
to przecież właśnie ten urodzo-
ny w XIX w. genialny Szkot, try-

skający pomysłami i humorem, 
w ciągu zaledwie dwóch lat od-
wiedził 26 krajów, rozsławia-
jąc produkowaną przez jego 
rodzinną fabrykę whisky i przy-
nosząc firmie niebywałe zyski. 
Jego słynne powiedzenia, takie 
jak: „Umysły są jak spadochro-
ny – działają tylko wtedy, gdy są 
otwarte” czy „Umiejętności bez 
zapału, są jak karabin bez poci-
sku”, każdy współczesny mana-
ger może z powodzeniem sto-
sować w zarządzaniu swoim 
zespołem. Jest z kogo brać przy-
kład, bo w końcu nie bez powo-
du Tommy’ego Dewara uważa 
się za mistrza reklamy.

To on wymyślił pierwszą 
na świecie videoreklamę, to 
on wykupił starą wieżę strzel-
niczą w pobliżu mostu Water-
loo w Londynie tylko po to, by 
umieścić na niej – wówczas naj-
większy na świecie – ruchomy 
napis z nazwą swojego trunku, 
zaś jego humorystyczne hasła, 
które dziś pewnie nazwaliby-
śmy sloganami, zyskały miano 
dewaryzmów: „Filozof to czło-

wiek, który może patrzeć na 
pusty kieliszek z uśmiechem”, 
„Z dwojga złego, wybierz to co 
ciekawsze”.

SZKOCKIE JAJA
Na koniec rozwiązanie zagadki: 
co w tym całym dewarsowym 
zamieszaniu robią jaja? (Scotch 
Egg Club). Cóż, Tommy Dewar 
miał jeszcze jedną wielką pasję 
– kury. Był wielokrotnie utytu-
łowanym hodowcą kur ozdob-
nych. Chciał stworzyć taką ich 
rasę, która produkowałaby naj-
smaczniejsze, najpiękniejsze 
i najbardziej wartościowe jaja.

Dlatego dziś wszędzie tam, 
gdzie pojawia się jego nazwisko 
oraz jego whisky, po chwili musi 
zjawić się również kurze towarzy-
stwo. Jeśli więc kiedyś, po kilku 
głębszych, wrócisz do dylematu, 
co było pierwsze: jajko czy kura?, 
spokojnie – oznacza to, że duch 
genialnego szkockiego przedsię-
biorcy właśnie daje o sobie znać.

Izabela Marczak

Samochodem to tylko 5,5 km i 11 min. przy dobrych wia-
trach. Tak niewielka odległość dzieli lud Mordoru od 
spełnienia, relaksu, bogactwa smaków, dobrej zabawy 
i świetnej kuchni. Od października do grudnia Mordor-
-Koszyki, może okazać się ulubioną codzienną trasą kor-
poludków, podążających śladami Tommy’ego Dewara
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SZAMA NA ASAPIE

Szybka, kolacja lub pyszny obiad w domu lub w pracy…. Minimum wysiłku maksimum przyjemności. Lekko strawnie, warzywno-owocowe, z mięsem lub bez, z orze-
chami.. Brzmi pysznie i jest proste w wykonaniu. Spróbujcie sami.

INDYK CHUTNEY MANGO
CZAS PRZYGOTOWANIA: MAKSYMALNIE 30 MINUT

http://www.alakuchniablog.starnawski.com/

PRZYGOTOWANIE:

l  Jeśli nie ugotowaliście wcześniej ryżu, nale-
ży to zrobić w osolonym wrzątku wg przepisu na 
opakowaniu. Wcześniej ugotowany ryż przed po-
daniem przelewamy kilka razy wrzątkiem.

l Indyka kroimy w kostkę lub w paski.

l Fasolkę myjemy, odcinamy ogonek i kroimy na 
kilkucentymetrowe kawałki.

l Mięso podsmażamy na rozgrzanym oleju na 
rumiano, pod koniec lekko solimy i posypujemy 
pieprzem mielonym.

l Dorzucamy surową fasolkę i chwilę smażymy. 
Fasolka ma pozostać chrupiąca.

l Dodajemy kilka łyżek gotowego sosu chutney 
z mango i mieszamy dokładnie, tak by sos pokrył 
mięso i fasolkę.

l Dodajemy orzechy i smażymy jeszcze 5 minut 
ciągle mieszając.

l  Na ugotowany ryż wykładamy naszą zawar-
tość patelni i posypujemy chia.

l Zjadamy ze smakiem!

Danie to idealnie nadaje się na lunch do pracy, po 
odgrzaniu smakuje równie dobrze, jak bezpośred-
nio po przyrządzeniu.

Składniki (na cztery porcje):

• kawałek piersi z indyka,

• 20 dag zielonej fasolki 

szparagowej,

• gotowy chutney mango,

• dwie garście orzechów 

ziemnych niesolonych,

• ugotowany ryż (taki jaki 

lubicie najbardziej),

• olej (super jeśli mamy ara-

chidowy),

• nasiona chia,

• sól, pieprz.

Smacznego!

Erasmus w Bemie Mordor to tysiące biurowców, firm, korporacji, ale także miejsce edukacji i rozwoju młodych ludzi. 
W samym sercu dzielnicy, przy ul. Marynarskiej 2/6 usytuowane jest LXV Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema, w którym – oprócz uczestniczenia w tradycyjnym 
nauczaniu – uczniowie i nauczyciele podejmują szereg inicjatyw i przedsięwzięć.

W ostatnim czasie szkoła wy-
grała aż pięć projektów euro-
pejskich. Uczniowie w ramach 
programu Erasmus+ zrealizo-
wali ekologiczną i prozdrowotną 
ścieżkę, co doskonale wpisuje 
się w trend panujący w Mordo-
rze (o którym była mowa w 23 
numerze gazety – „W zdrowym 
ciele – zdrowy duch”).

Empower Students
Teraz przed społecznością szkol-
ną już ostatni rok realizacji pro-
jektu Empower Students with 
Entrepreneurial Skills.

Celem tego przedsięwzię-
cia jest zapoznanie młodych 
ludzi z lokalnym przemysłem, 
handlem, rozwój myślenia kry-
tycznego, nauka podejmowania 

inicjatywy, rozwiązywania prob-
lemów i pracy grupowej.

W kraju i zagranicą
Od dwóch lat młodzież pod 
okiem opiekunów uczy się 
przedsiębiorczości angażując 
się w wiele aktywności – lokal-
nie oraz podczas wyjazdów za-
granicznych.

Realizując zadania projek-
towe uczestnicy odwiedzili wie-
le komercyjnych instytucji prze-
mysłowych i rzemieślniczych 
w Polsce oraz w krajach part-
nerskich – w Portugalii, Wiel-
kiej Brytanii i we Włoszech. Mło-
dzież podczas takich spotkań 
m.in. przeprowadza wywiady 
z przedsiębiorcami, ludźmi świa-
ta biznesu.

Każdemu wyjazdowi towa-
rzyszy szereg warsztatów, lek-
cji i wykładów dotyczących pla-
nowania kariery, negocjacji, czy 
savoir-vivre’u w biznesie. Ucz-
niowie poznają tajniki prowa-
dzenia zarówno dużych firm, 
jak i małych instytucji. Ostat-
nio mogli np. porównać ma-
łą rodzinną wytwórnię serów 
w portugalskiej miejscowości 
Seia z najsłynniejszą w Europie 
fabryką parmezanu we włoskiej 
Parmie.

Oprócz wizyt w fabrykach 
serów, wełny, butów, wytwór-
niach chleba, wina, tłoczniach 
soku, czy oleju, w programie ni-
gdy nie brakuje odwiedzin w ga-
leriach sztuki, muzeach, biblio-
tekach, parkach.

Atrakcyjne i rozwijające
Nie sposób nauczyć się przed-
siębiorczości jedynie poprzez 
naukę teorii w szkolnej ławce. 
Dlatego młodzież LXV LO ce-
ni fakt, że szkoła zapewnia coś 
więcej, niż tylko notatki z lekcji. 
Już teraz uczniowie cieszą się 
na myśl o kolejnych wyjazdach 
– tym razem do Rumunii i Fin-
landii.

POWER 
for the teachers
Od września w szkole realizo-
wany jest także projekt unij-
ny, który ma na celu podnie-
sienie efektywności kształcenia 
z uwzględnieniem zróżnicowa-
nych potrzeb edukacyjnych ucz-
niów.

Jest to przedsięwzięcie za-
kładające międzynarodową mo-
bilność kadry w ramach progra-
mu POWER, funkcjonującego 
na zasadach Erasmus+. Uczest-
nicy projektu będą podnosi-
li kwalifikacje i zdobywali nowe 
umiejętności podczas kursów 
językowych i metodycznych 
w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Is-
landii oraz na Cyprze.

Nauczyciele będą także po-
szukiwać nowych inspiracji 
w pracy z uczniami podczas ob-
serwacji typu job shadowing.

Szkoły partnerskie liceum 
w tym programie to Alba School 
w Torrega na północy Hiszpanii 
oraz IISS „Ven I. Capizzi” w Bronte 
na Sycylii. Placówki te zapewnią 
możliwość obserwacji zajęć pro-

wadzonych z zastosowaniem 
różnorodnych metod, w tym 
z wykorzystaniem nowych tech-
nologii w klasie.

Nowe umiejętności 
dla wszystkich
Działania projektowe Erasmus+ 
i POWER kształtują uniwersalne 
umiejętności, uczą podejmowa-
nia ważnych decyzji, są doskonałą 
okazją do zawarcia przyjaźni, roz-
woju umiejętności językowych 
i poznania obcych kultur. Służą 
wymianie dobrych praktyk na 
polu europejskim, które społecz-
ność szkolna LXV LO starają się 
szerzyć na gruncie lokalnym.

Aleksandra Michalczuk
nauczyciel LXV LO
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GOING. POLECA KULTURALNIE

Na rozgrzewkę
Szykuje się chłodny paź-
dziernik, więc ruszamy 
z kopyta, żeby się rozgrzać 
– głównie muzycznie, ale 
warto zajrzeć również do 
teatru.

SuperSam +1: Peter 
Brötzmann / Sławek Janicki, 
czwartek 5 października, 
godz. 20, MÓZG
SuperSam to improwizacyjny 
cykl, podczas którego zaprosze-
ni artyści prezentują się w dwóch 
odsłonach: solowej oraz w due-
cie. Bez zbędnego planowania, 
bez dogadywania się – wszyst-
ko na żywioł. Druga odsłona te-
gorocznej edycji to spotkanie 
dwóch mistrzów: freejazzowego 
saksofonisty Petera Brötzmanna 
i Sławka Janickiego, którego naj-
większą fascynacją jest muzyka, 
którą zajmuje się pod różnymi 
postaciami: jako twórca, propa-
gator i kurator.

Avant Art. Festival, 2-11 
października, różne miejsca
Dziesiąta edycja wrocławskiego 
festiwalu Avant Art po raz pierw-
szy zawita do Warszawy. Jubi-
leusz to znakomita okazja, aby 
zaprosić wyjątkowych i rozpozna-
walnych artystów ze świata mu-
zyki elektronicznej i eksperymen-
talnej. Na początku października 
do stolicy wpadną między inny-
mi tacy artyści jak Actress, Black 
Dice, Powell, Dean Blunt ze swo-
im projektem Babyfather czy ko-
lejne wcielenie Justina Broadricka 
– JK Flesh. Wspierać ich będzie ro-
dzimy skład: Robert Piernikowski, 
Lutto Lento czy Łoskot. Obecność 
obowiązkowa.

Warsztaty dla branży 
muzycznej / SHARE NOW, 
niedziela 8 października, 
godz. 10, Campus Warsaw – 
A Google Space

Branża muzyczna w Polsce to 
wciąż materia potrzebująca 

rozwoju i odarcia ze skamielin 
przeszłości. Warsztaty organi-
zowane w googlowskim Cam-
pus Warsaw to dobra okazja do 
zapoznania się z obecnie pa-
nującymi trendami, solidnym 
dziennikarskim warsztatem czy 
zdrowym podejściem do muzy-
ki. Jak być dobrym krytykiem 
muzycznym, jak pisać cieka-
we teksty i jak wykorzystywać 
w pełni nowe media. Chcesz 
rozwinąć swoje umiejętności 
i poszerzyć wiedzę na ten te-
mat? Wbijaj do praskiego Cam-
pusa!

„Koniec”, 13-15 października, 
Nowy Teatr
Kolejny spektakl wielokrotnie 
nagradzanego reżysera Krzysz-
tofa Warlikowskiego. Widowi-
sko korzysta z trzech ważnych 
dzieł: „Procesu” Franza Kafki, „Ni-
ckel Stuff” Bernarda-Marie Kolte-
sa oraz z „Elizabeth Costello” J.M. 
Coetzeego. W każdej z nich bo-

haterowie są postawieni w sytu-
acji granicznej, wymagającej od 
nich radykalnych decyzji. W ob-
sadzie między innymi Ewa Dał-
kowska, Magdalena Cielecka, 
Maciej Stuhr oraz Jacek Ponie-
działek.

Forest Swords, środa 25 
października, godz. 20, Teatr 
WARSawy
Pierwszy z serii biforów przed 
przyszłoroczną edycją znane-
go i szanowanego festiwalu 
World Wide Warsaw. Matthew 
Barnes aka Forest Swords jest 
muzykiem znanym z dosko-
nałego nosa do wyjątkowych 
sampli. Brytyjczyk w umiejęt-
ny sposób wplata je do swojej 
muzyki, której fundamentem 
są ambientowe, hipnotyzujące 
i psychodeliczne dźwięki. War-
tością dodaną jest nietypowa 
lokalizacja, która zapewnia in-
tymne doznania na najwyż-
szym poziomie.

Więcej wydarzeń znajdziesz w mobilnej aplikacji Going. oraz na goingapp.pl

Ruszt
Mięso i warzywa z grilla to 
dym i pełen ogień! W sercu 
Warszawy, tuż obok Stare-
go Mokotowa podwędzamy 
czas, żeby wolniej płynął. Jest 
muzyka, jest największy w tej 
części Polski grill, jest BBQ 
a do tego są lemoniady, piwo, 
koktajle, szoty wódki i całko-
wicie magiczna atmosfera.

Wpadajcie do nas po pra-
cy, w weekend z dzieciaka-
mi i wieczorem na melanż 
przy grillu w luźnej atmosfe-
rze. Jesteśmy jedynym takim 
miejscem w Warszawie, daj 
się skusić i przestań kombino-
wać, co zrobisz z wolnym cza-
sem. Pakuj rodzinę, przyjaciół 
i znajomych z pracy. Czas na 
relaks przy prawdziwym og-
niu!

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.

SNOW EXPO
– nie tylko 
dla narciarzy
Wybierasz się na narty lub de-
skę? Kochasz zimę i góry? Za-
stanawiasz się gdzie pojechać, 
aby na tydzień zapomnieć 
o istnieniu Mordoru?

Nie możesz przegapić tego wy-
darzenia! W ten jeden weekend 
4-5 listopada stadion PGE Naro-
dowy w Warszawie zamieni się 
w zimową stolicę Polski. Narty, 
snowboard, biegówki, turystyka 

zimowa, pokazy mody, akceso-
ria, a nawet 4x4! Wszystko w jed-
nym miejscu i czasie, w centrum 
Warszawy.

Na SNOW EXPO poczujemy 
atmosferę zimy i spróbujemy 
sportów charakterystycznych 
dla tej pory roku. Posłuchamy 
ciekawych wykładów i będzie-
my mieli okazję wybrać, a nawet 
kupić wyjazdy i sprzęt na sezon 
2017/18. 

Równolegle do SNOW EX-
PO odbędzie się impreza otwar-
ta i całkowicie bezpłatna pod 
hasłem Biegówkowy Narodo-
wy. Na jej uczestników będą 

czekały m.in.: wyprodukowany 
na miejscu śnieg, trasa biegów-
kowa, bezpłatne testy sprzętu 
i lekcje z instruktorami. Na miej-
scu, w wypożyczalni kompletów 
biegowych, specjaliści pomogą 
nam dobrać sprzęt w zależności 
od stopnia zaawansowania. Do 
dyspozycji uczestników będzie 
również wykwalifikowana ka-
dra szkoleniowa (trenerzy PZN, 
byli zawodnicy, instruktorzy) 
i strzelnica laserowa (biathlon). 
A najmłodsi adepci narciarstwa 
biegowego będą mogli stawiać 
pierwsze kroki na nartach w spe-
cjlnej strefie dzieci.

Wydarzenie będzie mia-
ło specjalną oprawę – będą to 
m.in. widowiskowe zawody mi-
strzów w biegu na 100 metrów. 
Swój udział potwierdzili już 
polscy biathloniści – Krystyna 
i Grzegorz Guzik, Marysia Mąka 
oraz biegacze narciarscy – Jan 
Antolec i Maciej Staręga.

SNOW EXPO oraz Biegów-
kowy Narodowy to dwa dni 
pełne sportu, rekreacji i zimowej 
zabawy w centrum Warszawy!

Więcej informacji:
www.snowexpo.pl




