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Activity Based Working
to koncepcja przestrzeni,

która ma sprzyjać
poprawie efektywności

zespołów oraz zaangażowania
i samodzielności pracowników.

ACTIVITY BASED WORKING
czyli pracownik w elastycznej przestrzeni
Choć korporacja kojarzy się 
głownie z wielogodzinnym 
„dłubaniem” przy biurku, czę-
sto wymaga od zatrudnionych 
także wielu innych aktywno-
ści. W celu zoptymalizowania 
ich środowiska pracy w fir-
mach coraz częściej stosuje się 
koncepcję Activity Based Wor-
king (ABW).

W ciągu dnia osoby zatrudnio-
ne w najróżniejszych branżach 
odczytują i wysyłają dziesiątki 
emaili, rozmawiają telefonicz-
nie z kontrahentami i zajmują 
się dokumentacją. Te wszystkie 
działania wykonują zwykle przy 
swoich biurkach i laptopach, 
choć często nie są przecież do 
nich przykuci przez cały dzień. 
Chodzą też na zebrania zespo-
łów, spotykają się z klientami, 
biorą udział w najróżniejszych 
konferencjach i prezentacjach. 
Wtedy ich miejsce pracy jest pu-
ste przez wiele godzin. Nic dziw-
nego, że wśród pracodawców 
pojawiła się pokusa, aby zopty-
malizować pracę w firmie. Po-
móc ma w tym najnowszy kor-
poracyjny trend, czyli Activity 
Based Working.

Na czym polega ABW?
Najprościej mówiąc chodzi o to, 
że biuro ma być przystosowane 
do konkretnego trybu pracy da-
nej osoby. Pomieszczenie zapro-
jektowane zgodnie z zasadami 
ABW nie jest podzielone na po-
jedyncze stanowiska pracy, lecz 
na strefy przeznaczone do wy-
konywania konkretnych zadań.

Tak więc, musi posiadać za-
równo komfortowe biurka w ci-

chych pokojach, w których moż-
na się skupić, jak i obszerne sale, 
idealne na zebrania lub „burze 
mózgów”. Niezbędne są tak-
że małe salki w których można 
przeprowadzić kameralną roz-
mowę oraz tzw. strefy odpo-
czynku. Wszystko po to, by pra-
cownik mógł znaleźć idealną 
przestrzeń do wykonywanego 
właśnie zadania.

Nowa koncepcja nad Wisłą?
Koncepcja elastycznej prze-
strzeni, dopasowującej się do 
użytkowników i charakteru ich 
działań, odpowiada dynamicz-
nie zmieniającym się potrzebom 
środowiska pracy. Aby jeszcze 
dobitniej te potrzeby zaakcen-
tować, trzy czołowe organiza-
cje badające rynek pracy – Hays, 
Kinnarps i Skanska – opubliko-
wały w tym roku raport „Nie bój 
się Activity Based Working”. Ba-
danie zostało przeprowadzone 
w sierpniu 2016 roku w niemal 
100 firmach, łącznie zatrudniają-
cych ponad 50 tysięcy osób.

– Przestrzeń zorganizowaną 
według zasad ABW można okre-
ślić angielskim hasłem „voice 
& choice”. To środowisko opty-
malnie dopasowane do potrzeb 
konkretnej organizacji. Takie, 
w którym pracownicy mają moż-
liwość wyboru przestrzeni naj-
bardziej odpowiadającej wyko-
nywanej w danym momencie 
czynności („choice”) – przeko-
nuje na łamach raportu Sylwia 
Pędzińska, dyrektor działu Wor-
kplace Innovation w Colliers In-
ternational. – Oprócz możliwo-
ści wyboru, równie ważny jest 

wpływ na kształt swojego środo-
wiska pracy i nadanie mu unikal-
nej tożsamości, z którą pracow-
nicy mogą się identyfikować 
(„voice”) – dodaje specjalistka.

Autorzy publikacji przeko-
nują, że to, co nazywamy „pra-
cą biurową” nie ma jednolitego 
charakteru, lecz składa się z roz-
maitych czynności wykonywa-
nych indywidualnie lub zespo-
łowo, wymagających innego 
stopnia koncentracji uwagi, na-
kładu czasu oraz otoczenia.

– Nadrzędnym celem kon-
cepcji Activity Based Working 

nie jest pozbawienie pracow-
ników własnych biurek, lecz 
dogłębne zbadanie charakte-
ru pracy (obecnego i planowa-
nego) i wybranie tych elemen-
tów, które są najbardziej istotne. 
We współczesnych biurach nie 
chodzi o zmieszczenie jak naj-
większej grupy pracowników na 
określonej powierzchni, ale o to, 
aby z określonej liczby metrów 
kwadratowych wydobyć jak na-
jefektywniejsze wykorzystanie 
czasu i potencjału pracowników. 
Biura mają przede wszystkim 
służyć współpracy i twórczym, 
wartościowym interakcjom – 
tłumaczą twórcy raportu.

Kto może na tym skorzystać?
Activity Based Working może 
być atrakcyjnym rozwiązaniem 
dla firm w których występują 
departamenty i zespoły, a praca 
charakteryzuje się dużą liczbą 
spotkań. Jest to również dosko-
nały pomysł dla działów, gdzie 
przeprowadza się często rozmo-
wy telefoniczne, a jednocześnie 
duże znaczenie ma dla nich pra-
ca w skupieniu. Nowatorska me-
toda znajdzie również zastoso-
wanie w instytucjach, w których 
znaczna liczba spotkań w fir-
mie ma charakter nieformalny, 

spontaniczny i kreatywny, albo 
więcej możliwości wyboru prze-
strzeni wyraźnie poprawia efek-
tywność zatrudnionych.

– Odpowiadanie na potrze-
by pracowników niesie za so-
bą ogromne korzyści – nie tylko 
personalne, czy związane z em-
ployer brandingiem (budowa-
nie firmy postrzeganej jako „pra-
codawca z wyboru” – red.), lecz 
także finansowe – przekonuje 
na łamach raportu Małgorzata 
Jasińska, dyrektor zarządzająca 
Hays Talent Solutions. – Wyjście 
naprzeciw zmianom zachodzą-
cym w środowisku pracy będzie 
sprzyjać wzmocnieniu zespo-

łów i poprawie ich efektywno-
ści. Pracownicy będą bardziej 
zaangażowani, samodzielni i za-
dowoleni z życia zawodowego. 
Dodatkowo, dzięki otwartości 
na innowacje, pracodawcy ma-
ją większe szanse na pozyskanie 
i zatrzymanie utalentowanych 
specjalistów w strukturze swojej 
organizacji – dodaje.

Polsce jeszcze daleko 
do wprowadzenia ABW
Z badania „Nie bój się Activity 
Based Working” wynika, że do 
upowszechnienia ABW w na-
szym kraju jeszcze daleka dro-
ga. Pytani respondenci ocenili, 
że obecnie zaledwie 30 procent 
biur wspiera cechy, których pra-
codawcy najczęściej poszuku-
ją u potencjalnych pracowni-
ków, a więc kreatywność i pracę 
zespołową. Podobny odsetek 
ocenił sytuację zgoła odwrot-
nie – według tej grupy miejsce 
pracy nie zapewnia pracowni-
kom wsparcia w zakresie współ-
pracy i realizacji ich potencjału. 
Najwięcej firm znajduje się na-
tomiast „w połowie drogi” – ich 
biura zawiera jedynie pewne 
elementy, które wspierają pożą-
dane postawy.

Okazuje się, że w wielu fir-
mach pracodawcy żądają od 
swoich zespołów kreatywności 
i współpracy, samodzielności, 
podejścia biznesowego w rea-
lizacji zadań oraz zaangażowa-
nia. Sami jednak nie pomaga-
ją w realizacji tych oczekiwań, 
gdyż w niewielkim stopniu wy-
korzystują potencjał tkwiący 
w środowisku pracy.

Ponadto pracownikom biur 
od lat doskwierają te same nie-
dogodności, które można zni-
welować już na etapie wyboru 
powierzchni biurowej i aranżacji 
przestrzeni. Jako kwestie prob-
lematyczne niezmiennie wska-
zywane są: poziom hałasu, stan 
klimatyzacji, brak światła dzien-
nego oraz ograniczona prze-
strzeń. Pracownik w biurze ze 
stanowiskiem niedopasowa-
nym do jego potrzeb może za-
cząć odczuwać liczne dolegli-
wości zdrowotne, takie jak bóle 
pleców, głowy i ramion. Może 
zacząć cierpieć na dyskopatię, 
zespół cieśni kanału nadgarst-
ka czy zaburzenia krążenia krwi. 
Co więcej, obciążenie pracą i jej 
intensywność powodują, że pra-
cownikom często towarzyszy 
stres i zmęczenie, które obniżają 
poziom ich koncentracji, a co za 
tym idzie – skuteczność.

Ta przykra perspektywa 
jednak powoli się zmienia. 
Międzynarodowe korporacje, 
które w coraz większej ilości 
pojawiają się w naszym kraju, 
przynoszą również zachodnią 
kulturę pracy. Tym samym kon-
cepcja wielofunkcyjnego biura 
coraz mocniej puka do drzwi 
także polskich firm. Choć po-
czątkowo może być ciężko od-
naleźć się w zmiennych warun-
kach biurowych, to komfort 
pracy w firmie, która skutecz-
nie wprowadziła przestrzeń 
dopasowaną do naszych po-
trzeb szybko zrekompensuje 
początkową nieufność.

Leszek Rudziński
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Social media w ciągu ostatniej 
dekady zrewolucjonizowały 
kontakty międzyludzkie. Prawie 
każdy pracownik korporacji co 
chwila zerka na strony popular-
nych serwisów, czy nie pojawiło 
się nowe powiadomienie zwia-
stujące jakieś wydarzanie lub 
widomość od bliskiej osoby. Ten 
trend nie umknął uwadze firmo-
wych specjalistów od optyma-
lizacji pracy. Aby odpowiedzieć 
na potrzebę szybkiego kontak-
tu z drugim człowiekiem coraz 
więcej firm zaczęło wprowadzać 
wewnętrzne komunikatory spo-
łecznościowe.

Korporacje do swoich celów 
chętnie wykorzystują Facebo-

oka, Instagrama, czy Twittera, 
jednak chodzi tu bardziej o ko-
munikację ze światem zewnętrz-
nym. Kontakty w bardziej kame-
ralnym gronie, składającym się 
z pracowników danej organiza-
cji, jedynie bazują na rozwiąza-
niach znanych z najpopularniej-
szych serwisów internetowych.

Rewolucja 
w firmowej komunikacji
Na Zachodzie sukces programu 
Marka Zuckerberga (twórcy Fa-
cebooka) pracodawcy zaczęli do-
strzegać już siedem, osiem lat 
temu. Wtedy też postanowili prze-
łożyć go na podłoże korporacyj-
ne. Pojawiły się pierwsze pracow-

niczo-społeczniościowe platformy 
określane mianem ISM. W ich skład 
wchodziły takie serwisy jak Chat-
ter, Jive czy Beehive. Wkrótce, jak 
grzyby po deszczu, zaczęły poja-
wiać się kolejne.

Na ich sukces złożyło się 
wiele czynników, ale przede 
wszystkim fakt, że sprawiły, iż za-
częła zanikać granica pomiędzy 
komunikacją zawodową a pry-
watną. Pracownicy – podobnie 
jak w przypadku tradycyjnych 
social mediów – mogą tu nawią-

zywać ze sobą kontakty, zakła-
dać profile, czy dodawać zdjęcia.

U naszych zachodnich sąsia-
dów trend używania biurowych 
social mediów już dawno prze-
stał być innowacją i stał się normą 
wdrażaną w wielu organizacjach.

Do czego jest „Korpobook”?
Pracownicze portale społecz-
nościowe mają wiele zastoso-
wań. W odróżnieniu od firmo-
wego intranetu umożliwiają 
kontakty między wszystkimi 

osobami w firmie, również po-
między pracownikami i ka-
drą zarządzającą. Umożliwiają 
też wyszukiwanie informacji 
o współpracownikach, wymia-
nę doświadczeń zawodowych 
i prywatnych, a także wzmacnia-
ją poczucie przynależności do 
grupy osób zatrudnionych w da-
nej organizacji, ewentualnie do 
jej partnerów biznesowych.

Badanie przeprowadzone 
przez APCO wykazało, że dla 42 
proc. użytkowników firmowych 

social mediów największą war-
tość mają materiały publikowa-
ne za ich pośrednictwem w sie-
ci. 37 proc. ankietowanych jako 
ich największą zaletę wskaza-
ło otwartość na dialog, a dla 21 
proc. najważniejsze jest intui-
cyjne i czytelne działanie danej 
platformy.

Ponadto badania opubliko-
wane w raporcie „International 
Journal of Information Manage-
ment” pokazują, że coraz wię-
cej nowoczesnych firm otwiera 

własne platformy społecznoś-
ciowe. Z szacunków instytutu 
McKinsey Global wynika, że do 
końca 2017 r. własną sieć ESN 
(enterprise social network) bę-
dzie mieć już 70 proc. przedsię-
biorstw.

Sieci firmowe w Polsce
W Polsce temat firmowych so-
cial mediów dopiero raczku-
je, ale potencjał jest ogromny. 
Przykładem może tu być fran-
cuska firma Capgemini, świad-
cząca zintegrowane usługi w za-
kresie: konsultingu, technologii 
informatycznych i outsourcingu, 
z której usług często korzystają 
polscy przedsiębiorcy. Z okazji 
50 urodzin Capgemini urucho-
miła w Polsce wewnętrzną plat-
formę dla swoich pracowników 
o nazwie BirthdayCapsule.pl, 
która jest zarazem pierwszym 
takim rozwiązaniem, które obe-
jmuje wszystkie filie firmy na ca-
łym świecie.

Dzięki BirthdayCapsule.pl 
pracownicy mogą podzielić się 
zdjęciami, filmami oraz nawią-
zać bliższe kontakty towarzyskie 
z osobami poznanymi w Capge-
mini. Co więcej, aplikacja nie 
ogranicza się jedynie do kontak-

tów między osobami zatrudnio-
nymi w danej chwili w korporacji 
– może z niej skorzystać każdy, kto 
współpracował z firmą w czasie jej 
działalności na terenie Polski.

Pracownik musi wiedzieć
Wewnętrzne media społecznoś-
ciowe wzbudzą zainteresowa-
nie pracowników tylko wów-
czas, gdy firma wdroży szeroką 
kampanię informacyjną na ich 
temat. Inaczej pozostaną nie-
zauważone. Stało się tak np. 
w przypadku platformy Spa-
cebook, stworzonej przez agen-
cję kosmiczną NASA. Spacebook 
miał integrować pracowników 
agencji, ale na skutek nieodpo-
wiedniego wdrożenia i braku 
odpowiedniej komunikacji zo-
stał ostatecznie wyłączony.

Pracownicze media społecz-
nościowe mają niewątpliwie 
wiele zalet. Jednak – podobnie 
jak w przypadku tradycyjnych 
social mediów – na skutek zbyt-
niej wylewności lub wymiesza-
nia przestrzeni prywatnej i pub-
licznej mogą nam poważnie 
zaszkodzić. Pamiętajmy, że je-
steśmy w pracy.

Leszek Rudziński

„Korpobook”?
Lubię to!

Korporacyjne 
social media 
wchodzą do firm
Wewnątrzfirmowy Facebook, Instagram, czy Twitter... czemu 
nie? Rodzime firmy, na wzór zachodnich odpowiedników, coraz 
częściej tworzą własne media społecznościowe. Chcą w ten osób 
nie tylko ułatwić komunikację, ale także tworzyć poczucie przy-
należności do instytucji.
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W życiu ważne są pobudki

Pracę dla dużych przedsię-
biorstw zaczął Pan w 1997 r., 
bardzo szybko awansując ze 
stanowiska analityka na kie-
rownika działu finansowego 
i potem już coraz wyżej. Jak to 
się Panu – wtedy dwudziesto-
parolatkowi – udało?
Paweł Gajdemski: To były takie 
czasy, gdy ludzie z niewielkim 
doświadczeniem mogli zrobić 
zawrotne kariery. Wystarczyło się 
wtedy trochę znać na kompute-
rach albo znać języki obce, że-
by z marszu zasiąść na stanowi-
sku kierowniczym. Pamiętajmy, 
że to był okres, kiedy wiele spó-
łek dopiero się informatyzowało. 
Większość przelewów nie robi-
ło się jeszcze online, tylko ma-
szerując do banku i załatwiając 
sprawy bezpośrednio z pracow-
nikiem w okienku. Nie było też 
wtedy speców od zarządzania, 
a jeśli już, to naprawdę nieliczni.
Za to dziś jest więcej tych od 
zarządzania, niż od pracy...
Od czasów, gdy rozpoczynałem 
karierę z pewnością wiele się 
zmieniło i w świecie zewnętrz-
nym i zapewne w funkcjonowa-
niu korporacji. Rynek jest prze-
pełniony, konkurencja nie śpi, 
czas jakby przyspieszył, wzrosły 
też wymagania. Niemniej bez 
zmian pozostało to, że głównym 
celem przedsiębiorstw jest ge-
nerowanie zysków.

Jak wiele więc nie mieliby-
śmy teraz szkół zarządzania i za-
rządzających, zawsze będą oni 

podporządkowani właśnie te-
mu celowi. Korporacje nie są 
bowiem instytucjami non-pro-
fit. I dlatego, mimo zmieniają-
cych się koniunktur, mimo bran-
żowych ewolucji, korpo zawsze 
pozostanie w pewnych struktu-
rach niezmienna.
Z pewnością ma Pan rację, ale 
czy jednak nie wydaje się Pa-
nu, że dziś więcej ludzi chcia-
łoby raczej zarządzać pracą 
innych, niż samym „ręce sobie 
pobrudzić”, zwłaszcza pracą 
najprostszą, fizyczną.
Trudno mi to ocenić, bo ja mam 
obecnie zupełnie odwrotnie. Po 
wielu latach zarządzania innymi, 
w pewnym momencie zacząłem 
dosłownie odczuwać potrze-

bę pracy fizycznej. Patrzyłem 
na moje dzieci, wychowywane 
w szkołach waldorfskich, gdzie 
ogromny nacisk kładzie się na 
praktyczne działanie, prace ręcz-
ne, pracę z drewnem czy pielęg-
nację ogrodu i poczułem gdzieś 
w sobie wewnętrzny przymus 
do tego rodzaju aktywności.

Zacząłem np. coraz częś-
ciej jeździć na działkę pod War-

szawą, chwytać za narzędzia, 
zajmować się stolarką. Tak jak-
bym koniecznie musiał nagle 
zejść z poziomu pewnego abs-
traktu do realu. Podejrzewam 
więc, że u wielu ludzi pracują-
cych w korporacjach (zwłasz-
cza na stanowiskach manager-
skich) takie potrzeby mogą się 
pojawiać. Zwłaszcza że obecnie 
o wiele bardziej niż kiedyś żyje-
my w rzeczywistościach wirtu-
alnych, pracujemy głowami, nie 
rękoma, na pojęciach i tworach 
nierzadko abstrakcyjnych.
Kiedy ta potrzeba się w Panu 
pojawiła?
To zbiegło się z chwilą, gdy po-
stanowiłem uwolnić się od pra-
cy w korporacji. 

Impuls?
Raczej zbieg różnych zda-

rzeń, które skłoniły mnie do ta-
kiej decyzji. Wtedy również do-
tarło do mnie boleśnie, że przez 
tyle lat pracując intensywnie, 
non-stop będąc w rozjazdach, 
bo przecież zarządzałem spół-
kami w różnych krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, 
właściwie przegapiłem dzieciń-

stwo swojego pierwszego syna. 
Dość młodo zostałem ojcem, 
więc czas jego dorastania przy-
padł na najbardziej intensywny 
okres rozwoju mojej kariery za-
wodowej. Uświadomiłem sobie, 
że tych straconych ojcowsko lat 
nie da się wrócić. Uznałem, że to 
była zbyt duża cena za pozba-
wione głębszej idei dobra mate-
rialne. Czas było się przebudzić. 
Zwłaszcza, że teraz właśnie do-
rasta mój drugi syn, mam zatem 
szansę ustrzec się od ponowne-
go popełnienia tych samych błę-
dów.
Czy odejście z korpo to była 
trudna decyzja?
Nie. Zupełnie nie. Tym bardziej, 
że w przeciwieństwie do innych 

ludzi w podobnej sytuacji, ja nie 
musiałem wcale od razu pędzić 
z własnym biznesem. Dlatego 
nawet mam wrażenie, że podją-
łem tę decyzję zbyt późno.
A jednak zdecydował się Pan 
na własną firmę?
Nie do końca. Przeszedłem do 
biznesu, który już został założo-
ny przez mojego kolegę i zaczę-
liśmy go razem rozwijać.

Czym teraz się Pan zajmuje?
Współprowadzeniem firmy, któ-
ra dostarcza nowe technologie 
dla wydawców video.
To duży przeskok z finan-
sów.
Taki przeskok zrobiłem jesz-
cze pracując w korporacjach. 
W pewnym momencie uzna-
łem, że finanse nie przynoszą mi 
oczekiwanej satysfakcji.

Jak to?
Tak naprawdę to długa histo-
ria (śmiech). Jestem z urodzenia 
warszawiakiem. W stolicy się wy-
chowałem i dorastałem. Pamię-
tam, że pod koniec lat 80. jako 
14-latek stałem w centrum War-
szawy pod Hotelem Forum i z 
podziwem patrzyłem na męż-
czyzn z walizkami, którzy wcho-
dzą i wychodzą z hotelu. Obie-

W korporacjach przepracował 17 lat. Podobało mu się. Żałuje tylko, że nie obudził się w po-
rę, by jeszcze załapać się na dzieciństwo swojego pierwszego syna. Od trzech lat działa 
„na swoim”. W końcu ma czas, by z drugim dzieckiem odrabiać lekcje.

Czas dorastania mojego syna przypadł
na najbardziej intensywny okres rozwoju

mojej kariery zawodowej. Tych straconych ojcowsko
lat nie da się wrócić. To zbyt duża cena

za pozbawione głębszej idei dobra materialne.
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REKLAMA

Pokolenie
CONTENT MARKETING INFLUENCERÓW
Na liście zawodów najbardziej pożądanych na rynku pracy znajdują się m.in. pielęgniarki i położne, kierowcy ciężarówek, spawa-
cze oraz kucharze. Tymczasem najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku na Uniwersytecie Warszawskim to ekonomia, angli-
styka i dziennikarstwo.

Oczywiście to nie tak, że każda 
osoba kończąca studia chce pra-
cować w „Dzień Dobry TVN”, być 
„blogocelebrytą” lub youtuberem 
i występować na imprezach w ga-
leriach handlowych, robić sobie 
selfie z nastolatkami, a w wywia-
dach opowiadać, że prowadzenie 
bloga to bardzo ciężka praca.

Wbrew pozorom i powta-
rzanym w mediach bełkotli-
wym opiniom, ludzie wkracza-
jący właśnie w dorosłość nie są 
straconym pokoleniem. Tak jak 
w każdej generacji, są wśród 
nich pracowite i wybitne jedno-
stki, które myśląc o przyszłości 
widzą siebie w roli lekarza, praw-
nika, bankowca lub architekta. 
Może to potwierdzić tegorocz-
ny ranking najczęściej wybie-
ranych kierunków kształcenia 
na krajowych uczelniach. Wyni-
ka z niego, że najwięcej żaków 
in spe chciałoby wiązać swoją 
przyszłość akademicką z infor-
matyką, medycyną oraz różny-
mi kierunkami filologicznymi. 
Czy mamy zatem podstawy do 
obaw przed falą dyplomowa-
nych specjalistów, dla których 
nie będzie pracy? Przecież ca-
ły czas mówi się, że rynek pracy 
przyjmie nieograniczoną liczbę 
informatyków, a analitycy alar-
mują, że za kilkanaście lat może 
zabraknąć np. lekarzy geriatrów.

Ktoś może też dodać, że nie 
ma się czym przejmować, bo 
przecież z danych GUS wynika, że 
liczba studentów spada. Faktycz-
nie – w poprzednim roku akade-
mickim legitymacją studencką 
posługiwało się 1,4 mln młodych 
ludzi – o 64 tys. mniej niż rok 
wcześniej. Spadek ten nie jest 

efektem braku wiary w sens szkol-
nictwa wyższego, lecz niżu demo-
graficznego, co było widoczne 
również w liczbie osób zdających 
matury. Wśród komentarzy wy-
kładowców akademickich moż-
na znaleźć optymistyczne opi-
nie sugerujące, że mniejsza liczba 
studentów przełoży się na jakość 
kształcenia. Tylko w jaki sposób? 
Przecież nie jest ona efektem se-
lekcji mającej na celu wybór tych 
najbardziej zdolnych jednostek. 
W dalszym ciągu w ławach wyż-
szych uczelni zasiada cała masa 
osób, które kompletnie nie nada-
ją się do zgłębiania wiedzy na po-
ziomie akademickim.

Mogę wszystko, czyli 
„I believe I can fly” po polsku
Od lat młode pokolenia słucha-
ją jak mantry tych samych sloga-
nów: wystarczy uwierzyć i moc-
no pracować nad sobą, a uda się 
osiągnąć wszystko, co sobie wy-
marzyliśmy. Do tego należy do-
dać całą rzeszę internetowych 
„coachów” żonglujących sloga-
nami typu „sky is the limit”, „sam 
wyznaczasz sobie poprzeczkę”, 
„nie słuchaj innych, tylko swoje-
go wewnętrznego głosu”... Słyn-
ny Łukasz Jakubiak powtarza 
na każdym kroku, że wizualiza-
cja marzenia przybliża nas do 
jego realizacji. W myśl tej zasa-
dy, jeżeli marzysz o sportowym 
samochodzie, to wystarczy, że 
będziesz sobie codziennie wy-
obrażał jak podróżujesz nim 
przez Polskę i to przybliży cię do 
realizacji tego marzenia.

A wystarczyłoby przecież 
po prostu powiedzieć, że jeśli 
chce się mieć szybki samochód, 

dom lub wymarzoną pracę, to 
trzeba przede wszystkim pra-
cować nad sobą, być przebojo-
wym, kreatywnym, wytrwałym, 
sumiennym i mieć do tego jesz-
cze strasznie dużo szczęścia – bo 
i tak na dziesięciu śmiałków, suk-
ces zazwyczaj udaje się osiągnąć 
tylko jednemu. Tym bardziej, że 
nie każdy nadaje się na studia 
i nie ma w tym żadnego wstydu.

Jak dorosnę 
będę Social Media Ninja
Właśnie dlatego przyszli pracow-
nicy, szczególnie młodzi, nie ana-
lizują potrzeb rynkowych praco-
dawców. A przecież co jakiś czas 
media informują, że na rynku 
brakuje ponad 100 tys. kierow-
ców kat. C+E, a każdy stolarz, 
kafelkarz czy specjalista od wy-
kańczania wnętrz ma kalendarz 
pełen zamówień na kilkanaście 
miesięcy do przodu. W czym tkwi 
fenomen tego, że tak wiele osób 
marzy o tym, żeby odbębnić stu-
dia i dostać etacik w korporacji?

Przecież karta wstępu do 
biurowca nie przynosi już żad-
nego splendoru i coraz rzadziej 
wiąże się z atrakcyjnym wyna-
grodzeniem. Co nie przeszka-
dza pracodawcom wymagać 
od swoich pracowników wyso-
kich kwalifikacji, bo przecież do 
uzupełniania Excela czy tworze-
nia prezentacji w Power Poin-
cie, niezbędna jest znajomość 
dwóch języków i minimum pięć 
lat doświadczenia. Jednak w po-
wszechnym przekonaniu pra-
ca w biurze jest po prostu lekka 
i nie obciąża tak mocno orga-
nizmu jak praca fizyczna, np. 
w magazynie na wózku widło-

wym. Problem jednak w tym, że 
aby zdobyć – nawet marną – kor-
popracę, trzebaby mieć „jakieś” 
wyższe wykształcenie, a nie każ-
dy nadaje się do studiowania. 
Jednak wiele osób nie chce te-
go zrozumieć i „przesiaduje” kil-
ka lat na podrzędnej prywatnej 
uczelni, a potem marnuje życie 
frustrując się niskimi zarobkami 
i brakiem perspektyw na awans.

Może jednak 
operator wózka widłowego?
Trzeba sobie w końcu uzmysło-
wić, że dyplom wyższej uczelni 
wcale nie gwarantuje zatrudnie-
nia, a już na pewno nie jest prze-
pustką do wysokich wynagro-
dzeń. Co gorsze, wiele kierunków 
humanistycznych „wypluwa” na 
rynek pracy magistrów, którzy de 
facto nie mają żadnych twardych 
umiejętności. Szybko okazuje się, 
że znajomość dzieł Arystotelesa, 
czy wiedza na temat systemu 
politycznego w Austrii, nie robią 
na pracodawcy najmniejszego 
wrażenia. On potrzebuje kogoś, 
kto za pomocą wózka widłowe-
go ułoży w magazynie towar na 
półkach, a nie pięćdziesiątego 
Social Media Ninję. Dlaczego tak 
od tego stronimy? Przecież wy-
konywanie zawodu np. kierow-
cy ciężarówki to, po pierwsze, nic 
złego, a po drugie, nieraz wcale 
nie gorzej płatne zajęcie od po-
sady Content Managera w agen-
cji marketingowej.

Ten, kto nie wierzy, niech 
sprawdzi ile zarabiają kierowcy 
obsługujący np. trasy na kierun-
kach Polska – Skandynawia.

Piotr Krupa

całem sobie wtedy, że zostanę 
dyrektorem finansowym. Oczy-
wiście nie wiem czy oni byli fi-
nansistami, czy zajmowali za-
rządcze stanowiska, czy inne, 
ale ja – dziecko księgowej – wy-
marzyłem sobie wówczas ta-
ki zawód i później, konsekwen-
tnie robiłem wszystko, by dojść 
do tego celu. A kiedy już ten cel 
osiągnąłem, okazało się, że i ow-
szem „waluta się zgadza, tylko 
satysfakcja nie ta”.

Gdy więc w firmie, w której 
pracowałem zwolnił się wakat 
i miałem szansę z finansów prze-
nieść się na zarządzanie czymś 
innym, nie wahałem się ani 
chwili. Już wtedy byłem zwią-
zany z branżą wydawniczą i in-
formatyczną. Tak więc to, co ro-
bię dziś, nie odstaje tak bardzo 
od tego, czym zajmowałem się 
wcześniej.
A teraz „na swoim”, satysfak-
cja jest większa?
Chyba jest większa wolność 
w dysponowaniu czasem. Mó-
wię chyba, bo w gruncie rzeczy 
pracując w dużych przedsię-
biorstwach i wyrabiając dla nich 
150 procent normy, mogłem 
przychodzić do pracy o 11 i wy-
chodzić o 13, i też nikt mi złego 
słowa nie powiedział, bo mieli 
efekty... Ale tak, satysfakcja teraz 
jest większa, bo zajmuję się już 
konkretnie tym, co lubię i biznes 
idzie lepiej niż świetnie. Choć 
nie powiem, początki do lekkich 
nie należały.
Co było najtrudniejsze?
Przedzieranie się do świadomo-
ści klientów z nową marką. Pra-
cując w korporacji masz za sobą 
brand i to otwiera ci wiele drzwi. 
Gdy jesteś nowy na rynku, to 
nawet jak masz fajny pomysł 
czy już gotowy świetny produkt, 
zderzasz się nieustannie z po-
stawą: „Ok, super... ale kim ty je-
steś?”. Dla mnie było to dość fru-
strujące.
A pozytywy?
Zauważyłem, że jest jesień 
(śmiech). Mam szansę zoba-

czyć światło za dnia. Budzę się 
bez budzika. Nie borykam się 
z korporacyjną biurokracją, mo-
gę kreować i realizować swo-
je koncepcje po swojemu, bez 
konieczności uzyskiwania ak-
ceptu od innych, nie tracę cza-
su na onanizowanie się pierdo-
łami i oglądaniem selfPR-owych 
akcji niektórych jednostek. Mam 
luz w działaniu i metodach. Mam 
życie rodzinne.
Trzy lata po rzuceniu korpora-
cji nie żałuje Pan podjętej de-
cyzji?
Absolutnie. Niczego mi z tam-
tego życia nie brakuje, choć 
było ono pełne dobrych rze-
czy i wspaniałych ludzi, było też 
szalenie rozwijające. Ale właś-
nie jak się człowiek rozwija, doj-
rzewa, to w końcu dochodzi do 
pewnych „przebudzeń” – jakichś 
rozwidleń na drodze. I chcąc nie 
chcąc, trzeba wtedy wybrać ja-
kiś inny kierunek, inną ścieżkę 
niż ta, którą do tej pory się po-
dążało, albo będzie się tkwić 
w miejscu, kręcąc się wokół 
własnej osi.
Tymczasem zegar tyka...
Właśnie.
Co by Pan doradził ludziom, 
którzy są – jak Pan kilka lat 
temu – bliscy „przebudzenia” 
i marzy im się funkcjonowa-
nie poza wielkim przedsię-
biorstwem?
Przede wszystkim nie czekać 
z tą decyzją w nieskończoność, 
ale jeśli myślą o własnym bizne-
sie – dobrze się do tego przygo-
tować i finansowo, i psychicz-
nie, i organizacyjnie. Pracując 
długo dla silnych rynkowych 
marek, często nie zdajemy so-
bie sprawy, jak wielkie wsparcie 
nam one dają, byśmy mogli rea-
lizować własne ambicje. Na tzw. 
swoim wiele rzeczy buduje się 
od początku, bez „pleców” i bez 
wsparcia. Dlatego dobre przy-
gotowanie do takiej rzeczywi-
stości, to podstawa.

Izabela Marczak
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Ponieważ dawna Fabryka Nor-
blina będzie gruntownie re-
montowana, BioBazar przenosi 
się na ulicę Wołoską 3 (Merku-
ry, naprzeciwko Galerii Moko-
tów), tuż obok Domaniewskiej. 
Rewitalizacja przy Żelaznej bę-
dzie trwała 3 lata, po tym czasie 
BioBazar wróci na Wolę, ale liczy-
my, że lokalizacja na Mokotowie 
pozostanie.

Świadomość 
zdrowego żywienia
Według organizatorów świado-
mość Polaków w kwestii żywności 
ekologicznej jest z roku na rok co-
raz większa. Nie ukrywają, że kie-
dy zaczynali z BioBazarem, musieli 
niejako przecierać szlaki na rynku. 
Jednak obecnie ekologiczny ba-
zar pęka w szwach, goszcząc kil-
ka razy w tygodniu świadomych 
klientów. – Uważam, że świado-
mość zdrowego żywienia warsza-
wiaków jest imponująca i wciąż 
rośnie. Coraz więcej osób czyta 
etykiety i chce wiedzieć, co do-
kładnie wkłada do swojego garn-
ka i czym karmi rodzinę. Dzięki 
temu stale rośnie liczba osób od-
wiedzających BB oraz liczba wy-
stawców. Na samym początku by-
ło ich około trzydziestu, dziś jest 
ponad 110! – komentuje Joanna 
Żuchlińska z BioBazaru. 

Warsztaty, kawa i lunch
Na mieszkańców i pracowników 
Mordoru czeka wiele atrakcji. 
Ponieważ BB to nie tylko miej-
sce gdzie można kupić ekolo-
giczne pieczywo, nabiał, sery, 
jaja, drób, wędliny, ryby, wypie-
ki, kasze, ryże, oczywiście owo-
ce i warzywa, produkty wegeta-
riańskie i wegańskie czy liczne 

przetwory. To również miejsce, 
w którym będzie można wziąć 
udział w ciekawych warsztatach, 
napić się pysznej kawy lub zjeść 
zdrowy lunch. 

W planach są: warsztaty ku-
linarne, warsztaty z recyclingu, 
upraw roślin w domowych wa-
runkach czy z robienia owoco-
wych i warzywnych bukietów. 
Ma być kolorowo, zdrowo i we-
soło! Wśród atrakcji będą zajęcia 
zarówno dla dzieci jak i dla do-
rosłych.

Natomiast w grudniu Bio-
Bazar wspólnie z Fundacją Zie-
lony Horyzont, przeprowadzą 
zbiórkę elektrośmieci, które bę-
dzie można wymienić na choin-
ki. Dla chętnych będzie ponad 
1000 drzewek. Organizatorzy 
zapewniają, że wydarzenia będą 
organizowane przez cały rok, nie 
tylko z okazji urodzin, ponieważ 
chcą aby BioBazar, oprócz pier-
wotnej funkcji handlowej, peł-
nił też funkcję wyjątkowej prze-
strzeni spotkań.

Historia BB
Z okazji urodzin, warto wspo-
mnieć początki tego nietypo-
wego bazaru. – BB, jak wie-
le fajnych pomysłów, powstał 
przez przypadek. Firma MyEco-

life, która jest organizatorem BB, 
zajmowała się i zajmuje dystry-
bucją żywności ekologicznej 
pod własną marką. Próbowali-
śmy różnych rzeczy: sprzeda-
ży w sieci, w supermarketach, 
mieliśmy też swoje stanowiska 
w galeriach handlowych. Jed-
nak dawało to niespecjalnie do-
bre efekty. Szukając nowych 
form promocji współpracowali-

śmy z Kuchnią+ przy wydarze-
niu Food Film Fest. Był to festi-
wal filmów kulinarnych.

Tam, w 2010 roku, wyświet-
lano film na temat żywności eko-
logicznej i wyzwań, jakie stoją 
przed jej wytwórcami. Bohate-
rami byli m.in. farmerzy z USA, 
którzy opowiadali o trudnoś-
ciach, z jakimi spotykają się pod-
czas zbywania swoich produk-
tów. Twierdzili, że najlepiej jest, 
kiedy mogą sprzedawać je bez-
pośrednio, ponieważ mają wów-
czas sposobność opowiedzieć 
klientowi na czym dokładnie po-
lega różnica w jakości, i czym jest 
spowodowana różnica w cenie.

Właśnie wtedy współwłaś-
cicielki MyEcolife - Kinga No-
wakowska i Agnieszka Saternus 
- wpadły na pomysł, żeby stwo-
rzyć w Warszawie targ, na którym 
będzie można prowadzić bez-
pośrednią sprzedaż produktów 
ekologicznych. I tak powstał Bio-
Bazar, który początkowo miał być 
jedynie targiem przedświątecz-
nym – zaplanowano jedynie kil-
ka edycji na listopad i grudzień. 
Jednak okazało się, że zaintere-
sowanie ze strony kupujących 
i wystawców - rolników - jest na 
tyle duże, że MyEcolife zdecydo-
wał wpisać to wydarzenie na sta-
łe na handlową mapę Warszawy 
– opowiada Joanna Żuchlińska.

Od tamtego momentu mi-
nęło już 7 lat, a popularność BB 
rośnie z każdym rokiem. Obec-
nie organizatorom coraz częściej 
zdarza się, że z ciężkim sercem 
muszą odmawiać wystawcom, 
którzy się do nich zgłaszają. 
Zwyczajnie brakuje miejsc dla 
wszystkich chętnych. Ponad-

to organizatorzy dbają o to, by 
oferta na BB była zróżnicowa-
na, więc muszą odmawiać także 
rolnikom oferującym popularne 

towary, których jest już pod do-
statkiem na targu – jak np. ziem-
niaki, czy jajka. Niezależnie od 
tego wystawca, aby dostać się 
na BB, powinien posiadać cer-
tyfikat ekologiczny dla swoich 
produktów. Jest to najważniej-
sza i niemalże święta zasada.

Ekologiczne musi mieć 
certyfikat!
- Wyróżnia nas hasło: „Ekologicz-
ne znaczy certyfikowane”, bo 
certyfikacja jest dla nas bardzo 
istotna. Mamy na bazarze przy-
najmniej 80 proc. certyfikowa-
nych produktów ekologicznych. 
Pozostałe 20 proc. to towary, 
które nie podlegają certyfikacji 
ekologicznej, np. dziko żyjące 
ryby, dziko rosnące zioła i rośli-
ny, sól czy woda – tłumaczy Jo-
anna Żuchlińska.

Daje to pewność, że na Bio-
Bazarze dostaniemy naprawdę 
ekologiczne produkty. Jest to 
ważna kwestia, na którą trzeba 
zwracać uwagę, ponieważ – nie-
stety – moda na zdrowe odży-
wianie zaowocowała wysypem 
sklepów i produktów „ekolo-
gicznych”, które ekologiczne są 
tylko z nazwy... Pamiętajcie, że 
jeśli coś jest ekologiczne, MUSI 
posiadać certyfikat!

Jak poznać, czy certyfikat jest 
prawdziwy? Pod zielonym list-
kiem na opakowaniu powinien 
znajdować się numer – jest to 
numer firmy certyfikującej. Nale-
ży odnaleźć jej stronę interneto-
wą i wpisać nazwę producenta 

lub nazwisko rolnika, którzy ofe-
rują nam dane towary. Jeżeli są 
one ekologiczne, nazwa pojawi 
się w bazie z informacją, czy cer-
tyfikat jest aktualny. Warto o tym 
pamiętać, bo według badań In-
spekcji Handlowej, nawet co piąty 
produkt nazwany ekologicznym, 
wcale nie musi nim być. I właś-
nie o to dbają za nas organizato-
rzy BB. Wchodząc na targ mamy 
pewność, że certyfikaty wszyst-
kich produktów, co do jednego, 
zostały dla nas sprawdzone.

Obserwując funkcjonowa-
nie i rozwój BioBazaru można 
śmiało powiedzieć, że żywność 
ekologiczna cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem. Mo-
że jest to pomysł na ucieczkę 
z Mordoru? Rzucić to wszystko 
i zacząć uprawiać ekologiczne 
warzywa? Kto wie...

Nowa lokalizacja w starej 
konwencji
Wróćmy jednak do remontu. 
Obecny BB znajduje się na te-
renie dawnej Fabryki Norblina. 
Zmiana siedziby została wymu-
szona przez planowaną renowa-
cję tego obiektu. Miejsce, które 
wybrali organizatorzy na dru-
gą lokalizację, nie jest przypad-
kowe – to obszar Służewca po-
przemysłowego.

– Potraktowaliśmy to jak 
wyzwanie. Dziś, kiedy mówimy 
„Mordor”, wielu osobom źle się 
to kojarzy, a nam właśnie do-
brze! To miejsce nie jest tylko te-
renem biurowym, ono przecież 
ma swoją fajną historię. W latach 
50. była to dzielnica przemysło-
wa. W miejscu, w którym będzie 
się znajdował nowy BB, była fa-
bryka półprzewodników. Często 

żartujemy, że to taki post-indu-
strial. Tak samo jak w Norblinie. 
Więc cały czas trzymamy się jed-
nej konwencji. Uważamy, że hi-
storia jest ważna i należy o niej 

pamiętać. Obecnie prowadzimy 
rozmowy z dyrekcją Liceum Be-
ma, które jest „za płotem”, a któ-
re – jak się okazuje – kiedyś było 
szkołą przyzakładową. Chcieli-
byśmy wspólnie zorganizować 
wystawę fotograficzną, na któ-
rej pokazalibyśmy, jak to miej-
sce wyglądało dawniej – dodaje 
Joanna Żuchlińska. 

Nowa lokalizacja BioBazaru 
na Mordorze to doskonały po-
mysł. I nie chodzi już nawet o to, 
że będzie gdzie zrobić zdrowe, 
ekologiczne zakupy – choć jest 
to niewątpliwie wartość doda-
na. Ważne jest również to, że po-
wstanie kolejna przestrzeń do 
spędzania wolnego czasu. Dość 
już wyobrażeń o Mordorze jako 
o zagłębiu szarych biurowców! 
Bardzo dobrze, że takie inicjaty-
wy pojawiają się w okolicy Do-
maniewskiej. Wspaniale będzie 
wyskoczyć w tygodniu na zdro-
wy lunch w ciekawej przestrze-
ni, jaką zorganizuje BB.

Majka Rzewuska

BioBazar na Woli to prawdziwa gratka dla osób, dla których zdrowe odżywianie to podstawa. 25 
listopada to wyjątkowe miejsce będzie obchodzić swoje 7 urodziny i z tej okazji ma niespodzian-
kę dla Mordoru!

BioBazar 
w Mordorze

Adres:

■  ul. Wołoska 3 (Merkury)
Otwarty:

■ środy i piątki: 10-18
■ soboty: 8-16.

BioBazar
przenosi się
na Mordor!
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Popraw swoją efektywność
bez bólu

W miejscu pracy kluczowe znaczenie mają produktywność, innowacyjność i efektywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów – wszyscy chcemy zbudować lepszą pułapkę na myszy (i zrobić 
to przed innymi). Jeśli jesteś gotowy na to, aby stać się mistrzowskim wielofunkcyjnym człowiekiem z fokusem i precyzją zbliżoną do lasera, zapoznaj się z 14 wskazówkami.

1.
Stwórz listę rzeczy

do zrobienia
i dbaj o postępy

Ułóż kolejność wykonywania za-
dań według zobowiązań czaso-
wych i poziomu priorytetu. Dbaj 
o oznaczanie postępów prac. 
Gdy odznaczysz zadania wyko-
nane w ciągu dnia, da to Tobie 
nie tylko poczucie spełnienia, 
ale również pomoże w ocenie 
własnej wydajności. Śledzenie 
skuteczności może Ci pokazać, 
w jakiej porze dnia jesteś najbar-
dziej wydajny. Zaplanuj też go-
dziny przerw – najlepiej w takim 
czasie, gdy masz najmniej do 
zrobienia. Ustaw własne termi-
ny i trzymaj się ich rygorystycz-
nie. Pamiętaj o małych krokach.

2.
Rób przerwy

Długie siedzenie przy biur-
ku spowalnia umysł i ciało. Kie-
dy siedzisz nieruchomo, po-
ziom lipazy lipoproteinowej 
(LPL) odpowiedzialnej za reduk-
cję tłuszczu w krwiobiegu i prze-
kształcanie go w energię, znacz-
nie spada, powodując tworzenie 
się komórek tłuszczowych. Krót-
ko mówiąc: brak ruchu to spa-
dek energii. Pomyśl, ile sukcesów 
osiągasz w ciągu dnia, niezależ-
nie od tego, ile godzin spędzasz 
przy biurku? Badania wykazu-
ją, że praca w odstępach 90-mi-
nutowych może być najbardziej 
skutecznym rozwiązaniem. Re-
gularne przerwy są podstawo-
wym warunkiem utrzymania 
zdrowego ciała i umysłu.

3.
Rozłącz się

Wszechobecność mediów spo-
łecznościowych sprzyja roz-
proszeniu i marnowaniu cza-
su. Nawet krótkie przerwy, np. 
na sprawdzanie telefonu, mogą 
wydłużyć pracę. Wyłącz się z sie-
ci i pozostań skupiony na pra-
cy. Zminimalizuj nieplanowane 
przerwy i na bieżąco je „edytuj”. 
Sprawdzaj telefon lub Facebo-
ok w zaplanowanych przerwach.

4.
Złap zdrowy tryb snu

Ustanowienie zdrowego try-
bu snu i czuwania jest kluczowe. 
Zmęczenie tłumi kreatywność 
i może minimalizować wydajność. 
Daj swojemu mózgowi schronie-
nie każdej nocy i ustabilizuj regu-

larny rytm dobowy. Nawyki takie 
jak jedzenie, spanie i budzenie 
się w tym samym czasie każde-
go dnia, sygnalizują ciału, że nad-
szedł czas, aby pracować, grać lub 
odpoczywać. Budząc się wypo-
czętym, dbasz o swój umysł i cia-
ło oraz fundujesz sobie codzienny 
zastrzyk energii.

5.
Sprawdź się

Regularnie sprawdzaj siebie, po 
to, aby ocenić, czy twoja pra-
ca jest wydajna. A swoją wydaj-
ność zawsze możesz poprawić. 
Podczas gdy wielozadaniowość 
jest świętym graalem wielu kul-
tur biurowych, niektórzy psy-
chologowie twierdzą, że próby 
zarządzania kilkoma zadaniami 
naraz mogą zmniejszyć poziom 
skuteczności ich realizacji. Jeśli 
Twój styl działania to koncen-
tracja tylko na jednym zadaniu, 
nie wysilaj się i nie bierz na sie-
bie więcej. Znajdź swój unikalny 
styl pracy i rozwijaj go.

6.
Jedz inteligentnie

Mózg potrzebuje dużo dobrych 
tłuszczów, aby działać wydajnie. 
Surowe migdały i nasiona Chia 
dostarczają niezbędnych kwa-
sów tłuszczowych, które... spa-
lają tłuszcz i sprawiają, że umysł 
i ciało są w pełni witalne. Uni-
kaj węglowodanów i zbyt gęstej 
żywności, która obniża poziom 
energii. Również przejście z ka-
wy na zieloną herbatę może za-
fundować organizmowi czysty 
i zdrowy wstrząs. Picie dużych 
ilości kawy w dłuższej perspekty-
wie wyczerpuje gruczoły nadner-
czy i powoduje zmęczenie. Zie-
lona herbata dostarcza kofeinę 
bez negatywnych konsekwencji 
zdrowotnych i jest znacznie ła-
twiejsza do strawienia.

7.
Medytuj – rozmyślaj

Jasność myśli oraz umysł bez 
stresu, to jest to czego potrzebu-
jesz. Niestety, to właśnie praca 
zwykle przysparza stres i nerwy. 
Codzienna medytacja wyrabia 
nawyk kontrolowania własnych 
emocji. Wyobraź sobie, że cho-
dzisz do pracy w stanie błogim, 
bez pośpiechu, chaosu i stresu. 
Niezależnie od tego, czy jest to 
na początku, w środku, czy pod 
koniec twojego dnia, na me-
dytację wybieraj codziennie tę 

sama porę. Ćwiczenie umysłu 
wymaga poświęcenia czasu i sy-
stematyczności. Jednak efekty 
są tego warte.

8.
Zaplanuj drobne decyzje

Każdy dzień to tysiące decyzji – 
tych drobnych i tych większych. 
Zrób krok do przodu i zaplanuj 
dzień z wyprzedzeniem, tak, 
abyś nie musiał nadrabiać za-
dań lub decydować tego same-
go dnia. Wybierz strój do pracy 
dzień wcześniej, przygotuj swój 
lunch z wyprzedzeniem, ustaw 
zegar na zrobienie kawy. Dzię-
ki temu do pracy będziesz mógł 
pójść spokojnie, bez pośpiechu. 
A to tylko początek korzyści 
z planowania drobnych spraw.

9.
Poproś o pomoc

Kluczowe znaczenie ma umie-
jętność zwrócenia się o pomoc 
i przejścia do zadań zwiększają-
cych wydajność. Dwa podsta-
wowe czynniki przy współpracy 
z pracownikami to komunikacja 
i zaufanie. Musisz wiedzieć, kie-
dy poprosić o pomoc. Upewnij 
się, że dobrze poinformowa-
łeś współpracowników o istot-
nych terminach, a także upew-
nij się, że dysponują wszystkimi 
narzędziami i materiałami nie-
zbędnymi do wykonania pracy 
za Ciebie.

10.
Deleguj zadania

Chociaż ta wskazówka może 
wydawać się najbardziej oczy-
wista, często w praktyce jest to 
najtrudniejsze zadanie. Spraw-
dzanie każdego drobnego deta-
lu zamiast delegowania tej czyn-
ności, może zająć Ci mnóstwo 
czasu. Zamiast tego możliwie 
dużo zadań powierzaj Twoim 
wykwalifikowanym pracowni-
kom, obdarz ich zaufaniem i od-
powiedzialnością. Dlaczego to 
tak ważne? Gdyż daje im szansę 
na zdobycie umiejętności i do-
świadczenia przywódczego, co 
przyniesie korzyści Tobie oraz 
Twojej firmie.

11.
Dopasuj zadania
do umiejętności

Poznanie własnych umiejętno-
ści w teorii i w praktyce jest bar-
dzo kluczowe. Powinieneś wie-
dzieć, jaki masz typ osobowości 

i do czego się nadajesz. Jeśli np. 
jesteś sangwinikiem, Twój kon-
takt z klientem ekstrawertycz-
nym może nie przynieść zamie-
rzonego rezultatu. Poznaj siebie 
pod kątem psychologicznym. 
Twoje umiejętności i predyspo-
zycje powinny być dopasowa-
ne do zakresu zadań, jaki reali-
zujesz.

12.
Komunikuj się skutecznie

Każdy menedżer wie, że komu-
nikacja jest kluczem do wydaj-
nej pracy. Technologia pozwoliła 
nam się kontaktować za pomo-
cą jednego kliknięcia. Zamiast 
polegać wyłącznie na e-mailu, 
spróbuj wykorzystać też narzę-
dzia społecznościowe, jak np. 
Slack, które umożliwiają szybszą 
komunikację zespołową. Mo-
żesz także zachęcić pracowni-
ków by, przynajmniej od czasu 
do czasu, spróbowali wykorzy-

stać bardziej przestarzałą formę 
kontaktu – głosową.

13.
Utrzymuj jasne cele

Nie można spodziewać się, że 
pracownicy będą skuteczni, jeśli 
nie mają jasno określonego i fak-
tycznie osiągalnego celu. Staraj 
się więc zadbać o to, by ich za-
dania były tak wyraźne i wąskie, 
jak to możliwe. Niech wiedzą do-
kładnie, czego od nich oczeku-
jesz i jaki wpływ ma to, co robią, 
na całość projektu. Jednym ze 
sposobów na skuteczną realiza-
cję zadań jest upewnienie się, że 
Twoje cele są SMART – konkret-
ne, wymierne, możliwe do osiąg-
nięcia, realistyczne i terminowe.

14.
Wytnij nadmiar pracy

Jeśli to możliwe, staraj się nie 
przydzielać pracownikom mniej-
szych, niepotrzebnych zadań, 

gdy koncentrują się na więk-
szym celu. Zapoznaj się ze spo-
sobem pracy zespołu i sprawdź, 
czy możesz wyciąć błahe zada-
nia z codziennego harmonogra-
mu. Daj pracownikom więcej 
czasu na skoncentrowanie się 
na zadaniach o wyższym prio-
rytecie. Na przykład: jeśli pra-
cownicy proszeni są o pisanie 
dziennych raportów dla swo-
ich przełożonych, ale general-
nie przełożeni nie mają czasu na 
ich przeczytanie, rozważ przeło-
żenie wymogu dotyczącego ra-
portu. Wykonując zadania, któ-
re są zwykłymi formalnościami, 
marnujesz cenny czas, który mo-
że być wykorzystany do osią-
gnięcia faktycznych celów.

Beata Motor

Menager ds. szkoleń 
w VIDI Centrum Rozwoju Kadr
www.superszkolenia.pl
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Specjaliści z branży rekruta-
cyjnej od dawna czuli presję 
by szybko znajdować odpo-
wiednich pracowników, jed-
nak nacisk wywierały głównie 
firmy, które potrzebowały rąk 
do pracy. Jednak teraz okres 
poszukiwania idealnego kan-
dydata na dane stanowisko 
musi wszędzie ulec znaczne-
mu skróceniu. Okazuje się, że 
przyszli pracownicy z młode-
go pokolenia przyswoili so-
bie na dobre zasady szybkiej 
informacji zwrotnej i nie mają 
ochoty czekać tygodniami na 
telefon z działu HR z informa-
cją o pozytywnym zweryfiko-
waniu ich kandydatur. Wydaje 
się, że wchodzące w ostatnich 
latach na rynek tzw. pokolenie 
instant, zrewolucjonizuje po-
dejście do kwestii poszukiwa-
nia pracowników.

Pokolenie instant
Do tzw. pokolenia instant nale-
żą młodzi ludzie – nieco powyżej 
20 roku życia. To osoby wycho-
wane w erze szybkiego Interne-
tu, które decyzje o zatrudnieniu 
traktują podobnie jak każdą in-
ną informację – uważają, że mu-
si zostać podjęta natychmiast. 
Nie czekają latami na zebra-
nie doświadczenia, pytają za to 
o ewentualne bonusy i podwyż-
ki. Ich koledzy - starsi o 10 lub 20 
lat - patrzą często na pokolenie 
instant z dezaprobatą, a co naj-
mniej ze zdziwieniem. Jednak 
to właśnie ci młodzi pracownicy 
będę kształtować przyszłe tren-
dy w sektorze zatrudnienia.

Pracodawca, który będzie 
zbierał CV kandydatów przez kil-
ka tygodni, by następnie zasta-
nowić się, którego z nich zapro-
sić na rozmowę, musi liczyć się 
z tym, że może nie zdążyć. Mło-
dzi bowiem nie czekają już bier-
nie na telefon: zamiast tego szu-
kają innych ofert.

Opinia o firmie idzie w świat
Z opublikowanego w tym roku 
badania „Candidate Experien-
ce”, przeprowadzonego w Pol-
sce przez platformę eRecruiter 
i Koalicję na rzecz Przyjaznej 
Rekrutacji wynika m.in., że aż 
33 proc. kandydatów, którzy 
wynoszą negatywne wrażenia 
z procesu rekrutacyjnego, nie 
będzie się ponownie starało 
o pracę w danej firmie. Jak pod-
kreślają specjaliści z eRecriuiter: 
„W dobie walki o każdą aplika-
cję i kandydata jest to ogrom-
na strata, tym bardziej, że ne-
gatywne wrażenia ciężko jest 
później zatrzeć”.

Opinią o danej instytucji mo-
żemy podzielić się szybko dzię-
ki mediom społecznościowym 
oraz wszelkim platformom bran-
żowym. I często to robimy. Przy-
toczone badanie wskazuje, że 
po nieudanej rekrutacji 28 proc. 
kandydatów z chęcią powie co 
myśli o danej firmie swoim bli-
skim oraz znajomym z branży. 
Z kolei prawie połowa ankieto-
wanych deklaruje, że pozytyw-
na opinia własna o firmie jest 
jedną z najważniejszych kwestii 
wpływających na podjęcie de-
cyzji o złożeniu do niej swojego 

CV. Ponadto 42 proc. osób przed 
wysłaniem dokumentów weź-
mie pod uwagę przede wszyst-
kim opinię znajomych.

Jednak sami pracodaw-
cy zdają się często tego nie za-
uważać. 35 proc. z nich nie wi-
dzi potrzeby przeprowadzania 
badania opinii osób, które biorą 
udział w procesie rekrutacji a 41 
proc. nie miało na takie badanie 
czasu lub funduszy. Co ciekawe, 
jednocześnie 75 proc. zapyta-
nych pracodawców przyznaje, 
że wrażenia z procesu rekruta-
cji mają wpływ na postrzeganie 
produktów i usług danej firmy.

Raport podsumowuje: „Pra-
codawcy wiedzą, że wrażenia 
z procesu są ważne, oddziałują 
na biznes, ale jednocześnie nie 
dysponują czasem, funduszami 
lub chęcią, by dowiedzieć się, 
jak kandydaci oceniają przebieg 
rekrutacji”.

Niedoinformowany kandydat
Osoby biorące udział w rekru-
tacji zdają się zwracać baczną 
uwagę na podejście przyszłego, 
a najczęściej niedoszłego praco-
dawcy. Ośmiu z dziesięciu kan-
dydatów ma poczucie, że nikt 
nie zapoznał się z ich aplikacją, 
bo np. nie otrzymali żadnej in-
formacji o tym, że ich CV dotar-
ło do działu HR. Większość po-
tencjalnych pracowników chce 
również otrzymywać informa-
cje o zakończeniu procesu re-
krutacji, a przecież można to 
zrobić bez straty czasu na pisa-
nie do każdego oddzielnej wia-
domości.

Z  badania „Candidate 
Experience” wynika ponad-
to, że prawie 40 proc. kandyda-
tów uważa, że szefowie powin-
ni popracować nad sposobem 
udzielania informacji o powo-

dach niezakwalifikowania się 
do dalszego etapu procesu re-
krutacyjnego. Jak podkreślają 
w raporcie: „świadomość przy-
czyny odrzucenia ich kandyda-
tury oraz pozytywny feedback 
pozwala osobom biorącym 
udział w rekrutacji zweryfikować 
swoje plany zawodowe, popra-
wić błędy popełniane w proce-
sie rekrutacyjnym czy doszkolić 
się w wybranych obszarach”.

Wysokość oczekiwań na in-
formację zwrotną jest wprost 
proporcjonalna do stopnia wy-
siłku włożonego w proces re-
krutacji. Osoba, która odby-
ła rozmowę kwalifikacyjną lub 
przeszła w firmie dzień próby, 
będzie o wiele bardziej chcia-
ła wiedzieć co poszło nie tak, 
niż kandydat który jedynie wy-
słał CV.

Problem widzą także sami 
rekruterzy. Badanie „Procesy HR 
w firmach w Polsce”, które prze-
prowadziła firma Antal, pokaza-
ło, że ponad jedna trzecia me-
nedżerów HR twierdzi, iż w ich 
firmach proces poszukiwania 
kandydata jest zbyt długi. Pra-
wie wszyscy badani (96 proc.) 
przyznali, że czas stanowi klu-
czowy element przy budowaniu 
przewagi konkurencyjnej. 

Co może zrobić pracodawca?
Specjaliści z eReruiter radzą, 
aby aktywnie informować przy-
szłych kandydatów na pracow-
ników o procesie rekrutacji. To 
jednak za mało. Obecnie wie-
le firm wysyła do tych osób ta-
kie same, ogólne i szablonowe 
emaile. Osoby z działu HR mają 
więc tutaj pole do popisu, aby 
wyróżnić się na tle konkurencji 
i sprawić żeby kandydat, nawet 
jeśli jego aplikacja zostanie od-
rzucona, polecił firmę innym, lub 
sam za jakiś czas znów wysłał do 
niej swoje CV.

Tak więc atrakcyjny auto-
responder (automatyczna wia-
domość do rozmówcy o z góry 
ustalonej treści) powinien za-

wierać m.in. podziękowanie za 
udział w rekrutacji oraz infor-
mację o kolejnych jej etapach, 
a nawet wskazać osobę odpo-
wiedzialną za daną rekrutację. 
Informacje o naborze można 
także zamieszczać w social me-
diach, gdzie można też przy-
bliżyć działanie firmy poprzez 
udostępnienie filmów z miejsca 
pracy lub wywiadów z pracow-
nikami.

W celu przyspieszenia pro-
cesu rekrutacji coraz więcej firm 
wprowadza tzw. „combosy”. Me-
toda polega na przeprowadza-
niu kilku spotkań z kandydatem 
w ciągu jednego dnia, podczas 
których można ewentualnie po-
wierzyć mu do wykonania pew-
ne zadania. Pozwala to na szyb-
kie zweryfikowanie kompetencji 
kandydata. Także ewentualny 
pracownik nie marnuje czasu 
na zastanawianie się, czy przy-
jąć tę propozycję. Metoda ta 
ma jednak również słabe stro-
ny. Ekspresowa rekrutacja mo-
że zaowocować większą ilością 
popełnionych błędów. Ponadto 
kandydat będzie miał tylko je-
den dzień na zadanie wszystkich 
najważniejszych pytań, bo kolej-
ny telefon może być już propo-
zycją pracy.

Szanuj potencjalnego 
pracownika swego
Bez względu na to, jak dłu-
go trwa rekrutacja w danej fir-
mie, ilu kandydatów zosta-
nie zaproszonych na rozmowę 
kwalifikacyjną (i w efekcie za-
trudnionych), warto pamiętać 
o zachowaniu szacunku dla po-
tencjalnych pracowników. Je-
go wyrazem jest m.in. informo-
wanie ich o wynikach rekrutacji, 
wraz z podaniem ich uzasadnie-
nia. Zaowocuje to dobrą opinią 
o firmie i sprawi, że kolejni kan-
dydaci będą czekali do końca 
procesu rekrutacji, nawet jeśli 
będzie się on nieco przedłużał.

Leszek Rudziński

Pracodawca,
który będzie
zbierał CV

kandydatów
przez kilka
tygodni,

by następnie
zastanowić się,

którego
z nich zaprosić

na rozmowę,
musi liczyć się
z tym, że może

nie zdążyć.
Młodzi bowiem

nie czekają
już biernie na

telefon: zamiast
tego szukają
innych ofert

Ekspresowa rekrutacja 
pożądana
Tygodnie czekania na decyzję ewentualnego pracodawcy w sprawie zatrudnienia osoby ubiegającej się o pracę odchodzą powoli 
w zapomnienie. Kandydaci nie czekają już na telefon od rekrutera, tylko aktywnie szukają innej firmy.
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KORPOTATA

Która szczerość
jest lepsza?
Czy aby na pewno naszym ideałem w dążeniu do bycia prawdziwym powinna być bezrefleksyjna, 
dziecięca szczerość, która owszem, nie uznaje konwenansów, ale często może sprawić przykrość, 
a nawet obrazić?

– Tato, zobacz ten pan nie ma 
jednej nogi – krzyknął kilkuletni 
synek do ojca, kiedy mijali kale-
kę kuśtykającego o kulach.

– Ciiiicho, synuś. No coś Ty! 
Przecież nie można tak głośno 
mówić takich rzeczy! – wycedził 
mocno speszony tatuś przez zę-
by.

– A dlaczego!? – zdziwił się 
wyraźnie zaskoczony synek – 
A co? Ten pan nie wie, że nie ma 
jednej nogi!?

Historia, bardzo podobna 
do sławetnej baśni Andersena 
„Nowe szaty cesarza”, w ujmują-
cy sposób pokazuje prostolinij-
ność i szczerość maluchów, któ-
rej dorośli – niestety – już dawno 
się wyzbyli. A w zasadzie to za-
bili w sobie, upchnęli głęboko 
w szafie, bo przecież nie można, 
nie wypada albo, po prostu, nie 
warto być szczerym.

Kurtuazja, 
konformizm, 
kłamstwo
Kurtuazja, konformizm i zakła-
manie to są postawy reprezen-
towane przez współczesne-
go człowieka. Można się zatem 
zastanowić, dlaczego staramy 
się wpajać inne wartości swo-
im dzieciom, skoro, po pierw-
sze, sami ich nie stosujemy, a po 
drugie, i tak jesteśmy przekona-
ni, że prędzej czy później (praw-
dopodobnie, gdy skończy ma-
giczne 10 lat), nasza pociecha 
i tak przywdzieje maskę obłu-
dy, żeby przetrwać w grupie ró-
wieśników. Wiadomo, „malowa-
nych ptaków” nikt nie lubi, bo 
źle czujemy się w towarzystwie 
tych, którzy za bardzo się od nas 
różnią.

Szczerość 
w wykonaniu dorosłych
Na szczęście jakiś czas temu by-
łem świadkiem sytuacji, która 
przywróciła mi wiarę w szcze-
rość u ludzi dorosłych – lub przy-
najmniej takich, którzy właśnie 
w tę dorosłość wstępują. A było 
to, mniej więcej, tak

Jadę wypełnionym po brze-
gi pociągiem SKM. Staje obok 
mnie młoda parka. Na oko i z po-
ruszanych przez nich tematów 
wynika, że mają może po 20 lat. 
I nagle on zaczyna się jej zwie-

rzać ze swojego, skrytego chyba 
do tej pory, marzenia:

– Ah, jak ja bym chciał mieć 
brodę. Taką wiesz, długą, fajnie 
przystrzyżoną i ciemną...

– Osz, fak! No co ty!? Serio!? 
Fuj, brody zawsze mnie obrzy-
dzały – wypala ona z hukiem jak 
wystrzał z armaty.

Chłopak ewidentnie zmie-
szany, bo ten jej krzyk przykuł 
już uwagę gapiów, i teraz każdy, 
chociaż udaje, że ma to gdzieś, 
oczywiście nasłuchuje...

– Ale wiesz, mi to nic nie roś-
nie. Nic. Zobacz, tylko lekki me-
szek. Szkoda, bo chociaż bym 
sobie wąsa lekkiego strzelił, ta-
kiego jak Taco Hemingway, wi-
działaś?

– Osz, ku...wa, no nie! Co 
wszyscy faceci mają z tymi wą-
sami!? Przecież to wygląda tak 
głupio i wieśniacko, że szkoda 
słów. Jeszcze by ci do tego wą-
sa brakowało tylko bębzola, ko-
szulki na ramiączkach i białych 
skarpet wbitych w sandały. Prze-
cież to jest tak tęgie buractwo, 
że bania mała. Dżizas, normalnie 

stary dziad, jak nic! Fuj, aż mnie 
wzdrygnęło jak sobie wyobra-
ziłam, że miałabym dotykać te 
wąsiska. Ble, obleśne! – i w tym 
momencie poczyniła lekki ruch 
głową w tył i jej wzrok spotkał 
się ze wzrokiem kolesia około 
pięćdziesiątki: z wąsem, w pod-
koszulku, z wiszącym brzuchem 
i zestawem skarpeta plus san-
dał... Facet patrzył się na nią z wy-
raźnym wyrzutem, bo został chy-
ba przed chwilą lekko obrażony.

– O, zobacz – dziewoja wy-
raźnie nie straciła rezonu i wska-
zała na kolesia z wąsem – ale te-
mu panu to wąs akurat bardzo 
pasuje!

I pewnie teraz, drogi czytel-
niku, masz problem. Czy to jest 
jeszcze szczerość, czy już bez-
czelność, bo te dwa zagadnie-
nia dzieli bardzo cienka granica. 
Trochę jak w przypadku odwagi 
i głupoty. Chwilę się nad tym za-
stanawiałem i uznałem, że jest 
to zdecydowanie szczerość, ale... 
taka w wykonaniu dorosłych.

Piotr Krupa

Dzieci w życiu kierują się
prostolinijnością, której

dorośli się już dawno wyzbyli.
Czy słusznie?
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Jak reagujesz na hasło „TAR-
GET NA ASAP”?

Z istnym przerażeniem – 
jak to, tak na już?!

Nerwowo, ale przecież 
dasz radę.

A co to jest?

Ile godzin dziennie możesz 
przepracować?

Osiem, ewentualnie mo-
żesz zostać godzinkę dłu-
żej, jeśli naprawdę jest to 
konieczne.

Średnio około 10. Ostat-
nio nigdy nie zdarza Ci się 
wyjść z pracy o 17.

To zależy, co zaliczymy do 
pracy: kawę, dojazd i prze-
rwy również?

Jak często używasz korpo-
mowy?

Rzadko. Raczej przesyłasz 
niż forłardujesz i chodzisz 
na spotkania, a nie na mi-
tingi.

Nie wiem… ale pocze-
kaj, wrzucę Cię na holda. 
Muszę się sfokusować, bo 
ekanci czekają na apru-
wale.

Nigdy.

Ktoś znów zjadł Ci jedzenie 
z lodówki:

Denerwujesz się, bo to 
już trzeci raz w tym mie-
siącu.

Wysyłasz maila do wszyst-
kich, że oczekujesz odku-
pienia potrawy jeszcze te-
go samego dnia.

Ojejku, wielka sprawa. 
Pewnie ktoś się znów po-
mylił, może ma takie same 
pojemniki jak ty?

Ile maili dziennie wysyłasz 
i odbierasz?

Zawsze za dużo!

Setki, tysiące! Tak wiele 
ode mnie zależy!

Maile? Może kilka, prefe-
rujesz rozmowy twarzą 
w twarz.

Zapomniałeś przygotować na 
dziś bardzo ważny raport. Co 
robisz?

Bierzesz niezbyt uzasad-
nione medycznie zwolnie-
nie lekarskie

U m a w i a s z  s p o t k a n i e 
z najważniejszym kon-
trahentem aby mieć wy-
mówkę.

Udajesz, że nikt nic takiego 
Ci nie zlecił.

Dobry dzień to taki, kiedy:

Szybko kończysz pracę 
i możesz wcześniej wyjść.

Tyle się działo, że te 12 go-
dzin za biurkiem szybko 
zleciało.

Miałeś mnóstwo czasu na 
kawę, lunch i facebooka.

Co w pracy jest dla Ciebie naj-
ważniejsze?

Spokój, spokój, spokój.

User, deadline, autore-
sponder.

Kawa, lunch, spotkanie.

Szef prosi cię, abyś został 
w pracy do 24...

Rozumiem, że w zamian 
jutro mam wolne?

Czad! Pewnie jakiś nowy, 
supertajny projekt? Tylko 
dla wtajemniczonych?

Że co?

Możesz dostać awans, ale przy 
niewielkiej podwyżce

Jak niewielkiej? Chociaż, 
zawsze to jakiś grosz do 
przodu…

Co tam pieniądze! Ważne, 
co będę mieć w CV, i te no-
we doświadczenia! Biorę!

Mam pracować więcej za 
tyle samo? Żart?

WYNIKI
Większość odpowiedzi A:
Pracę w korpo traktujesz jako 
normalność. Nie pragniesz wła-
dzy, nie pociągają cię wysokie 
stanowiska. Masz duże ambicje, 
ale nie dążysz do celu za wszelką 
cenę. Dla ciebie liczy się, aby by-
ło miło. Korpo czy nie – to nie ma 
dla Ciebie różnicy..

Większość odpowiedzi B:
Chciałbyś być już szefem, ale na 
razie musisz słuchać się innych, 
co bardzo Cię boli. Kochasz tar-
gety, wyzwania, obowiązki! Ży-
jesz pracą i korpoklimatem. 
Marzy Ci się bycie managerem 
w Ernst&Young...

Większość odpowiedzi C:
Rzuć tę robotę. Lepiej poczu-
jesz się w małej firmie typu 
„Zbig -Pol”, gdzie między 8.00 
a 16.00 będziesz mógł plotko-
wać z panią Grażynką z księ-
gowości i popijać herbatkę ze 
szklanki w koszyczku.

KORPO QUIZ

Czy jesteś prawdziwym
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A

A

A
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korpoludkiem?
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Pomyślisz: „Na co dzień mam ASAP w kor-
po, po co mi jeszcze ASAP na ekranie?”. Czym 
jednak byłoby kino, gdyby choć czasem nie 
pokazywało nam alternatywnej wizji rze-
czywistości, którą znamy? Dlatego także kor-
poludki chętnie sięgną po opisane tu obra-
zy. Nie są to nowości, ale mijające lata tylko 
potwierdzają ich klasę. Jeśli jeszcze nie wi-
działeś – nadrób to koniecznie! Dziś o „Wilku 
z Wall Street”.

Ponieważ w biurze często bywa monotonnie, na-
szą listę zaczynamy od intensywnego pobudzenia. 
Bo jak skuteczniej urozmaicić pracę w korpo niż po-
przez zmianę kapitalistycznego interesu w gang-
sterski biznes? Taką właśnie rozrywkę oferuje nam 
Martin Scorsese w „Wilku z Wall Street” (2013 r.). 
Jest to zdecydowanie kino kultowe – kto zatem nie 
widział, koniecznie musi nadrobić.

Fabuła filmu została oparta na motywach za-
czerpniętych z biografii Jordana Belforta – ame-
rykańskiego maklera giełdowego; sezonowej 
gwiazdy parkietu, która zabłysła dzięki niesły-
chanemu sprytowi oraz umiejętnemu nagina-
niu prawa. Aczkolwiek „umiejętnemu” tylko do 
pewnego stopnia – bo gdy już dorobił się fortu-
ny, nagle dobrały się do niego służby. Za mani-
pulacje na giełdowe oraz za prowadzenie telefo-
nicznej sprzedaży wątpliwych akcji notowanych 
na giełdzie na dużą skalę Belfort został skazany 
na 22 miesiące więzienia.

Tytułowego „Wilka” gra Leonardo DiCaprio, 
a robi to tak znakomicie, że choć film trwa 180 
min., to nawet po wjeździe końcowych napisów, 
wciąż chce się oglądać jego aktorskie popisy. Resz-
ta obsady również w najwyższej formie, szczegól-
nie charyzmatyczny Matthew McConaughey. Film 
zdobył Złoty Glob (dla DiCaprio) i 5 nominacji do 
Oscara.

Jedyne co może drażnić widza, to „efekciar-
stwo”. Bo niemal każda scena mogłaby zostać 
uznana za kultową. Scorsese nie daje nam po 
prostu chwili wytchnienia. „Wilk z Wall Street” 
to zdecydowanie najlepsza komedia gangster-
ska z biurowym tłem w całej historii Hollywood. 
A po scenie, w której główny bohater zagrzewa 
swoich pracowników do pracy, aż chciałoby się, 
by nasz korporacyjny open space na jeden dzień 
zamienił się w biuro „Wilka z Wall Street” – z alko-
holem, narkotykami, seksem, przekrętami (oczy-
wiście tylko na jeden dzień i bez żadnych kon-
sekwencji).

Anna Maria Terlikowska

FILMY O ŻYCIU ASAP (1)

Biurowy 
film gangsterski

ZNANE, KOCHANE I NOWE

Będą marki, które już znacie i kochacie a także na-
prawdę dużo świeżych konceptów, które w ostat-
nim czasie pojawiły się na rynku i  wpadły nam 
w oko.

STREFA BEAUTY

Powiększamy strefę beauty, zapraszając do niej 
najlepsze marki kosmetyków naturalnych, któ-
rych nie znajdziecie w masowym obiegu.

COLOUR BLOOM

W strefie HUSH Colour Bloom dodatkowo zapre-
zentujemy najnowsze trendy w makijażu i styliza-
cji paznokci.

STREFA BIZNESU

Poszerzamy przestrzeń dla biznesu w celu profesjo-
nalizacji branży mody w Polsce. Będziecie mogli zo-
baczyć wyniki programu HUSH Warsaw Brand Box, 
i poznać case study marek w nim uczestniczących.

Wracamy po dłuższej przerwie, dlatego dawka nowości i hushowych specjalności będzie większa 
niż zwykle. Wybierając dla Was marki do udziału w jesienno-zimowym HUSH’u stawiamy na kolor, 
oryginalność i dyskretną ostentację.

HUSH Warsaw 
Winter Boogie
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TERRA
Festiwal Slajdów Podróżniczych

Już dziś warto zarezerwować grudniowy weekend na siedemnastą edycję Festiwalu Slajdów Po-
dróżniczych TERRA, która odbędzie się 2 i 3 grudnia w warszawskim Kinie Wisła.

SZAMA NA ASAPIE

QUICHE 
LORRAINE
CZAS PRZYGOTOWANIA 

15 MIN + CZAS PIECZENIA
(ale można upiec 
dzień wcześniej)

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

PRZYGOTOWANIE:

l Składniki na ciasto zagniatamy do uzyskania 
gładkiej masy. Zawijamy w folię spożywczą i wkła-
damy na 15 minut do lodówki.

l Ser, szynkę i boczek kroimy w kostkę. Natkę sie-
kamy. Por kroimy w półtalarki. Jaja mieszamy ze 
śmietaną i przyprawami.

l Na oleju podsmażamy boczek i por do zrumie-
nienia, studzimy.

l Piekarnik rozgrzewamy do 200oC.

l Na posypanej mąką stolnicy rozwałkowujemy 
ciasto i wykładamy nim przygotowaną formę. Cia-
sto nakłuwamy widelcem. Pieczemy 10 minut. Po 
wyjęciu lekko studzimy.

l Na podpieczony spód wykładamy wszystkie 
nasze składniki: ser, szynkę, boczek, pora i natkę. 
Całość zalewamy doprawioną masą śmietanowo-
-jajeczną. 

l Pieczemy w 180oC przez ok. 40 minut.

Quiche można podawać na gorąco, choć – moim 
zdaniem – najlepiej kroi się na drugi dzień. Moż-
na go jeść na zimno lub ciepło. Z dipem lub bez.

Idealny, by zabrać go do pracy.

Składniki:
Ciasto:

• 200 g mąki;

• 100g  miękkiego masła;

• 3 łyżki białego wina;

• 1/2 łyżeczki soli.

Masa:

• 200 g sera ementalera;

• 150 g szynki gotowanej lub 

konserwowej;

• 200 g białej części pora;

• pęczek natki pietruszki;

• 150 g boczku;

• 2 łyżki oleju;

• 250 ml kwaśnej śmietany;

• 4 jajka;

• sól, pieprz, gałka muszkatoło-

wa, ulubione suszone zioła.

Smacznego!

Na dworze ziąb i plucha, ale to nic! Na poprawę wszystkiego – coś ciepłego, pożywnego i nieskom-
plikowanego: ta tarta z pewnością przypadnie Wam do gustu. Potrawa wskazana do przygotowa-
nia dzień wcześniej. W roli głównej Quiche lorraine. Zapraszam

W ciągu dwóch dni Festiwalu miłośnicy podró-
ży zobaczą zdjęcia wyświetlanie na wielkim ekra-
nie i usłyszą pełne emocji relacje podróżników, re-
porterów i fotografów.

W programie: opowieści z południa Indii, re-
porterski rok w Ameryce Łacińskiej, podróże po 
mało znanej Afryce Środkowej, rowerowa ekspe-
dycja przez zimową Grenlandię, piesze przejście 
przez Izrael, zjawiskowe zdjęcia z gór Polski, rowe-
rowe wyprawy przez afgański i tadżycki  Pamir.

Gośćmi Festiwalu będą: Maja Hawranek i Szy-
mon Opryszek – reporterzy i specjaliści od Ame-
ryki Łacińskiej, Mariusz Jachimczuk – fotograf za-
fascynowany ludźmi i przyrodą, Jakub Rybicki 
– fotograf i zimowy jeździec rowerowy, Łukasz Su-
pergan specjalizujący się w długodystansowych 
pieszych wędrówkach, Karol Nienartowicz – uzna-
ny fotograf górski oraz Alicja Rapsiewicz i Andrzej 
Budnik – autorzy świetnego bloga podróżniczego 
Los Wiaheros.

Kluczem doboru pokazów nie są ekstremalne 
wyczyny podróżnicze, ale bardzo dobre prezenta-
cje fotograficzne, z ciekawym komentarzem, prze-
myślaną kompozycją pokazu, ilustrowane muzy-
ką, pokazujące pasje autorów i towarzyszące im 
emocje. Szczególnie dzisiaj, gdy media straszą nas 
tym jak niebezpieczni są ludzie z innych kręgów 
kulturowych, tak ważne są osobiste doświadcze-
nia autorów.

Organizatorami wydarzenia są Katarzyna i An-
drzej Mazurkiewiczowie, podróżnicy i organiza-
torzy wypraw trekkingowych w Himalaje, pre-
kursorzy profesjonalnych slajdów podróżniczych 
w Polsce. Wśród patronów medialnych jest „Głos 
Mordoru”.

Bilet na jeden pokaz: 18 zł. Przedsprzedaż 
przez Internet na www.festiwalTerra.pl od 23 paź-
dziernika oraz w kinie Wisła od 30 listopada.

Więcej informacji:www.festiwalTerra.pl; 
https://www.facebook.com/FestiwalTERRA.
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WYDAWCA 
REDAKTOR 
NACZELNA

SISI LOHMAN
wydanie on -line: 

WWW.GLOSMORDORU.PL

WYDAWCA: AUTO FIX 
BARTOSZ LAS ‑OPOLSKI
AL. JEROZOLIMSKIE 247
05‑816 MICHAŁOWICE

redakcja językowa i łamanie 
TOMASZ TUREK

skład graficzny 
IGOR KAŁUŻA

INFORMACJE Z GAZETY „GŁOS MORDORU” 
SĄ ANALIZOWANE PRZEZ

PRESS‑SERVICE MONITORING MEDIÓW.

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

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

Napisz: redakcja@glosmordoru.pl

GOING. POLECA KULTURALNIE

Listopadowe radości
BadBadNotGood, piątek 
10 listopada, godz. 19, 
Palladium
Najzdolniejsza grupa młodych 
Kanadyjczyków, jaka wpadnie 
w tym roku do Polski. Pomimo 
młodego wieku pięcioosobowy 
zespół nagrał już 5 studyjnych 
albumów – w tym z legendą 
rapu Ghostface Killah – z któ-
rych ostatni ukazał się w 2016. 
Jeśli chcecie posłuchać ener-
gicznego, często improwizowa-
nego nu-jazzu – koncert Bad-
BadNotGood to idealna okazja.

World Wide Warsaw: Bicep live 
& Ross from Friends, piątek 24 
listopada, godz. 22, Kino Luna
Drugi before przed wiosenną 
edycją World Wide Warsaw to 
mocno imprezowy klimat. Wy-
stąpią: solidny didżejski zawod-
nik, który upodobał sobie no-
stalgiczne brzmienia spod znaku 
lo-fi house oraz weterani klubo-
wej sceny – irlandzki duet Bicep. 
Należy spodziewać się piątkowe-
go wieczoru wypełnionego po 
brzegi tańcem, solidnym techno 
i wciągającymi wizualizacjami.

Distorted Festival: Blue 
Hawaii, niedziela 26 listopada, 
godz. 21, Cafe Kulturalna
Kolejni artyści z kraju syropu klo-
nowego w naszym zestawieniu. 
Tym razem polecamy koncert 
duetu Blue Hawaii – ich muzy-
ka jest wypadkową chwytliwej, 
wręcz popowej elektroniki oraz 
melancholijnych, życiowych 
tekstów. Występ w ramach festi-
walu Distorted to ich pierwsza 
wizytą w Polsce. Zdecydowanie 
warto wpaść w ten niedzielny 
wieczór do Cafe Kulturalna.

World Wide Warsaw: Robert 
Glasper Trio, niedziela 26 
listopada, godz. 19, Teatr 
WARSawy
Jazzowy eksper ymentator 
i współczesny wizjoner – Robert 
Glasper powraca do Polski, tym 
razem w konfiguracji Trio. Ame-
rykanin zagra specjalny koncert 
na zaproszenie World Wide War-
saw. Taką przystawkę przed wio-
sennym daniem głównym, to my 
rozumiemy!

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

Kury zagościły
w Miłości na Kredytowej
To były prawdziwe, sobotnie jaja! 28 października w Miłości na Kredytowej 9 
zagościł Scotch Egg Club. Impreza okazała się nieodłącznym elementem tej 
soboty.

Najpierw Klub Komediowy poprowa-
dził klasyczny Nawijak. Niestrudzona 
publiczności przez godzinę opowiadała 
najśmieszniejsze anegdoty, a potem gło-
sowała, która zasługuje na nagrody. 

Zagraliśmy także w Chicken Bingo – 
ulubioną grę wszystkich szkotów. Po czer-

wonej planszy skakał żółty kurczak, który 
losował szczęśliwe cyfry.

W menu były: szkockie jaja i fenome-
nalne drinki. Jeśli was to jakimś cudem 
ominęło, nic straconego! Następne impre-
zy Scotch Egg Club w Miłości już niedługo, 
zaglądajcie na Facebooka!
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