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We wrześniu intensywnie pomagamy Wam
walczyć z miałką atmosferą powakacyjności.
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STRES POURLOPOWY
Jak przejść od stanu błogiego relaksu
do rzeczywistości pracy?
Powrót do pracy po wakacjach to gwałtowny szok dla organizmu. Niektórzy wręcz nie lubią urlopów, bo pierwszego dnia pracy dopada ich
stres, niezadowolenie i zmęczenie równe temu, które odczuwali przed urlopem. Jednak adaptacja do codziennych obowiązków nie musi być
bolesna – pisze Izabela Kielczyk, psycholog biznesu.

Jak zapobiegać stresowi
pourlopowemu?
Badania z zakresu psychologii
pracy dowodzą, że co najmniej
dwutygodniowy urlop w lecie
jest niezbędny, żeby nasz organizm mógł naprawdę wypocząć
i zregenerować siły na kolejne
miesiące pracy. Dwa tygodnie to
minimum, by przyzwyczaił się
do wypoczynku i nowych warunków atmosferycznych w innej sferze klimatycznej.
Pierwsze dni od zakończenia pracy to czas na „wyhamowanie”, czyli na adaptację
i przestawienie naszego organizmu i psychiki z etapu aktywności zawodowej na etap urlopowy. Liczy się nie tylko dłu-

Są osoby, które już na kilka dni
przed końcem urlopu czują ściskanie w żołądku, stają się podirytowane, nerwowe. Nasz organizm daje nam podświadomie
sygnały, że nie chce „wracać do
rzeczywistości”. Myśl o zderzeniu się z codziennymi obowiązkami przytłacza niejednego
z nas w ostatnim dniu urlopu.
Jak więc możemy sobie pomoc?

Praktyczne wskazówki
antystresowe

ilustracja: creativeart / Freepik

Pracując, spinamy nasz organizm, jesteśmy na „wysokich
obrotach”, natomiast podczas
urlopu napięcie schodzi, czujemy się zrelaksowani i odprężeni. Dlatego nagły powrót do
pracy po dwóch czy trzech tygodniach wypoczynku może
okazać się przykrym doświadczeniem.
Nie jest prawdą, że po urlopie od razu z nowymi siłami
przystępujemy do pracy i ochoczo zaczynamy realizować czekające nas zadania. W pierwszych dniach trudno o entuzjazm i zmobilizowanie się do
pracy na wysokich obrotach.
Dlaczego? Ponieważ potrzebujemy czasu na adaptację do rzeczywistości.
Okazuje się, że – choć zjawisko stresu pourlopowego nie
jest opisane w podręcznikach
medycyny – wcześniejszy poziom wydajności i aktywności
zawodowej osiągamy dopiero
po kilku dniach od zakończenia urlopu. Stres pourlopowy
to efekt przejścia od stanu błogiego relaksu do codziennej rutyny. Nerwowość, drażliwość,
kłopoty ze snem, przygnębienie i zmęczenie to objawy pojawiające się po powrocie
z wypoczynku do pracy. Urlop
pozwala nam naładować akumulatory, ale efektywność powraca dopiero po trzech-czterech dniach.

Stres pourlopowy
to efekt przejścia od stanu błogiego relaksu
do codziennej rutyny. Pełna wydajność powróci
po trzech-czterech dniach, ale do tego czasu
czujemy się podle – drażliwość, kłopoty ze snem
i przygnębienie to typowe objawy tej przypadłości.
gość urlopu, ale także sposób,
w jaki go spędzamy. Ważna jest
zmiana dotychczasowego stylu
życia, a także zmiana środowiska. Lepiej nie spędzać urlopu
w domu, bo w domu zawsze
znajdziemy „coś do roboty”
np.: mały remont, odrobienie
zaległości „w papierach”, porządki itd.
Ważne również jest odpowiednie zaplanowanie wypoczynku – nie warto czekać z wyznaczaniem terminu do ostatniej chwili. Trzeba zadać sobie
pytanie kiedy i jak chcemy spędzać urlop, np.: podczas gorącego sierpnia na zatłoczonej
plaży czy wolimy chłodniejszy
czerwiec i żeglowanie na Mazurach? To, jak odpoczywamy i ile
czasu potrzebujemy na efektywny wypoczynek, to kwestia
indywidualnych potrzeb.

Generalna zasada dotycząca
planowania urlopów brzmi:
„Rób to, co lubisz”. Nurkowanie z delfinami, egzotyczna wyspa, ekskluzywny hotel, wakacje pod namiotem – to różne,
ale zarazem równoważne formy
spędzania urlopu. Każdy z nas
odpoczywa inaczej, warto więc
zaplanować wakacje wcześniej,
uwzględniając własne indywidualne potrzeby i zainteresowania.
Są tacy, którzy potrafią doskonale zregenerować siły
w weekend, natomiast inni potrzebują dwóch tygodni. Długość urlopu również jest kwestią indywidualną i zależy od
danego człowieka oraz jego potrzeb. – Latem jeżdżę na szalone
wypady wspinaczkowe, a zimą
na tydzień na narty. To mi daje
niesamowitą energię i zarazem

pozwala odpocząć – mówi jeden z młodych menedżerów.
Czy więc urlop będzie co pół
roku, czy raz na rok, to zależy
tylko od ciebie.

Jak zminimalizować stres
pourlopowy w pierwszych
dniach pracy?
Po powrocie z urlopu ważne jest
„wyhamowanie powakacyjne”
czyli powrót do rzeczywistości,
do obowiązków i pracy. Człowiek źle znosi sytuację, kiedy
po zakończeniu wakacji musi od
razu na drugi dzień rozpocząć
pracę i rzucić się w wir obowiązków, zadań, spotkań z klientami.
To szok dla organizmu. Dobrze
jest więc stopniowo przestawiać i organizm, i naszą psychikę z etapu wypoczynku na
etap aktywności zawodowej.

yy Nie przychodź do pracy zaraz
z urlopu. Gdy wpadniesz do
biura prosto z lotniska, stres
pourlopowy masz murowany.
yy Weź dodatkowy wolny dzień
lub wróć z wakacji w sobotę.
Ten dzień to czas na spokojne rozpakowanie walizek, leniuchowanie, oswojenie się
z miastem i czekającymi obowiązkami.
yy Nie dostosowuj się od razu
do normalnego rytmu pracy. Zamiast rzucać się natychmiast w wir obowiązków, pogadaj przez chwilę z kolegami o ostatnich wydarzeniach
w firmie, wymień się wrażeniami z wakacji, a później na
spokojnie sprawdź pocztę
i uporządkuj sprawy – od naj-
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ważniejszych do mniej istotnych.
yy Najlepiej jeśli pierwszego
dnia w pracy zajmiesz się
czymś prostym i niewymagającym dużej koncentracji uwagi, np. porządkowaniem papierów zalegających
na biurku, przeglądaniem notatnika w celu przypomnienia
sobie, co się działo przed urlopem.
yy Daj sobie czas na powrót do
pracy na normalnych obrotach i zaakceptuj zjawisko
stresu pourlopowego oraz towarzyszące mu uczucia, takie
jak: lekkie rozleniwienie, gorszy humor, spadek nastroju.
yy Ustal listę tych najważniejszych spraw i na nich się skup.
yy Zaległości nadrabiaj powol,i
ale systematycznie.
yy Wypoczywaj aktywnie po
pracy, np. na basenie, rowerze lub spacerując.
yy Jeśli to możliwe zaplanuj następny krótki wypad, np. na
weekend.
Pamiętaj: człowiek potrzebuje 3-4 dni, żeby na dobre wrócić do firmowej rzeczywistości.

Izabela Kielczyk
www.izabela.kielczyk.pl
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Martyna Wojciechowska:

Nie znoszę bylejakości

jest ona konieczna do osiągania
korzyści.
Czego Pani oczekuje od swoich pracowników jako szefowa?
Przede wszystkim umiejętności odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Na przykład: dlaczego
chcę pracować z Martyną? Dlaczego staram się o pracę przy
danym projekcie? Dlaczego jest
to dla mnie ważne?
O wadze „dlaczego?” znakomicie mówi amerykański twórca
teorii „złotego kręgu” Simon Sinek. Twierdzi on, że jeśli chcemy
działać nieszablonowo, kreatywnie, to pytanie „dlaczego?”, winniśmy stawiać na piedestale listy
naszych motywacji. Nie „co?” czy
„jak?” (co umiem, co oferuję, jak
osiągam cele), ale właśnie: „dlaczego?”. Sinek twierdzi, że ludzie
nie kupują tego CO robisz, ale
DLACZEGO to robisz. Mnie ta teoria przekonuje.
Dlaczego (śmiech)?
Bo to jest tak naprawdę pytanie
o wartości, o to, co dla danego
człowieka czy firmy jest najważniejsze, co stoi za motywami ich
działania.
Jeśli nie ma: „why?”, to nie widzę szans na współpracę. Jak nie
czuję, nie jestem przekonana
o słuszności celu, aktywności,
to nie będę działać z pełnym zaangażowaniem. W moim przypadku, w tym, co robię, właśnie
to jest niezbędne.
Ja zawsze pracuję dla idei,
nie dla produktu, zawsze z misją.
Często realizuję projekty, z których nie czerpię korzyści finansowych – patrz choćby filmy
dokumentalne. Z ich produkcją nie wiąże się żadne wynagrodzenie, nie ma premii, regulowanego czasu pracy, urlopu

wypoczynkowego. A kiedy materialny zysk nie stoi na pierwszym miejscu, gdy pieniądze
i stabilna praca nie mogą być
kluczową motywacją, wówczas
bez wewnętrznej determinacji
wiele się nie zdziała. Dlatego tak
ważne jest to „why?” u wszystkich ludzi, z którymi pracuję.
Skąd Pani wie, że dana osoba
jest odpowiednim kandydatem do Pani teamu?
Umiem wybrać dobrych ludzi.
Dobre CV to jedno, ale dla mnie
przede wszystkim liczy się ten
błysk w oku, ta odrobina szaleństwa, nieszablonowe odpowiedzi. Bardzo cenię sobie ludzi,
którzy łatwo się adaptują w nowym środowisku, którzy szukają
niestandardowych rozwiązań.
Pierwszą swoją managerkę
zatrudniłam, gdy była jeszcze
studentką. Przekonało mnie
to, że każde wakacje poświęcała na wymiany zagraniczne,
na poznawanie świata, że była
ciekawa innych kultur. Pomyślałam, że to osoba o otwartym
umyśle i miałam rację. Przepracowałyśmy ze sobą kilka lat, zrealizowałyśmy razem wiele udanych projektów. Później na 11 lat
nasze drogi się rozeszły, ale dziś
znów pracujemy wspólnie. Mam
tak z wieloma osobami.
W korporacjach ludzi często
motywują wysokie zarobki,
premie, bonusy. Trudno uwierzyć, że bez atutu pieniądza
można dziś utrzymać dobry
zespół.
Oczywiście i w moich zespołach
zdarzały się rotacje, bo każdy
ma jednak swoje plany, cele,
ambicje i jeśli widzi gdzie indziej
lepszą szansę na ich realizację,
to odchodzi.
Na szczęście od pięciu lat
nie mam tego problemu. Pracuję w stałym, zgranym teamie
i jest super. Non stop się nakręcamy, nawzajem inspirujemy.
Czuję, że każdemu z osobna zależy na tej pracy nie mniej niż
mnie samej.
Sądzę, że dla większości ludzi w moim zespole, podobnie
jak dla mnie, praca jest pasją,
a pasja jest pracą. Może dlatego
energia, serce i zapał nigdy nas
nie opuszczają.
Nikt się nie wypala? W korpo
pewnie dochodziłoby już do
masowych spadków efektywności…
Dlatego to, co robię z moim teamem nie jest pracą dla każdego.
Czasami zdarza mi się dzwonić

do kogoś znajomego, kto pracuje w korporacji, a o którym
słyszałam, że myśli o jakichś nowych wyzwaniach. Proponuję
mu pracę i słyszę: „Sorry, ale Ty
pracujesz dla człowieka, a to wymaga ciągłego zaangażowania.
To ja już wolę jednak odsiedzieć
te osiem godzin w biurze, by potem móc wyjść z pracy i zapomnieć”.
OK, ja to rozumiem. Korporacja daje pewne przywileje,
z których wielu ludziom trudno

„dla ludzi” np. pracowników
opieki społecznej, nauczycieli…
Nie mówię, że i w takiej pracy
jak moja w ogóle nie trzeba o te
kwestie dbać, że nie należy być
ostrożnym. Osobiście – kiedy
czuję, że w jakieś sytuacji zaczynam się czuć zbyt komfortowo,
staram się jak najszybciej wybić
z takiego stanu, bo wiem, że za
chwilę pojawią się rutyna i powtarzalność, a wtedy już tylko
krok od „katastrofy”.

fot. arch. Martyny Wojciechowskiej

Przed dwoma miesiącami szukała Pani ludzi do pracy, to aktualne?
Martyna Wojciechowska: Zdążyłam już co prawda znaleźć odpowiednie osoby, ale nie zamykam się na nowe. Dobrych
pracowników nigdy za dużo,
zwłaszcza obecnie, gdy o takich
wyjątkowo trudno.
A trudno?
Muszę przyznać, że jestem
rozczarowana obecnym rynkiem pracy. Niby wszyscy świetnie się prezentują, mają pasję,
chęć do pracy, chcą się rozwijać
– w CV znakomicie to wygląda,
w rzeczywistości jest już jednak
gorzej.
U młodych dominuje postawa roszczeniowa. Millenialsi
wiele oczekują i wiele chcą, ale
nie potrafią się odnaleźć na rządzącym się swoimi prawami
rynku. Mają trudności z adaptacją, z pracą zespołową. Z jednej strony są pokoleniem globalizacji, które doskonale porusza
się chociażby w świecie nowych
technologii, z drugiej odrzucają
niektóre z tych globalizacyjnych
procesów, nie potrafiąc jednak zaoferować nic ciekawego
w zamian. Nie dziwię się temu
ich buntowi, tej frustracji niedopasowania.
Zresztą z postawy millenialsów wynika też pewien fajny
trend, który promuje dążenie
do zadowolenia z tego, co się
robi, do troski o równowagę
między pracą a życiem prywatnym, do niepodążania ślepo za
zyskiem.
W moim idealnym świecie
sama skłaniałabym się do tego,
by odchodzić od globalizacji,
ale jednocześnie zdaję sobie
sprawę, że w realnym świecie

fot. Bartłomiej Zackiewicz

Dziennikarka, pisarka,
podróżniczka i… szefowa. Jedna z najbardziej
rozpoznawalnych i budzących zaufanie postaci
polskiego showbiznesu.
Przez „Forbes” uznana
w 2017 r. za najcenniejszą z polskich gwiazd
– lubiana, szanowana
i traktowana jako ekspert w swojej dziedzinie.
Martyna Wojciechowska
zdradza nam swoje podejściu do zarządzania
w biznesie.

Dla większości ludzi
w moim zespole,
podobnie jak dla mnie,
praca jest pasją,
a pasja jest pracą.
Może dlatego
energia, serce i zapał
nigdy nas nie opuszczają
zrezygnować, mimo iż czują, że
nie czerpią satysfakcji z tego, co
robią. Ja tak nie potrafię, a i charakter tego, czym się zajmuję,
też na to nie pozwala. Może dlatego coś takiego jak wypalenie
zawodowe dotychczas nikomu
z nas się nie zdarzyło.
Ale przecież dotyka ono nawet tych, którzy pracują

Oprócz tego, że jest Pani jednym z najbardziej pożądanych pracodawców na polskim rynku (według badań
BBC Knowledge), wciąż pracuje Pani również dla korporacji. Jak komuś tak niezależnemu udaje się funkcjonować
w strukturach organizacji,
która zwykle nie lubi nad-
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miernie samodzielnych, kreatywnych i wychodzących
przed szereg jednostek?
To, czego najbardziej nie lubiłam i nie lubię w korpo, to rozmywanie odpowiedzialności
oraz fakt, że w takich strukturach byle jakim pracownikom łatwo jest ukryć się za innymi. Nie
znoszę bylejakości. Uważam, że
zabija ona zapał, odbiera energię, osłabia pozostałych członków teamu. Problemem korpo
są także decyzyjność i mnożenie procedur.
Dlatego zawsze, kiedy wstępowałam w korporacyjne progi
i jako manager miałam możliwość dokonywania zmian,
przede wszystkim dążyłam do
zmiany środowiska pracy na takie, w którym obowiązuje zasada: „dziś pytanie, dziś odpowiedź”.
Oczywiście nie zmieniało
to całej organizacji i choć
w moich zespołach decyzje zapadały szybko, w innych działach sztywno trzymano się procedur. Zdarzało mi się wpadać do takich działów i robić
im mentalny miszmasz pytaniami typu: czy wam podoba
się taka praca? gdzie wasz zapał,
gdzie pasja do tego, co robicie?
I wtedy zaczynały się schody.
W Pani obecnym zespole decyzje zapadają szybko i demokratycznie?
Każdy wie za co odpowiada i jest
decyzyjny w zakresie własnych
obowiązków. Odchodzimy od
dyrektorowania, raczej zarządzamy systemowo. Oczywiście
każdy może się w danej kwestii wypowiedzieć, przedstawić swoją opinię, ale ostateczną
decyzję w sprawach kluczowych podejmuje wilczyca Alfa
(śmiech).
Czy wilczyca Alfa, która w niejednym już wywiadzie wyznała, że „nie folguje słabościom”, potrafi w ogóle wypoczywać, pozwala sobie na:
„nie robię, nie chce mi się”?
Nie, chyba nigdy nie zdarzyło mi
się użyć argumentu „nie chce mi
się”, ale to nie znaczy, że nie znajduję czasu na wypoczynek. Po
prostu lenistwo i szukanie wymówek zupełnie nie leżą w mojej naturze.
Owszem, umiem dostrzegać
swoje słabe strony i godzić się
z nimi, ale nie szukam nigdy wytłumaczeń tych słabości w czynnikach zewnętrznych typu: „nie
zrobię czegoś, bo jestem… za
stara, za młoda, za biedna, etc.”.
Stawiam na szczerość zarówno
w stosunkach z innymi ludźmi,
jak i z sobą samą, dlatego mogę
pogodzić się z tym, że jestem
niedoskonała, ale to nie znaczy,
że mam przestać o tę doskonałość zabiegać.
Dziękuję za rozmowę.

Izabela Marczak
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Gdyby w Polsce

nie było
korporacji

Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „praca w korporacji”, aby otrzymać wyniki pełne
skrajnych przeciwieństw. Część osób uznaje pracę w zagranicznych koncernach za współczesną wersję niewolnictwa. Inni z kolei są zdania, że nie ma lepszego miejsca, w którym
można rozwinąć zdolności menadżerskie, poznać kulturę pracy i podnieść swoje kwalifikacje. Nie ma jednak wątpliwości, że korporacje w specyficzny sposób kształtują postrzeganie przez nas warunków pracy.
Dlatego nie ma się co dziwić, że
media co jakiś publikują najnowsze dane dotyczące zapatrywań
młodych Polaków na perspektywę zatrudnienia w korporacji. Najświeższy jest raport Deloitte „Pierwsze kroki na rynku
pracy 2018”. Wynika z niego, że
wśród absolwentów szkół wyższych ubywa chętnych do pracy
w korporacjach, a rola korporacji na rynku pracy jest podobno
oceniania coraz gorzej.
Można jednak na wyniki raportu spojrzeć również z drugiej
strony. W międzynarodowych
korporacjach chce pracować aż 61
proc. ankietowanych. W porównaniu z poprzednią edycją badania spadek dotyczy zaledwie
5 proc. Gdzie w takim razie chce
pracować pozostała część ankietowanych? W mniejszych i średnich polskich firmach oraz prowadzić własną działalność – ale jako
freelancer, bo zatrudnianie pracowników nie wchodzi już w grę.
W badaniu wzięły udział
osoby urodzone około 1995 r.,
co oznacza, że praktycznie nie
wiedzą, jak wygląda rzeczywistość bez Internetu oraz jak prezentował się rynek pracy zanim nad Wisłą zaczęły otwierać
REKLAMA

standardy zachowań, współpracy między pracownikami
i z klientami, ogólnie przyjęte
przekonania i oczekiwania. A te
wszystkie aspekty razem tworzą coś, co bardzo często nazywamy przecież kulturą korporacyjną.
Oznacza to, że w świecie
bez korporacji raczej obce nam
są pojęcia związane z pracą zespołową. Pracodawca niekoniecznie jest otwarty na wsparcie pracowników czy na rozwój
ich umiejętności. Płaci im pensje, więc wymaga, aby wykonali
pracę, którą im zlecono i nie dyskutowali. A jeśli nie wiedzą jak
coś zrobić lub nie do końca radzą sobie z określonym zadaniem, to znaczy, że się nie nadają i ktoś inny lepiej spraw-

swoje biura firmy zza zachodniej granicy. Dlatego pokusimy
się o małą symulację. Jak wyglądałby polski rynek pracy, gdyby
nie funkcjonowały na nim regionalne oddziały zagranicznych
koncernów, nazywane brutalnie korporacjami?

Szef jest omnipotentny
Pomysły szefa nie tylko są najlepsze, ale przede wszystkim jedyne i ostateczne. „Burza mózgów”? A po co to komu? Tylko
będziemy marnować czas na
niepotrzebne głupoty i przesiadywanie przy kawce. Szef już
wszystko wymyślił i zaplanował.
Pracownicy są od tego, aby teraz
ten plan wdrożyć w życie. Firmie
nie potrzeba filozofów, tylko
sprzedawców, pracowników do
obsługi klienta oraz pozostałych
konkretnych działań.
Kreatywność i umiejętność
wprowadzania zmian jest dobra
dla konkurencji. Firma działa od
dwudziestu lat i bardzo dobrze
sobie radzi bez potrzeby wywracania wszystkiego do góry
nogami.

„Know how” z książki
lub z internetu
„Know how” w prowadzeniu
dużych projektów? Wyjazd na
dwa miesiące do zaprzyjaźnionej firmy w Londynie lub Madrycie, żeby podpatrzeć jak wdrażają nowy produkt lub prowadzą duże projekty z klientami
z Chin lub Kanady? A kto w tym
czasie będzie wykonywał Wasze
obowiązki na miejscu? Przecież
praca sama się zrobi. Te wszystkie informacje można znaleźć
w Internecie lub podręcznikach,
a na ich na lekturę można poświęcić swój prywatny czas. Zamiast kolejnego odcinka serialu
na Netflixie, dwa rozdziały podręcznika i za dwa miesiące będziesz ekspertem w budowaniu
relacji z Chińczykami.

Co to jest „korporacja”?
„Pracuję w amerykańskiej korporacji” – odpowiedziała kiedyś
moja znajoma na pytanie dotyczące jej pracodawcy. Czyli tak
naprawdę gdzie? Mianem korporacji określamy zazwyczaj
duże przedsiębiorstwa, często
międzynarodowe, w których
znaczącą rolę odgrywa struktura organizacyjna obejmująca zarówno pracowników, jak
i pracę, procedury, relacje i podporządkowania.
Wydaje się, że ta definicja
jest klarowna, ale dopasowanie
jej bezpośrednio do danej organizacji często bywa kłopotliwe.
Zdarza się, że „korporacjami”
nazywamy po prostu duże firmy
z jednym lub kilkoma zagranicznymi udziałowcami. A tak naprawdę dużo większe znaczenie
niż kapitał, ma struktura organizacyjna oraz kultura pracy.

potrafią lub nie „zrobią” wyników, to po prostu trzeba będzie
ich zwolnić.

Zapomnij o kulturze pracy
jaką znasz
Skoro na potrzeby symulacji założyliśmy, że polski rynek pracy
radzi sobie bez korporacji, musimy też zapomnieć o kulturze
pracy jaką znamy, która określa

dzi się na ich stanowisku. Kogo
obchodzi, że mają inne wartościowe cechy, które mogą przełożyć się na rozwój firmy. Nikt
nie będzie zmieniał im obowiązków. Szef zadecydował, że mają
obsługiwać klienta i tyle. Jak nie

Benefity pracownicze?
A po co to komu?
Impreza integracyjna, relax roomy, ubezpieczenia zdrowotne
czy karty sportowe to wymysły,
które nic nie wnoszą. Fotele z masażem w pracy, konsola i piłka-

rzyki? A co to jest? Klub osiedlowy
czy poważna firma, która ma zarabiać pieniądze? Jak pracownicy będą masowali się w fotelach, a nie pracowali, to firma nie
będzie zarabiać. A jak nie będzie
zarabiać, to nie będzie pieniędzy
na wypłaty. Każdy z pracowników
ma piętnastominutową przerwę
na obiad i w ramach tej przerwy
może się przecież zrelaksować
w kuchni przy kawie i dzięki rozmowom zacieśniającym więzi.

Onboarding nowego
pracownika
Dzień dobry, cieszę się, że dołączył pan do naszej firmy. Liczymy
na to, że będzie się panu dobrze
z nami pracowało. Tutaj jest pana
stanowisko pracy. Tam jest kuchnia, a tu toaleta. Jak włączy pan
komputer i wszystko będzie działać, można startować z pracą. Powodzenia. Nasz sposób działania
oraz innych pracowników pozna
pan w trakcie wykonywania swoich obowiązków.
Nie mam czasu oprowadzać
pana po całej firmie i pokazywać, gdzie co jest i które działy
znajdują się na poszczególnych
piętrach. Jest pan absolwentem
wyższej uczelni, więc na pewno
pan sobie poradzi. Wierzę w pana
i trzymam kciuki za pierwsze sukcesy, o których porozmawiamy
pod koniec tygodnia.

To tylko przykłady,
choć nie tylko
To tylko kilka przykładów sposobu podejścia do pracownika,
które mogłyby wynikać z nieobecności zagranicznych koncernów na polskim rynku pracy.
Chociaż nawet teraz, gdy są one
obecne, kultura organizacji nie
jest wszędzie identyczna. Myślę,
że wielu pracowników korporacji, którzy przeszli do mniejszych (np. rodzinnych) firm, mogłoby bez kłopotu podać od
ręki co najmniej kilka kolejnych
przykładów, prawda?

Piotr Krupa

www.glosmordoru.pl
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Jak pokazać swoją

wyjątkowość?
Druga dekada XXI wieku zapisuje się w historii jako moment, w którym ważniejsze
od tego, co robimy, jest to,
jak to robimy. Żyjemy w czasach, w których – jak nam się
wydaje – producenci muszą
dopasować się do nas. Wychowani na poczuciu wyjątkowości i potrzebie rozwijania swojego indywidualizmu uważamy, że cały świat
musi ten stan akceptować.
Tymczasem wydaje się, że – jak
zwykle – kolejny raz daliśmy się
podejść sprytnym zabiegom
marketingowców. Uwierzyliśmy, że ktoś naprawdę chce zaspokoić wewnętrzne, głębokie
potrzeby i docenić swoim produktem nasze „ja”. A to po prostu jeden z elementów wyścigu
o uznanie klientów, w którym
REKLAMA

firmy od zawsze biorą udział.
Zaś my – konsumenci – jedynie
łechcemy naszą próżność, kupując kolejne, tym razem spersonalizowane produkty.

Poczuj się wyjątkowo
Moda na indywidualizację produktu obejmuje dzisiaj niemal
wszystkie branże – od odzieżowej, przez kosmetyczną, aż do
restauracyjnej czy wnętrzarskiej . Rynek doskonale radzi sobie z zaspokajaniem tego typu
oczekiwań. Tak jak kiedyś ceniło się wyroby pracy ręcznej,
tak dziś podobne, rzemieślnicze
pomysły wracają do łask. Wyroby te nie tylko są bardziej dopasowane do naszych zachcianek niż masowo produkowane
dobra, ale sprawiają też, że czujemy się nadzwyczajni.
I właśnie na tej tęsknocie za
wyjątkowością korporacje bu-

dują swoje biznesy. Naiwnością
jest myśleć, że ktokolwiek zainwestuje w stworzenie produktu
będącego odbiciem naszej indywidualności i zrobi to jedynie
z dobrej woli. Pragnienie klientów, by się wyróżnić, to woda na

współtworzenia ubrań i dodatków. Na ich stronach internetowych znajdziemy specjalne zakładki, dzięki którym możemy
się stać współtwórcami konkretnych produktów. Każdy może
być kreatorem stylu i powołać do
życia niepospolity, dopasowany
do swoich potrzeb wyrób.
Podobne trendy widoczne
są w branży meblarskiej,
w której producenci umożliwiają klientom samodzielne
dopracowanie konkretnego
produktu. Hitem są wszelkiej maści rozwiązania modułowe, pozwalające ustawiać
elementy wystroju wnętrza

Czy to właśnie ubrania
powinny wyrażać naszą
osobowość? Może lepiej
nauczyć się rozmawiać?
młyn wielkich producentów. To
przecież znacznie wyższe ceny
oraz – co za tym idzie – zarobki.

Ubrania i meble
Trend na „wspieranie kreatywności” konsumenta jest szczególnie
widoczny w branży odzieżowej.
Producenci i projektanci zachęcają potencjalnych klientów do

tak, jak sami sobie tego życzymy. Od kiedy kwestia tego,
jak mieszkamy, stała się równie
ważna jak sprawa naszego wyglądu, także branża wnętrzarska zaczęła nadążać za tendencjami personalizacyjnymi.
Co firma, to pomysł. Dowolne
dopasowanie kolorów, tkanin,
wzorów, konstrukcji – różni
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producenci oferują nam inne
możliwości. Wszystko po to,
by nasz dom stał się miejscem,
które w pełni oddaje to, kim jesteśmy.

Ty w sieci
Wielki sukces personalizacji to
dowód na to, jak duże jest w nas
pragnienie wyróżnienia się, poczucia własnej wyjątkowości.
A dla firm to pole do popisu
w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.
Trend ten widzimy nie tylko
w sklepach stacjonarnych i internetowych, ale również w reklamach, które oglądamy każdego dnia na ekranach komputerów i smartfonów. To
dowód na to, na jak podatny
grunt spadło ziarno indywidualizacji.
Specjalne algorytmy sprawiły, że żadne nasze internetowe eskapady nie pozostają bez śladu. Poszczególne
firmy doskonale wiedzą, czego
chcemy i właśnie to nam oferują.
Sprawia to, że jesteśmy w stanie
wydać kilkakrotnie więcej na
rzeczy, które – rzekomo – mają
wyrazić naszą osobowość.
Czy jednak naprawdę właśnie ubrania powinny pełnić tę
funkcję?

GŁOS MORDORU
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Nowa subkultura?
Skłonność do wyróżnienia się
z tłumu ujawnia się w ludziach
już od młodych lat. To wtedy
silne pragnienie bycia „kimś wyjątkowym” połączone z potrzebą
przynależności sprawiają, że dołączamy do subkultur. Dzięki
temu zaspokajamy jednocześnie
obie te potrzeby: wyróżniamy się
„grupowo”.
Tęsknota za pokazaniem
swojego „prawdziwego ja” nie
zanika z wiekiem. U dorosłych
rozkwita właśnie w czasie zakupów. Można powiedzieć, że kupując spersonalizowane ubrania, dodatki czy też konsumując
restauracyjne potrawy pozbawione alergenów lub konkretnych dodatków, wpisujemy
się w rodzaj nowej subkultury.
Dzięki temu czujemy, że mamy
wpływ na nasze życie, że jeszcze
o czymś tutaj decydujemy.
Czy to dobry trop i odpowiednia ścieżka do realizowania
siebie? Być może lepiej byłoby
nauczyć się rozmawiać i dzielić
tym, co mamy najcenniejszego
– naszym wnętrzem. Niekoniecznie za pomocą ubrań czy
mebli, a głębokiego, cennego
kontaktu z drugim człowiekiem.

Katarzyna Sudoł
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Rowerowy

freak

Mówi o sobie „uciekinier ewolucyjny”, bo od pracy na etacie odchodził etapami. Do kolejnych decyzji „wolnościowych” dorastał. Równolegle z ewolucją zawodową rozwijała się jego rowerowa pasja do wyścigów długodystansowych. Dziś korporacje są klientami Remigiusza
Siudzińskiego, a jego sportowe sukcesy motywują ich pracowników do osiągania celów.
Jak wyglądała Pana ewolucja
od etatowego pracownika do
freelancera?
Remigiusz Siudziński: Na etacie pracowałem przez wiele lat.
Nie jestem typem skoczka, więc
nie zmieniałem często firmy.
Ale zauważyłem, że pracując
w ten sposób, wypalam się. Więc
współpracę z kolejną instytucją
rozpocząłem na zasadzie własnej działalności gospodarczej.
Potem już szybko przyszła decyzja, żeby działać jako wolny
strzelec – dla wielu podmiotów.
REKLAMA
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To był dobry krok?
Dla mnie najlepszy. Okazało się,
że w pół roku pracy dla kilku
przedsiębiorstw nauczyłem się
tyle, ile w jednym przez sześć lat.
Znalazłem się też w pozycji usługodawca – klient, a to coś zupełnie innego niż praca na etacie.
Dziś biorę pełną odpowiedzialność za to co oferuję i wychodzi to na dobre obu stronom
biznesowej relacji. To świetne
rozwiązanie, bo sam decyduję,
ile czasu poświęcę na pracę, a ile
na pozazawodowe aktywności.

… czyli ultrakolarstwo?
Nie tylko, bo oprócz tego, że jestem ultrakolarzem, spełniam
się w rolach męża oraz ojca, staram się więc dzielić czas pomiędzy te trzy role i żadnej z nich nie
zaniedbywać.
Udaje się?
Teraz jest zdecydowanie łatwiej,
niż gdy pracowałem na etacie.
Pamiętam, że kiedyś musiałem
wziąć cztery tygodnie urlopu, by
wystartować w jednym z wyścigów. Gdy wróciłem, dział HR zapowiedział, że to był ostatni raz,
gdy komuś zezwolili na tak długi
urlop. Okazało się, że dla firmy
trzydziestodniowa nieobecność
jednego z programistów była bardzo niewygodna. Jako freelancer
nie mam takich problemów.
W jeżdżeniu na rowerze też
przeszedł Pan ewolucję podobną do tej w pracy zawodowej.
Patrząc na całokształt mojej
przygody z rowerem, można
zobaczyć ewolucję. Początki to
dzieciństwo, kiedy rower – obok
gry w piłkę – stanowił główną
rozrywkę dla chłopaka w małej
miejscowości (Koluszki). Kolejny
etap to fascynacja rowerami
górskimi w latach 90. i szukanie coraz dłuższych tras. Potem
pierwsza porządna wyprawa rowerowa z wujkiem (Warszawa –
Wenecja – Chorwacja – Węgry),
po której złapałem bakcyla na
długie dystanse. W końcu udział
w wyścigach dla kolarzy amatorów, które sukcesywnie stawały
się coraz bardziej ambitne.
I tak został Pan pierwszym Polakiem, który ukończył Race
Across America w kategorii
Solo Male na trasie – bagatela
– prawie 5000 km, co wymagało jazdy przez 11 dni, 19 godzin i 33 minuty non stop. Ekstremalny wyczyn. Tylko po co
się tak męczyć?
Bo to mi daje wielopoziomową
satysfakcję. Im dłuższy dystans,
tym jest ona większa.
Dostrzegłem tę zależność
po moim pierwszym wyścigu

dla amatorów na rowerze górskim. Organizowano go w Krakowie i choć miał tylko 33 km,
obfitował w wiele podjazdów,
które ledwo pokonałem. Jednak
kiedy dotarłem do mety, wiedziałem, że to jest to i że chcę
więcej.
Potem szukałem coraz dłuższych maratonów kolarskich,
a ponieważ w Polsce dystanse na
rowery górskie nie przekraczały
100 km, przesiadłem się na kolarkę, bo zamarzyło mi się wziąć
udział w Bałtyk-Bieszczady Tour.
1008 km. Długo się Pan przygotowywał do tej trasy?
Podszedłem do tego analitycznie (śmiech). Rozpisałem
w Excelu, ile rocznie muszę osiągać, by zdecydować się na przejechanie takiego dystansu i wyszło mi cztery lata intensywnych
treningów.
Potem odkryłem, że najdłuższy tego typu wyścig jest organizowany w Stanach Zjednoczonych. Znów zrobiłem tabelki – wyszło, że na Race Across
America potrzebuję 10 lat. Pomyślałem: „co to jest 10 lat?”. I zabrałem się do pracy.
Obliczenia przełożyły się na
rzeczywistość?
Oczywiście, w końcu zajmuję
się tym zawodowo (śmiech). Po
czterech latach przejechałem
Polskę z Północy na Południe,
a po dziesieciu – 3000 mil w USA,
robiąc sobie w ten sposób osobisty prezent na 40 urodziny.
Forever young…
Ha! Tak właśnie nazywała się czteroosobowa drużyna, która brała
udział w tym wyścigu po Stanach. Bo w Race Across America
można też jechać w sztafecie. Co
ciekawe średnia wieku w tej drużynie wynosiła 79 lat. Jej członkowie sprawniej jechali, niż chodzili.
To tylko pokazuje, że jazda na rowerze jest w zasadzie sportem dla
każdego przeciętnie zdrowego
człowieka, niezależnie od wieku.
Nie jestem przekonana. Kiedyś jednego dnia przejechałam na rowerze 140 km. Mia-

łam wtedy dwadzieścia kilka
lat, a zsiadając marzyłam, by
wesprzeć się o lasce. Nie powie mi Pan chyba, że ekstremalność – zwłaszcza ta jaką
Pan sobie funduje – nie odbija
się negatywnie na zdrowiu.
Nie, jeśli człowiek systematycznie ćwiczy i sukcesywnie zwiększa swoją sprawność.
Do wszystkiego trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Ja obecnie czuję się znacznie sprawniejszy niż we wczesnej młodości. Nie widzę wpływu
wieku na moje osiągi, wręcz
przeciwnie z roku na rok dostrzegam progres, poprawiam wyniki,
pokonuję dłuższe dystanse.
Kiedy dla ultrakolarza zaczyna się „dłuższy dystans”?
Powyżej 500 km.
Nie wierzę, że podczas pokonywania tak długich dystansów
Pana organizm się nie buntuje.
Oczywiście czasem zdarzają się
kontuzje i czasem ciało odmawia
współpracy. Tak było np. podczas Race Around Austria (2200
km – red.), kiedy nabawiłem się
tzw. Shermer’s neck. Szyja odmówiła posłuszeństwa i nie mogłem podnieść głowy. Jechałem
nie widząc trasy. Na szczęście
szara taśma pakowa i długopis
doskonale sprawdziły się w tej
sytuacji (śmiech). Udało się tak
odgiąć i przyczepić mi głowę,
bym mógł ukończyć wyścig.
Na trasie ktoś Panu pomada?
Tak, przy takich dystansach jak
te w Austrii czy Ameryce to niezbędne. Jeździ ze mną sześcioosobowa ekipa na dwa wozy. To
camper, w którym możemy się
przespać (tylko 2 godz. w ciągu
doby – red.) i samochód, który towarzyszy mi w trasie i z którego
w trakcie jazdy podają mi jedze-

nie, picie oraz gdzie znajduje się
serwis rowerowy, apteczka, itp.
Takie wyścigi muszą wymagać wielu godzin codziennych
treningów. Jak udaje się Panu
godzić te trzy role, o których
wcześniej Pan wspominał?
Ćwic zę z w ykle po prac y
i po czasie dedykowanym rodzinie, a więc wieczorami i nocą.
W ciągu dnia wykorzystuję natomiast każdą chwilę do ćwiczeń
mniej absorbujących. Np. jadąc do pracy samochodem, trenuję szyję, robię ćwiczenia oddechowe. Wożę ze sobą trenażer oddechu – urządzenie, które
w regulowany sposób zwiększa
opór wdychanego do płuc powietrza i zmuszam mięśnie oddechowe do wytężonej pracy.
Przy dobrym planowaniu i organizacji da się to jakoś ogarniać.
Nawet dorzucił Pan do tego
jeszcze jedną rolę – sportowego i biznesowego coacha.
Biznes i sport mają wiele wspólnych mianowników. Osiąganie
celów sportowych można znakomicie przełożyć na osiąganie
celów w biznesie. Na moją korzyść dodatkowo działa to, że
nie jestem zawodowcem, lecz
kolarzem amatorem. Kiedy zatem przychodzę na spotkanie
motywacyjne z liderami czy managerami w jakieś firmie, mogę
im pokazać na swoim przykładzie, że da się osiągnąć dowolnie duży cel, jeśli tylko się chce
i zaplanuje wszystko z głową.

Izabela Marczak
PS: 14 sierpnia Remigiusz Siudziński wziął udział w Race Around Austria, w którym pokonał
2 200 km przy nachyleniu wynoszącym 30 tys. metrów!
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Znasz kogoś, kto wybił się z korpo i poszedł na swoje?
Zgłoś szczęśliwca do naszej sekcji!
Napisz: redakcja@glosmordoru.pl
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PEŁNA KULTURKA

Wprost
czy
między
wierszami?
Poznajmy zasady komunikacji z przedstawicielami
kultur izraelskiej i brazylijskiej. Dowiedzmy się, jak
istotny jest kontekst, reguły i ich zastosowanie.
Edward T. Hall, amerykański antropolog, opracował skalę stylów komunikacji opartą na kontekście. Po jednej stronie osi
plasują się kultury wysokokontekstowe (np. azjatyckie, arabskie i afrykańskie). Po przeciwnej są niskokontekstowe, takie
jak USA i Australia. Europa jest
pośrodku. Polakom pod względem kontekstowości bliżej jest
do Brazylii niż do Niemiec.
Kultury wysokiego kontekstu charakteryzuje złożoność przekazu i niuanse. Wymagana jest tu umiejętność czytaREKLAMA
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nia między wierszami. Według
Erin Meyer („The Culture Map”),
kraje wysokokontekstowe są
zwykle jednonarodowościowe
i mają długą historię.
Działania w tych kulturach
kierowane są regułami i zasadami – nauczanie języków obcych opiera się na poznaniu
gramatyki, zasad i słówek. Tutaj
reguły pozwalają trzymać ład
w gąszczu przekazów werbalnych i niewerbalnych. Z tego
powodu tak często rażą nas
błędy językowe native speakerów.
Natomiast skuteczna komunikacja w kulturze niskiego
kontekstu jest precyzyjna, czytelna i dobitna. Powtórzenia
i upewnianie się o dokładnym
zrozumieniu treści przekazu są
powszechne. Dobry przykład
to Stany Zjednoczone – kraj
o stosunkowo niedługiej historii, zlepek narodowości i kultur.
W amerykańskim talk-show lub
sitcomie otrzymujemy wyraźne
sygnały, kiedy się śmiać lub buczeć. Bez tego, ze względu na
niewiele wspólnych punktów
odniesień, nie wszyscy reagowaliby zgodnie z intencją reżysera.
W krajach niskokontekstowych, gdzie ludzie kierują się

praktycznym zastosowaniem,
już od pierwszej lekcji przechodzi w tryb uczenia przez stosowanie. Nauczyciele posługują
się jedynie językiem uczonym,
mobilizują uczniów do używania języka obcego i zwracają
większą uwagę na zrozumienie
niż na poprawność.

Dostawca tłumaczeń
z Izraela próbuje
bezpardonowo
dostosowywać nasze
terminy do swoich
możliwości. Staramy się
dać do zrozumienia, że to
my jesteśmy klientem, my
wymagamy.
Izraelczycy są odbierani jako mistrzowie asertywności. Zwykle
nie jest im trudno podważać warunki współpracy. Ich przekaz
powinien być obierany dosłownie. Wysoce prawdopodobne
jest, że nie starają się w nim
szmuglować sekretnych treści.
Jest to także kultura egalitarna
i raczej niskokontekstowa, w której wyłożenie swojego punktu
myślenia szefostwu lub partnerowi nie będzie nietaktem. Emocjonalność i ożywiona dyskusja
wśród Izraelczyków mogą z pozoru wyglądać na konflikt.

Izraelczycy to naród słynący
z innowacyjności i przedsiębiorczości — biją rekordy pod
względem ilości start-upów.
Głód nowego startu, rozwoju
i osiągania stabilnego wzrostu
to coś, na czym możemy skorzystać wszyscy — poprzez
skuteczną współpracę i komunikację.

Co robić:
 Izrael to kultura indywidualistyczna, w której autonomiczne podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
wpisane są w podstawy konkurencyjności.
 Podważanie autorytetu jest
oczekiwane. Preferowany
jest bezpośredni, acz taktowny styl komunikacji.
 Izraelczycy nazywają siebie
„Sabra”. Sabra to kaktusowy
owoc opuncji figowej, kolczasty na zewnątrz, a słodki i miękki w środku. Kolce
odpadają w trakcie poznawania.
 Komunikacja w gronie osób
sobie bliskich jest często
głośnia i emocjonalna.
 Tydzień „roboczy” to dni między niedzielą a czwartkiem
(piątek i sobota są zwykle
wolne od pracy).
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Po ustaleniu jasnych
warunków współpracy
z naszym brazylijskim
dostawcą pojawiły się
nagminne spóźnienia
i opieszałość przy
dostarczaniu serwisu.
Trzymanie się terminów w Brazylii jest zwykle czymś, na co trzeba
sobie zapracować. Rozmowy
o potencjalnej współpracy należy podjąć wystarczająco
wcześnie, żeby zdążyć z uprzejmościami i wymianą wrażeń
z ostatnich wakacji z rodziną.
Brazylijczycy są bardzo dumni
ze swojego kraju i chętnie pogadają o ich tropikalnych plażach,
piłce nożnej czy sambie.
Po ustaleniu warunków
przedsięwzięcia najlepiej chwycić za telefon (różnica minus
5 godz. z Rio de Janeiro i Sao
Paulo), pozwolić sobie na pogawędkę i omówić oczekiwania.
Brazylijczykom trudno odmawiać, więc „provavelmente”
prawdopodobnie oznacza „nie”.
Dlatego też należy wyczulić
ucho na niejednoznaczny sprzeciw. Ponieważ jest to kultura
hierarchiczna (podobnie jak
Polska), należy liczyć się z tym,
że ostateczne decyzje zostaną
podjęte na wysokim szczeblu.
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Co robić:
 Terminowość układa się według relacji i zobowiązań, nie
kalendarzy i harmonogramów. Podejmij kontakt długo przed kolejną współpracą.
 Rozmowa ma większą siłę niż
pismo. Po wysłaniu oczekiwań emailem, warto zadzwonić, pogadać o piłce nożnej
i przedyskutować szczegóły
przedsięwzięcia.
 Brazylia to hierarchiczny i formalnie ubrany senhor macho. Decyzje zwykle podejmuje mężczyzna w trzyczęściowym garniturze.
 Gest „ok” lub „pycha” (jak
w logo Vegety), dla Brazylijczyków jest obraźliwy i niesmaczny, gdyż sygnalizuje…
okrężnicowe usposobienie.
 Tematy tabu: stosunki z Argentyną, wylesianie, różnice
klasowe i wyznanie.
Język polski jest jak sprawdzone
wrzeciono, które pomaga nam
owijać w bawełnę i podać myśl
bez dobitności. Rozśmieszył
mnie kiedyś komentarz koleżanki pod czyimś zdjęciem: „No,
no. Ta jaka”. Nie jestem w stanie
zmontować amerykańskiego
odpowiednika. Także tego.

Konrad Krzysztofik

materiał promocyjny
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Efektywnie i efektownie.
Jak mówić, by nas słuchano.
Masz 15 sekund, by zrobić dobre wrażenie i trzydzieści, by opowiedzieć swoje życie. Od tego zależy twój sukces. Dzięki sztuce komunikacji
dostaniesz lepszą pracę, świeższe warzywa w sklepie lub zaproszenie na domówkę.
Na co dzień mamy coraz mniej
okazji, by komunikować się face
to face. Rozmowy prowadzimy
przez internetowe komunikatory, a dobre wrażenie robimy
wrzucając zdjęcia do mediów
społecznościowych. Nie ma
kiedy ćwiczyć ani small talk, ani
celnej riposty. Szkoda, bo najważniejsze rzeczy w życiu zależą właśnie od tego, jak mówimy: poczynając od egzaminów i rozmowy o pracę, poprzez
spotkania z klientami i negocjacje, a na znalezieniu życiowego
partnera kończąc.
Jaki jest rezultat? – Dukamy, stękamy, jąkamy się, bełkoczemy – wylicza publicysta
Igor Zalewski, który otwarcie
przyznaje, że gdyby był lepszy
w sztuce mówienia, wykorzystałby w życiu kilka szans więcej.
Dlatego założył Akademię Retoryki – fundację, która zajmuje
się propagowaniem sztuki skutecznej komunikacji.

Szansa jedna na milion
W języku angielskim istnieje sformułowanie „elevator speech”.
To taka „gadka szmatka”, która
jest ważniejsza, niż myślimy.
Każdemu zdarza się spotkać w windzie, przy kasie lub na
korytarzu kogoś w a ż n e g o.
Kogoś, na kim nam zależy, albo
od kogo dużo zależy. Mamy kilkanaście bezcennych sekund,
w trakcie których możemy go
oczarować, zostać dobrze zapamiętanymi, ba – możemy nawet
REKLAMA

zmienić nasze życie. I co? I zazwyczaj nic. Mało kto umie wykorzystać tę chwilę. Albo coś
tam bąkamy wtedy pod nosem,
albo mówimy jakieś głupoty,
albo z godnością milczymy, gorączkowo zastanawiając się, co
powiedzieć.
A potem plujemy sobie
w brodę, bo taka szansa może
się już nie powtórzyć. Tymczasem wystarczy trochę nauki
i umiejętności, aby wiedzieć,
co w takiej sytuacji powiedzieć.
Oraz jak.
Według ekspertów 95 proc.
ludzi mówi za szybko, niechlujnie lub monotonnie. – Im wolniej i precyzyjniej się wypowiadamy, tym większa szansa, że
zostaniemy zrozumiani, zapamiętani i docenieni – wyjaśnia
Aneta Wrona, trenerka z Akademii Retoryki. Odwołuje się
do badań dotyczących ludzkich mózgów. Otóż nasze mózgi
są z natury leniwe, nie lubią się
domyślać, wysilać, łączyć pogubionych wątków. Uwielbiają za
to być pieszczone dobrą dykcją,
ciekawymi zwrotami retorycznymi, zmieniającą się intonacją.
Retoryka była kiedyś autonomiczną dziedziną wiedzy
i najważniejszym przedmiotem
szkolnym – od starożytności do
początku XX wieku. Kształciła
sprawność językową, uczyła jasnego, stosownego i pięknego
wyrażania każdej myśli. Bez biegłości w tej sztuce nikt nawet
nie myślał o działalności pub-

licznej. Ale opanować musiał
ją każdy, kto miał ambicje być
osobą dobrze wykształconą. –
Proces marginalizacji retoryki
rozpoczął się w PRL, kiedy to
uznano ją za burżuazyjny przeżytek – tłumaczy Zalewski.
Po 1989 roku teoretycznie zaczęto znów ją cenić: jako
atut polityka, sprzedawcy lub
prawnika, ale nie poszły za tym
zmiany w edukacji. Wręcz odwrotnie – system szkolnictwa
postawił na testy, które wypierają odpowiedzi przy tablicy
w szkole czy egzaminy zdawane
twarzą w twarz z profesorem.
Skutki są opłakane, sztuka pięknego wysławiania się umiera.
Aneta Wrona szkolenia komunikacyjne prowadzi od kilkunastu lat. Zdobywała doświadczenie zarówno w firmach konsultingowych, jak i w mediach.
Może długo wyliczać błędy komunikacyjne, jakie popełniamy.
Nie tylko my, ale także politycy,
dziennikarze i celebryci, z którymi pracuje na co dzień. Niestety – bo równie ważne, lub nawet ważniejsze niż to, co mówimy, jest to, jak zostaniemy
zrozumiani.

Efekt wow
Trening komunikowania zaczyna się od podstaw. Od pierwszego wrażenia, które – jak sama
nazwa mówi – zrobić możemy
tylko raz. – Mamy na to kilkanaście sekund, więc tak naprawdę
to, co powiemy jest mało istotne

– tłumaczy Aneta Wrona. – Chodzi o to, by nasz rozmówca instynktownie nas polubił.
Starczy nam czasu, by nawiązać kontakt wzrokowy; musimy
to zrobić, jeśli chcemy zdobyć
czyjąś sympatię. I uśmiechnąć
się. Ale nie wyszczerzyć zęby,
a raczej powiedzieć coś „na
uśmiechu”. Według Berta Deckera, amerykańskiego specjalisty od komunikacji, za to, że szufladkujemy ludzi już w pierwszych sekundach rozmowy
odpowiada tzw. gadzi mózg.
Dzięki niemu nasi praprzodkowie momentalnie orientowali
się, kto jest przyjacielem, a kto
wrogiem. Dziś, choć jesteśmy
tak cywilizowani i technologicznie rozwinięci, robimy to samo.
– Bardzo ważne jest choćby
to, jak wymawiamy swoje imię
i nazwisko. Ono ma brzmieć
jak milion dolarów – uczy trenerka. – W ogóle mówić trzeba
z pasją, dbać o spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego. Bo któż uwierzy człowiekowi, który wyduka do podłogi:
jestem osobą komunikatywną
i otwartą?
Dopiero teraz można przejść
do samej sztuki mówienia. Tych,
którzy mówią wolniej i wyraźniej, postrzega się jako mądrzejszych, niezależnie od merytorycznej jakości przekazu. – Nie
bójmy się ciszy! Wszystkie „eee”
i „yyy” zastąpmy pauzą. Sekunda
przerwy między zdaniami tylko
doda wagi naszej wypowiedzi

– słyszą kursanci Akademii Retoryki. Większą część zajęć zajmują
ćwiczenia praktyczne: trzeba
się przedstawić, wygłosić prezentację, opowiedzieć swoje życie w 30 sekund. Z każdymi zajęciami poziom trudności rośnie.
Trenerzy dużą wagę przykładają do gestykulacji – musi ona
współgrać z przekazem, ściągać
uwagę publiczności. Znaczenie
ma również to, jak stoimy lub
siedzimy, a także to, jak jesteśmy
ubrani, umalowani i uczesani.

Zacząć jak najszybciej
Okazuje się, że istnieje szereg
sztuczek, które pozwolą nam
skutecznie zapanować nad stresem podczas wystąpień publicznych oraz wiele sposobów
na to, by dobrze wypaść w mediach (bo występy przed kamerami rządzą się nieco innymi zasadami).
Dopełnieniem retorycznej edukacji jest porcja porad
z zakresu współczesnego savoir vivre’u oraz konsultacje dotyczące budowania tzw. osobistej marki. Bez niej nie zrobimy
kariery ani w świecie korporacji,
ani w wolnym zawodzie.
Igor Zalewski zachęca do
udziału w kursach organizowanych przez Akademię Retoryki. – Mówienie to umiejętność, która przyda się we
wszystkich zawodach. Ksiądz
czy polityk, menadżer czy nauczyciel, uczeń czy marketingowiec, biznesmen czy start-upo-

wiec. Każdy z nich musi przekonać do swych racji. Retoryka to
kluczowa i praktyczna umiejętność, a nie przywiązujemy do
niej najmniejszej wagi.
Dlatego warto zacząć jak najwcześniej. – Podczas naszych
zajęć widać, jak bardzo dzieciom i młodzieży brakuje umiejętności zwykłego rozmawiania,
o autoprezentacji nie wspomnę.
Tymczasem w edukacji anglosaskiej to podstawa – mówi Zalewski. – To nie tylko inwestycja w przyszłość, ale sposób na
uniknięcie kłopotów szkolnych
i wychowawczych. Często nasze dzieci po prostu nie wiedzą,
jak powiedzieć to, o co im chodzi. Nie potrafią argumentować
– tłumaczy. Dla nastolatków
fundacja organizuje konkurs
z nagrodami. W tym roku zwycięzca otrzymał 10 tys. zł w gotówce, a wszyscy finaliści wystąpili przed publicznością w Pałacu Kultury i Nauki.
Kamil Oleszkiewicz, tegoroczny laureat, zachęca, by ćwiczyć sztukę retoryki. – Warto –
nie tylko dla osiągnięcia założonych celów, ale dla samego
siebie, by się rozwijać.
Umiejętność efektywnego
i efektownego formułowania
myśli dodaje pewności siebie,
zwiększa samoocenę i pozwala
sięgać po swoje marzenia. Bo
najważniejsze słowa w życiu
trzeba powiedzieć.

Luiza Łuniewska
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Myślisz,

że myślisz dobrze?
Sprawdź swój mindset!
Nie jest tajemnicą, że sposób myślenia kształtuje naszą rzeczywistość. Również tę biznesową. Niektórzy powiedzą, że to
brednie i korpomowa – jednak inni widzą, że to, jak rozwijamy naszą karierę czy firmę oraz ile zarabiamy, zależy w ogromnej mierze od przekonań. To one tworzą tak zwany mindset. Pewną mentalność, zbiór myśli na dany temat.
Ktoś może powiedzieć, że nasza rzeczywistość jest jaka jest,
mamy na nią wpływ poprzez
działanie – ale myślenie? To jakiś psychologiczny bełkot. Możemy sobie myśleć o wielu rzeczach, ale nie mamy wpływu na
wypadki, giełdę, rządy, pogodę,
innych ludzi, los czy zarobki.
To wszystko zależy od innych.
My jesteśmy małą mróweczką,
która nie ma wiele wpływu.
Zastanówmy się jednak, od
czego zależy to, jak reagujemy
na rzeczywistość? Od czego zależy to, czy zostaniemy w głupiej w firmie, z głupim szefem,
czy odejdziemy? Od czego zależy to, że ktoś rozwija swoją
firmę na całą Polskę, a ktoś inny
jedynie się denerwuje na podatki? Decyzje zależą od naszych przemyśleń, które w ciągu
dnia przelatują nam przez
głowę. Przemyślenia zależą od
przekonań, które są w nas głęboko zakorzenione. Te zaś zależą od myśli, które powtarzamy
przez lata.

Jak więc myśleć,
aby podejmować
lepsze decyzje?
Nie chodzi o to, by myśleć pozytywnie i hurraoptymistyczREKLAMA

nie. Nie chodzi o „coachingowe
bzdury”. Jeśli założyć, że myśli
w głowie nadają kierunek działaniom, to co wtedy?
Wtedy musimy zastanowić
się nad zamianą mindsetów na
takie, które służą nam, naszym
finansom i naszej ścieżce zawodowej. Oto kilka przykładów.

Mindset #1
Myśl w dużych kategoriach
(Think Big)
Po raz pierwszy usłyszałem
o tym podejściu od Steve’a
Jobsa, ponad 12 lat temu. Wtedy
nie do końca je rozumiałem. Wydawało się fajne, ale nie wpływało na mnie. Nie byłem na takim etapie, aby rozumieć istotę
tego hasła oraz umieć odnieść
je do własnego życia. Być może
udałoby mi się szybciej, gdybym
odpowiedział sobie na kilka
ważnych pytań i zrozumiał, co
dla mnie tak naprawdę oznacza
myśleć szeroko, w dużych kategoriach.
Oczywiście definicja dla każdego może być inna, lecz podstawą powinno być odrzucenie myślenia o sobie jak o szarej myszce, która musi trzymać
się rynku lokalnego, nie po-

winna podejmować się zbyt dużych projektów i mierzyć wysoko. „Think Big” może oznaczać na przykład zarządzanie
nie trzema osobami, ale 30. Posiadanie celów zarobkowych
nie na poziomie trzech, tylko 10
tys. zł. Nie 10, ale 50 tys. Nie 50,
ale 100 tysięcy, itd. Nie bazowanie na wiedzy przekazywanej
na firmowych szkoleniach, ale
zdobycie wiedzy międzynarodowej. Zamiast mieć znajomych
z pracy, mieć kontakty na każdym kontynencie. Może to być
współpraca nie tylko z obecnymi, niezłymi pracownikami,
ale z najlepszymi w branży.
Zastanów się, czym idea
„Think Big” jest dla ciebie. Gdybym już tak myślał – w szerokich kategoriach – to co by to
znaczyło? Jak by to wpłynęło
na moją karierę czy biznes? Czy
znam (niekoniecznie osobiście)
ludzi lub firmy, które reprezentują sobą ten mindset?

Mindset #2
Bądź bogaty, w biedzie
nie ma nic szlachetnego
Pieniądze to wielka siła w świecie. W odpowiednich rękach
mogą przyczynić się do wielu

dobrych rzeczy, w innych –
wyrządzą same szkody. Mając obraz pieniędzy jako tego
„złego narzędzia”, wiele osób
uważa, że małe zarobki są prawdziwe, uczciwe, fair, natomiast
bogactwo jest złe, czyni szkodę
i psuje ludzi. Nie mówię nawet
o przekonaniu, że bogaty to
złodziej, ale o tym, że jest coś
nie tak w posiadaniu pieniędzy
większych niż wystarczające na
podstawowy poziom życia. No
i może na wakacje lub samochód.
Ja uważam inaczej, wszystko
bowiem zależy od intencji i faktów. Jeśli starcza nam np. 2-3 tys.
zł miesięcznie i nie mamy potrzeby zarabiać więcej, bo faktycznie utrzymujemy siebie,
rodzinę i spełniamy swoje potrzeby – to świetnie. Ale bądźmy
tu bardzo szczerzy sami ze sobą.
To powinien być świadomy wybór, a nie awersja do zamożności. Jeśli ktoś wybiera kierunek
zarobków 30 lub 300 tys. zł miesięcznie, to też jest to dobre, jeśli w ten sposób dba o to, co dla
niego ważne.
Zadaj sobie pytania: jaki
poziom zarobków jest minimalny, optymalny, a jaki „bogaty”? Jakie masz skojarzenia
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z poziomem mniejszym niż minimalny, a jaki z poziomem „bogaty”? Przemyśl, czy twój sposób myślenia o pieniądzach
służy potrzebom twoim i twoich bliskich. Jeśli nie, otwórz się
na wyższy poziom zarobków.
Jak by to było zarabiać półtora
czy dwa razy tyle, co obecnie?
A dziesięć razy tyle?

Mindset #3
Działaj wydajniej
Większość osób kojarzy optymalizację czy pracę nad wydajnością jako przyciskanie,
dokręcanie śruby. Nic dziwnego – większość szefów, menadżerów a nawet nauczycieli
w szkole próbuje nas „zmotywować” za pomocą kija. W metodzie CVP, według której pracuję jako doradca, na zwiększenie wydajności patrzy się
inaczej – przez pryzmat kreatywnego, przedsiębiorczego
lenistwa. To oznacza mniej
pracy, a lepsze efekty.
W świecie kapitalizmu większość ludzi zajeżdża się, goniąc za projektami, karierą,
kasą i możliwościami. Inni się
buntują i nie chcą pracować
albo idą po linii najmniejszego
oporu. A ja chcę zarabiać dużo,
ale przy coraz mniejszym wysiłku. Bo wiem, że się da. Do
tego trzeba wyzwolić się z myślenia, że większa kasa to zawsze najpierw więcej pracy.
Często tak. Ale są i tacy, co pracują o połowę mniej i zarabiają
dwa razy więcej. Aby być w tym
szczęśliwym gronie, trzymam
z tyłu głowy pytania: co mogę
zrobić szybciej? Co mogę
skrócić? Co mogę uprościć?
A wszystko to przy zachowaniu
spokoju, luzu, aby nie spinać się
i nie pędzić.
Przejdź przez listę działań,
które wykonujesz w każdym
miesiącu i zacznij szukać, co
możesz zrobić w krótszym czasie, jak zoptymalizować pracę
i oszczędzić czas.

GŁOS MORDORU
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Mindset #4
Skup się na strategii
Robienie rzeczy jest ważne, planowanie też. Ale strategiczne
myślenie to inna para kaloszy. Większość ludzi ma pewne
umiejętności planowania i działania, lecz myśleć strategicznie
potrafi niewielu.
Czym jest owo strategiczne
myślenie? Definicja jest szeroka,
lecz można to ująć w ten sposób:
strategiczne myślenie polega
na patrzeniu zarazem szeroko
i wąsko, analitycznie i twórczo,
na łączeniu kropek i wychodzeniu poza schemat, na spoglądaniu daleko w przyszłość i blisko
na teraźniejszość oraz wyciąganiu wniosków z przeszłości. A do
tego trzeba umieć to ogarnąć,
spisać, uporządkować i później
przekazać innym. Nie jest to łatwe, lecz w dzisiejszym świecie
coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Nie bez przyczyny we
wszelkich rozgrywkach z reguły
wygrywają najlepsi stratedzy.
Pieniądze i biznes to też
pewna gra. Stwórz swoją definicję strategicznego myślenia.
Możesz zapytać dwie-trzy doświadczone osoby o to, czym
dla nich jest takie myślenie i jak
to robią. I najważniejsze: znajdź
w tygodniu godzinę na myślenie
strategiczne. Nawet jeśli na początku będziesz się w tym gubić.

Change Value Process
To kilka z 30 mindsetów w metodzie Change Value Process
(CVP). Wszystkie służą temu, by
maksymalizować efekty w życiu przy jednoczesnym zachowaniu luzu i dystansu do wyścigu szczurów. Pracować dużo
potrafi wielu, mądrze – już niekoniecznie.
Te mindsety stanowią elementy inteligencji biznesowej,
którą powinien rozwijać każdy,
kto chce coś osiągnąć.

Adam Dębowski
www.adamdebowski.pl
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Młodość ma swoje prawa.
Zauważają to wszyscy od
dawna. Zauważył to Fredro,
który w „Zemście” napisał
„Acz i starość bywa żwawa,/
Wżdy wiek młody ma swe
prawa”. Te prawa to między
innymi bunt, zarozumialstwo, pewność siebie. I choć
Fredro z pewnością nie musiał się mierzyć z młodymi
pracownikami, muszą to robić wszyscy, którzy dzisiaj
zatrudniają milenialsów.
O pokoleniu Y, czyli milenialsach
(którzy urodzili się – orientacyjnie – między rokiem 1984 a 1997)
powiedziano i napisano wiele.
W większości złego. Ale czy naprawdę jest na kogo narzekać?
Czy ci młodzi ludzie są faktycznie tak okropni, że demonizowanie ich na każdym kroku ma podstawę? Czy potrafią pracować,
dopasować się do rynku, zaangażować? A może żyją lekko i niczym się nie przejmują?

Roszczeniowi
i rozpieszczeni?
Jeśli chodzi o pozycję i stosunek
tego pokolenia do rynku, zwykło
się mówić o ich roszczeniowej
postawie, zarozumiałości i bucie. Podobno nie potrafią współpracować, chcą od razu awansów i wielkich zarobków, nie widzą swoich błędów i nie szanują
autorytetów. Co pracodawca, to
kolejna fala narzekań. Tymczasem z rozmów i analiz wynika, że
jest zgoła inaczej. Millenialsi nie
boją się samych obowiązków,
a raczej tego, czy w ogóle ktoś
im je powierzy (mowa o młodszej części tego pokolenia).
Określanie dzisiejszego rynku
pracy mianem rynku pracownika to gruba przesada, jeśli nie

www.glosmordoru.pl
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zupełna iluzja. Przynajmniej tak
wynika z komentarzy tych, którzy
próbują się na niego wbić. Młodzi
są dzisiaj świetnie wykształceni,
znają języki obce, już na studiach
rozpoczynają praktyki i staże.
Krótko mówiąc – trudno im odmówić zaangażowania. A mimo
to ciągle spotykają się ze złosliwymi komentarzami odnośnie
ich rzekomej niechęci do wysiłku.
Doskonałym przykładem ilustrującym sposób, w jaki starsze
pokolenie podchodzi do tych,
którzy dopiero zaczynają przygodę z zatrudnieniem, są słowa
dr Ireny Eris. Znana przedsiębiorczyni w jednym z wywiadów zarzuciła młodym ludziom, że już
na starcie pytają ją o to, ile zarobią. Cóż, faktycznie niezwykle
butna postawa…

Bo chcą zarabiać
Zdaje się, że problemem nie są
więc sami młodzi, a raczej niemożność porozumienia między
nimi a tymi, którzy już zdobyli doświadczenie zawodowe. A trudno
je przecież budować, spotykając się raz po raz z podobnymi komentarzami, jak ten wygłoszony
przez dr Eris: – Drugą sprawą jest
również nastawienie młodego
pokolenia. Nie widać w nim chęci
przywiązania się do pracodawcy,
jak to miało miejsce za moich czasów. Dzisiejsza młodzież jest inna.
Nie chcę oczywiście na nią utyskiwać, ale uważam, że jest hedonistyczna, czasami roszczeniowa.
Dzisiaj przychodzi młody człowiek i pyta: „Ile zarobię na rękę?
Co od was dostanę?”. Takie postawy spotyka się na co dzień –
opowiadała.
Na tym przykładzie można
spróbować zbudować obraz
tego, z czym młodzi muszą się
zmagać w ramach systemu. Czy
naprawdę chęć zarabiania pie-

Nie taki diabeł
straszny czyli

MILENIALSI
W PRACY
niędzy za wykonywanie obowiązków jest postawą roszczeniową? Czy nie po to właśnie podejmujemy zatrudnienie? Czy
przedsiębiorcy nie widzą, jak absurdalne są ich zarzuty?
Oczywiście, nie sposób nie
zauważyć ewolucji, jaka zaszła
w trakcie zmiany pokoleniowej.
Młodzi z pokolenia Y, jak wynika
m.in. raportu Deloitte z 2015 r.,
bardzo wysoko oceniają swoje
kompetencje zawodowe. Od
pracodawcy oczekują przede
wszystkim możliwości rozwoju
i zdobycia nowych umiejętności
oraz nie przywiązują się do miejsca pracy. Trudno im zaimponować i zasłużyć w ich oczach na
miano autorytetu. Okazuje się,
że jest to pierwsze od dawna pokolenie, które nad zadania zawodowe przedkłada rozwój osobisty i szczęście w życiu prywatnym.

Niepewni i zagubieni?
Jednocześnie widać, jakim zainteresowaniem ze strony milenialsów cieszą się firmy z dużym
stażem na rynku oraz prestiżowi
pracodawcy, postrzegani też
jako godni zaufania. To właśnie
do takich przedsiębiorstw dobijają się dzisiaj młodzi ludzie, tam
chcą zdobywać doświadcze-

nie i tam chcą się uczyć. Jak widać szanują ludzi, którzy swoim
wysiłkiem zbudowali potężne
marki. Może trudniej zdobyć ich
zaufanie, ale raz pozyskane pozostaje niezachwiane. Pokolenie Y chce czerpać od najlepszych i chyba nie można mieć
jemu tego za złe.
Jednocześnie, jak wynika
z badań przeprowadzonych
przez SW Research na zlecenie
Polskiej Rady Biznesu, studenci,
którzy niedługo będą wchodzić na rynek pracy, uważają, że
nie są dobrze przygotowani do
podjęcia zatrudnienia. Spokój
w tej sytuacji czuje tylko jedna
na cztery przebadane osoby.
Najmłodsze pracujące pokolenie musi się dzisiaj mierzyć z wyzwaniami, z którymi
nie stykali się ich starsi znajomi.
Umowy śmieciowe, niepewność
zatrudnienia, brak ubezpieczenia, brak możliwości kupna
własnego mieszkania, bezpłatne staże i niskie zarobki na
juniorskich stanowiskach. Jeśli
dodamy do tego coraz wyższewymagania pracodawców i rosnące ceny niezbędnych do życia
produktów i usług, obraz rzekomej pychy młodego człowieka
nie będzie już tak wyraźny.

Pasta z awokado
Niestety – obecnie mamy do
czynienia z silną stereotypizacją milenialsów postrzeganych jako pokolenie roszczeniowych, dużych dzieciaków, które
chcą dostawać wielkie pieniądze za klikanie lajków w mediach społecznościowych. Jedzą awokado, imprezują i piją
kraftowe piwa, a w dodatku żądają elastycznego czasu pracy
i – uwaga! – wypłaty. Ich bezczelność nie ma granic…
Jednak z badań wynika, że
milenialsi są w stanie zaakceptować zarobki, na które nawet nie
spojrzeliby ich starsi znajomi.
Najniższą akceptowalną kwotą
netto wskazaną w ankiecie
było… 2250 zł. Za takie pieniądze nie tylko nie można pozwolić sobie na przygody w postaci
szalonych imprez, ale nie da się
nawet przeżyć miesiąca bez ciągłego wyliczania groszy na najdrobniejsze wydatki.

Członkowie tej grupy wiekowej wskazują możliwość rozwoju i przyjazną atmosferę jako
najważniejsze w firmie. To na
tych aspektach najbardziej im
zależy i są one ich priorytetami.
Z ich deklaracji wynika, że chcą
się uczyć i szukają ludzi, którzy
będą się z nimi dzielili specjalistyczną wiedzą. Trudno więc
mówić, że nie akceptują żadnych
autorytetów i zarazem sami stawiają się na piedestałach.
Problem więc raczej nie leży
w pracownikach, a w relacji między nimi a pracodawcami. W zależności od tego, z czyjej perspektywy spojrzymy na sytuację, zauważymy inne problemy.
Kluczem do sukcesu jest dogadanie się i wzajemne zrozumienie. Bez niego nikt nie poczuje
się dobrze na rynku pracy i dalej będziemy się utwierdzać we
wzajemnym braku szacunku.

Katarzyna Sudoł
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Dziesięć lat temu na
rynku pojawił się MacBook Air. Wiele wskazuje na to, że jesienią
tego roku będziemy
świadkami jego nowej
odsłony, która ma nie
zrujnować naszych budżetów.

Produkty Apple dzielą konsumentów na dwie grupy – zagorzałych wielbicieli i zagorzałych
przeciwników. Ci pierwsi uwielbiają sprzęt za jego prostotę,
design oraz idealne spasowanie
oprogramowania z podzespołami. Drudzy zarzucają zdzierstwo oraz wytykają chociażby
wąskie możliwości personalizacji. Prawda jest jednak taka, że
prawie każdy, kto choć raz korzystał z czegoś zaprojektowanego w Cupertino, zakochał się
REKLAMA

w nadgryzionym jabłku już nieodwracalnie.
Jednym z takich produktów
jest MacBook Air. Smukły, lekki,
z wytrzymałą baterią – idealny
do pracy w terenie. Można go
odłączyć od zasilacza i przy pełnym naładowaniu eksploatować cały dzień bez obawy, że zaraz pojawi się komunikat o potrzebie podpięcia do prądu. Nie
jest to oczywiście taka maszyna
jak MacBook Pro. Air jest skierowany do zupełnie innego od-

biorcy. Też jest wielozadaniowy,
ale ograniczony w stosunku do
najwyższej wersji laptopa z Kalifornii.
Mamy jednak rok 2018 i ostatnia wersja MacBook Air, która
ukazała się trzy lata temu, jest
już mocno przestarzała. Oczywiście, wciąż się na nim świetnie pracuje i człowiek nie musi
się wściekać, że coś dzieje się
zbyt długo, ale konsumenci potrzebują teraz znacznie więcej.
W związku z tym – podobno –

Apple postanowił wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.
Wprawdzie na razie nic nie
wiadomo oficjalnie, ale przecieków jest sporo. Nowy Air miałby
na nowo stać się ważnym graczem na rynku ultrabooków. Bo,
nie oszukujmy się, najmniejszy
w ofercie, nazwany po prostu
MacBook, nie jest komputerem,
a jedynie horrendalnie drogim
notatnikiem, w którym wiele
jest do poprawy.
Pogłoski o nowej wersji
uwielbianego laptopa rozeszły się na początku roku, kiedy
to General Interface Solution
(GIS) – producent paneli dotykowych – stwierdził, że będzie dostarczać swoje moduły
do nowego MacBooka, który
miałby się pojawić w drugiej połowie roku. Plotki nie dziwią, bo
te rozwiązania są już dostępne
w iPhone X oraz MacBooku Pro.
Wydaje się, że połączenie tej
technologii z ekranem Retina
i nowymi podzespołami, pozwoliłoby gigantowi z Cupertino
znów wstrzelić się w segment
średniej ceny ultrabooków. Muszą się postarać, bo Asus, Huawei czy Xiaomi już mają w swojej ofercie takie produkty i jeśli
Apple nie chce pozostać w tyle,
musi działać. I to szybko. Dziesię-
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ciolecie Air wydaje się idealnym
momentem, aby to zrobić.
To wszystko wciąż jednak
spekulacje. Nie wiadomo jakie
podzespoły kryłby w sobie nowy
Air. Czy pojawi się rozwiązanie
„Always Connected PC”?, czy będzie modem WWAN albo procesor ARM? – wielu tego oczekuje, ale to wciąż jedynie propozycje użytkowników i znawców
rynku. A Apple zawsze lubiło
iść własną drogą. I mimo tego,
że coraz częściej wykorzystuje
podzespoły innych producentów, w kwestii oprogramowania
oraz procesorów może stworzyć
coś własnego.
Należy pamiętać, że to
wszystko to tylko dywagacje.
Firma z Kalifornii nawet nie wspomniała o nowym laptopie. Raczej
zastanawiają się tam nad wycofaniem iPhone’a X, który jest totalnym niewypałem i nad zredefiniowaniem modelu kreowania nowych flagowców. Jednak
nowy Air – czy jakkolwiek inaczej
go nazwą – jest chyba największą
szansą na to, aby nadgryzione
jabłko nie zaczęło gnić. Bo granica, która oddziela giganta od
wielomilionowych strat, jest naprawdę bardzo cienka i z każdym
kolejnym rokiem, od kiedy nie
ma Steve’a Jobsa, wydaje się co-

GŁOS MORDORU

11

raz mniej wytrzymała. Limit pomyłek został wyczerpany.
Nie ma się co oszukiwać:
Apple potrafiło tworzyć produkty w zupełnie inny sposób.
Nie robiło ich i nie wciskało ludziom z hasłem „musisz to
mieć”. Apple najpierw pytało, co
konsumenci chcą mieć, a potem
to robiło. Tu należy upatrywać
gigantycznego sukcesu koncernu, osiągniętego mimo przeważnie zaporowych cen. Jeśli
nowy MacBook faktycznie trafiłby na rynek i jego cena oscylowałaby około czterech tysięcy
złotych (lub – jak ktoś woli – tysiąca dolarów), mogłoby to być
początkiem nowej złotej ery
w Cupertino.
Bo większość ludzi mając do
wyboru Asusa / Della / Acera
i MacBooka, wybierze właśnie ten ostatni. Bo po prostu zawsze chcieli go mieć. Bo jest konkretny, wielozadaniowy, ładny
i modny. A że trochę hermetyczny? Co z tego. Prawda jest
taka, że Apple potrafił stworzyć
z elektroniki część stylu życia.
Apple to część naszego ubioru.
Żadna inna firma, nawet Samsung, nie jest w stanie się tego
zbliżyć. Przynajmniej na razie.

Patryk Gochniewski
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Wchodzące we wrześniu na
ekrany polskich kin „Korpo”
(„Mayhem”) w reżyserii Joe’a
Lyncha przypadnie do gustu
w szczególności pracownikom dużych międzynarodowych firm, dla których szerząca się biurokracja, układy
decydujące o awansach
i zwolnieniach oraz permanentna walka o przetrwanie
na „wymarzonym” etacie to
chleb powszedni.
Z tym, że jeśli ktoś spodziewa się
kolejnego sztampowego filmu
o pracownikach biurowych spędzających pół dnia przy ekspresie do kawy, aby knuć kolejną
intrygę wymierzoną w przełożonego lub znienawidzonego
kolegę z sąsiedniego boksu,
z pewnością będzie miał (nie)
miłą niespodziankę. Joe Lynch
przedstawił w nim bowiem
REKLAMA

swoją wizję korporacyjnego
świata, z którym rozprawia się
w niezwykle brutalny i krwawy
sposób.
Na początku filmu widz może
czuć się lekko zbity z tropu, bo
główny bohater – Derek (Steven Yeun, znany fanom serialu
„The Walking Dead") – jest typowym korpowyjadaczem, który
firmowy ład zna od podszewki,
dzięki czemu udało mu się dojść
do wysokiego stanowiska. Nasz
wyga zostaje jednak nagle
zwolniony, ale nie zdąży nawet
posprzątać swojego biurka i się
wynieść. Niespodziewanie jego
firmę atakuje wirus, który wyzwala w zainfekowanych zwierzęce instynkty – w szczególności te związane z wrodzoną
agresją…
W tym momencie fabuła nabiera oszałamiającego tempa
– aby przetrwać wszyscy zamknięci w biurowcu muszą wal-

czyć z innymi. Na dodatek okazuje się, że jest pewien kruczek
prawny, dzięki któremu zbrodnie popełnione przez chorych nie będą podlegały żadnej karze. Dlatego Derek wraz
ze swoją klientką Melanie (Samara Weaving) postanawiają
wykorzystać chaos spowodowany wirusem oraz lukę w prawie i ruszają na iście średniowieczną batalię, w czasie której
dosłownie każdy element wyposażenia biura będzie stanowił
śmiercionośną broń. To swoista
krucjata wymierzona przeciwko
tym, przez których Derek utracił swoje stanowisko. Fani krwawych ujęć rodem z filmów Quentina Tarantino z pewnością nie
będą zawiedzeni.
Pomimo wielu drastycznych scen (nożyczkami biurowymi można spowodować
naprawdę wiele bolesnych
obrażeń) „Korpo” nie można

materiał promocyjny

Kiedy sumienie
bierze zwolnienie

„Korpo”, czyli krwawa zemsta korpoludka Dereka. Fot. materiały dystrybutora.

jednoznacznie zakwalifikować
do jednego z filmowych gatunków. Widz będzie mógł nacieszyć oczy sporą ilością efektownych scen walki, co mogłoby
wskazywać na klasyczne kino
akcji porównywalne choćby
z kultową „Szklaną Pułapką”.
Czy jest to zatem kolejny film
tego typu? Nic bardziej mylnego. Reżyser sprawnie balansuje pomiędzy kilkoma gatunkami – filmem akcji, horrorem

oraz… komedią. Oznacza to, że
fani typowych „biurowych komedii” również znajdą tu coś
dla siebie. Pomiędzy brutalne
sceny walki wplecione zostały
liczne gagi, ironiczne dialogi
i zabawne sytuacje.
Oczywiście „Korpo” nie jest
filmem dla wszystkich. Największą radość z jego oglądania będą mieli z pewnością pracownicy korporacji, którzy znają
ten specyficzny świat od pod-

szewki. To oni zapewne, pomimo nagłej oraz nie do końca
uzasadnionej agresji ze strony
Dereka, będą potrafili się z nim
utożsamić i – choćby na czas
seansu – wejść w jego buty.
A to może okazać się największą frajdą.
„Korpo” wchodzi do kin od
28 września. Dystrybutorem
filmu jest Mayfly.

Piotr Krupa
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– dzięki zamkowi błyskawicznemu – można wymieniać dowolnie górę i dół, zyskała taką
popularność.

czyli o szyciu
sukienek po
godzinach

Zaczęło się w Mordorze

W zabieganym świecie korpokarier mamy coraz mniej
przestrzeni na bycie sobą. Choć takie pełnoetatowe zajęcie
może być satysfakcjonujące, to nie wszystkim wystarcza.
Są tacy, którzy z powodzeniem realizują skomplikowany
scenariusz zatytułowany „jak połączyć pracę na etacie i pasję po godzinach”. Takimi osobami są Katarzyna Gerlach-Dymnicka i Marta Zajdel, które wspólnie tworzą markę
Bluebirds & Co. zajmującą się projektowaniem i tworzeniem spersonalizowanych ubrań dla kobiet.
Moda i ekologia
– Większość osób postrzega
pracę na etacie i jednoczesne
prowadzenie biznesu jedynie
w kategoriach czegoś bardzo
trudnego czy wręcz szalonego.
Skłamałabym, gdybym powiedziała, że jest to bułka z masłem –
mówi Katarzyna Gerlach-Dymnicka, założycielka Bluebirds & Co.
Faktycznie, bułka z masłem
to nie jest, szczególnie jeśli na
REKLAMA

dodatek trzeba połączyć rozwijanie własnej firmy z macierzyństwem, tak jak w przypadku
Marty Zajdel, czyli wspólniczki
Kasi. A jednak da się to zrobić.
Wszystko zależy od tego, jak
silna jest nasza pasja i potrzeba
realizacji.
Taką pasję i pomysł na
własną firmę miała Kasia Gerlach-Dymnicka, która otworzyła Bluebirds & Co. Razem

ze swoją mamą powołała do
życia markę odzieżową znaną
dzisiaj z tworzenia spersonalizowanych, modułowych sukienek, które można dowolnie ze sobą łączyć i zestawiać.
To kreacje typu „klocki lego”
wykonane z najwyższej jakości materiałów. Zostały stworzone z myślą o fankach sportowej elegancji, które cenią
sobie komfort i wygodę.

Projekty modułowe są nie
tylko pomysłowymi rozwiązaniami stylizacyjnymi, które pozwalają ograniczyć liczbę ubrań
w naszej szafie przy zachowaniu
ciekawego stylu i odrębności,
ale również świadomym, ekologicznym podejściem do branży
odzieżowej. To dzięki połączeniu tych dwóch cech flagowa
sukienka Bluebirds, czyli dwuczęściowy zestaw, w którym

Kasia codziennie od 9 do 17 pracuje jako prawniczka. Potem
zajmuje się Bluebirds i rodziną.
W pewnym momencie już nie
dawała rady godzić tych wszystkich obowiązków. Wtedy dołączyła do niej Marta Zajdel,
która szefuje jednemu z działów agencji digitalowej – wówczas na urlopie macierzyńskim.
Dzisiaj obie panie z powodzeniem łączą pracę w korporacjach z prowadzeniem własnej,
odnoszącej sukcesy firmy. Udowadniają tym samym, że pasja
ma wielką moc.
Ciekawe jest to, że – mimo
niewątpliwych sukcesów odnoszonych z marką Bluebirds
– twórczynie zdecydowały się
zostać na etatach. – Taka sytuacja ma wiele plusów. Pierwszym
z nich jest to, że mogę spokojnie
spać i nie martwić się o środki
do życia. Drugim jest szybszy
rozwój i nabywanie unikalnych
umiejętności. Na pierwszy rzut
oka może się to wydawać niemożliwe, w szczególności w sytuacji, w której praca nie ma nic
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wspólnego z prowadzonym biznesem. Jednak nic bardziej
mylnego. Regularnie zauważam, że wiedza, którą wynoszę
z pracy na etacie, przydaje mi
się w prowadzeniu firmy i na odwrót – opowiada Katarzyna Gerlach-Dymnicka.

Pasja i biznes
Takie podejście jest dzisiaj coraz popularniejsze. Ludzie zaczynają dostrzegać dla siebie
szansę na rozwój w branżach
i zajęciach niezwiązanych bezpośrednio z pracą zawodową.
Talenty i zainteresowania przeradzają się w świetnie prosperujące biznesy i – jak w przypadku
dziewczyn z Bluebirds – dają
ogromną satysfakcję.
– Bluebirds & Co. to dla mnie
realizacja marzeń. Jest to jednak w końcu praca i biznes. Wykorzystuję tu wiedzę i doświadczenie, które zdobyłam pracując latami w korporacjach
i agencjach. Na pewno jest mi
dzięki temu łatwiej zrozumieć
mechanizmy rządzące branżą
modową. Wiedza zdobyta przez
lata przydaje się na każdym
kroku – podsumowuje Marta
Zajdel.

Katarzyna Sudoł

materiał promocyjny

Nie tylko korpo,

[34]
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BE FIT BE HAPPY

Korpo
fit life

www.glosmordoru.pl
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1.
WEJŚCIE
NA KRZESŁO

2.
POMPKI
NA KRZEŚLE

3.
PLANK
(DESKA)

Ustawiamy dłonie na szerokość barków i wykonujemy zgięcie w stawie łokciowym tak, aby pośladki
znalazły się jak najniżej (jak najbliżej podłogi). Łatwiejsza wersja z nogami ugiętymi w kolanach,
wersja trudniejsza – z nogami wyprostowanymi.

Podnosimy prostą nogę do góry tak, by napiąć pośladek i mocniej utrzymać równowagę. Należy pamiętać
o tym, by brzuch był mocno napięty, ręce rozsunięte
na szerokość barków i bardzo mocno spięty pośladek!
Wersja łatwiejsza: trzymamy do 30-45 sec, wersja trudniejsza: do 1 min i 30 sekund.

(Z PODCIĄGNIĘCIEM KOLAN DO PIERSI)

Dzisiejszy trening jest
tak ułożony, żebyście
mogli bez problemu wykonać go w biurze!
Główne zalety przerwy
na trening w czasie pracy:
yy lepsze dotlenienie mózgu, a co
za tym idzie dwa razy lepsza koncentracja w pracy;
yy nakręcenie metabolizmu, więc
nie musimy się martwić, że siedzący tryb pracy przyniesie nam
gratisowe kilogramy;
yy wzmocnienie gorsetu mięśniowego.
… czyli same plusy.
Życzę miłego treningu!

Marcin Wikszemski
www.facebook.com/fitwujo/;
www.instagram.com/fitwujo

REKLAMA

Całą stopę ustawiamy na krześle. Pamiętamy, by w stawie kolanowym był kąt prosty – żeby kolano nie wychodziło za linię palców. Plecy proste, łopatki ściągnięte, brzuch bardzo mocno napięty.
yy Wdech: wejście na krzesło,
yy Wydech: zejście.
Wykonujemy trzy razy po 10 powtórzeń na nogę.

Wykonujemy trzy razy po 10-20 powtórzeń w zależności od kondycji.

Zrób trzy serie na każdą nogę i wracaj do pracy.

www.glosmordoru.pl
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Pamiętasz?
Rodzicielstwo wprowadza ludzi
na najwyższy poziom abstrakcji
oraz kreatywności.
Standardem jest, że dziecko,
siedząc i spokojnie bawiąc się
klockami, rozpętuje nagle galaktyczną zawieruchę, w której króliki gonią żabę wozem strażackim. Lalki właśnie postanowiły
udomowić biedronkę wielkości
słonia, a warzywa ożyły i ruszają
na podbój świata. Wykorzystuję
ten czas dla siebie, słowem się
nie odzywam. Jakakolwiek ingerencja w zabawę – nawet niewinne przejście obok – wiąże się
z wciągnięciem w tę zawieruchę.
Łapię ulubioną lekturę i zagłębiam się w świat, w którym poznaję zakamarki mrocznej duszy
mordercy ściganego przez odważną Panią Inspektor…
I nagle pytanie: „A czy pójdziemy jeszcze tam, gdzie są te
ślady zwierząt?”. To – wbrew pozorom – nie jest proste zagadnienie, bo ślady zwierząt mogłyśmy oglądać przecież wszędzie.
Może w parku? A może na
urodzinach koleżanki? Albo
w lesie, albo na placu zabaw, na
REKLAMA

#9
imprezie rodzinnej, albo na wakacjach 5 tys. kilometrów stąd.

Wysilam więc maksymalnie
szare komórki, ponieważ
odpowiedź w stylu
„tak, pójdziemy” nie
wchodzi w grę, jako że
założyłam sobie w swoim
macierzyństwie nigdy nie
obiecywać rzeczy, których
nie spełnię.
Więc muszę teraz odkryć, gdzie
te ślady zwierząt były. Zaczyna
się seria pytań naprowadzających. Uwaga! – ta część nie
może trwać w nieskończoność,
ponieważ młoda straci cierpliwość i nici z dalszego czytania
książki.
Trzeba znaleźć punkt zaczepienia – coś, co jest unikatowe.
Poza tym jej pytanie wcale nie
wskazuje na to, że byłyśmy tam
razem – mogła być z wycieczką
z przedszkola, z koleżanką albo
z ciocią. Trzeba więc najpierw
ustalić z kim. Tutaj sprawa okazała się prosta, bo byłyśmy razem. Następnie znaki szczególne:
czy było ciepło, czy jechałyśmy
autobusem, czy może samochodem. Uff! kolejny złoty strzał: samochodem z tatą – więc sprawa
prosta! Oczywiście mama wie

wszystko więc mówię: „Jasne, że
pójdziemy. To tam, gdzie widziałyśmy jeszcze krzywy pokój i były
łódki z wodą… Bardzo Ci się tam
podobało?”.
Dziecko z zadowoleniem
kiwa głową i każda z nas wraca
do swojego świata. Ja do książki,
gdzie dzielna Pani Inspektor
właśnie toczy walkę wręcz z napastnikiem, a młoda do swojej
kosmicznej zawieruchy…

PS: te ślady zwierząt są namalowane na podłodze w Sali Bzzz
w Centrum Nauki Kopernik.

Dorota #MamaPolki

KORPOTATA

Zmiany?
Fajnie!
Początek września zapowiadał się dla nas ciężko. I to nie ze
względu na koniec wakacji i po-

wracające poranne i popołudniowe korki oraz coraz krótsze dni zwiastujące nadejście
jesieni. We wrześniu Jasiek rozpoczął „naukę” w nowym przed-

[34]

szkolu, które tym razem ma pod
samym domem.
Ta perspektywa zaczęła
nas stresować już kilka tygodni
wcześniej. A najbardziej obawialiśmy się dnia, w którym będziemy musieli o tym poinformować Jaśka. Przyznam szczerze, że zachowaliśmy się jak
uczniaki, którzy do ostatniej
chwili przed wywiadówką trzymają w tajemnicy przed rodzicami informacje o „zdobytych”
jedynkach.
Po prostu nie mieliśmy odwagi powiedzieć Jaśkowi
o zmianie przedszkola, dlatego że wiemy, jak bardzo lubił
dotychczasowe, które znał od
kiedy skończył roczek. Miał tam
swoją ulubioną Panią Przedszkolankę, która go dobrze
znała. Wiedziała co lubi, czego
się boi, w co lubi się bawić i na jakim jest poziomie rozwoju.
A co najważniejsze –
i najtrudniejsze jednocześnie –
w „starym” przedszkolu Jasiek
miał paczkę swoich pierwszych
w życiu kumpli, z którymi rozumiał się już niemal bez słów.
Wielką radość sprawia mi zawsze patrzenie jak, pomimo tak
młodego wieku, świetnie się rozumieją, wygłupiają i co może
wydawać się dziwne – dbają
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o siebie nawzajem. Prawdziwa
przyjaźń – można rzec.
A teraz?

W nowym miejscu trzeba
budować wszystkie
koleżeńskie relacje
od podstaw. Właściwie
nie różni się to niczym
od pierwszych dni
w nowej pracy.
Każdy patrzy na ciebie spode
łba i zastanawia się czy warto
się z tobą zadawać lub czy zabawisz na tym stanowisku dłużej
niż poprzednik.
Tak czy inaczej, nie mogliśmy już dłużej odwlekać rozmowy z Jaśkiem. Przełknęliśmy
ślinę w zaschniętych ze stresu
gardłach, wytarliśmy spocone dłonie i w końcu powiedzieliśmy mu jakie czekają go
zmiany w najbliższej przyszłości. I zamarliśmy w oczekiwaniu
na scenę pełną łez i pytań „Ale
dlaczego…?”.
Tymczasem Jasiek spojrzał
na nas i powiedział: „OK, fajnie.
Poznam nowych kolegów”. I po
chwili szybko dodał: „Ale ze starymi kolegami nadal będę spotykał się na zabawę, prawda?”.

Piotr Krupa
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MOTOSEKCJA

Jak wyleczyć się

z urlopu

Powrót do korporacyjnej rzeczywistości po urlopie to zawsze szok, ale powakacyjna codzienność to nie tylko meldowanie się za biurkiem codziennie o dziewiątej. Do biurka trzeba też dojechać. Tak. Droga którą macie do pokonania każdego
ranka i popołudnia to również praca. Czasami bardzo ciężka.

skie ulice czuł się trochę spięty.
To zupełnie normalne. Każdy
samochód, każdy kierowca
to mały, nasmarowany trybik,
który napędza machinę zwaną
miastem stołecznym. A po powrocie z urlopu jesteście zwyczajnie… zardzewiali.
Nie ma tej pewności przy
jeździe na zderzaku, nie ma tej
swobody podczas skakania
z pasa na pas, a wszyscy wokół
czują jak ryby w wodzie. Trudniej dostrzec celujący w was
z oddali policyjny radar. I właśnie dlatego warto choć trochę
odpuścić.

Spokój! Tylko spokój!
Swój poranny schemat znacie doskonale. Z dokładnością
do pięciu minut potraficie określić, jak długo będziecie jechać
w deszczu czy porannym albo
popołudniowym szczycie. Po co?
Przez ten pierwszy tydzień
zwyczajnie odpuśćcie. Wyjedźcie z garażu wcześniej i pojedźcie inną drogą. Zaparkujcie kawałek dalej, a nie pod samymi
drzwiami, w błocie po kostki,
gdzieś między kwietnikiem
a przystankiem autobusowym.

Na urlopie każdy robi co chce,
kiedy chce, jak i gdzie chce.
Nikt nie pogania, nie decyduje,
nie wydaje poleceń i nie opieprza. Tak samo jest z wakacyjną
jazdą samochodem. Delektujecie się krajobrazami, chłoniecie widoki, jedziecie niespiesznie, nie spinacie się na znalezienie strategicznego miejsca do
zaparkowania i nie rzucacie się
po pasach ruchu, jak zarzynana
świnia. Po prostu jedziecie. Kwadrans w tę czy w tamtą – kogo
to obchodzi? Ważne, żeby było
miło i bezstresowo. I zazwyczaj
jest, ale kiedyś przecież trzeba
wrócić do rzeczywistości.
REKLAMA

Pourlopowa dekompresja
Zanim zabrałem się za pisanie
tego tekstu, wyguglałem banalne zdanie: powrót do pracy
po urlopie. I wiecie co? Pierwsze
trzy linki zasugerowały, że po
urlopie… każdy powinien odpocząć.
W teorii wygląda to bardzo dobrze. Taki dodatkowy tydzień „dekompresji” po emocjach chwytanych na chorwackich plażach czy deptaku we
Władysławowie to rozwiązanie
idealne. Móc tak powoli wchodzić w brutalną rzeczywistość…
Niestety, praktyka nie jest już
taka piękna, bo zazwyczaj już

z samego rana w poniedziałek
dostajecie w twarz dedlajnami,
asapami i fakapami. Podobnie
jest za kierownicą – z tą różnicą,
że za kierownicą możecie spróbować jeszcze chwilę odpocząć.

Poranny policzek
Wsiadając do samochodu
w poniedziałkowy poranek już
w podziemnym garażu czujecie się dość nieswojo, prawda?
Samochód dwa tygodnie stał
w pełnym słońcu, a tu? Mrok
podziemi i wszechobecny
chłód… Po wyjeździe zazwyczaj
jest już tylko gorzej. Zapewniam
was, że to cholerne miasto na-

wet nie zauważyło, że wyjechaliście na wakacje. Ma to gdzieś
i od razu daje wam w twarz objazdami, robotami drogowymi,
ściskiem, brakiem miejsc parkingowych, porannym i popołudniowym szczytem.
A po włączeniu się do ruchu
od razu z przodu pojawia się
ktoś, kto jedzie nie po waszej
myśli. Ktoś zatrąbi, ktoś zajedzie
drogę… Życie. Tak to miasto jest
już skonstruowane.

Zardzewiały trybik
Chyba każdy, kto miał okazję
wyjechać samochodem na urlop, po powrocie na warszaw-

Poranną podróż do pracy potraktujcie jak relaks, a nie ciężką
pracę. Ta już czeka na was na korporacyjnym mailu. Nie denerwujcie się, nie trąbcie i nie rzucajcie mięsem. Szkoda zdrowia.

Wszyscy są równi
W wakacje po mieście jeździ się
łatwiej. Mniejszy ruch, mniejszy
ścisk i mniej walki o przetrwanie.
Z początkiem września czar pryska i wszyscy lądują w jednym
wielkim korku.
Stojąc na Wisłostradzie albo
Marynarskiej nie można licytować się, kto ma lepszą opaleniznę albo kto zrobił więcej zdjęć
ze Sfinksem. Wszyscy są równi.
Jakieś pocieszenie? Matka
natura w tym roku ma być dla
nas wyjątkowo łaskawa i według synoptyków już teraz zdecydowała, że rzuci trochę więcej ciepła na wrzesień a może
nawet październik, więc głowa
do góry. Przed pierwszym śniegiem pewnie nie raz da się jeszcze wyskoczyć na jakiś weekend
za miasto.

Kacper Wyrwas
www.kacperwaucie.com
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Świat
pozbawiony sensu
Naprzeciw potrzeb współczesnych ludzi coraz rzadziej wychodzi religia. Odcinamy się od kolejnych dogmatów, które często traktujemy z przymrużeniem
oka. Myślimy o nich jako o ograniczających, wstecznych. Niestety, w świecie, w którym nie
mamy już do czego duchowo
aspirować, brakuje miejsca na
wewnętrzny spokój, na naukę
wyciszenia, na samych siebie. To,
co niegdyś dawała nam modlitwa, zupełnie zniknęło z codziennego życia większości z nas.
W tym miejscu powstała
pustka, którą trudno zapełnić.
A człowiek bez wyższych wartości i sposobu na zrozumienie
świata czuje się opuszczony i niespokojny. Jest pozbawiony nadziei. Nieprzypadkowo psychiatria i psychologia przeżywają
dzisiaj swój rozkwit. Tak wielu zaburzeń świat nie widział chyba
nigdy.
Bo nasza krucha psychika nie
jest przystosowana do szalonego tempa, które sobie narzucamy. Żaden, nawet najsilniejszy
organizm, nie będzie w stanie
nadążać i bez wytchnienia brać
udziału w wyścigu zbrojeń między nami a innymi aspirującymi,
młodymi ludźmi. W czasach,
w których praca wymaga od nas
więcej niż kiedykolwiek, niezwykle ważne jest więc znalezienie
odskoczni, sposobu na wyłączenie się i, co za tym idzie, na relaks.

www.glosmordoru.pl
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Uważne życie, czyli

MINDFULNESS
W świecie nieustannej
gonitwy, stresów
i napięć, niezwykle
ważne staje
się umiejętne
zarządzanie
swoim czasem,
umysłem i ciałem.
Zaprzęgnięci
w korporacyjny
kierat zapominamy
o tym, jak istotne
jest skupienie
się na samym
sobie – swoim
rozwoju
i dobrostanie.
A to one są
kluczem do
szczęśliwego,
zdrowego
i spełnionego
życia.

Zjedz rodzynkę!

Tu i teraz
I w tym świecie braku czasu i niemożności skupienia, w świecie
lęków i depresji, pojawiło się coś,
co znamy pod nieco enigmatyczną nazwą mindfulness. Pojęcie staje się nieco jaśniejsze,
kiedy przetłumaczymy je na język polski. Uważność – bo o niej
mowa – to proces psychologiczny, który ma polegać na koncentrowaniu uwagi na tym, co
dzieje się przed naszymi oczami.
Metoda ta ma swoje korzenie w filozofii buddyjskiej, a jej
współczesna wersja została zapoczątkowana przez Jona Kabat-Zinna, amerykańskiego lekarza i twórcę Stress Reduction
Clinic oraz Center for Mindfulness in Medicine, Health Care,
and Society na University of
Massachusetts Medical School.
Mindfulness to jedna z najpopularniejszych psychologiczno-filozoficznych metod relaksacji
i uspokojenia. Badania nad nią
dowodzą, że jest silnie powiązana z dobrym samopoczuciem
i poczuciem zdrowia. Dzięki
praktyce uważności uczymy się
nie tylko żyć tu i teraz, ale także
redukować stres, napięcie i natrętne myśli. Trening polega na
nauce bycia całkowicie obecnym w danej chwili – chodzi zarówno o doświadczenia ze-

Dzięki praktyce uważności uczymy się nie tylko żyć tu i teraz,
ale także redukować stres, napięcie i natrętne myśli.
wnętrzne, jak i wewnętrzne. Nie
ma tu mowy o odcinaniu się od
swoich emocji czy o próbach zakopania ich w głębi podświadomości. Każdą myśl oraz uczucie analizujemy i przeżywamy
wtedy, kiedy się pojawią.

Zmień swoje życie
Pełnia obecności – jak czasem
mówi się o tej technice – powinna obowiązywać nas nie
tylko w ramach pojedynczych
sesji czy treningów, ale cały
czas. Powinna stać się nowym,
pełnym skupienia sposobem na
życie. To nieustanna praca i rozwój, które w końcu pozwolą cieszyć się zupełnie innym podejściem do codzienności i zupełnie innym na nią spojrzeniem.
Uczymy się bowiem nie tylko
rozpoznawać emocje, ale też ra-

nienie terapii w gabinecie. Odpowiednia medytacja pozwala
przetrwać chwile kryzysu i uczy
metod uspokajania emocji.
A te są niezwykle ważne – nie
tylko wtedy, kiedy zmagamy się
z problemami natury psychicznej. Skupienie na tym, co dzieje
się w danej chwili, to metoda na
szczęśliwe, spokojne życie. Ile
razy zdarzyło nam się wyjść na
spacer i wrócić po godzinie bez
świadomości tego, co zobaczyliśmy? Ile razy próbowaliśmy czytać książkę, mając w głowie tysiące innych myśli? Ile razy próbowaliśmy skupić się na rozmowie,
nieustannie analizując to, co zaszło w pracy? Na pewno wiele. Bo
współczesny świat wymaga od
nas działania na zwiększonych
obrotach. Tak, żeby ze wszystkim
zdążyć, ze wszystkim się uporać.

dzić sobie z tymi, które są dla nas
bolesne. Uczymy się nie skupiać
na tym, co złe; uczymy się odczytywać sygnały płynące z naszego ciała.
Mindfulness, szczególnie
współcześnie, nie jest łatwe. To
praktyka wymagająca sporo
pracy z samym sobą. Takiej, na
którą – jak lubimy powtarzać –
nie mamy czasu. W trakcie treningów musimy dać sobie pełne
zezwolenie na emocje, uczucia,
myśli. Pozwolić im płynąć i zaakceptować takimi, jakie są.
Często jest to nie tylko
trudne, ale bywa także bolesne.
Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do walki ze wszystkim tym,
co nam nie odpowiada. Tu jednak niczego nie wolno nam oceniać i niczego nie wolno zwalczać. Nasze myśli są nami sa-

mymi. Celem takiego treningu
jest zrozumienie, że nie da się
wygrać z tym, kim jesteśmy. Jedyne co możemy i co powinniśmy zrobić, to oduczyć się starych, niefunkcjonalnych schematów działania umysłu.

Lęki, smutek, ból
Od lat 70. XX wieku psychologia
kliniczna stosuje metody oparte
o mindfulness w badaniach i terapii. Eksperymenty dowodzą,
że praktyka ta pomaga ludziom
dotkniętym różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi – lękami, depresją, uzależnieniami.
Co ciekawe, badania wykazują
też jej wpływ na fizyczne samopoczucie. Uważność redukuje
nawet ból fizyczny! Lekarze często zalecają stosowanie podobnych treningów jako uzupeł-

Mindfulness zaś uczy czegoś zupełnie odwrotnego. Pokazuje
drogę, z której niestety zboczyliśmy. Drogę, na którą musimy
jednak wrócić. Tutaj na spacerze oddychamy świeżym powietrzem, oglądamy chmury na niebie i cieszymy się słońcem. Odczuwamy, łapiemy chwile.
Praktyka ta pokazuje, jak
„poczuć” swoje ciało. Najpierw
stopy, później łydki, uda, pośladki, brzuch, klatkę piersiową
i, wreszcie, głowę. Na nowo
przysposabia do chodzenia, patrzenia, oddychania. Tak, żeby
były pełne, świadome, zdrowe.
Bo wszystkie te czynności tworzą nasze życie. Nie warto ich
przegapiać na rzecz zamartwiania się tym, co ostatnio usłyszeliśmy od przełożonego.
A co na początek przygody
z mindfulness? Rodzynka. Weź
ją do ręki, obejrzyj, poczuj, powąchaj, dopiero później – powoli, delektując się – zjedz. Ucz
się czuć, widzieć i być. Tu i teraz.
To będzie najsmaczniejsza rodzynka w twoim życiu.

Katarzyna Sudoł
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Prawdziwa konwersacja
jest naprawdę
Chociaż szybkie randkowanie (speed dating) jest już nam
dość dobrze znane, to formuła szybkiego dyskutowania
(speed debating) pojawiła się w stolicy dopiero tego lata
i staje się coraz bardziej popularna.
Na czym polega speed debating? To szybkie dyskusje w formule „1 na 1”, podczas których
otrzymujemy kontrowersyjną
tezę i musimy argumentować
za lub przeciw, zgodnie z wylosowaną pozycją, pamiętając
o ograniczonym czasie wypowiedzi (od 30. do 90. sekund).
W każdej rundzie wypowiadamy się trzy razy: argumentujemy, kontrargumentujemy
i podsumowujemy nasze stanowisko. W trakcie jednego spotkania mamy pięć szybkich debat z pięcioma różnymi osobami na pięć różnych tematów,
po polsku i po angielsku. Całkiem sporo jak na 90 minut.

SEXY!

Różni ludzie,
różne tematy,
te same emocje
To świetne wyzwanie intelektualne, zmusza do szybkiego
i kreatywnego myślenia – podsumowuje swoje wrażenia
jedna z uczestniczek, pracująca
w branży IT. Do tej pory w Speed

Debating Warsaw wzięło udział
niemal 100 osób. Spotkania są
bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Przychodzą do nas ludzie
wykonujący całe spektrum zawodów: od reżyserii filmowej
przez prawo, finanse, do projektowania układów scalonych
a także studenci, managerowie
korporacji i seniorzy. Ale o czym
oni dyskutują?
Podczas pierwszej edycji dyskutowano o parytetach
płciowych w zarządach spółek,
o organizacji wielkich imprez
sportowych w krajach rażąco łamiących prawa człowieka oraz

Zdjęcia: Radosław Czekan

o moralnym dylemacie związanym z samochodami autonomicznymi. To właśnie dyskusja
na ten ostatni temat najbardziej

wciągnęła przybyłych. – Nie
będę mógł dzisiaj zasnąć. Będę
całą noc myślał, jak odeprzeć te
argumenty – przyznał uczestnik
z Izraela, który wziął udział w debacie anglojęzycznej.

Praktyka,
praktyka
i jeszcze raz praktyka
I nic dziwnego. Na Speed Debating Warsaw oprócz szybkich
wymian „1 na 1” organizatorzy
prowadzą krótkie warsztaty argumentacji lub grupowe dyskusje moderowane przez de-

batantów sportowych. To właśnie kontrargumentacja jednego
z nich odwróciła bieg dyskusji.
– Trening debatowania jest
o wiele skuteczniejszy i bardziej przydatny niż popularne
kluby krasomówcze czy szkolenia z teorii argumentacji. W trakcie debaty nie można poprzestać na dobrej mowie, ponieważ
za chwilę będzie ona atakowana
przez przeciwnika. Podobnie jak
w pracy: po prezentacji – nawet
najlepszej – nie otrzymujemy
oklasków, a raczej serię trudnych pytań, którym musimy stawić czoła. Debatowanie uczy
poprzez praktykę, jak w takich

sytuacjach odważnie i merytorycznie bronić swojego zdania
– opowiada Radosław Czekan,
półfinalista Uniwersyteckich Mistrzostw Świata w Debatowaniu
w kategorii EFL (English as a Foreign Language).
Ale czy w ogóle ma sens sześciominutowa dyskusja na temat
tzw. podatku od robotów z kimś,
kto nie jest ekspertem ani w dziedzinie podatków, ani nowych
technologii? – Oczywiście speed
debating nie stawia sobie za cel
rozstrzygnięcia wszystkich problemów współczesnego świata.
Jest to jednak świetna intelektualna rozrywka, która potrafi

zmienić sposób myślenia, ponieważ często zmusza do argumentowania z pozycji strony, z którą
się osobiście nie zgadzamy.

przestrzeń, która jest zarówno
„safe space”, jak i „brave space”.
„Safe space”, ponieważ atmosfera spotkania pozwala na

Komfort
i dyskomfort
debatowania

komfortowe samopoczucie
niezależnie od poglądów, zawodu, narodowości, wieku czy
płci. „Brave space”, ponieważ
uczestnicy uciekają ze swoich
baniek światopoglądowych
w przestrzeń, w której ich opinie są konfrontowane z innymi
punktami widzenia.
Najbliższa, już czwarta edycja Speed Debating Warsaw,
odbędzie się 25 września. Więcej informacji można znaleźć na
profilu organizatora @WarsawDebateChamber na Facebooku.

– Jako społeczeństwo rozmawiamy ze sobą coraz rzadziej
i uciekamy od tematów trudnych na rzecz „small talk”. Na
Speed Debating Warsaw ludzie sprzeczają się z wcześniej nieznanymi sobie osobami
w fundamentalnych sprawach,
a na koniec wychodzą z uśmiechem na ustach – mówi Magdalena Wąwoźna, współorganizatorka wydarzenia. – Myślę, że udało nam się stworzyć

Mateusz Wojtowicz
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łoby zaangażować się bardziej w zmienianie tego świata
w inne, lepsze, bardziej przyjazne miejsce? Takie, w którym
spadnie liczba ludzi tak samotnych i pozbawionych nadziei
na lepsze jutro, że zdecydowanych odebrać sobie życie; takie,
w którym przyjaźń rozumiana
będzie w tradycyjny, staroświecki sposób jako związek między dwojgiem szanujących się,
lubiących, ufających sobie ludzi. Takie, w którym wynajmować będziemy przedmioty, nie
osoby.

Przyjaciel za pieniądze

Znaleźć prawdę

Jesteśmy coraz bardziej samotni – to chyba żadne zaskoczenie. Przyszło nam
żyć w świecie, który ponad intymny, międzyludzki
kontakt wynosi sukces, karierę zawodową i pieniądze. Zabiegani i skoncentrowani na tych materialnych celach, zapominamy
o tym, co faktycznie może
uczynić nasze życie pełniejszym. Wydaje nam się,
że nie mamy czasu na relacje z innymi ludźmi, na głębokie więzi i pielęgnowanie
związków.

dalnych pomysłów, jak np. donajmowanie gości na różnego
rodzaju imprezy, np. wesela
(byśmy nie wyszli na nieudaczników, którzy nie mają znajomych), czy też zatrudnianie profesjonalistów jako zastępczych
rodziców, np. w sytuacji, gdy ci
prawdziwi nie wyglądają tak,
jakbyśmy sobie tego życzyli.
Pomysłowe biznesy Japończyków szybko podchwyciły
inne nacje. Idea świetnie przyjęła się także w Chinach, gdzie –

Terror opinii

jak się okazuje – obywatele mają
podobne problemy. Tak więc
w Państwie Środka można skorzystać z usług kogoś, kto postoi
za nas w korku lub przeczeka gigantyczną kolejkę. Można też
wynająć przyjaciela, z którym
będziemy mogli po prostu spędzić czas.

Kupić emocje?

fot.: jcomp / Freepik

Samotność nie jest dobra dla nikogo. Nawet najbardziej introwertyczne jednostki potrzebują
kontaktu z drugim człowiekiem.
A o taki pełny i cenny coraz trudniej. Ludzie jednak nie są w stanie – jakkolwiek by się starali –
zmienić swojej natury. Zawsze
będą zmuszeni szukać związków, wchodzić w dialog, kontaktować się. W świecie, w którym
nie ma miejsca na miłość i prawdziwą przyjaźń, wpadają na coraz to nowe, szokujące pomysły.
Jedną z takich idei jest… wypożyczalnia przyjaciół. Pomysł
ma swoje korzenie, a jakże, w Japonii, gdzie problem z więziami
międzyludzkimi jest chyba największy. Japończycy masowo
popełniają samobójstwa, które
są często wynikiem właśnie dojmującej samotności. Wzrost gospodarczy idzie w parze ze spadkiem jakości życia emocjonalnego. Bo na emocje i uczucia nie
ma tutaj ani miejsca, ani czasu.
A nie wszyscy są w stanie
i chcą żyć w taki sposób. Uciekają w nałogi, choroby psychiczne, wycofują się. Japonia
jest dzisiaj na drugim miejscu

Ta specyficzna usługa została
pomyślana jako sposób na podreperowanie opinii na swój temat w oczach innych ludzi. Pierwotnie polegała na korzystaniu
z usług aktorów, którzy – przy
różnych okazjach – mieli udawać członków rodziny osób,
przez które zostali wynajęci.
Wszystko po to, by uniknąć niewygodnych pytań, np. o partnerów lub przyjaciół. Zamiast tłumaczyć się kolejnej ciotce ze
swoich życiowych wyborów, Japończycy przyprowadzali na rodzinne imprezy aktorów udających partnerów.
Wraz z rozwojem tego typu
usług zaczęło pojawiać się coraz
więcej – zdawałoby się – absur-

Podatny grunt
I to chyba najsmutniejszy element całej tej wyliczanki. Czy
naprawdę w rzeczywistości,
w której uciekamy od nawiązywania relacji, musi nam wystarczyć imitacja, sztuczna figura,
z którą dobrze wyjdziemy na
zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych? Wygląda na to, że coś w tym jest, bo

zbliżone pomysły szybko rozpowszechniły się na całym świecie.
Dzisiaj takich znajomych wynająć możemy niemal wszędzie.
Także w Polsce. Istnieją już portale, w których da się – za pomocą wyszukiwarki – znaleźć
odpowiednią dla siebie osobę.
Witryny takie reklamują się jako
miejsca spotkań dla ludzi poszukujących przyjaciół. „Nie trać
czasu na samotność; wynajmij
przyjaciela w miejscu, do którego się udajesz; wynajmij kogoś, by profesjonalnie ci towarzyszył” – czytamy na stronie internetowej. Wypełniając krótki
formularz zatytułowany „wyszukaj przyjaciela”, wychodzimy ze
swojej skorupy i znajdujemy…
No właśnie. Kogo znajdujemy? Dewaluacja słowa „przyjaciel”, widoczna we wszystkich
tych propozycjach, razi i dotyka.
Choć opis na stronie faktycznie
wskazuje w pewnym momencie
na metaforyczne użycie tego
określenia, to wciąż pozostaje
pewien niesmak. Sama sugestia
możliwości wynajmu czy zakupu kogoś bliskiego jest kontrowersyjna.
Kim jest taki „abonamentowy przyjaciel”? Czy takie odczłowieczenie drugiej osoby
i traktowanie jej jako zamiennika na miejsce dobrego serialu
albo prawdziwie bliskiego człowieka nie jest zwyczajnie nieetyczne? Co się stało ze światem? W którym momencie to,
co stanowi o byciu człowiekiem
przestało się liczyć? Zapędzeni
w kozi róg jeszcze nie zdążyliśmy się zorientować, że zmierzamy w pustkę.

W tym szaleństwie
nie ma metody
Dlatego tak wątpliwy moralnie
jest cały pomysł „przyjaciela na
godziny”. Po pierwsze: pogłębia tylko poczucie samotności

osoby, która decyduje się skorzystać z takiej usługi. Skoro mogę
za pieniądze kupić relację, to
po co angażować się w te prawdziwe, głębokie? Skoro jest obok
ktoś, kto za opłatą jest gotów słuchać moich żali, bawić się ze mną
i płakać, to po co tworzyć związek? Natychmiastowa gratyfikacja zawsze jest lepsza. Przynajmniej na pierwszy rzut oka.
Pogłębianie takich skłonności sprawia, że coraz mniej chce
nam się angażować w prawdziwe rozmowy i prawdziwe
spotkania. Po co się starać, skoro
możemy zostać odrzuceni? Czy
nie lepiej zapłacić za wieczną,
wyrażoną szerokim uśmiechem
sympatię?

fot. pixabay

wśród ośmiu najbardziej uprzemysłowionych państw na świecie, w których liczba ludzi odbierających sobie życie jest największa.
To właśnie w tym kraju skrajności powstały wypożyczalnie
przyjaciół, a nawet… członków
rodziny. W świecie, w którym liczy się tylko praca, pozbawionym przestrzeni na pielęgnowanie związków, musi w końcu
pojawić się coś, co tę lukę spróbuje wypełnić.

fot. crawpixel.com / Freepik

sposobem na samotność

Czas zadbać o to, by człowiek
znów stał się naszym priorytetem. By międzyludzkie relacje
znów były głębokie, prawdziwe,
pełne zaangażowania i wzajemnej troski. Bo bez przyjaciół nie
mamy szans na szczęśliwe życie. Prawdziwej samotności nie
przerwie żaden portal ani żaden wynajem – w taki sposób
nie da się wypełnić egzystencjalnej pustki. Prawdziwej głębi
szukajmy w człowieku, który za
spotkania z nami nie pobiera sowitego wynagrodzenia.
Bo droga, którą idziemy jako
ludzkość, jest co najmniej ryzykowna. Jeszcze chwila a zapomnimy jak wygląda życie, jak
piękne potrafi być, jak głębokie
i satysfakcjonujące mogą być
relacje z ludźmi. Z głową zwieszoną nad smartfonem utopimy się w końcu w rzeczywistości, która nie istnieje. Kochać
będziemy robotycznych partnerów i partnerki z twarzami
jak prawdziwe, przyjaźnić się
z kimś, kto za pieniądze wysłu-

Po drugie: nieetyczne jest
to, co dzieje się z figurą takiego
wynajmowanego „przyjaciela”.
Osoba taka zupełnie traci swój
ludzki pierwiastek. Z prawdziwego kompana, kogoś, kto ma
swoje życie, plany i pomysły,
staje się przedmiotem, kukłą,
która ma służyć spełnianiu zachcianek tego, kto aktualnie zapłacił. Taka emocjonalna prostytucja to coś, co powinno budzić
głęboki sprzeciw i oburzenie.
Zamiast wymyślać coraz to
nowe pomysły na złoty biznes
kosztem ludzi, może warto by-

cha naszych sekretów i obdarzy
rozbrajającym uśmiechem.
Czy to świat, jakiego naprawdę pragniemy? Czy postęp technologiczny jest wart
takich wyrzeczeń? Czy taka
rzeczywistość wciąż będzie
„ludzka”? Czy taka ewolucja
nas czeka? Oby nie. Bo, jak powiedział Cyceron: „Przyjaciel
to jakby moje drugie ja”. Pozwólmy sobie stać się pełnią,
dajmy sobie szansę na szczęście. Nie na wynajem.

Katarzyna Sudoł
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Królewskie
rondo
z przeszłością
Miejskie trendy na Placu Unii poznamy w sobotę 22 września.
W stolicy, pośród pamiątek po
ostatnim królu Polski, Stanisławie Auguście Poniatowskim,
można znaleźć zarówno osobiste drobiazgi, jak i dzieła architektury a nawet założenia
urbanistyczne. Te ostatnie nadały niektórym rejonom Warszawy kształt, znany nam również dzisiaj.

Projekt nazywany
Osią Stanisławowską

Plac Unii Lubelskiej i okolice. Zdjęcia: Wojciech Gwardys

REKLAMA

choć nie do końca zrealizowany,
stworzył funkcjonujący do dziś
układ ulic i placów. Jeden z nich
to dzisiejszy Plac Unii Lubelskiej. Oprócz jego kształtu i położenia nic na nim samym lub
w jego otoczeniu nie zacho-

wało się z epoki stanisławowskiej, ale to, co teraz można tam
zobaczyć jest dość unikalną
kroniką trendów z okresu ostatnich dwustu lat.

Zapraszam na spacer
wokół Placu Unii w sobotę
22 września o godz. 13.30.
Będę czekał przy słupie ogłoszeniowym i dam się rozpoznać po
haśle „Rondo” trzymanym w widoczny sposób.

Wojciech Gwardys
PS: Udział jest bezpłatny, ale
ewentualne uznanie można wyrazić napiwkiem.
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Krewetki należą do najbardziej popularnych owoców morza. Są pyszne, niskokaloryczne, zdrowe i lekkostrawne. Wystarczy? Zatem przyrządźmy je wg przepisu szefa kuchni hotelu Radisson Blu Centrum.

SMAŻONE KREWETKI
W SOSIE WINNO-MAŚLANYM
CZAS PRZYGOTOWANIA: 20 MINUT
fot.: www.pexels.com

Sous Chef
Adam Ciupka –
ntr um
Ce
Blu
son
Radis

Składniki na 4 porcj
e
• 500 g (rozmiar
16-20) krewetek
Black Tiger (surow
ych, mrożonych lub świeżych),
• 1 łyżka oleju,
• 2 ząbki czosnku
, drobno posiekane,
• 60 g masła,
• 50 ml białego wy
trawnego wina,
• 1 mała papr yc
zka chili,
• 10 g posiekane
j kolendr y,
• sól i pieprz do
smaku.

PRZYGOTOWANIE:
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nąć czarne jeusu
i
wia
nożem wzdłuż tuło
czone krewetki naciąć lekko
.
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etki opłuka
lito. Tak prz ygotowane krew
utę z każmin
ez
prz
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i
etki
, włożyć krew
zzNa patelni podgrz ać olej
żyć przez
sma
i
k
sne
drobno posiekany czo
dej strony, następnie dodać
pół minuty.
ogień do średogniu odparować. Zmniejszyć
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GOING. POLECA KULTURALNIE

Zmierzch lata
kIRk
sobota, 22 września,
SPATiF [Aleje Ujazdowskie 45]
Bezsprzecznie jeden z czołowych projektów polskiej alternatywy i głównych
towarów eksportowych, dostrzegany
przez opiniotwórcze media. Poszukujący skład wrócił niedawno z nowym
albumem – koncepcyjnym „Ich Dzikie
Serca”. Otrzymaliśmy balansującą na
granicy elektroniki i muzyki akustycznej historię o śmiałej eksploracji okupionej skrajnymi emocjami i o przekraczaniu własnych granic.
Masego
sobota 29 września,
Proxima [Żwirki i Wigury 99A]
Czy można zaczynać karierę w przykościelnych zespołach, a parę lat później
nagrywać peany na temat związków
ze starszymi kobietami i ich zrozumie-

Avant Art Warszawa
poniedziałek-niedziela,
1-7 października [różne lokalizacje]
We Wrocławiu już na dobre wrośnięty
w kulturalną tkankę miasta, w Warszawie wracający z drugą edycją. Avant Art
po raz kolejny zabierze stolicę w podróż
po sztuce niezależnej, skupiając się
przede wszystkim na muzyce, ale nie
stroniąc też od teatru, performance’u
czy filmu. Tym razem bez spójnego motywu przewodniego, ale za to bez barier, kompromisów i z wykorzystaniem
całej kalejdoskopowej mocy kultury.

WARSZAWA ZA FREE

Cold
Cases: polskie
„archiwa X”
środa, 12 września, godz. 19,
Worek Kości
ul. Bagatela 10
Wykład o zjawisku spraw
niezakończonych,
tzw. cold cases

Unsound
7-14 października [Kraków]

międzynarodowe projekty muzyczne
inicjowane przez organizatorów.

Ważny nie tylko na arenie krajowej, ale
przede wszystkim międzynarodowej,
Unsound Festival jest trwającą nieco
ponad tydzień pochwałą dla sztuki
niezależnej, niszowej, nowej i ambitnej. Każda edycja odbywa się pod znakiem spójnego motywu głównego.
W tym roku jest to „Presence” nawiązujący do technologii we współczesnym świecie i w życiu człowieka. Jednym z najbardziej fascynujących elementów wydarzenia są unikalne

Flatbush Zombies
wtorek, 9 października,
Progresja [Fort Wola 22]
Jedni z czołowych przedstawicieli
obecnej rap-sceny Nowego Jorku wracają do Polski z nowym albumem – „Vacation in Hell”. Ciągle mamy w pamięci
żywiołowy występ trio na zamknięcie
OFF Festivalu w 2016 r., z ich nieposkromioną energią, kulturowymi odniesieniami, sceniczną prezencją i unikalnym

Wielkie święto ekologii, upcyklingu,
recyklingu, zrównoważonego
transportu, ochrony czystego
powietrza oraz rękodzieła,
czwartek, 13 września,
rzemiosła i dobrego
godz. 19
designu
Dwa Jelonki,
ul. Powstańców Śląskich 44
Spotkanie z autorką bestsellerowych kryminałów

Kolejny fascynujący projekt jednego
z wiodących kreatywnych umysłów
polskiej sztuki i autora wielu dzielących
opinię publiczną projektów. Tym razem
sięgnął po kulturę tatuażu, lecz nie tego
artystycznego, tworzonego za niemałe
pieniądze przez specjalistów, ale po
jego prymitywne wydanie, przywołujące na myśl trudne życiowe okoliczności. Rzecz pełna kontrastów i skrajności,
zdecydowanie warta doświadczenia.
Więcej wydarzeń i bilety
w mobilnej aplikacji Going.
oraz na Goingapp.pl

Legendarni
muzycy Tadeusza
Nalepy

sobota, 15 września, godz. 11
Hala Zajezdni Autobusowej
ul. Włościańska 52
Katarzyna
Bonda

Dziary. Wystawa zdjęć Maurycego
Gomulickiego do 28 października,
Zachęta [pl. Małachowskiego 3]

Masego

Ekokreatywna
Warszawa

Wrześniowo
Szczegóły oraz więcej wydarzeń
znajdziecie w internecie na:
4free.waw.pl

„flow” każdego z członków grupy. Esencja hip-hopowego undergroundu, nawet mimo komercyjnego sukcesu.

nia własnych potrzeb? Masego, a właściwie Micah Davis, to muzyczny kameleon i multiinstrumentalista z jamajskim
rodowodem, sprawnie poruszający się
między funkowym vibem i jazzowymi
motywami. Jeden z punktów obowiązkowych końcówki tegorocznego lata.

15 września, sobota, godz. 18
Miejski Ośrodek Kultury
w Józefowie
Koncert w ramach Festiwalu Bluesowego im. Tadeusza Nalepy „Lep
na Bluesa”
Koncert
PERFECT!

29 września, sobota,
godz. 19
Amfiteatr
w Parku Sowińskiego
Darmowy koncert legend rocka!

Informacje z gazety „Głos Mordoru”
są analizowane przez
Press-Service Monitoring Mediów
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