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Wystarczy, że wpiszesz w wyszu-
kiwarkę hasło „etat i podróże”, 
a przekonasz się, jak wielu lu-
dzi łączy tę formę zatrudnie-
nia nawet z kilkunastoma wy-
jazdami zagranicznymi w ciągu 
roku. Wszystko jest kwestią or-
ganizacji, odrobiny sprytu oraz 
wywiązywania się z obowiąz-
ków służbowych. To ostatnie 
jest szczególnie ważne, bo nie-
trudno wyobrazić sobie minę 
szefa, który słyszy o kolejnym 
wyjeździe, gdy na biurku leży 
stosik niezakończonych projek-
tów. Aby móc dużo podróżować 
trzeba być po prostu cennym 
pracownikiem dla firmy.

DAJ Z SIEBIE WSZYSTKO!
Pierwsza zasada łączenia pracy 
na etacie z podróżowaniem 
brzmi: bądź cierpliwy. Jeżeli 
o swoich planach powiesz już na 
rozmowie rekrutacyjnej, praw-
dopodobnie będziesz miał wię-
cej czasu na podróże, niż tego 
oczekiwałeś, ale zdecydowa-
nie mniej pieniędzy na realiza-
cję tych celów, bo nie zostaniesz 
zatrudniony. Przełożony ma 
prawo obawiać się takiego pra-
cownika, nie znając jeszcze jego 
wydajności. Rozmowę o two-
ich planach odłóż na później, 
np. na moment, gdy dostaniesz 
awans lub pochwałę za bardzo 
sumienną i wydajną pracę. 

– Kocham podróżować i dzi-
siaj udaje mi się zwiedzać świat 
bez problemu. Wypracowanie 
takiego schematu zajęło mi jed-
nak kilka lat. Na początku nie 
było łatwo. Dzisiaj mogę się po-
chwalić, że udało mi się wyje-
chać na półroczny urlop, ale 
wszystko było poprzedzone 
ciężką pracą przez dwa lata. Ro-
biłam wszystko, aby ją zauto-
matyzować. W nagrodę za do-
bre wyniki dostałam do wyboru 
– miesiąc wolnego albo ekwiwa-
lent finansowy. Wybrałam wolne 
dni. Do tego dorzuciłam miesiąc 
ustawowego urlopu i zmikso-

wałam wszystko z urlopem bez-
płatnym. Szef to akceptuje, bo 
wie, że moja praca jest zawsze 
dobrze zorganizowana i wyko-
nana – mówi Sylwia, która pra-
cuje w branży spedycyjnej.

Druga zasada brzmi: bądź 
odważny. Jeżeli pracujesz w fir-
mie już rok albo dłużej, a szef nie 

ma do ciebie zastrzeżeń, umów 
się z nim na rozmowę. Wielu pra-
cowników boi się zapytać o taką 
możliwość, albo z góry zakłada, 
że to się nie uda.

– W poprzedniej firmie wie-
dzieli, że kocham podróże, ale 
nie miałam ani pieniędzy, ani 
tym bardziej odwagi, żeby roz-
mawiać o tym z szefem. Wy-
jeżdżałam wówczas na krótko 
i blisko. Wykorzystywałam week-
endy i leciałam do Europy. Teraz 
wszystko się zmieniło. Zauważy-
łam, że po tym, jak udało mi się 
po raz pierwszy przekonać szefa 
do udzielenia mi trzech tygodni 
wolnego na wyjazd do Nepalu, 
inni pracownicy też zaczęli do-
stawać dłuższe urlopy, bo po pro-
stu zaczęli o nie pytać. Wcześniej 

byli przekonani, że nie mają szans 
otrzymać urlopu dłuższego niż 
dwa tygodnie – dodaje Sylwia.

BĄDŹ GOTOWY 
DO PRACY ZDALNEJ

Kasia pracuje w firmie zajmują-
cej się marketingiem. Jak więk-

szość z nas, ma 26 dni płat-
nego urlopu do wykorzystania 
w ciągu roku. I chociaż stara się 
sprytnie manewrować tym cza-
sem, wykorzystując weekendy, 
święta i dni ustawowo wolne, 
zdarza jej się przekroczyć ten 
„limit” nawet o dwa tygodnie. 
Kompromis, na jaki poszła ze 
swoim szefem to gotowość do 
pracy zdalnej.

– Przez kilka lat stażu pracy 
w firmie niejednokrotnie udo-
wodniłam, że można na mnie 
liczyć. Z projektami zawsze 
wyrabiam się na czas. Jeżeli 
trzeba wprowadzić jakieś na-
głe poprawki, a ja akurat wy-
grzewam się w Barcelonie, za-
wsze mam przy sobie laptop 
i pracuję wówczas zdalnie. 

Niby jest to mój urlop, ale zdaję 
sobie sprawę, że jednak mam 
więcej wolnego niż przecięt-
nie, więc jestem gotowa iść na 
kompromis. Na szczęście szef 
nie wykorzystuje tej sytuacji 
i odzywa się tylko wtedy, gdy 
jest to naprawdę konieczne – 
mówi Kasia.

DOBRZE 
ZORGANIZUJ CZAS

Dla chcącego nic trudnego. Przy 
26 dniach urlopu oraz dniach 
ustawowo wolnych, które 
można łączyć z weekendami, 
możemy stać się mistrzami or-
ganizacji. Idealnym przykładem 
na to, że chcieć znaczy móc, jest 
Damian, który prowadzi blog 
podróżniczo-filmowy „Pokato 
Film&Travel”.

– Podróżuję średnio co mie-
siąc, czasami co dwa. Zazwy-
czaj wygląda to tak, że gdy wi-
dzę okazję, to kupuję bilety, 
a urlopem martwię się póź-
niej (śmiech). W tym roku by-
łem już w Neapolu, na Jamajce 

i na Malcie. Jak się coś uwiel-
bia, to zawsze znajdzie się czas. 
Na podróże wykorzystuję każde 
święto i dług weekend. Boże Na-
rodzenie na Kanarach, Wielka-
noc na Majorce – to tylko przy-
kłady. Czasami nie ma korzyst-
nych połączeń i np. trzeba 
wylecieć z Wrocławia, a wraca się 
do Poznania, ale chcieć to móc. 
Do tej pory nie miałem sytuacji, 
w której musiałem iść na kom-
promis lub brać chociażby jeden 
dzień urlopu bezpłatnego, a od-
wiedziłem ponad 40 krajów. Coś 
jednak mi podpowiada, że ten 
moment niedługo nastąpi, bo 
urlopu już wiele nie zostało, a bi-
lety do Gruzji i Armenii są już na 
moim mailu – śmieje się Damian.

POPROŚ O WIĘCEJ 
„HOME OFFICE”

Od lat 90. czasy się zmieniły. Cie-
pła posadka na etacie nie za-
wsze jest najlepszym rozwiąza-
niem. Rynek usług freelancerów 
i mikroprzedsiębiorców z roku 

na rok rośnie w siłę. Pracodawcy 
coraz chętniej dają swoim pra-
cownikom możliwość wykorzy-
stania opcji tzw. „home office”, 
czyli pracy z domu przez kilka 
dni w miesiącu. Jeżeli twoje za-
jęcie nie wymaga obecności 
w biurze każdego dnia, może 
warto zaproponować szefowi 
zwiększenie liczby dni twojego 
„home office”, które mógłbyś 
wykorzystać na podróże? Praca 
z laptopem pod palmami może 
być wyjątkowo inspirująca!

RZUĆ ETAT!

Ostatecznie, jeżeli żadne z po-
wyższych rozwiązań ciebie nie 
zadowala, czas najwyższy zasta-
nowić się, czy etat jest „jedyną 
słuszną” formą zatrudnienia. 
Niektórzy świadomie rezygnują 
z poczucia bezpieczeństwa, wy-
bierając wolność. Jako przykład 
można przywołać chociażby 
przypadek Weroniki Król, która 
prowadzi Instagram o nazwie 
@wikakrol.mindfultravel i blog 
mindfultravel.com.pl

– Nigdy nie chciałam mieć 
„normalnej” pracy, ale dość 
wcześnie zaczęłam zarabiać 
swoje pieniądze. Pracowałam 
jako hostessa, organizowałam 
imprezy, miałam nawet swo-
jego food trucka! Szybko na-
uczyłam się oszczędzać, aby za-
wsze starczało mi na ukochane 
podróże. Od dwóch lat pracuję 
zdalnie, prowadząc social media 
oraz pisząc teksty na zlecenie dla 
firm. Zarabiam również na mojej 
marce „Mindful Travel”. Szukając 
zleceń korzystam z zagranicznych 
stron, które oferują znacznie wyż-
sze stawki. Zawsze wiedziałam jak 
chcę żyć i dążyłam do tego mo-
delu. Jestem pewna, że w każdej 
branży można znaleźć zdalne od-
powiedniki prac, które pozwalają 
żyć w podróży – mówi Weronika.

Justyna Michalkiewicz

REKLAMA

Etat 
i podróże
– to się nie wyklucza!
Pracujesz na etacie i myślisz, że to już całkowity koniec wolności, a jedyne na co możesz so-
bie pozwolić, to dwie podróże w ciągu roku? Otóż nie! Poznaj ludzi, którzy są mistrzami or-
ganizowania czasu i mimo że są „uwiązani” etatem, świat stoi przed nimi otworem.

fot. Damian, blog Pokato Film&Travel

fot. Weronika Król, 
blog Mindful travel

http://www.glosmordoru.pl
mailto:@wikakrol.mindfultravel
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Spotykamy się na Stadio-
nie Narodowym, gdzie za 
chwilę rozpocznie Pan kilku-
godzinne spotkanie z ludźmi, 
których ciekawią sposoby, ja-
kie pozwoliły Panu osiągnąć 
sukces. Skąd pomysł na tego 
typu event?
Przemysław Saleta: Już od 
kilku lat organizuję podobne 
szkolenia, głównie wykłady mo-
tywacyjne dla firm, dla pracow-
ników korporacji. Ponieważ był 
duży odzew i zainteresowanie 
tego rodzaju spotkaniami, po-
wstał program Saleta Master 
Live – dla tych, którzy chcą czer-
pać wiedzę o motywacji i osią-
ganiu celów, z tej zarezerwowa-
nej dla zawodowych sportow-
ców.

Bazą jest boks, bo to moja pa-
sja, ale schemat motywacyjny 
w zasadzie wszędzie jest ten 
sam. Event stacjonarny dodat-
kowo rozszerzamy o wyjazdy 
sportowe do Tajlandii. W ten 
sposób łączymy wiedzę teo-
retyczną z praktyką i ze sporą 
dawką przyjemności.
Dlaczego Tajlandia?
Po pierwsze: dlatego że tam 
obecnie spędzam najwięcej 
czasu. Po drugie: bo to znako-
mite miejsce, by zwolnić, by 
się oderwać od ciągłego pędu. 
A właśnie tego dziś wiele osób 
potrzebuje. O tym także mó-
wię podczas szkoleń. Jest czas 
na walkę i czas na życie po niej. 
Powtarzał mi to jeden z najwy-
bitniejszych trenerów w historii 
boksu, pod okiem którego mia-
łem szansę trenować.

Gdy wyjechałem na Florydę, 
by z kickboxingu przekwalifiko-
wać się na boks, przez pięć dni 
w tygodniu ćwiczyłem non stop. 
Od rana do wieczora, na maksa. 
Jednak gdy zbliżał się week-
end, Angelo Dundee przypomi-
nał mi, że mam wyluzować. „Na 
ringu dawaj z siebie wszystko” – 
mówił. – „Ale gdy z niego scho-
dzisz, zapomnij o walce”. Ta rada 
przydaje się nie tylko w spor-
cie. Dotyczy wszystkich innych 
aspektów życia.
W biznesie też coraz częściej 
mówi się o tzw. „work-life  
balance”. Ale przecież boks 
to też walka. Zachęcając kor-

poludków do kolejnej „bójki” 
tylko tym razem na ringu, 
a nie w przestrzeniach biuro-
wych, o taki „balance” chyba 
raczej trudno?
Boks to sport. To inny rodzaj 
walki. Maklerzy z Wall Street za-
częli się boksować po to, by wy-
rzucić z siebie emocje i stres, ja-
kie towarzyszą im w pracy na 
giełdzie. Potem ktoś pomyślał, 
że fajnie by było, aby te walki 
białych kołnierzyków służyły 
jeszcze jakiemuś szczytnemu 
celowi i dziś już nie tylko w USA, 
ale i na całym świecie organi-
zuje się tego typu 
pojedynki.

Sam walczyłem 
w Polsce na takim 
wydarzeniu z pre-
zydentem Pozna-
nia. Byli też na nim 
przedsiębiorcy, lu-
dzie biznesu. Osiem 
tygodni przygoto-
wywali się, by wyjść 
na ring. Fundusze 
zebrane podczas 
tego spotkania prze-
znaczono na remont 
oddziału kardiolo-
gicznego tamtej-
szego szpitala.

Boks pozwala na-
brać kondycji, ale 
oprócz tego również 
kształtuje charakter. 
Uczy wytrzymałości, 
pokonywania włas-
nych słabości, po-
wolnego, ale konse-
kwentnego posu-
wania się ku celowi. 
Daje ujście nad-
miarowi testoste-
ronu, ale zapewnia też porządną 
dawkę endorfin.
Kiedy zaczynał Pan swoją 
przygodę z kickboxingiem, 
nie istniała jeszcze moda na 
szkolenia motywacyjne. Nie 
było dostępu do internetu, 
coachów, psychologów spor-
towych. Co Pana motywowało 
do pracy nad sobą?
Marzenia. Po obejrzeniu „Wej-
ścia smoka” z Brucem Lee za-
marzyłem, by być jak on. Po-
chodzę z małej miejscowości, 
z Bystrzycy Kłodzkiej, nie było 
tam klubów sportowych, w któ-

rych mógłbym trenować. Wie-
działem, że jeden z lepszych jest 
w Warszawie przy Politechnice, 
ale żeby w ogóle się tam dostać, 
musiałem najpierw złapać tro-
chę kondycji i masy. Zdałem so-
bie sprawę, że czeka mnie wiele 
pracy nad sobą, aby spełnić ma-
rzenie i być jak Lee. Byłem dość 
cherlawy. Przy 186 cm wzrostu 
ważyłem 62 kg. Ponieważ to nie 
był czas, kiedy na każdym rogu 
stoi dobrze wyposażona siłow-
nia czy fitness club, ciężarki robi-
łem sobie z jakichś betonowych 
klocków.

Po kilku miesiącach, gdy 
podjąłem studia na SGPiS (dziś 
SGH) i zapisałem się do SKK Po-
litechnika Warszawska, okazało 
się, że jestem jednym z lepiej 
przygotowanych zawodników. 
Dopiero parę lat później, gdy 
wyjechałem do Stanów, pozna-
łem dodatkowo techniki auto-
motywacji i wizualizacji.
To naprawdę działa?
Działa. Na ringu o zwycięstwie 
czy przegranej często decydują 
ułamki sekund. Jeśli wcześniej 
wyobrazisz sobie różne moż-
liwe sytuacje, przeanalizujesz je 

oraz swoją na nie reakcję, to nie-
jako zapisujesz pewien scenariusz 
w mózgu. Później, gdy walczysz 
i nie masz czasu na rozważanie 
strategii, reagujesz jakby auto-
matycznie, według wcześniej wy-
kreowanego planu. Wizualizacja 
tworzy nowe połączenia synap-
tyczne, nowe ścieżki w umyśle. To 
pomaga osiąganiu celów.
A gdy ten cel mimo wszystko 
się oddala, gdy zdarzają się 
upadki? Jak Pan sobie radzi 
z porażkami?
Jeśli przeciwnik mnie nie znok-
autował, to znaczy że mogę jesz-

cze walczyć. Upadki w sporcie, 
zwłaszcza zawodowym, to chleb 
powszedni. Jeśli nie umiesz się 
z nimi pogodzić i szybko po nich 
powstawać, to nie masz szans cze-
gokolwiek w tym fachu osiągnąć.

Dla mnie nie tyle trudne są 
upadki, co raczej stan zawiesze-
nia, niepewności. Pamiętam, jak 
po przyjeździe na Florydę, gdy 
postanowiłem zmienić dyscy-
plinę sportową i zostać bokserem, 
po wielu treningach przegrałem 
swoją czwartą walkę. Naszły mnie 
wtedy wątpliwości czy ta zmiana 
to dobry wybór, jednak zamiast 

nad tym deliberować, wziąłem się 
po prostu do pracy. Postanowi-
łem zrobić sobie test. Za dwa mie-
siące czekała mnie kolejna walka. 
Uznałem, że najlepszą odpowie-
dzią, tym, co rozwieje moje wąt-
pliwości, pozwoli podjąć decyzję, 
w którą iść stronę, będzie wygrana 
lub  przegrana. 
Wygrał Pan.
Wygrałem.
A stres, strach przed po-
rażką, blamażem? Jak pan so-
bie z tym radzi? Bo przecież 
każda walka zapewne rodzi 
takie obawy?

Oczywiście, że jest 
stres – trudno, żeby 
nie było. Wycho-
dzisz na ring, patrzą 
na ciebie setki czy 
tysiące ludzi, a przed 
telewizorami setki 
tysięcy. Oni wszy-
scy oczekują, że ich 
nie zawiedziesz. 
Jasne, że się stresu-
jesz, choć z czasem, 
po latach przygoto-
wań do zawodów, 
uczysz się oswajać 
stres. To „oswoje-
nie” najlepiej wyjaś-
nić w sposób, w jaki 
ujął to Mike Tyson: 
chodzi o to, by stres 
cię moty wował, 
a nie paraliżował. 
Można nauczyć się 
go kontrolować, 
można – i nawet 
trzeba – nauczyć się 
też dystansować od 
siebie i od tego, co 
się robi. Wtedy stres 
jest mniejszy.

Często powtarza Pan, że dzięki 
temu, że boks jest Pana pa-
sją, nie przepracował Pan za-
wodowo ani jednego dnia 
w swoim życiu. Bo gdy się ko-
cha to, co się robi, wówczas 
nie czuje się, że to praca. Jak 
można kochać coś, co codzien-
nie naraża człowieka na ból?
C i e r p i e n i e  u s z l a c h e t n i a 
(śmiech). Ból to koszt, ale bi-
lans zysków wychodzi mocno 
na plus, bo boks daje mi także 
mnóstwo satysfakcji. Owszem, 
zmusza do tego, by nieustannie 
przekraczać swoją strefę kom-

fortu, ale uważam, że bez tego, 
jak i bez ryzyka, niewiele da się 
osiągnąć. Przecież nie wszystko, 
co trzeba zrobić, by osiągnąć cel, 
sprawia przyjemność, ale gdy 
trzeba, wtedy to robisz.
Jeśli Pan lubi ryzyko, może za-
tem gra na giełdzie?
Nie, to nie dla mnie. Ja nawet 
w lotka nie gram. Lubię ryzyko, 
ale takie, na które mam wpływ, 
kiedy wygrana lub przegrana 
w jakimś stopniu zależą ode 
mnie.
Patrząc na Pana życiorys, już 
nie ryzykiem, ale – jak dla 
mnie – czystym szaleństwem 
był powrót do boksu po odda-
niu nerki.
To był trudny moment. Po trans-
plantacji pojawiły się kompli-
kacje. Faktycznie, opuszcza-
łem szpital w fatalnej kondycji. 
W ciągu dwóch tygodni schud-
łem 17 kg. Ale wtedy także po-
stawiłem sobie cel – wrócić do 
formy i to szybko. Staram się pa-
trzeć na problemy jak na wy-
zwania, może dlatego raczej 
mnie one nie załamują, a wręcz 
przeciwnie: dodają sił.
Sądzi Pan, że ludzie na co 
dzień siedzący za biurkiem 
mogą dzięki zaangażowaniu 
się w sport zyskać podobną 
równowagę i dystans do ży-
ciowych problemów, do tych, 
które ma Pan?
Myślę, że można tego do-
konać nie tylko dzięki spor-
towi. W sporcie jest łatwiej, bo 
osiąga się konkretne cele, sto-
sując określone narzędzia i me-
tody. W życiu jest nieco inaczej. 
Trzeba podejmować różne de-
cyzje, nie zawsze wiadomo czy 
obrane metody okażą się sku-
teczne, jest znacznie więcej op-
cji, niż tylko wygrać lub prze-
grać. Niemniej sądzę, że każ-
demu zależy na tym, by być 
szczęśliwym. A – moim zdaniem 
– człowiek czuje się szczęśliwy, 
jeśli się w czymś realizuje i jeśli 
osiąga w tym czymś sukcesy na 
swoją własną miarę. Czy zatem 
będzie to boks, czy cokolwiek 
innego, najważniejsze, by da-
wało nam poczucie spełnienia.

Rozmawiała
Izabela Marczak

Przemysław Saleta:

W walce i życiu potrzebne są
motywacja oraz równowaga

Mistrz świata w kick-boxingu, a także mistrz Polski, Europy i interkontynentalny w zawodowym boksie – Przemysław Saleta dzieli się z czytelni-
kami „Głosu Mordoru” swoim doświadczeniem w osiąganiu celów i realizacji marzeń.

Człowiek czuje się szczęśliwy, jeśli się 
w czymś realizuje i jeśli osiąga w tym czymś 
sukcesy na swoją własną miarę. Czy będzie 

to boks, czy cokolwiek innego, najważniejsze, 
by dawało nam poczucie spełnienia.

http://www.glosmordoru.pl
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REKLAMA

Ci, którzy zetknęli się z książką 
Marca Elsberga „Zero”, opisującą 
działalność platformy interneto-
wej Freemee, która specjalizuje 
się w gromadzeniu i analizowa-
niu danych, mogą mieć wyobra-
żenie, jak niebezpieczne może 
się stać niewłaściwe wykorzy-
stanie danych o nas przez pod-
mioty nastawione wyłącznie na 
zysk. Ale to tylko jedna strona 
medalu, bowiem dane takie rów-
nie owocnie można użyć do reali-
zacji wielu pożytecznych celów.

Boom na Data Science
Współcześnie specjaliści, któ-
rzy potrafią analizować i praco-
wać na danych, są nieustannie 
poszukiwani. Za ich umiejętno-
ści firmy gotowe są wiele pła-
cić, bowiem wiedza, jaką dzięki 
nim zyskują, zwraca firmom 
poniesione nakłady w dwój-
nasób. Dzięki „badaczom da-
nych”, czy też „danoznawcom” 
– jak sami lubią być nazywani 
– banki mogą usprawnić swoje 
systemy transakcyjne i zapo-
biec finansowym nadużyciom. 
Marketingowcy otrzymują co-
raz doskonalsze systemy reko-
mendacyjne, wskazujące klien-
tom produkty dostosowane do 
ich potrzeb, a działy sprzeda-
żowe mogą skorzystać z seg-
mentacji klientów i dzięki temu 
podjąć właściwe decyzje, wpły-

wające na strategię firmy w za-
kresie oferty produktowej czy 
też funkcjonowania działu han-
dlowego.

Trudno się dziwić, że na 
rynku nastał prawdziwy boom 
na specjalistów „data scientist”. 
Zarobki analityków big data 
znacznie przekraczają średnią – 
zarówno w Polsce, jak i na świe-
cie. W naszym kraju nierzadko 
jest to kwota ok. 200 tys. zł rocz-
nie, podczas gdy w Stanach 
Zjednoczonych są to sumy rzędu 
nawet 200 tys. dolarów.

Nie zaskakuje też, że coraz 
więcej osób postanawia spróbo-
wać swoich sił w tym zawodzie. 
A przekwalifikowanie się na spe-
cjalistę w pisaniu kodów do ana-
lizowania danych wcale nie jest 
zarezerwowane wyłącznie dla 
statystycznych i matematycz-
nych geniuszy. 

– Data scientist łączy kom-
petencje wielu różnych, pozor-
nie odrębnych specjalności, 
matematyki i statystyki, progra-
mowania oraz znajomość danej 
dziedziny. Wymaga także zdol-
ności komunikacyjnych nie-
zbędnych do prezentowania 
danych i opowiadania ich histo-
rii, a także dociekliwości w oce-
nie korelacji, przyczyn i skut-
ków a także intuicji związanej 
z zastosowaniami tych danych 
– tłumaczy Łukasz Kobyliński, 

członek rady programowej bo-
otcampów Kodołamacz i czło-
nek zarządu Sages – polskiej 
firmy specjalizującej się w Data 
Science, prowadzącej boot-
campy, a także studia z obszaru 
Data Science na Politechnice 
Warszawskiej i Akademii Leona 
Koźmińskiego. – To niewątpli-
wie duże wyzwanie dla działów 
rekrutacji, stąd wiele na wpół 
ironicznych porównań poszu-
kiwania badaczy danych do po-
szukiwania jednorożca.

Ścieżka zmiany
Żeby zdobyć nowy zawód 
i zacząć pracę jako „kodołamacz-
-analityk” wcale nie trzeba ani 
wiele czasu, ani szczególnych 
uzdolnień. Dzięki kursom takim 
jak bootcampy dostaje się w pi-
gułce maksymalnie dużo prak-
tycznej wiedzy, potrzebnej by 
zacząć samodzielnie poruszać 
się w obszarze Data Science. Wy-
magania wstępne dla kandyda-
tów do bootcampu to: znajo-
mość podstaw programowania 
w dowolnym języku (rozumienie 
pojęć takich jak pętla, instrukcja 
warunkowa, zmienna itp.) oraz 
średnio zaawansowana znajo-
mość języka angielskiego.

Efektem dobrego boot-
campa, takiego jak np. jak ten 
proponowany przez Kodoła-
macz.pl, jest nabycie przez jego 

uczestnika wiedzy dotyczącej 
statystycznej analizy danych 
i uczenia maszynowego (rów-
nież deep learning). Wiedza ta 
jest poparta realnymi projek-
tami zrealizowanymi w trakcie 
zajęć. Uczestnik dzięki nim bu-
duje swoje portfolio zawodowe, 
na ich podstawie otrzymuje list 
referencyjny, a na koniec spo-
tyka się z rekruterem i otrzymuje 
pomoc w przedstawieniu swojej 
aplikacji pracodawcom poszu-
kującym „badaczy danych”.

Przez podobny bootcamp 
w Warszawie przeszła Klaudia 
Jankowska. Ta absolwentka eko-
nomii i arabistyki oraz Studiów 
Podyplomowych Pomocy Hu-
manitarnej na Uniwersytecie 
Warszawskim bardzo długo pró-
bowała znaleźć dla siebie ścieżkę 
rozwoju, która łączyłaby wiedzę 
z różnych kierunków studiów 
i pozwoliła jej wykorzystywać ją 
do pomocy humanitarnej. Dzięki 
umiejętnościom zdobytym na 
kursie Data Science rozpoczęła 
pracę w Międzynarodowej Fe-
deracji Towarzystw Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
(IFRC) w Genewie.

– Nie miałam wcześniej więk-
szego doświadczenia z progra-
mowaniem, więc bootcamp był 
to dla mnie skok na bardzo głę-
boką wodę. Dziś w swojej pracy 
monitoruję działania misji – 

zbieram i analizuję dane doty-
czące beneficjentów, naszych 
działań, ich potrzeb i satysfakcji 
ze świadczonej pomocy. Bez do-
stępu do takich danych nie byli-
byśmy w stanie ocenić potrzeb, 
a tym samym skuteczności i ja-
kości niesionej pomocy – mówi 
Klaudia Jankowska.

Dlaczego warto zostać 
specjalistą data scientist?
W raporcie o data scientist plat-
formy Kaggle, słynącej głównie 
z konkursów w analizie danych, 
pojawia się interesujące pytanie 
o przeszkody, na jakie natrafiają 
ci specjaliści w swojej pracy. Oka-
zuje się, że ankietowani najczęś-
ciej wskazują na dwa problemy. 
Pierwszy, to dane zanieczysz-
czone, których odczyt zajmuje 
bardzo dużo czasu, a drugi… 
brak ludzi, którzy mogliby się zaj-
mować się Data Science.

To sygnał dla tych, którzy my-
ślą o przebranżowieniu. Raport 
podaje też kilka istotnych wska-
zówek dla tych, którzy na taką 
zmianę się zdecydują. Analitycy 
radzą nowicjuszom by uczyli się 

języka Python, ponieważ używa 
go większość osób w branży, 
a także by zdobyli wiedzę o rela-
cyjnych bazach danych i języku 
zapytań SQL. Osoby zaczyna-
jące przygodę z Data Science po 
wzięciu udziału w bootcampie 
powinny także rozszerzać swoją 
wiedzę w oparciu o Kaggle, 
kursy online, filmy na Youtube, 
StackOverflow i blogi.

Być może to wszystko dla in-
formatycznych laików jest dość 
skomplikowane, ale tak prze-
cież jest z wszystkim, co nowe. 
Doświadczenia osób, które na 
zmianę się zdecydowały, są jed-
noznaczne: nie żałują. Wystarczy 
tylko podjąć decyzję i ruszać na 
podbój świata.

Izabela Marczak

Dla zainteresowanych kur-
sami Data Science więcej na:
• http://kodolamacz.pl/

bootcamp-datascience/
• www.facebook.com/ko-

dolamacz
• http://www.sages.com.pl

m
ateriał prom

ocyjnyZaklinacze
danych

Dane, dane, dane. Ten, kto potrafi do nich dotrzeć, zrozumieć i wykorzystać, może dziś rządzić światem. Nie dziwi więc, że 
tak wielu decyduje się sięgnąć po zawód, który pozwala im wejść do grona tych, którzy „wiedzą”.

REKLAMA

http://www.glosmordoru.pl
http://kodolamacz.pl/
http://www.facebook.com/ko-dolamacz%E2%80%A2
http://www.facebook.com/ko-dolamacz%E2%80%A2
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Sukces jest… kobietą!
Kobiety na rynku pracy 
wciąż radzą sobie gorzej niż 
mężczyźni. Ta kontrower-
syjna teza to nie wyssane 
z palce bajdurzenie, ale wy-
nik badań i analiz prowa-
dzonych przez ekspertów. 
„Radzą sobie gorzej” nie 
znaczy „są gorszymi pra-
cownikami”. Jednak rza-
dziej awansują, wciąż zara-
biają mniej niż ich koledzy 
i często nie potrafią wal-
czyć o to, co im się należy. To 
musi się zmienić.

Garść statystyk
Choć jeszcze radzą sobie gorzej, 
to z drugiej strony – co pokazują 
statystyki – na rynku czują się co-
raz pewniej. Kobiety znacznie 
częściej, niż jeszcze parę lat temu, 
zajmują też kierownicze stano-
wiska, częściej odnoszą sukcesy. 
Jednak badania przeprowadzone 
niedawno przez kanadyjskich na-
ukowców dowodzą, że młode ko-
biety wciąż oceniają swoje umie-

jętności niżej niż mężczyźni. 
Spodziewają się też niższych za-
robków – tak w pierwszych latach 
pracy, jak i pięć lat później.

Kobiety, mimo wielu lat walki 
o równość na rynku pracy, wciąż 
widzą w sobie potencjalnie słab-
szych pracowników i mają skłon-
ność do niedoceniania własnych 
umiejętności. Stąd niższe ocze-
kiwania finansowe i szybsza 
zgoda na gorsze warunki pracy. 

Tym dziwniejsza jest to obser-
wacja, że większość kobiet zdaje 
sobie sprawę z takich postaw. Aż 

58 proc. pracownic uważa, że ich 
droga do awansu jest trudniejsza 
niż mężczyzn. Z badania portalu 
Infopraca.pl można dowiedzieć 
się też, że aż 62 proc. kobiet czuje 
się niedocenionych przez praco-
dawcę, a 76 proc. zwraca uwagę 
na przeciążanie obowiązkami za-
wodowymi.

Kompetencje
Podobne wnioski można wy-
ciągnąć z rozmów z naszymi 
koleżankami, siostrami i ma-
mami. Kobiety wciąż mają więk-

szy problem z wyznaczeniem 
jasnych granic, by móc jasno 
stwierdzić: „Tu kończy się moja 
odpowiedzialność zawodowa, 
a zaczyna życie prywatne”. To 
tej umiejętności nam brakuje. 
Nauczone bycia „grzecznymi” 
zapominamy, że – tak, jak męż-
czyźni – mamy prawo walczyć 
o siebie i naszą pozycję. A także 
o nasz czas wolny.

W ubiegłym roku doskonały 
felieton o postawach kobiet na-
pisała Anna Dziewit-Meller. Tekst 
opublikowany w „Tygodniku Po-
wszechnym” z 30 stycznia 2017 
r., jest opowieścią o tym, jak au-
torkę zdziwiła… propozycja pracy 
jako felietonistki „Tygodnika Po-
wszechnego”. Dziewit-Meller opi-
suje, jak dała się uwięzić w „pu-
łapce kompetencji”. Zaczęła za-
stanawiać się nad tym, dlaczego 
nigdy nie czuje się dość kompe-
tentna, dlaczego zawsze ma wra-
żenie, że czegoś jej brakuje.

„Dało mi to do myślenia. By 
nabrać kompetencji w dziedzi-
nie kobiecego poczucia braku 
kompetencji, postanowiłam od 

razu poszukać czegoś na ten 
temat. Reporterka ABC News 
Claire Shipman i Katty Kay, jedna 
z najważniejszych dziennika-
rek amerykańskiej sekcji BBC 
World News, przez lata rozma-
wiały z najbardziej wpływowymi 
kobietami sukcesu w Ameryce. 
Osoby ze świata nauki, sportu, 
szefowie wielkich korporacji 
– wszystkie te kobiety łączyło 
jedno: mimo swoich ogromnych 
i niekwestionowanych sukce-
sów zawodowych czuły się nie-
pewnie, tak jakby te stanowiska 
i sukcesy, do których doszły, nie 
do końca im się należały” – pisze 
w swoim tekście Dziewit-Mel-
ler*. 

Wniosek z jej rozważań pły-
nie jeden: kobiety nigdy nie 
czują się dość mądre, inteligen-
tne, oczytane i kompetentne 
właśnie, by tymi cechami tłuma-
czyć swój sukces i na nie się po-
woływać. To zawsze szczęście 
albo dobry dzień, nigdy nasze 
umiejętności.

Stąd liczne wątpliwości i lęki 
dotyczące zarobków, awansu 
lub pozycji zawodowej. Męż-
czyźni mieli znacznie więcej 
czasu i okazji by nauczyć się 
„walki o swoje”. Kobiety dopiero 
teraz mogą się tego przyzwycza-
jać. Taka zmiana wymaga jed-

nak nie tylko osobistych reflek-
sji, ale metamorfozy całego sy-
stemu – edukacji, wychowania, 
wzorców.

Ku zmianie
Dziewczynki już w dzieciństwie 
uczy się inaczej niż chłopców. 
Wpaja się im inne zasady i ide-
ały. Dziewczynka nie może krzy-
czeć, kłócić się, wściekać. Po-
winna dygać na przywitanie 
(dyganie to nawyk tysięcy do-
rosłych kobiet – „czym skorupka 
za młodu nasiąknie…”) i grzecz-
nie się uśmiechać. Spełniać pa-
radygmat „grzecznej”. 

To, czego uczymy się od dzie-
cka, owocuje w dorosłości. Nie 
sposób w jeden dzień wyzbyć 
się wpajanych przez lata nawy-
ków. Dlatego już teraz powinni-
śmy powiedzieć sobie jasno: ko-
niec z byciem grzeczną dziew-
czynką!

Tylko tak możemy pokonać 
problemy wciąż związane z ryn-
kiem pracy. Sukces może być 
i jest kobietą. Dobrze żeby stał 
się jeszcze kobietą pewną siebie.

Katarzyna Sudoł

* Artykuł dostępny pod adre-
sem: https://www.tygo-
dnikpowszechny.pl/w-pulapce-
-kompetencji-146560

http://www.glosmordoru.pl
https://www.tygo-dnikpowszechny.pl/w-pulapce--kompetencji-146560
https://www.tygo-dnikpowszechny.pl/w-pulapce--kompetencji-146560
https://www.tygo-dnikpowszechny.pl/w-pulapce--kompetencji-146560
https://www.tygo-dnikpowszechny.pl/w-pulapce--kompetencji-146560
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Oczywiście  ja też zapytam: 
da się?
Mateusz Kasjaniuk: Gdy sły-
szę to pytanie, przypomina mi 
się mój znajomy, który od lat 
utrzymuje się z wytwarzania 
patyczków do lodów. Jego też 
ciągle o to pytają. Bo przecież 
lody to produkt sezonowy, jak 
się z tego da żyć? Ale po sezo-
nie mój znajomy zasila patycz-
kami gabinety lekarskie, żeby 
lekarze mogli za ich pomocą za-
glądać ludziom do gardeł albo 
znajduje inne branże, w których 
patyczki mogą mieć zastosowa-
nie.

Powiem tak: dobry biznes 
nie bierze się z dobrego pomy-
słu tylko z dobrej jego realiza-
cji. Jak ktoś ma smykałkę bizne-
sową i robi coś dobrze, to na-
wet jak na dany produkt nie ma 
w danym momencie popytu, 
bo np. ludzie nie czują, że dana 
rzecz jest im potrzebna, to on 
tę potrzebę stworzy i znajdzie 
źródło zbytu.
A skąd u Pana wziął się po-
mysł na przypinkowy biznes?
Głównie z działalności w har-
cerstwie, kiedy to – jako orga-
nizator rozmaitych imprez – za-
mawiałem przypinki w kilku fir-
mach. Pewnego razu zdarzyło 
mi się osobiście odbierać je od 
producenta. Pojechałem do 
niego i ze zdziwieniem odkry-
łem, że facet robi to wszystko 
u siebie w domu, na ławie, 
za pomocą jakiejś małej ma-
szynki. Studiowałem wówczas 
w Warszawie, ale chyba właśnie 
wtedy zaświtało mi w głowie, 
że to fajny sposób na biznes. Bo 
nie jesteś uwiązany do miejsca. 
W każdej chwili możesz spako-
wać cały interes i przenieść się, 
gdzie cię oczy poniosą i robić to 
samo.
Dlaczego to takie ważne?
Chodzi o brak uwiązania, po-
czucie wolności, możliwość ru-
chu. To chyba gdzieś we mnie 
tkwiło. Nie wiem. Dusza le-
śnika? Zanim znalazłem się na 
strasznie nudnych studiach 
biotechnologicznych, skończy-
łem Technikum Leśne w Bia-
łowieży. Studia po dwóch la-
tach rzuciłem i jedyny ich plus 
jest taki, że poznałem na nich 
dziewczynę, która dziś jest 

moją żoną. Później skończy-
łem zarządzanie, w międzycza-
sie zacząłem pracę jako han-
dlowiec w korporacji, ale wciąż 
marzyłem o czymś swoim. Po 
trzech latach pracy w warszaw-
skim Mordorze (choć wtedy 
jeszcze taka nazwa zagłębia 
biurowego przy Domaniew-
skiej nie funkcjonowała), do-
czekałem się w końcu zatrud-
nienia na pełen etat. Po dwóch 
miesiącach zrezygnowałem.
Co się stało?
Chyba nic szczególnego. Po 
prostu dojrzałem do decyzji 
o własnym biznesie. A może te 
parę lat spędzonych w Warsza-
wie, to było dla mnie za dużo?

Pochodzę z Podlasia. Z Sie-
miatycz, gdzie mieszkałem, do 
Białowieży, gdzie było moje 
technikum, jest 80 km. Samo-
chodem tę trasę można po-
konać w godzinę, choć ra-
czej nikomu nie przychodzi 
do głowy, by codziennie dra-
łować tyle kilometrów i tracić 
tyle czasu. Tymczasem w War-
szawie dojazd autobusem 172 
z Sadyby, gdzie wynajmowa-
łem swoje pierwsze mieszka-

nie, na uczelnię, która mieściła 
się na Ochocie, zajmował mi 
45 minut w jedną stronę. Wielu 
ludziom wydawało się to nor-
malne. Mnie to mierziło. Zaczę-
liśmy z żoną (wtedy jeszcze na-
rzeczoną) powoli odsuwać się 
od stolicy. Pierwszym krokiem 
była przeprowadzka do pod-
warszawskiego Rembertowa.
Ulga?
N a m i a s t k a  n o r m a l n o ś c i 
(śmiech). Sklep mięsny, rybny, 
pasmanter ia ,  zegarmistr z 
i wiele innych dóbr oraz usług 
dostępnych w jednym miejscu, 
na zaledwie stu metrach kwa-
dratowych. W Warszawie, żeby 
się dostać do pasmanterii mu-
sieliśmy wsiąść w metro, prze-
jechać kilka stacji i dopiero by-
liśmy u celu. Zakupy spożywcze 
to też wyprawa – do centrum 
handlowego. Męczyło nas to, 
chcieliśmy uciekać.
Firmę założył Pan w roku 
2008. Kiedy udało się Panu 
uciec daleko od stolicy?
W roku 2013, czyli w sumie po 
10 latach w wielkim mieście. 
Przez kilka lat „ratowaliśmy się” 
Rembertowem. Ja prowadzi-

łem firmę w domu, żona praco-
wała naukowo w laboratorium. 
Cały czas jednak rozmyślaliśmy 
o tym, gdzie można by się prze-
nieść.

W końcu zrobiłem ana-
lizę SWOT (śmiech) i padło na 
Szczytno. Mieszkamy tu od 4 lat. 
Jak się przeprowadzaliśmy, mó-
wiliśmy sobie: „O, to tylko 40 km 
od Olsztyna, będziemy tam so-
bie jeździć na weekendy”. Jak 
na razie byliśmy w Olsztynie ze 
dwa razy. Zupełnie nie ciągnie 
nas do miasta, przeciwnie. Kupi-
liśmy 2 ha ziemi położonej 10 km 
od Szczytna. Wieś. W pobliżu te-
reny Natura 2000 i Puszcza Napi-
wodzko-Ramucka. Budujemy tu 
dom. Trawę strzygą nam owce 
staropruskiej rasy skudde. Wi-
tamy tu wschody słońca w to-
warzystwie saren, żurawi i łosi. 
W tamtym roku zasadziłem na 
działce 500 dębów. Na razie 
postawiliśmy 40-metrowy do-
mek holenderski, w którym spę-
dzamy czas latem. W porówna-
niu z 18 metrami w Warszawie, 
to pełen wypas. Osiem lat temu 
zrezygnowaliśmy z telewizora. 
Życie staje się coraz fajniejsze.

A co z Pana biznesem?
Kiedy zaczynałem w Polsce dzia-
łało może 10 firm, które zajmo-
wały się przypinkami. Dziś kon-
kurencja jest znacznie większa, 
ale nadal nie narzekam. Z cza-
sem zrozumiałem, że nie warto 
lokalizować firmy w domu, więc 
po przeprowadzce do Szczytna 
wynająłem osobny lokal. Teraz  
prowadzimy biznes przypin-
kowy wspólnie z żoną.
Dlaczego dom nie jest do-
brym pomysłem na lokaliza-
cję biznesu?
Bo gdy firma jest poza domem, 
łatwiej oddzielić życie zawo-
dowe od prywatnego. Łatwiej 
postawić granice. Przez kilka lat 
wyglądało to tak, że żona rano je-
chała do swojej pracy w labora-
torium, a ja wychodziłem do dru-
giego pokoju, by robić przypinki. 
Trudno to nazwać higieną zawo-
dową. Dziś, gdy mam już kilku 
pracowników, kilka większych 
maszyn i magazyn, osobny lokal 
wydaje się wręcz niezbędny.
Doświadczenie z korporacji 
pomogło Panu w rozwijaniu 
i prowadzeniu własnej firmy?
Ludzie niekiedy się dziwią, że 
mimo iż prowadzę małą firmę, 
wprowadzam procedury jak 
w korporacji. Ale w każdym bi-
znesie, żeby wszystko spraw-
nie działało, potrzebne są jakieś 
procedury, jakaś standaryzacja. 
Każę więc sobie przesyłać maile 
z zamówieniami, tworzyć kata-
logi, są pewne standardy pako-
wania towarów, manuale doty-
czące obsługi maszyn, itp.

Ale mimo że wcześniej pra-
cowałem w korporacji, i tak np. 
muszę się czasem uczyć współ-
czesnej korporacyjnej nowo-
mowy. Klient żąda ode mnie 
proofa albo pisze, że przypinki 
potrzebne na ASAP. Muszę cza-
sem dopytać, co znaczy dla 
niego ASAP. I słyszę: „No, na na-
stępny piątek”. A gdy oznaj-
miam, że mogą być gotowe na-

wet na jutro, dostaję pełne nie-
dowierzania i ulgi zwrotne: „Uff”.
Jestem z tego pokolenia, dla 
którego przypinki były towa-
rem deficytowym. Trudno je 
było zdobyć. A zwykle chodziło 
o te związane z jakimiś zespo-
łami muzycznymi. Moje pierw-
sze pytanie do Pana, o to czy 
da się z tego wyżyć, wzięło się 
stąd, że nie wiem, komu taki ga-
dżet może być dziś potrzebny?
Mój pierwszy kontakt z przypin-
kami miałem w podstawówce 
i wtedy faktycznie najpopular-
niejsze były te z zespołami ro-
ckowymi lub metalowymi. Wiel-
kiego wyboru nie było. Kupo-
wało się to, co się trafiło, później 
ewentualnie można było się 
z kimś wymienić. Nie było wtedy 
mowy o przypinkach na zamó-
wienie, chociaż ktoś, gdzieś je 
produkował, ale to były wczesne 
lata 90. – internet w Polsce do-
piero raczkował.

Dziś ludzie zamawiają przy-
pinki na różnego rodzaju okazje. 
Na imprezy firmowe, szkolne, 
klubowe, muzyczne, urodziny, 
jubileusze, na śluby, przyjęcia, 
studniówki, wieczory panień-
skie. Mam zamówienia z kraju i z 
zagranicy, od osób prywatnych, 
szkół, samorządów, partii po-
litycznych, fundacji, stowarzy-
szeń, małych firm i globalnych 
koncernów. Ci, którzy jeszcze nie 
zamówili żadnych przypinek, po 
prostu nie wiedzą, że ich potrze-
bują (śmiech).
To na jakie okazje jeszcze nie 
zdarzyło się Panu ich robić?
Na pogrzeb. I kompletnie tego nie 
rozumiem. Myślę więc, że będę 
pionierem w tej kwestii. Na moim 
pogrzebie wszyscy żałobnicy do-
staną przypinkę lub magnes na 
lodówkę z moim zdjęciem i napi-
sem: przypinka.pl – przypinki na 
każdą okazję! (śmiech).

Rozmawiała
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

Przypinki
potrzebne na ASAP!
Rzucił pracę w korpo, by robić... przypinki na agrafkach. Wszyscy go pytają: „A z tego w ogóle da się wyżyć?”.

Dobry biznes nie bierze się z dobrego 
pomysłu tylko z dobrej jego realizacji. 

Jak ktoś robi coś dobrze, to nawet 
jak na dany produkt nie ma w danym 

momencie popytu, to on tę potrzebę stworzy 
i znajdzie źródło zbytu.

http://www.glosmordoru.pl
mailto:redakcja@glosmordoru.pl
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Z takim pytaniem boryka się 
wielu pracowników działów HR 
i marketingu, odpowiedzial-
nych za organizowanie imprez 
z okazji Dnia Dziecka.

Wiadomo, że im większa 
firma, tym większe zróżnico-
wanie wieku pracowników, 
a więc także różny ich „stan 
rodzinny”. Oprócz 30- i 40-lat-
ków są tam studenci, świeżo 
upieczeni magistrzy oraz pra-

cownicy, którym na horyzon-
cie pojawia się już emery-
tura. Zorganizowanie imprezy 
tylko osób, które mają dzieci 
w wieku przedszkolnym lub 
wczesnoszkolnym może spra-
wić, że pozostali pracownicy 
poczują się urażeni i – co gor-
sza – mniej ważni dla firmy. 

Czy istnieje zatem rozwią-
zanie, które pozwoli wybrnąć 
z tej sytuacji?

Czy w ogóle warto 
organizować imprezę 
dla dzieci pracowników?

Każdy, kto ma dzieci, wie, że nic 
tak nie zbliża dorosłych ludzi, jak 
posiadanie pociech w podob-
nym wieku. Można to przede 
wszystkim zauważyć na placach 
zabawach, gdzie zupełnie obcy 
sobie ludzie z różnych warstw 
społecznych (głównie kobiety) 
nagle znajdują wspólny temat 
dyskusji – dzieci. Czy już ząb-
kuje? Czy przesypia całe noce? 
Czy je już samo? Czy jeździ na 
rowerze? Czy ma już swój tele-
fon? Czy wyjeżdża samo na let-
nie obozy? Wiek latorośli nie ma 
tu znaczenia. Zawsze znajdzie 
się związany z nią powód, by 
wymienić doświadczenia, spo-
strzeżenia i żale.

Wśród współpracowni-
ków będzie tak samo. Nagle 
okaże się, że dwóch zwalczają-
cych się menadżerów ma córki 
w tym samym wieku, które za-
przyjaźniły się ze sobą po pię-
ciu minutach zabawy. A dyrek-
tor finansowy, uznawany za 
gbura bez poczucia humoru, 
wygłupia się ze swoim pię-
cioletnim synem, jakby miał 
niewiele więcej lat od niego. 
Może się wręcz okazać, że fir-
mowy festyn dla dzieci wy-
tworzy więzi między pracow-
nikami dużo skuteczniej od ty-
powej imprezy integracyjnej, 
podczas której połowa uczest-
ników udaje, że jest trzeźwa, 
a pozostali wręcz przeciwnie, 
bo tylko dzięki temu mogą po-
wiedzieć szefowi, co naprawdę 
o nim myślą.

Zacznij od research’u

Działy HR zazwyczaj mają odpo-
wiednią wiedzę na temat swoich 
pracowników i orientują się, kto 
oraz ile ma dzieci, a także w jakim 
są wieku. A jeśli nie mają tych da-
nych, to czas decydowania o cha-
rakterze imprezy jest najlepszym 
momentem, aby je zebrać. Można 
to zrobić za pomocą krótkiej an-
kiety online. W ten sposób organi-
zatorzy dowiedzą się, nie tylko dla 
jakiej liczby dzieci muszą przygo-
tować imprezę, ale także poznają 
przekrój wiekowy tej potencjal-
nej grupy. Ta informacja pozwoli 
im przygotować odpowiednie 
atrakcje i zaplanować harmono-
gram całego wydarzenia.

Jeżeli firma liczy kilkudziesię-
ciu pracowników lub więcej, to 
prawdopodobnie będą oni mieli 
dzieci w bardzo różnym wieku. 
A to oznacza, że wśród przewi-
dzianych atrakcji powinny zna-
leźć się takie, które zainteresują 
kilkulatki, oraz takie, które będą 
atrakcyjne dla młodzieży. 

Festyn rodzinny!
Nie ulega wątpliwości, że na wy-
darzenie firmowe powinni zo-
stać zaproszeni wszyscy pra-
cownicy – także bezdzietni. Im-
preza może być organizowana 

z okazji Dnia Dziecka, ale pod 
hasłem pikniku lub festynu ro-
dzinnego. Przecież „rodzina” 
to w dzisiejszych czasach bar-
dzo pojemne sformułowanie. 
Dla niektórych osób będzie to 
trójka dzieci, a dla innych part-
ner lub partnerka i pies.

Z takiego założenia wy-
szła m.in. duża firma ubezpie-
czeniowa z Trójmiasta, która 
w minionym roku przygoto-
wała właśnie imprezę rodzinną 
dla wszystkich pracowników. 
Wśród atrakcji przeważały oczy-
wiście zabawy dla dzieci w róż-
nym wieku, ale nie zabrakło rów-
nież niespodzianek dla wszyst-
kich. Specjalna strefa chill out 
z jedzeniem i piwem pozwalała 
na przyjemny weekendowy re-
laks w gronie dorosłych.

Tak więc głównymi elemen-
tami odróżniającymi festyny ro-
dzinne od typowych imprez fir-
mowych, które zazwyczaj są 
przewidziane tylko dla pracow-
ników, jest obecność na nich 
dzieci i innych naszych bliskich. 
To stwarza okazję do skutecz-
niejszego wyzwolenia się z kon-
tekstu firmowego i do pozna-
nia się całych rodzin, a to zawsze 
umacnia relacje.

Piotr Krupa

Festyn 
rodzinny
zamiast imprezy na

Dzień Dziecka
Firmowa impreza z okazji Dnia Dziecka to najczęściej ma-
lowanie twarzy maluchów, baseny z kulkami, konkursy, 
słodkie przekąski i przebrani za klaunów animatorzy. Czy 
wśród tych atrakcji odnajdą coś interesującego pracownicy 
z pociechami w wieku nastoletnim lub tacy, którzy nie mają 
dzieci?

http://www.glosmordoru.pl
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Krótka instrukcja obsługi

multitapu
Pub typu multitap jest bramą do niezwykle bo-
gatego i aromatycznego świata piwa. Bramą, 
po której przekroczeniu nie ma już powrotu 
do wypranych ze smaku koncernowych lage-
rów. To właśnie w multitapie szybko i z przy-
jemnością odkryjesz nowe smaki kreowane 
przez najlepsze browary na świecie. Oczywi-
ście pod warunkiem, że najpierw zapoznasz 
się z poniższą instrukcją.

Słowo multitap pochodzi z an-
gielskiego i oznacza „wiele kra-
nów”, czasami używa się też 
spolszczonego określenia „wie-
lokran”. Jest to pub, w którym 
nie tylko znajdziesz wiele kra-
nów, ale też płynące z nich 
piwo w różnych stylach, naj-
częściej pochodzące z małych 
browarów. Niektóre style liczą 
sobie setki lat, inne powstały 
niedawno. Różnią je m.in. zasto-
sowane słody, chmiele, czy do-
datki. Oczywiście piwowarzy – 
niczym artyści – nie poddają się 
generalizacji i chętnie warzą też 
piwa łączące w sobie cechy róż-
nych stylów, zawierające nie-
typowe dodatki lub całkowicie 
wymykające się klasyfikacji. Już 
samo to powinno dać obraz, jak 
ciekawym i wielowymiarowym 
napojem jest piwo.

Różnorodność
i ciągłe zmiany „na kranach” 
oraz w lodówkach odróżniają 
multitap od innych knajp. Być 
może na początku będzie ci 
ciężko przyzwyczaić się do 
tego, że niemal przy każdej wi-
zycie musisz wybrać inne piwo, 
zamiast tego, które poprzednio 
stało się twoim ulubionym. Wy-
starczy jednak trzymać się kilku 
prostych zasad, by sobie z tym 
poradzić i zrozumieć, że owa 
różnorodność stanowi właśnie 
o sile oferty, a nie o jej słabości.

Wszyscy pamiętamy czasy, 
kiedy niemal każdy lokal gastro-
nomiczny miał podpisaną na 
wyłączność umowę z jednym 
z wielkich piwnych potentatów, 
a z kranów lał się tylko i wyłącz-

nie jasny lager, którego cechą 
charakterystyczną był brak cech 
charakterystycznych. Wielo-
krany zaczęły powstawać w opo-
zycji do tego zunifikowanego, 
byle jakiego rynku – i nie sposób 
przecenić ich roli w przełamywa-

niu koncernowego monopolu 
w gastronomii.

Jeśli więc posmakowało ci ja-
kieś piwo, postaraj się zapamię-
tać jego nazwę, a najlepiej styl, 
w jakim było uwarzone. Kiedy 
go nie będzie, barman z pew-
nością doradzi, które z dostęp-
nych jest do niego zbliżone. Nie 
uda mu się to jednak, jeśli usły-
szy: „Piłem tutaj coś takiego go-
ryczkowego, ale nie pamiętam 
jak się nazywa, to było miesiąc 
albo dwa temu i polewał mi taki 
brodaty barman”...

Ponieważ pamięć bywa za-
wodna, a nie każdy chce stoso-
wać tak ekstremalne mnemo-
techniki jak bohater filmu „Me-
mento”, pomocna może być tu 
jedna z popularnych aplikacji ra-
tingowych (np. Untappd). Mo-

żesz tam wygodnie zaznaczyć 
sobie, co wypiłeś i od razu wysta-
wić ocenę. Trzeba jednak mieć 
na uwadze, że piwo jest produk-
tem naturalnym, uzależnionym 
od zmieniających się surowców 
i mimo tej samej receptury, nie 

zawsze będzie smakować iden-
tycznie. Po pewnym czasie bę-
dziesz bez problemu odnajdo-
wać nie tylko swoje ulubione 
marki, ale i ulubione rodzaje 
piwa. Pomocna będzie też strona 
ontap.pl, gdzie znajdziesz aktu-
alną ofertę większości lokali spe-
cjalistycznych w twoim mieście.

Jakość i rzemiosło
Przeważającą część oferty 
w multitapach stanowią wyroby 
browarów rzemieślniczych, 
zwanych też często z angielska 
„craftowymi”. W tym momen-
cie możesz się zastanawiać, co 
to właściwie oznacza, że bro-
war jest rzemieślniczy – i słusz-
nie, bowiem w Polsce nie funk-
cjonuje żadna konkretna defi-
nicja. Można przyjąć, że browar 

rzemieślniczy to taki, który – 
w przeciwieństwie do koncer-
nowego – nad koszty produkcji 
swojego piwa przedkłada jego 
smak, warząc wiele różnych sty-
lów przy użyciu najlepszych su-
rowców, a do tego działa nieza-

leżnie od wielkich grup browar-
niczych. Z reguły jego wolumen 
produkcji będzie wyraźnie 
mniejszy nawet od browarów 
regionalnych, ale tu już ciężko 
postawić konkretną granicę.

Kiedy dodamy do tego, że za 
zamówieniami piwa w crafto-
wych pubach najczęściej stoi do-
brze obeznany z rynkiem „beer 
manager”, to możemy mieć na-
dzieję – całkiem uzasadnioną – 
że w tego typu miejscach mamy 
do czynienia z najlepszymi pi-
wami. Ponieważ jednak w ma-
łych browarach piwo warzą lu-
dzie, a nie komputery, a do tego 
jest ono owocem pracy mikro-
organizmów (czasami bardzo 
kapryśnych), to zawsze może 
się zdarzyć jakaś wpadka. W ta-
kiej sytuacji porozmawiaj z bar-

manem. On będzie wiedział, czy 
twoje piwo smakuje prawid-
łowo. Pamiętaj, że zarówno pu-
bom, jak i browarom zależy na 
twoim zadowoleniu.

Pasja i ludzie
W środowisku piwa rzemieślni-
czego często można usłyszeć, 
że „craft to ludzie” i jakkolwiek 
sztampowo by to brzmiało – 
taka jest prawda. Za każdym pi-
wem stoi konkretny piwowar, 
a za każdym lokalem manager 
i właściciel. Poza piwnymi festi-
walami, to właśnie wokół mul-
titapów koncentruje się ży-
cie zarówno tzw. beer geeków, 
jak i ludzi z branży. Można ich 
tam spotkać nie tylko na de-
dykowanych imprezach, jak 
np. premiery nowych piw czy 
tzw. „kranoprzejęcia”, ale także 
w charakterze „zwykłych” gości, 
ponieważ piwo dla dobrego pi-
wowara jest nie tylko zawodem, 
ale i pasją.

Cechą charakterystyczną 
osób z tego środowiska jest ich 
otwartość. Nie bój się podejść 
do przedstawiciela browaru 
i wypytać go jak uzyskał dany 
smak, czy też wyrazić swoją opi-
nię (o piwie, nie piwowarze).

W craftowych pubach czę-
sto odbywają się też „bitwy” pi-
wowarów domowych, różnego 
rodzaju panele degustacyjne, 
czy kursy sensoryczne, które po-
zwolą ci dowiedzieć się o piwie 
wielu ciekawych rzeczy, docenić 
je i zrozumieć.

W większości przypadków 
także barmani są pasjonatami, 
muszą bowiem posiadać znacz-

nie większą wiedzę niż ich kole-
dzy po fachu ze „zwykłych” pu-
bów. Warto z tej wiedzy skorzy-
stać.

Degustacja
to słowo klucz, które oznacza 
świadome podejście do kon-
sumpcji – zarówno potraw, jak 
i napojów, w tym piwa właśnie. 
Składa się na nią zarówno sze-
reg technik, jak i zasad savoir-
-vivre’u.

Pamiętaj: nie ważne, czy 
piwo pierwotnie znajdowało się 
w butelce, puszce, czy beczce – 
zawsze pijemy je ze szkła. Tylko 
przelanie piwa do odpowied-
niego naczynia pozwoli na do-
cenienie w pełni jego aromatu 
i wyglądu. Niektóre style wy-
pada pić ze specjalnego rodzaju 
szkła, czego najlepszym przykła-
dem jest bawarski hefeweizen, 
którego pije się z wysokiej, sto-
sunkowo wąskiej szklanki z od-
powiednim miejscem na pianę.

Multitapy dbają o to, by posia-
dać także szkła stricte degusta-
cyjne, jak choćby klasyczny snif-
ter, czy TeKu. Te pokale jeszcze 
lepiej kumulują aromat piwa i po-
zwalają dokładniej go ocenić.

W niemal każdym wielokra-
nie możesz spróbować piwa 
przed zakupem. Często jest też 
możliwość zamówienia tzw. de-
ski piwnej, czyli kilku piw w ma-
łej objętości. Skorzystaj z tych 
możliwości i ciesz się różnorod-
nością piwnego świata.

Na zdrowie!

Artur Napiórkowski

Craft Beer Muranów

fot. Joanna Lewandowska

http://www.glosmordoru.pl
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Wybieranie piwa 
rzemieślniczego 
postrzegam jako 
objaw większej 
świadomości i 

wyższych wymagań.

Slow beer
Piwo rzemieślnicze to produkt 
uwarzony zgodnie z rzemio-
słem, czyli w zgodzie ze sztuką: 
tradycyjnymi metodami, z za-
chowaniem wszystkich etapów 
procesu produkcji i z poszano-
waniem potrzebnego na nie 
czasu. Za recepturę i jej wyko-
nanie odpowiedzialny jest kon-
kretny człowiek, który na ogół 
jest pasjonatem gotowym się 
pod nim podpisać. Nie chodzi 
więc tutaj tylko o czas i metody, 
ale przede wszystkim o jakość 
użytych surowców i dodatków.

Zapewne z łatwością odróż-
nilibyście dobrej jakości słód od 
tanich odpadów i łusek zboża, 
podobnie jak świeży chmiel od 
tego, który już niejedną zimę 
przeleżał w zatęchłej piwniczce. 
A efekt użycia jednego lub dru-
giego przy odrobinie wprawy 
jest również łatwy do wychwy-
cenia w końcowym produkcie – 
czyli w uwarzonym piwie.

Piwo rzemieślnicze jest więc 
w nurcie „slow food”, podczas 
gdy to koncernowe, produko-
wane przemysłowo, niejedno-
krotnie będzie w kulinarnym 
świecie odpowiednikiem fry-
tek z mikrofali jedzonych na sto-
jąco na dworcu autobusowym. 
Wybieranie piwa rzemieślni-

czego postrzegam więc jako ob-
jaw większej świadomości i wyż-
szych wymagań. Bo skoro nie 
kupuję mrożonej pizzy lub fry-
tek, które nie widziały nigdy 
ziemniaka, skoro przykładam 
wagę do tego co jem, to dla-
czego miałabym popijać obiad 
zbożową płukanką, której pro-
ducentowi zależało tylko na mi-
nimalizacji kosztów? Mili Pań-
stwo, trzeba się szanować!

Szukajcie a znajdziecie
Powiedzmy więc, że jesteśmy 
zdecydowani. Uważamy się za 
świadomych konsumentów, 
chcemy pogłębiać swoją wiedzę 
o piwie i – przede wszystkim – 
spróbować czegoś nowego. Od 
czego właściwie zacząć, kiedy 
już dawno nie chodzi o prosty 
wybór typu „jasne czy ciemne”?

Nazwy stylów na tablicach 
w multitapach są zwykle anglo-
języczne, nierzadko wieloczło-
nowe, a oprócz określenia stylu, 
czasem pojawia się tam rów-
nież informacja o użytych do-
datkach. Proces warzenia piwa, 
choćby w przeciwieństwie do 
produkcji wina, jest znacznie 
bardziej „otwarty” i – przy za-
chowaniu wszystkich podsta-
wowych etapów a także odpo-
wiednich warunków na każdym 

z nich – pozwala na zastosowa-
nie wielu modyfikacji, tak pod 
względem składników podsta-
wowych jak i dodatków smako-
wych oraz aromatycznych.

Gdy więc weźmiemy pod 
uwagę wszystkie zmienne, po-
cząwszy od wyboru słodu, ga-
tunku chmielu i rodzaju drożdży, 
przez określenie dodatku owo-
ców, ziół czy przypraw a skoń-
czywszy na sposobie starzenia 
piwa (np. w beczkach po innym 
alkoholu), otrzymamy niemal 
nieskończoną ilość kombina-
cji, ograniczanych tylko wyob-
raźnią piwowara. A ponieważ 
w tym wypadku mamy do czy-
nienia z rzemieślnikiem – pasjo-
natem, który kocha to, co robi, 
jest oczywiste, że – tak samo jak 
kreatywny szef kuchni – będzie 
chciał z tych możliwości skorzy-
stać i tworzyć ciągle coś nowego 
i zaskakującego. Jak się zatem 
w tym nie zagubić?

Jeśli dopiero zaczynasz przy-
godę z piwem rzemieślniczym 
i nie znajdujesz się w niewiel-
kiej grupie osób żądnych od po-
czątku piorunujących wrażeń, 
zacznij od zastanowienia się, co 
właściwie lubisz. I nie chodzi tu 
tylko o to, co lubisz w piwie – 
z jakimikolwiek miałeś do czy-
nienia do tej pory – ale o to, jakie 

smaki trafiają do ciebie w ogóle. 
Bo pośród tego bogactwa sty-
lów piwnych jesteś w stanie zna-
leźć praktycznie wszystko...

A zatem: raczej słodki, odczu-
walnie gorzki, a może kwaśny? 
Wolisz nuty ziołowe, żywiczne, 
wygrzane w słońcu owoce cytru-
sowe, a może raczej czekoladę, 
kawę, lukrecję lub wanilię? Po-
trzebujesz czegoś delikatnego 
i orzeźwiającego, czy raczej je-
steś amatorem mocnych i inten-
sywnych wrażeń? Na wszystkie 
te pytania warto sobie odpowie-
dzieć przed podejściem do baru 
i opowiedzieć o tym barmanowi. 
Ten dobrze wyszkolony na tej 
podstawie pomoże ci wybrać 
piwo, które spełni twoje ocze-
kiwania, a nierzadko wniesie 
znacznie więcej. Jeśli więc na-
prawdę zależy ci na własnym za-
dowoleniu, nie obawiaj się roz-
mawiać z barmanem. 

A może nie masz do tego 
głowy, pytania są zbyt szerokie 
a ty chcesz zdecydować szybko? 
W takim razie zastanów się tylko, 
jakie piwa wybierasz z oferty 
koncernowej.

Wszystkie odcienie jasnego
Dla lubujących się w „jasnym 
pełnym” na początek najbez-
pieczniejszym wyborem będzie 

na ogół APA, czyli American Pale 
Ale. Znajdziesz w niej przyjemną 
ciasteczkowo-zbożową łagod-
ność, skontrowaną świeżymi nu-
tami chmielu i niezbyt mocną 
goryczką. Tak, ten uderzający za-
pach cytrusów, ananasa, a może 
brzoskwini, to właśnie chmiel, 
a nie faktyczne użycie tych owo-
ców. Tutaj cenna wskazówka: 
każdy z rodzajów chmielu za-
stosowany „na aromat” wnosi 
do piwa charakterystyczne nuty. 
Warto więc od początku spraw-
dzać i zapamiętywać nazwy tych 
chmieli. To tak jak z ulubionymi 
szczepami winorośli: łatwo za-
kodujesz, który niesie za sobą lu-
biane przez ciebie aromaty.

Kilka browarów rzemieślni-
czych wypuściło serie piw tzw 
„single hop”, czyli uwarzonych 
wg tej samej receptury, gdzie je-
dyną zmienną jest właśnie użyty 
chmiel – to bezcenny materiał 
do badania swojego gustu!

A jeśli chmielowa goryczka 
nie jest ci straszna, sięgnij po 
jej większą dozę w mocniej na-
chmielonych stylach takich jak 
IPA (India Pale Ale) oraz AIPA 
(American India Pale Ale).

Ciemna strona mocy
A co dla wielbiciela piw ciem-
nych? Dla wielu osób są to trunki 
typowo jesienno-zimowe, ale 
znam i takich, którzy sięgają po 
nie chętnie niezależnie od pory 
roku (sama należę do tej grupy). 

Dla poszukiwaczy aroma-
tów czekolady lub kawy lista 
piwnych atrakcji przedstawia 
się więc równie imponująco: za-
czyna się od słodkich i łagodnych 
stylów milk stout i sweet stout, 

przez stouty klasyczne i wy-
trawne (dry), dalej mamy wersje 
cięższe i bardziej intensywne jak 
FES (Foreign Extra Stout) i wresz-
cie mocarny RIS, czyli Russian Im-
perial Stout – coś dla ludzi o moc-
nych nerwach i głowie. Oprócz 
czekolady i/lub kawy wyczujesz 
w nim nuty prażenia i palenia, 
nierzadko też aromat ciemnych 
owoców, lukrecję, wanilię... i wy-
soką zawartość alkoholu.

Wakacyjne orzeźwienie
Odświeżoną wersję tradycyj-
nych niemieckich piw pszenicz-
nych znajdziesz w stylach Ame-
rican Weizen i American Wheat; 
są lekkie ale jednocześnie dość 
pełne i „okrągłe”, zwykle moc-
niej wysycone (czyli bardziej 

gazowane), z wyraźnymi cytru-
sowymi lub tropikalnymi aro-
matami i tym samym bardzo 
orzeźwiające, idealne na lato.

A jeśli już mowa o orzeźwie-
niu: jest kilka stylów, które w tej 
kategorii nie mają sobie rów-
nych i można w nich naprawdę 
przebierać – zależnie od smako-
wych preferencji. Patriotycznie 
wymienię tu najpierw piwo gro-
dziskie, czyli swojskiego „gro-
dzisza”, który jest stylem wywo-
dzącym się z Wielkopolski. Ni-
ska zawartość alkoholu, wysokie 
wysycenie i lekko dymny aromat 
czynią go niezastąpionym napo-
jem gaszącym pragnienie.

Świetne na tym polu jest 
również gose, wyraźnie kwaśne 
i słone, wyśnione piwo ratun-
kowe „dnia następnego”. A w 
kwaśnych klimatach możemy iść 
jeszcze dalej, bo – zwłaszcza la-
tem – aż roi się na kranach od 
piw w stylu sour, popularnie na-
zywanych kwasami. Oprócz doj-
mującej, czasem aż wykręcają-
cej kwaśności, często znajdziesz 
w nich dodatek owoców, co – po 
przełamaniu pierwszej bariery – 
czyni je naprawdę przyjemnymi 
w konsumpcji.

Wszyscy lubią piwo!
To wszystko to tak naprawdę 
dopiero początek drogi – im 
bardziej będziemy się zagłębiać 
w poszczególne style, tym wię-
cej znajdziemy w nich rozłamów 
i niuansów wynikających z uży-
cia różnych składników w różnej 
formie i innego przeprowadze-
nia niektórych procesów.

Bo oprócz wyżej wymienio-
nych smaków i zapachów, koja-

rzących się jednak jednoznacz-
nie z czymś jadalnym, możemy 
w piwie znaleźć też zdecydowa-
nie bardziej odjechane i zaska-
kujące, takie jak skóra, popiół 
czy palony asfalt... I są tacy, któ-
rzy naprawdę je lubią. Są piwa 
smakujące zdecydowanie bar-
dziej jak wino, są i takie, którym 
najbliżej do whisky.

Nie wierzę więc nikomu, kto 
mówi mi, że piwa nie lubi. To 
znaczy tylko tyle, że jeszcze nie 
spróbował tego właściwego. Je-
śli lubisz eksplorować i odkry-
wać nowe smaki, ta przygoda 
jest dla ciebie. Zabierz tylko 
otwartą głowę i maszeruj do 
najbliższego multitapu!

Katarzyna Maciąg

Polacy i Polki coraz częściej sięgają po piwa z małych, rzemieślniczych browarów. Butelki z tzw „craftami” znaleźć można 
już nie tylko w specjalistycznych sklepach, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Teraz łatwo o nie również w skle-
pach osiedlowych, supermarketach i dyskontach, a zakup bardziej niszowego piwa powoli przestaje być problemem rów-
nież w mniejszych miastach. W tych większych – z Warszawą na mocnej, pierwszej pozycji – mnożą się multitapy, czyli puby 
z licznymi nalewakami, z których leją się rzeki rzemieślniczych piw zarówno polskich jak i zagranicznych, a oferta zmienia 
się nawet codziennie. Skąd wzięła się ta popularność po latach beztroskiego spożywania cienkich eurolagerów? Na czym 
właściwie polega różnica i czy warto w ogóle po crafty sięgać?

PIWO RZEMIEŚLNICZE

Dlaczego

TO
się pije
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KORPOMAMA

Idealny 
Dzień Mamy
W okresie przed „dziecięcym” 
namiętnie oglądałam Comedy 
Central, na którym miałam dwa 
seriale – faworyty: „Teorię wiel-
kiego podrywu” oraz „Pępek 
Świata”. To właśnie w tym dru-
gim był kiedyś odcinek o dniu 
matki... Dopiero w okresie mat-
kowania zrozumiałam, co on 
oznacza. Okazuje się, że w tej 
kwestii istnieją zasadnicze róż-
nice pomiędzy perspektywami 
dziecka i matki.

Z perspektywy dziecka.

O super, super dzisiaj dzień 
mamy muszę zrobić piękną la-
urkę. Tata dawaj te kartki z dru-
karki, farby, kredki, klej i malu-
jemy. O laurka gotowa! Mamo, 
mamo dzisiaj Twoje święto zo-
bacz, jaką piękną laurkę Ci zro-
biłam. Dasz mi czekoladę? (Wia-
domo: dzieci stają się bezin-
teresowne tak w granicach 
trzydziestki. Gdy już mają swoje 

dzieci i wiedzą, co to znaczy trud 
rodzicielstwa. Ale tak do trzy-
dziestki zawsze oczekują rekom-
pensaty za swój prezent). Tak 
więc za ten prezent mama musi 
dać coś słodkiego, przygotować 
pyszny posiłek i wielbić dziecko 
cały dzień. A ono rozmyśla, jaką 
ma wspaniałą mamę, bo zawsze 
się o nie troszczy, daje pyszne je-
dzenie i pozwala na wiele. Szcze-
gólnie jak jest jakieś święto.

Hmm…? Czy to aby nie po-
winno być odwrotnie? Wyob-
raźmy więc sobie idealny Dzień 
Mamy

z perspektywy mamy.

W tym dniu mama ma wolne 
(oczywiście to wolne nie idzie 
z puli urlopowej – to taki dzień 
bonusowy). Jak już mama otwo-
rzy oczy zbudzona porannym 
słońcem (tak około godz. 10), 
rozgląda się i nasłuchuje – a wo-
kół jest cicho i ubrania wszyst-
kie poukładane, pranie wysu-
szone i schowane do szafy. Idzie 
więc do kuchni. A tam blaty lśnią 
niczym tafla jeziora, na stole 
czeka pyszne śniadanie i laurka 
od dzieci i męża, a w wazonie 
uśmiechają się świeże kwiaty.

Mama zjada śniadanie, leni-
wie wyciąga się na kanapie z ga-
zetą w ręku i – w ciszy i spokoju 
– delektuje się ciepłą kawą. Po 
śniadaniu wybiera się na spa-
cer, gdzie w swoim tempie (!) 
przechadza się i ogląda kwiaty. 
W końcu siada na trawie. Kie-
ruje twarz do nieba i korzysta 
z pięknego majowego słońca 
w ciszy i spokoju. Następnie 
idzie na lody i zamawia swoje 
ulubione – tyle porcji, na ile ma 
ochotę i nikt jej nie wylicza, że 
ma więcej. I nikt nie każe jej „do-
lizać” swoich, i nikt nie chce się 
zmienić, bo „twoje są ładniejsze, 
łeeee…”.

Wraca do domu, zjada ciepły 
obiad i z przyjemnością czyta 
ulubioną książkę. Po długiej, go-
rącej kąpieli, pachnącej ulubio-
nym płynem, siada z kieliszkiem 
wina na balkonie i rozkoszuje 
się zapachem bzów. Wieczorem 
otula się w swój ulubiony koc 
i śpi nieprzerwanym snem do 
rana. A rano dzieciaki budzą ją 
uściskami i buziakami.

Cóż, to byłby chyba jednak 
„zbyt” idealny Dzień Mamy...

Dorota #MamaPolki

KORPOTATA

Co jest 
ważniejsze?
Kiedy dowiedziałem się, że zo-
stanę tatą, wiedziałem, że będę 
nim na pełen etat. Trochę jak 
w przypadku znamiennych ha-
seł umieszczanych swego czasu 
przez właścicieli BMW na ram-
kach tablic rejestracyjnych: 
„Albo grubo, albo wcale”. Czyli 
żadne półśrodki, tata na week-
endy, tylko do wydurniania się, 
czy takie tam. Od początku bra-
łem udział we wszystkim, co 
wiązało się z opieką nad naszym 
synem. Pieluchy, kąpanie, kar-
mienie, usypianie, nocne wsta-
wanie, kolki, spacery, zabawy, 
ząbkowanie. I to wszystko po-
mimo tego, że kompletnie nie 
znałem się na niemowlakach. 
Bałem się je trzymać w obawie, 
że zrobię im krzywdę lub zaraz 
się rozpłaczą bez powodu, a ja 
nie będę potrafił ich uciszyć.

Ale kiedy od razu po po-
rodzie dostałem na ręce swo-
jego syna oraz butelkę mleka, 
żeby go nakarmić, wiedziałem, 
że nie mam wyjścia i... jakoś po-
szło. Idzie tak już „jakoś” od czte-
rech lat, a ja cieszę się coraz bar-
dziej z mojej rodzicielskiej roli. 
Złapałem się ostatnio nawet na 
tym, że ojcostwu podporządko-
wałem nie tylko rytm każdego 
dnia, ale i prowadzonego życia. 
Kilka miesięcy temu odrzuci-
łem kilka ofert pracy w Warsza-

wie, bo nie wyobrażałem sobie, 
jak mógłbym zostawić mojego 
syna (i żonę oczywiście) na cały 
tydzień i wpadać do nich na 
dwa dni w tygodniu, czyli zale-
dwie osiem dni w miesiącu. Co 
daje tylko trochę ponad sto dni 
w roku. A co z pozostałymi około 
250 dniami?

Po tych czterech latach za-
uważam, że nie tylko zawodowo 
z czegoś zrezygnowałem, ale 
również i towarzysko. Piątkowy 
wieczór, kiedy położymy Jaśka 
spać, spędzam z książką lub 
Netflixem i lampką wina, a nie na 
spotkaniach ze znajomymi. To-
warzysko zdziczałem już do tego 
stopnia, że trudno mi już nawet 
pojąć, że w piątkowe lub sobot-
nie wieczory ludzie potrafią sie-
dzieć w knajpach.

Za każdym razem, gdy uda-
wało się nam załatwić opie-
kunkę i wyjść w jakiś piątkowy 
wieczór „na miasto” byliśmy 
w szoku: ulice i lokale znajdu-
jące się poza naszym podmiej-
skim osiedlem tętnią życiem. 
I to pomimo tego, że na ze-
garach wybiła już godzina 21! 
Pierwsza myśl, jaka nas dopa-
dała to: czy ci ludzie nie mają 
dzieci? Nie będą musieli rano 
wstać, żeby zrobić im śniada-
nie lub po prostu je ogarnąć? 
Jak to tak? Szybko jednak karci-
liśmy się za taką myśl, bo docie-
rało do nas, że jednak jesteśmy 
już lekko wypaczeni jeśli chodzi 
o nocne życie. My, którzy, kiedy 
byliśmy bezdzietni, lubowali-
śmy się w spędzaniu weeken-
dowych wieczorów w knajpach.

W takich sytuacjach przycho-
dzi zwątpienie: może jednak nie 
jesteśmy dobrze ogarniętymi ro-
dzicami, skoro jedno dziecko po-
chłania nas aż tak bardzo. Tym 
bardziej, że podczas tego od-
świętnego, wieczornego wyjścia 
„do ludzi” spotykamy znajomych, 
którzy mają dwójkę lub trójkę 
dzieci i mówią, że bawią się w tym 
pubie co tydzień. Jak to tak?

Na szczęście udało nam się 
kilka razy oddać pierworodnego 
dziadkom i zrobić sobie wolny 
od rodzicielstwa weekend. 
Z tym, że już w sobotę popołu-
dniu było nam brak naszej po-
ciechy i zastanawialiśmy się, co 
on tam porabia u babci. A w nie-
dzielę rano zrywaliśmy się bla-
dym świtem, żeby popędzić do 
niego i spędzić wspólnie cho-
ciaż kawałek tego kończącego 
się weekendu...

I to nie jest też tak, że zawsze 
jest słodka sielanka. Zdarzają się 
przecież zimowe soboty, które 
spędzamy niemal całe na zaba-
wie, a wtedy około godziny 18 
zaczyna bujać mi się w głowie 
kawałek Pezeta

„(…) Boże, zjarałbym 
szluga i napił się wódki”.
W końcu jest weekend, prawda? 
Na szczęście ta chętka szybko 
mija, bo zaraz włączamy sobie 
„Muchę w mucholocie”, zaczy-
namy tańce hulańce i po prostu 
cieszymy się swoim towarzy-
stwem. A to jest dla mnie, mimo 
wszystko, najważniejsze!

Piotr Krupa
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Cykl B2Run powstał w Niem-
czech. Pomysłodawcy dostrze-
gli, że sukcesy w sporcie i bizne-
sie opierają się na podobnych 
wartościach. Jednak zawsze 
w centrum sukcesu stoi czło-
wiek lub zespół ludzi. To właś-
nie ludzki potencjał jest naj-
cenniejszy i należy o niego 
dbać. Autorska formuła B2Run 
daje pracodawcom możliwość 
działań w ramach employer 
branding, czyli budowania wi-

zerunku firmy przyjaznej pra-
cownikom. 

– W innych krajach, szczegól-
nie w Niemczech, gdzie naro-
dziła się marka B2Run, stawiamy 
na work-life balance, czyli zna-
lezienie równowagi między ży-
ciem zawodowym i prywatnym. 
Pracodawcy wspierają rozwój 
swoich pracowników również 
na płaszczyźnie pozazawodo-
wej. Uczestnictwo w imprezie 
to sposób na docenienie hobby 

pracowników, danie mu moż-
liwości miłego spędzenia 
czasu i promowanie zdro-
wego trybu życia – dodaje 
Lars Gerling.

Formuła B2Run jest nowa-
torska i prosta. Pracownicy 
firmy spotykają się w dniu 
roboczym aby w drużynie 
pokonać dystans ok 5-6 ki-
lometrów. Drużyna ma do-
wolną liczebność i złożona 
jest z osób, które na co dzień 

pracują ze sobą. Meta biegu 
znajduje się w wyjątkowym 
miejscu – na lokalnym obiek-
cie sportowym, który jest wi-
zytówką miasta – gospodarza 
biegu. To niepowtarzalna oka-
zja, aby uczestnicy doświadczyli 
emocji, które towarzyszą profe-
sjonalnym sportowcom. Po za-
wodach jest czas na integrację 
z koleżankami i kolegami oraz 
na networking.

– Nasz event stawia na bu-
dowanie więzi. Dobra relacja to 
podstawa podmiotowego trak-
towania pracownika przez pra-
codawcę i to właśnie przestrzeń 
do działań w tym obszarze wy-

różnia B2Run na tle innych tego 
typu imprez – wyjaśnia Marcin 
Herra z EVolutio, firmy wprowa-
dzającej B2Run do Polski.

W B2Run liczy się nie zacięta 
rywalizacja sportowa, a do-
bra zabawa i wspólna aktyw-
ność fizyczna. Zaproponowany 
dystans przebiec może każdy. 
Dla jednych samo ukończenie 
biegu będzie sporym wyzwa-
niem, dla innych będzie nim po-
prawienie życiowego czasu. Po-
nadto organizatorzy przewi-
dują wiele klasyfikacji zarówno 
klasycznych (np. najszybszy 
bank, firma konsultingowa), jak 
i dodatkowych, o bardziej żar-
tobliwym charakterze.

Ambasadorkami cy-
klu są srebrne medalistki 
Halowych Mistrzostw 
Świata – Patrycja Wycisz-
kiewicz, Małgorzata Ho-
łub, Justyna Święty i Iga 
Baumgart.

Imprezy z cyklu B2Run 
odbędą się w Gdańsku, 
Warszawie, Rzeszowie 
i Gliwicach. „Głos Mor-
doru” z przyjemnością ob-
jął patronatem ten pro-
jekt.

Więcej informacji o wyda‑
rzeniu znajdziecie na stronie 

www.B2Run.pl

B2Run
wbiega 
do Polski
Do Polski wkracza B2Run – międzynarodowy projekt odpowiadający na nowy światowy 
trend: employer branding. To sposób na budowanie więzi i forma docenienia pracowni-
ków. „Widzimy w Polsce bardzo duży potencjał” – mówi Lars Gerling, dyrektor zarządza-
jący B2Run w Niemczech, odpowiedzialny za rozwój marki B2Run na świecie.

Klasyka przy drinku
lub na smartfonie?
Koncerty muzyki klasycz-
nej w przestrzeni komercyj-
nej i to jeszcze przy lampce 
prossecco? To zjawisko, któ-
rego w Polsce jeszcze nie 
było. Nie było również apli-
kacji ONSTAGE, której dzia-
łanie zaprezentowano po 
raz pierwszy jesienią 2017 r. 
w Filharmonii Narodowej 
w Warszawie.

To bezprecedensowe rozwią-
zanie na smartfony jest prze-
znaczone do wykorzystywania 
podczas koncertów, spektakli, 
itp. Dzięki tej aplikacji zarówno 
doświadczeni koneserzy wy-
stępów scenicznych jak i osoby 
nie fascynujące się na co dzień 
tą dziedziną kultury, mają oka-
zję przyjrzeć się grze artystów 
niemal w tak dużym zbliżeniu, 
jakie uzyskujemy dzięki mikro-
skopowi. Melomani mogą anali-
zować ruchy i mimikę dyrygenta 
lub śledzić z bliska wirtuozerię 
solistów.

Specjalny system kamer za-
instalowanych na scenie w po-

łączeniu z telefonem komórko-
wym umożliwia odbiorcom 
koncertu zajrzenie wprost do 
wnętrza „organizmu” orkie-
stry. Dla wytrawnych meloma-
nów jest to szansa na niemoż-
liwy wcześniej – bardzo bliski 
i działający na wszystkie zmy-
sły – kontakt z ukochaną mu-

zyką graną na żywo. Natomiast 
dla cyfrowych wyjadaczy może 
to być nowa, wirtualna wyprawa 
w świat jak najbardziej realnej 
i żywej muzyki.

ONSTAGE może także opro-
wadzić odbiorców po danej 
sali koncertowej czy teatralnej 
i zapoznać ich w przystępny 

sposób z tajnikami prezento-
wanego repertuaru oraz umoż-
liwia niezobowiązującą wy-
mianę opinii z innymi uczest-
nikami (chat na żywo). Pozwala 
nawet na kontakt z samymi ar-
tystami.

Twórcą tej aplikacji – pierw-
szej tego typu na świecie – jest 
Julian Cochran Foundation, 
młoda organizacja, której celem 
jest zmiana sposobu recepcji 
muzyki klasycznej dzięki wyko-
rzystaniu innowacyjnych tech-
nologii.

Warszawska Hala Koszyki 
zaprosiła Julian Cochran 
Foundation do realizacji 
wspólnego projektu 
„Klasyka na Koszykach”.

Hala Koszyki to atrakcyjne 
miejsce spotkań i jeden z naj-
popularniejszych ogólnodo-
stępnych obiektów w War-
szawie. Po gruntownej rewi-
talizacji ponad stuletnia hala 
wróciła na mapę najciekaw-
szych miejsc stolicy. Teraz tętni 
życiem i cieszy się niesłabnącą 
popularnością. Jedną z atrak-
cji, które oferuje, są – odbywa-
jące się tu w każdą niedzielę 
– bezpłatne recitale fortepia-
nowe, podczas których można 
usłyszeć najpiękniejsze kla-
syczne utwory w wykonaniu 
profesjonalnych artystów .

Więcej informacji: www.koszyki.comfot. Michał Ozdoba / Julian Cochran Foundation

http://www.glosmordoru.pl
http://www.B2Run.pl
http://www.koszyki.com
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Najciekawsze wiosenne 
festiwale w Polsce

Jeśli chcesz nabrać zaprawy 
przed letnim szaleństwem, pro-
ponujemy ci festiwalowy roz-
kład jazdy „Wiosna 2018”. Dla 
każdego coś dobrego!

Krakowski 
Festiwal Filmowy

27 maja – 3 czerwca

Rozpoczynamy od lżejszych, 
acz naprawdę magicznych kli-
matów. 27 maja startuje 58. 
Krakowski Festiwal Filmowy. 
Jest to propozycja skierowana 
głównie do miłośników sztuki 
filmowej, ale nie tylko, bo „nie-
dzielny kinoman” również znaj-
dzie tu coś tu siebie.

KFF to jedna z najstarszych 
imprez na Starym Kontynen-
cie poświęconych filmom do-
kumentalnym, animowanym 
oraz krótkim fabułom. Stałymi 
punktami festiwalu są cztery 
równorzędne konkursy: doku-
mentalny, krótkometrażowy, 
polski oraz DocFilmMusic (do-
kumentów muzycznych). Pod-
czas ośmiu dni KFF widzowie 
mają okazję obejrzeć około 250 
filmów z Polski i z całego świata. 
Pokazy odbywają się w sekcjach 
konkursowych oraz specjal-
nych. Festiwalowi towarzyszą 
wystawy, koncerty, pokazy ple-
nerowe oraz spotkania z twór-
cami.

Co roku KFF odwiedza około 
700 polskich i międzynarodo-
wych gości: reżyserów, produ-
centów, programatorów festi-
wali oraz liczna krakowska pub-
liczność. Co istotne, impreza nie 
upływa w atmosferze przepychu 
i wielkiego szumu medialnego. 
Organizatorzy przede wszystkim 
stawiają na klimat – przyjemny, 
odświętny, wręcz magiczny. 
Pokazy nie odbywają się więc 
w multipleksach, a w urokliwych 
miejscówkach Starego Miasta. 
Cena minimalna wstępu na je-
den pokaz to 7 zł, natomiast kar-
net na wszystkie wydarzenia fe-
stiwalu można kupić już za 160 zł. 
www.krakowfilmfestival.pl

Polsat SuperHit Festiwal

25-27 maja 
Sopot

Mówiąc: festiwal, myślimy:  mu-
zyczny. Fanom polskiej muzyki 
popularnej polecamy na po-
czątek Polsat SuperHit Festiwal 
w Operze Leśnej w Sopocie. Im-
preza odbywa się między 25 a 27 
maja i można na niej spotkać ar-
tystów, którzy w ostatnim roku 
nagrali najlepiej sprzedające się 
płyty lub najczęściej słuchane 
utwory. Podczas pierwszych 
dwóch dni na kultowej scenie 
wystąpią m.in.: Sławomir, Ania 
Dąbrowska, Cleo, Organek, Kor-
tez, Doda, Artur Andrus, Michał 
Szpak, Natalia Nykiel, Maryla Ro-
dowicz, Boys, Popek, Kali, Kayah, 
C-bool, Gromee, Sound’n’Grace 
feat. Filip Lato, Lanberry, Anna 
Wyszkoni, Natalia Szroeder, Ewa 
Farna, Loka, Margaret i Michał Ba-
jor. Ostatni dzień to noc kabare-
towa, na której zaprezentuje się 
śmietanka polskiego kabaretu. 
Bilety od 70 do 800 zł. www.pol-
satsuperhitfestiwal.pl/

Orange 
Warsaw Festival

1-2 czerwca

Światowe brzmienie zagości 
pierwszego i drugiego czerwca 
na warszawskim Służewcu pod-
czas Orange Warsaw Festi-
val. W tym roku zagrają: Sam 
Smith, LCD Soundsystem, Flo-
rence + The Machine, Dua Lipa, 
Tyler, The Creator, Rasmenta-
lism, Ralph Kaminski oraz Taco 
Hemingway. Bilety od 114 zł do 
899 zł. Istnieje też opcja zakupu 
połączonego karnetu na cały 
Orange Warsaw Festival 2018 
i Open'er Festival 2018 (który 
odbędzie się między 4 a 7 lipca 
w Gdyni). https://orangewar-
sawfestival.pl/pl

Cuprum Hits Festival 2

26 maja 
 Lublin

Dla fanów muzyki dance, 
a przede wszystkim „klimatów 
najntisowych” interesującą opcją 
będzie Cuprum Hits Festival 2 

w Lubinie. Dokładnie 26 maja 
na miejskim stadionie wystąpią 
gwiazdy muzyki lat 90. W tym 
roku będą to: Fun Factory, Real 
McCoy, Loona, Nana, Rednex,  
Dj Dune, Captain Jack oraz Papa 
D. Bilety od 69 zł do 249 zł. http://
cuprumhitsfestival.pl/

Masscode Plener Festival

15-16 czerwca 
Kielce

Wielbiciele szeroko pojmowanej 
alternatywy zadowolą się z pew-
nością Masscode Plener Festival 
na terenie Kieleckiego Centrum 
Biznesu. Impreza trwa od 15 do 
16 czerwca i oferuje dwa koncer-
towe dni aż na „trzech pasmach”: 
Scenie Głównej, Scenie Hip-Hop 
i Scenie Elektronicznej. Na głów-
nej zagrają – Kult, Kortez, Da-
ria Zawiałow, Snowman, Ania 
Dąbrowska, Lao Che, Voo Voo, 
Fisz Tworzywo; na hip-hopowej: 
Kękę, Białas x Lanek, Jarecki, Be-
does, Małpa, Solar; a na elektro-
nicznej: Bass Astral x Igo, Skinny, 
4xDJs, KAMP! i Letko. Cena bi-

letu za jeden dzień festiwalowy 
wynosi 89 zł, na dwa dni – 159 zł. 
www.facebook.com/masscode-
festival

Tauron Life Festiwal

14-16 czerwca 
Oświęcim

Osobom, którym sama mu-
zyka nie wystarcza, polecamy  
niezwykłą inicjatywę z Oświę-
cimia. Tam, między 14 a 16 czerwca, 
odbywa się bowiem Tauron Life 
Festiwal. Ideą przyświecającą tej 
imprezie jest budowanie pokojo-
wych relacji ponad granicami kul-
turowymi i państwowymi oraz 
walka z rasizmem i antysemity-
zmem, a narzędziem do tego celu 
– sztuka w jej różnorodnych for-
mach: od muzyki, poprzez teatr 
i kino, po grafikę. Jednak głów-
nymi atrakcjami są tu niewątpli-
wie koncerty.

Przez ostatnich siedem lat TLFO 
gościł takich artystów jak: Scor-
pions, Elton John, Eric Clapton, So-
undgarden, Sting czy James Blunt. 
Ponadto odbywają się tu koncerty 

muzyki klasycznej, przedstawie-
nia teatralne, wystawy prac gra-
ficznych, pokazy filmowe, a także 
wydarzenia sportowe i eduka-
cyjne. Wszystko w atmosferze ro-
dzinnego pikniku, powszechnego 
pacyfizmu i kulturalnej zabawy, 
która też uczy. Bilety od stu do ty-
siąca złotych. http://lifefestival.pl/

Malta Festival

15-24 czerwca 
Poznań

Miłośnikom nowoczesnych sztuk 
wizualnych polecamy Malta Fe-
stival w Poznaniu, który odbywa 
się między 15 a 24 czerwca. Im-
preza jest organizowana cyklicz-
nie od 1991 roku i jest zaliczana 
do największych wydarzeń ar-
tystycznych Europy Środkowo-
-Wschodniej. Początkowo festi-
wal miał na celu pokazanie wy-
bitnych zjawisk nowoczesnego 
teatru. Dziś, choć Malta nadal 
bazuje na widowiskach scenicz-
nych, program został poszerzony 
o inne sztuki wizualne, m.in. o ta-
niec, muzykę czy performance. 
Oprócz występów światowej 
klasy artystów, festiwal obfituje 
w interesujące spotkania, dysku-
sje i panele – wszystko to ułożone 
zgodnie z artystyczną koncepcją.

Wydarzenia na Malcie umiej-
scowione są w klimatycznych, 
miejskich przestrzeniach, a wstęp 
na większość z nich jest bez-
płatny. Zgodnie z zapowiedzią or-
ganizatorów „(…) Malta Festival 
Poznań podporządkowana jest 
dynamice skoku. Zgodnie z te-
matem przewodnim tegorocznej 
edycji – Idiomem „Skok w wiarę” 
zastanawiamy się nad możliwymi 
wariantami tej postawy – ryzy-
kownym skokiem zarówno w za-
chwyt, piękno, jak i fanatyzm. Py-
tamy o to, jak różne przekonania 
i aksjologie mogą wchodzić ze 
sobą w dyskusję, gdzie przebie-
gają linie podziału, a gdzie poro-
zumienia”. http://malta-festival.
pl/pl

Anna Maria Terlikowska

Do sezonu wakacyjnego pozostały jeszcze dwa miesiące, co jednak nie oznacza, że ten wiosenny „czas oczekiwania” mu-
simy wypełnić samą pracą. W najbliższych tygodniach mamy do wyboru całą moc atrakcji, a wszystko w Polsce, wszystko 
w niedużej odległości od naszych ukochanych mordorów.

http://www.glosmordoru.pl
http://www.krakowfilmfestival.pl
http://www.pol-satsuperhitfestiwal.pl/
http://www.pol-satsuperhitfestiwal.pl/
http://www.pol-satsuperhitfestiwal.pl/
https://orangewar-sawfestival.pl/pl
https://orangewar-sawfestival.pl/pl
https://orangewar-sawfestival.pl/pl
http://cuprumhitsfestival.pl/
http://cuprumhitsfestival.pl/
http://www.facebook.com/masscode-festivalTauron
http://www.facebook.com/masscode-festivalTauron
http://www.facebook.com/masscode-festivalTauron
http://lifefestival.pl/
http://malta-festival
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Holenderski psycholog spo-
łeczny Geert Hofstede jest 
znany ze swoich prac związa-
nych z zależnościami między 
kulturą organizacyjną a naro-
dową. Uczony przeprowadził 
badania wśród przeszło stu ty-
sięcy pracowników IBM w po-
nad 40 krajach. Jednym z rezul-
tatów było przyjęcie współ-
czynnika „dystansu władzy” 
i jego poziomu w badanych kul-
turach. Dystans władzy (Power 
Distance Index) to sposób po-
dejścia do hierarchii w różnych 
kulturach – czyli, w uproszcze-
niu, stopień tolerancji jednostek 
podwładnych na „panoszenie 
się” kogoś, kto jest u władzy.
W poniższych przykładach po-
służę się wnioskami ze wspo-
mnianych badań w kontekście 
komunikacji w biznesie.

Procesowanie zmian 
z naszym rosyjskim 
partnerem jest nie lada 
wyzwaniem. Potrzebna jest 
obszerna dokumentacja, 
długie negocjacje i decyzje 
na wielu szczeblach.
Biznesowe rozmowy w Rosji są 
zwykle bardzo formalne. Można 
powiedzieć, że na polskie wa-
runki, dość sztywne. Rosjanom 
nieobce są długie procedury czy 
dojrzewanie do rozwiązań przy 
zachowaniu stoickiej powagi. 
Trzeba pamiętać, że Rosjanie to 
jeden z najbardziej hierarchicz-
nych narodów świata (w skali 
Hofstedego osiągają 93/100 
punktów).

Balans władzy widoczny jest 
w tym, kto ze sobą rozmawia 
i jaką taktykę stosuje w nego-

cjacjach. Cierpliwość może grać 
tutaj kluczową rolę i często wy-
stawiana jest na próbę. Rosja-
nie zwykli są niby przypadkiem 
spóźniać się lub odwoływać 
ważne spotkanie, przy tym nie 
przepraszając. Być może w ten 
sposób sprawdzają jak bardzo 
innym zależy na współpracy. 
Tylko wytrwałość w dążeniu do 
porozumienia może cudem za-
mienić „niet” w „kanieszna”.

Co robić:
 Przed rozpoczęciem pertrak-

tacji poznaj hierarchię (star-
szeństwo) i protokół.

 Pamiętaj, żeby mieć przy so-
bie niebieski i czarny długopis 
oraz cztery kopie każdego do-
kumentu z niebieskim i czar-
nym stemplem (każda strona 
musi być podpisana).

  Nie sil się na „icebreakery” – 
lepiej popisz się znajomoś-
cią historii Rosji i okaż drugiej 
stronie szacunek do dziedzi-
ctwa narodowego.

  Przygotuj wizytówki z rosyj-
skim tłumaczeniem po jednej 
stronie.

  Pamiętaj, że dla Rosjan liczą 
się szybki efekt i szybki zysk – 
dalekosiężne plany wylądują 
na Kamczatce.

 Nastaw się na długie negocja-
cje i konfrontacyjne podejście 
do argumentów. Zbierz w so-
bie wszelką cierpliwość i wy-
trwaj – na pewno się uda!

Podczas ważnych spotkań 
z holenderskim partnerem 
nie jest dla mnie jasne, 
kto ma decydujący głos. 
Osoby, które nie miały 
wcześniej styczności ze 
sprawą, wtrącają się i chcą 
decydować w kluczowych 
kwestiach.
W Holendrach jest mocno za-
korzeniona wolność w podej-
mowaniu decyzji, więc próby 
narzucania zasad bez wcze-
śniejszego uzgodnienia ze 
wszystkimi interesariuszami, 
spełzną na niczym. Mój szef kie-
dyś powiedział, że zwieńcze-

niem dobrego spotkania po-
winna być przynajmniej jedna 
decyzja. Z Holendrami właśnie 
zaczynamy od decyzji, która na-
biera formy w trakcie dyskusji.

Warunki pracy z nimi są czę-
sto elastyczne i opierają się 
na założeniu, że dobra robota 
może być wykonana gdziekol-
wiek i jakkolwiek. Tyle, że nie kie-
dykolwiek – bo Holendrzy nie-
chętnie pracują w weekendy 
lub w święta. Żaden szef tego 
nie zmieni. Czas poza pracą to 
ich prywatny czas i spędzają go 
z dala od biura.

Holendrzy są jednym z naj-
bardziej egalitarnych narodów 
– uzyskują jedynie 38/100 punk-
tów w skali dystansu władzy 
Hofstedego.

Co robić:
 Nie rozmawiaj w pracy o spra-

wach osobistych lub o świato-
poglądzie.

 Unikaj owijania w bawełnę – 
czytelny i bezpośredni prze-
kaz jest w porządku.

 Nie spóźniaj się – niepunktu-
alność może zakłócić skrzęt-
nie ułożony plan dnia Holen-
dra.

 Wyglądaj skromnie i schlud-
nie (jak wszyscy: nie wyróż-
niaj się z tłumu).

 Uważaj na pułapkę: pomimo 
egalitarnej współpracy, zwra-
caj się do partnerów używając 
tytułów (przejście na „ty” na-
stępuje za obopólną zgodą).

  Pozwól każdemu wypowie-
dzieć się na dyskutowany te-
mat.

  Staraj się nie brać krytyki 
osobiście – Holendrzy słyną 
z bezpośredniego podejścia.

  Podziękuj w formie pisem-
nej – Holendrzy lubią kartki 
okolicznościowe, więc pew-
nie zabłysną im oczy na wi-
dok podesłanej karteczki 
z podziękowaniami za udaną 
współpracę.

Na koniec wspomnę, że Polska 
w skali dystansu władzy Hof-
stedego osiąga poziom 68/100 
punktów. Czyli wciskamy się 
pomiędzy holenderski egalita-
ryzm a rosyjską hierarchiczność. 
Czy według Was tak jest faktycz-
nie?

Co Was gryzie?
Napiszcie, jeśli jest jakiś obszar 
komunikacji międzykulturo-
wej, który „gryzie Was w język”. 
Chętnie pomogę rozprawić się 
z problemem. Piszcie na adres: 
redakcja@glosmordoru.pl.

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

I kto tu rządzi?
Dzisiaj przeciągamy na pulpit Rosję i Holandię. Spojrzymy polskim okiem, do jakiego 
stopnia przedstawiciele wymienionych nacji akceptują autorytaryzm i jakie może mieć 
to przełożenie na biznes. Innymi słowy, sprawdzimy kto rządzi i jaki stosunek do tego 
mają pozostali.

http://www.glosmordoru.pl
mailto:redakcja@glosmordoru.pl
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Godzina 17.15, skrzyżowa-
nie Wołoskiej i Domaniew-
skiej. Z podziemnych garaży 
powoli zaczynają wypełzać 
czarne, granatowe i szare 
służbowe samochody. Ta-
śmowo. Jeden za drugim. 
Nuda, prawda? A gdyby 
tak trochę ożywić ten wi-
dok i sprawić sobie klasyka, 
nie wydając na to majątku? 
Uwierzcie mi: da się.

Czym jest klasyczny samochód? 
Dla większości to ociekający 
chromem zabytkowy krążow-
nik, którego remont kosztował 
właściciela utratę żony, domu, 
majątku i… jeszcze zabrakło. 
Prawda jest jednak dużo bardziej 
prozaiczna. Klasykiem można 
nazwać nawet auto z końca lat 
dziewięćdziesiątych. Serio. Dla 
przeciętnego człowieka dwu-
dziestoletni samochód to zwy-
czajne, zniszczone życiem i do 
bólu przeciętne auto klasy śred-
niej. Bez polotu, bez szału, za 
to znaczące teren wyciekają-
cymi płynami i „lubiące” stanąć 
na środku skrzyżowania bez po-
wodu. Ile jest warte? Pięć, dzie-
sięć, góra piętnaście tysięcy zło-
tych. Ale… taki dwudziestoletni 
staruszek za trochę więcej niż 

dychę może też robić na ulicy 
dużo większe wrażenie niż pach-
nące nowością auto z salonu. Dla 
wielu z was jazda takim samo-
chodem będzie też miłą podróżą 
do czasów dzieciństwa, kiedy 
przez boczną szybę obserwowa-
liście świat z tylnej kanapy.

Wady? Są, i to jest ich sporo. 
Często takie auto nie ma klima-
tyzacji, więc już w tym momen-
cie wielu z was przestanie czytać 
ten tekst. Niestety – w latach 90. 
to był luksus a według wielu na-
wet fanaberia. Co bardziej wy-
trwali muszą wiedzieć, że auta te 
są często wolniejsze od współ-
czesnych, gorzej się prowadzą 
i spalają więcej paliwa. Niektóre 

nie nadają się do jazdy zimą, bo 
„nie lubią” drogowej soli i rdze-
wieją na potęgę.

Posiadanie klasyka to rów-
nież zmiana samego podej-
ścia do samochodu. Czasami to 
prawdziwa podróż w czasy, kiedy 
nie było komputerów, a dia-
gnoza usterki rzeczywiście po-
legała na otwarciu maski i ubru-
dzeniu się smarem po same łok-
cie. Starego auta trzeba słuchać, 
oglądać je, często sprawdzać jak 
się miewa. To nie jest bezobsłu-
gowy bezduszny komputer. To 
leciwy organizm, któremu na-
leży się szacunek i opieka. Wtedy, 
w dobrym zdrowiu, zawstydzi 
niejeden nowy samochód. A je-

żeli już złapiecie bakcyla, to bę-
dzie czysta przyjemność.

No dobra. Co w takim razie 
kupić? Już za kilka tysięcy do-
staniecie idealnego Golfa dru-
giej generacji. Śmieszne? Nie-
koniecznie. Idealnie utrzymana 
„dwójka” bez przeróbek robi na-
prawdę wielkie wrażenie. Coś 
bardziej prestiżowego? Proszę 
bardzo. Niezniszczalne Volvo 
940 albo Mercedes 190. Długo 
niedoceniany, ale dzisiaj wraca-
jący do łask. Można pokusić się 
o auta bardziej egzotyczne, ta-
kie jak Hondy i Toyoty z lat 90. Tu-
taj będzie drożej, bo z dostępem 
części do starych „Japończyków” 
zawsze był problem. Dla tych 

najodważniejszych zostaje ka-
pryśna Alfa Romeo. To tylko kilka 
najbardziej oczywistych przykła-
dów. Każdy musi sam zdecydo-
wać czego szuka, co mu się po-
doba i jak bardzo będzie w stanie 
poświęcić się nowej pasji.

Najważniejsze to mierzyć siły 
na zamiary. Zacząć od tańszego 
samochodu i zobaczyć jak wy-
gląda codzienność z klasykiem 
na parkingu. No i dbać. A jeżeli 
wpadniecie po uszy, sprzedać 
(może nawet z niezłym zyskiem) 
i szukać czegoś innego, szyb-
szego, droższego...

Polski rynek klasycznych sa-
mochodów dopiero uczy się 
uczciwości i wychodzi z brutal-

nego średniowiecza. Wciąż jest 
wielu naciągaczy i cwaniaków, 
którzy uważają, że jedną trans-
akcją będą w stanie ustawić się 
na resztę życia. I – niestety – cza-
sami trafiają na napalonego „je-
lenia”. Z drugiej strony ci, którzy 
szukają dla siebie klasycznego 
auta, są coraz bardziej świadomi. 
Na rynku przybywa fachowców 
zajmujących się sprowadza-
niem, handlem i serwisem ta-
kich samochodów oraz doradz-
twem w kwestiach z nimi zwią-
zanych. Wszystko idzie w dobrą 
stronę. Byle nie dać się wpako-
wać na minę.

Pamiętajcie: decydując się na 
klasyka, w wielu przypadkach de-
cydujecie się również na lokatę 
kapitału. Wiele modeli w ciągu 
ostatnich kilku lat podrożało na-
wet o kilkaset procent! Może 
wzrost wartości waszego auta nie 
będzie tak astronomiczny, ale na 
pewno na nim nie stracicie. Ludzi, 
którzy szukają klasyków, jest co-
raz więcej, a samochodów coraz 
mniej i te proporcje będą się na-
dal zmieniać.

Więc jak? Przekonani? W ta-
kim razie do dzieła. W końcu raz 
się żyje!

Kacper Wyrwas
(www.kacperwaucie.com)

Klasykiem do Mordoru
Volvo Saab

http://www.glosmordoru.pl
http://www.kacperwaucie.com
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SZAMA NA ASAPIE

SAŁATKA 
Z GRILLOWANEGO KURCZAKA

Z ARBUZEM, SUSZONYMI POMIDORAMI, RUKOLĄ, 

REDUKCJĄ BALSAMICZNĄ I ORZESZKAMI PINI

CZAS PRZYGOTOWANIA: 20 MINUT

Powrót do korzeni czyli dwa w jednym: szybko i pysznie! Tradycyjnie szef kuchni Radisson Blu Sobieski Hotel ma dla nas 
przepis na przysmak. Zapraszamy na fantazyjną sałatkę z kurczaka.

Smacznego!

PRZYGOTOWANIE:

l Pierś kurczaka kroimy w plastry grubo-

ści 1 cm, doprawiamy solą i pieprzem 

(najlepiej dzień wcześniej, aby mięso 

wchłonęło sól), grillujemy.

l Suszone pomidory siekamy lub grubo 

miksujemy razem z bazylią i miętą, 

dodajemy oliwę w której były mary-

nowane, czosnek granulowany, sól 

i pieprz.
l  Arbuz obieramy, kroimy w kawałki 

wielkości kostki lodu i usuwamy pestki 

(tyle, ile się uda).

l Kawałki arbuza i kurczaka układamy na 

talerzu lub półmisku, polewamy salsą 

z suszonych pomidorów i odrobiną 

kremu balsamicznego, posypujemy 

rukolą i orzeszkami.

l Dekorujemy listkami bazylii i mięty...

l i zjadamy, zanim ktoś nas uprzedzi.

Składniki na ok. 10 porcji:

• 10,5 kg piersi kurczaka

• 1 nieduży arbuz

• 50 g suszonych pomidorów 

w oleju

• 10 listków świeżej bazylii 

(bez łodygi)

• 10 listków świeżej mięty 

(bez łodygi)

• 0,5 łyżeczki (ok 3 g)  

czosnku granulowanego

• 20 ml kremu balsamiczne-

go (gotowy w butelce)

• 20 g orzeszków pini (lub 

innych, jeśli wolimy)

• sól i pieprz

Paweł Patejuk – Sous Chef 

Radisson Blu Sobieski Hotel

http://www.glosmordoru.pl
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Nawet temat najbliższej eksplo-
racji nie może być powodem, 
aby przemilczeć jakże satys-
fakcjonujący fakt, że anonso-
wany w poprzednim wydaniu 
„Głosu Mordoru” spacer pod 
hasłem „Nasz własny Dziki Za-
chód” doszedł do skutku. Zja-
wiła się nieliczna, ale szczegól-
nie wdzięczna grupa. Przeszli-
śmy wolskimi ulicami wokół 
terenu Browarów Warszaw-
skich odszukując relikty war-
szawskiego Dzikiego Zachodu. 
Na pożegnanie umówiliśmy się, 
że na Wolę jeszcze wrócimy.

Tymczasem jednak kolejne 
spotkanie przeniesiemy 
w inne miejsce i klimat.

To okolice Traktu Królewskiego. 
Ulice, które go tworzą, nie wy-

magają specjalnej prezentacji. 
Zbyt wielu ludzi ma tam swoje 
ulubione miejsca.

Ale co kryje się za ciągiem 
kamienic? Czy jak ktoś wyjdzie 

z Traktu Królewskiego tylnym 
wyjściem, to trafi na taki sam ze-
staw atrakcji jak od frontu?

Sprawdzimy to na space-
rze w sobotę 19 maja. Zapra-

szam o godz. 11 pod bramę 
Uniwersytetu na Krakowskim 
Przedmieściu. Przejdziemy od-
cinkiem Skarpy Warszawskiej 
w kierunku Alej Jerozolimskich 

– co zajmie nam około dwie 
godziny. W celu identyfika-
cji będę trzymał planszę z ha-
słem „SKARPA”. Serdecznie za-
praszam.

Na zdjęciu budynek rekto-
ratu czyli Pałac Kazimierzowski 
na terenie UW od strony skarpy.

Wojciech Gwardys

FASCYNUJĄCA WARSZAWA

Trakt
Królewski: 

backstage
Przewodnik Wojciech Gwardys zaprasza czytelników „Głosu Mordoru“ do wspólnego od-
krywania nieznanych historii warszawskich. Drugi spacer w sobotę 19 maja! Udział bez-
płatny.

Tak było na Woli

A taki widok m.in. ukaże nam się na tyłach Traktu Królewskiego

http://www.glosmordoru.pl
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Design Thinking Fest, 
piątek-sobota 24-25 maja, 
Centrum Kreatywności 
[Targowa 56]

Poszukujesz sposobów na usprawnie-
nie swojej pracy, uproszczenie pro-
cesów i zwiększenie satysfakcji z jej 
wykonywania? Jednym z rozwiązań, 
dedykowanych szczególnie branży kre-
atywnej, jest design thinking, którego 
rosnąca popularność doprowadziła do 
powstania festiwalu zrzeszającego spe-
cjalistów z tego zakresu. Dwa dni spot-
kań, wymiany doświadczeń, warszta-
tów i niezwykle cennej nauki.

Vladimir, 
sobota-niedziela 25-26 maja, Teatr 
Druga Strefa [Magazynowa 14A]

„Ma za sobą skomplikowany życiorys 
i służbę w mundurze. Wiadomo, że kie-

dyś miał żonę, ale nie wiadomo co się 
z nią stało. Dla przyjaciół jest dobro-
duszny, dla wrogów – niebezpieczny. 
Vladimir to silny człowiek na trudne 
czasy, gotów pomóc każdemu, kto po-
dziela jego zasady. Bo Vladimir ma za-
sady i wciela je w życie”. Jeden z majo-
wych spektakli Teatru Druga Strefa po-
wstał w oparciu o tekst słoweńskiego 
dramaturga Matjaza Zupančiča z 1997 
roku. W rękach Jana Naturskiego otrzy-
mał współczesną twarz i stał się niejed-
noznacznym komentarzem na pogra-
niczu socjologii i polityki.

TOPS + Better Person, 
sobota 9 czerwca, Cafe Kulturalna 
[Plac Defilad 1]

Agencja Distorted Animals świętuje 
swoje kolejne urodziny, więc w myśl 
zasady „lubimy te piosenki, które już 
znamy”, proponuje nam cofnięcie się 

w czasie i świętowanie urodzin w to-
warzystwie tych samych wykonawców, 
którzy gościli tam przed rokiem. Tym sa-
mym po raz drugi do Cafe Kulturalnej 
przyjadą Kanadyjczycy z TOPS ze swoimi 
skąpanymi w kalifornijskim słońcu gita-
rami, a także rezydujący w Berlinie Adam 
Byczkowski, znany z projektu Better Per-
son. Gotowi na huczne świętowanie?

Rhye, 
poniedziałek 11 czerwca, 
Progresja [Fort Wola 22]

Mike Milosh wraca do Polski z jedyną te-
goroczną wizytą – już bez Robina Hanni-
bala, ale za to z nowym materiałem. Ka-
lifornijczyk zatrzyma się w kultowej Pro-
gresji, żeby zaprezentować kolejny etap 
swojej muzycznej wizji, łączącej sub-
telną elektronikę z żywymi instrumen-
tami i wokalem przywodzącym na myśl 
Sade. Zapowiada się magiczny wieczór.

Gluten Free EXPO Polska, 
piątek-sobota 15-16 czerwca, 
Centrum Targowo-Kongresowe 
[Marsa 56c]

Wydarzenie absolutnie unikalne 
w skali kraju, a zarazem czwarta edycja 
targów w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Centrum Targowo-Kongresowe 
zamieni się w raj zarówno dla zadekla-
rowanych bezglutenowców, jak i tych, 

którzy zagadnieniem dopiero zaczęli 
się interesować. Producenci żywno-
ści, aktywiści, restauratorzy, dietetycy 
– w ich towarzystwie będzie można 
przekonać się, że Polska konsekwen-
tnie staje się krajem przyjaznym oso-
bom żyjącym bez glutenu.

Więcej wydarzeń
w mobilnej aplikacji Going.

oraz na goingapp.pl

wydawca 
redaktor naczelna

Sisi Lohman
wydanie on -line:

www.glosmordoru.pl

wydawca: Auto Fix 
Bartosz Las ‑Opolski

Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

redakcja językowa i łamanie
Tomasz Turek

skład graficzny 
Igor Kałuża

Informacje z gazety „Głos Mordoru” 
są analizowane przez

Press-Service Monitoring Mediów

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

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

napisz  do nas :  redakcja@glosmordoru.pl

WARSZAWA ZA FREE

W maju 
gratis

Więcej darmowych wydarzeń na waw4free

Noc Muzeów
19 maja, cała Warszawa

Tego chyba nie trzeba ni-
komu tłumaczyć, w tę 

noc nie śpimy!

Festiwal Kolorów 
2018

26 maja, Stadion Syrenki

Najbardziej kolorowa 
impreza tego roku!

Juwenalia UKSW 
2018

25 maja, Agrykola

Na Agrykoli zagrają: Enej, 
Strachy Na Lachy, Lao 

Che, Jamal

Warszawski Dzień 
Zwierząt 2018

19 maja, Agrykola

Impreza dla całych rodzin, 
czworo– i dwunożnych.

Juwenalia 
Politechniki 

Warszawskiej 2018
18-19 maja, Stadion Syrenki

Na dwudniowej imprezie 
zagrają m.in.: Wilki, Organek, 

Małpa, Łąki Łan. 
Będzie się działo!

GOING. POLECA KULTURALNIE

Nie tylko muzyka
TOPS

http://www.glosmordoru.pl
http://www.glosmordoru.pl
mailto:redakcja@glosmordoru.pl





