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Trzy lata minęły od powstania gazety „Głos Mordoru” w trybie asap, a gazeta ciągle żyje w trybie slow. 
Jako redaktor naczelna serdecznie dziękuję Wam – czytelnikom – za to, że jesteście  z nami i czytacie 
naszą gazetę. Za to, że piszecie do nas maile – wtedy, gdy podobają się Wam artykuły, ale także gdy 
się Wam coś nie podoba. Za to, że proponujecie nowe tematy.

Zapraszam Was do śledzenia nas również na naszym FB oraz Instagramie.

Niech Moc będzie z Wami, a „Głos Mordoru” pozostanie w trybie slow read. Serdecznie pozdrawiam

Sisi Lohman

W numerze:
 Zły, gorszy, NAJGORSZY pracownik
 Czego szuka i co ceni Organek
 Krótsza praca, ta sama płaca?
oraz – jak zawsze – wiele innych!
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A uściślając – ten artykuł jest 
o tych, którzy mimo swojej oczy-
wistej indolencji pracowniczej 
nadal są utrzymywani na swoich 
stanowiskach. Komu służą takie 
wątpliwej jakości korposzczury? 
Kto chce ich utrzymywać? I w ja-
kich sytuacjach przynoszą okre-
ślone profity twojej korporacji?

„Wszywanie”
Przychodzi taki koleś do pracy 
i już na pierwszy rzut oka wi-
dać, że rzutem na taśmę wtar-
gnął na ostatnie miejsce listy 
przyjętych z awaryjnej rekruta-
cji. Na początku grzeje miejsce 
przed kompem, później pałęta 
się po biurze bez celu. Uczucia 
zespołu wobec niego są raczej 
neutralne, a czasem i lekko po-
zytywne. Widać, że „osobo-
wość” nieco zakłopotana, ale 
mimo wszystko przyjazna, więc 
nie wzbudza na starcie więk-
szych podejrzeń.

„Góra” natomiast sprawia 
wrażenie tak jakby się nim in-
teresowała, ale nie w ten stan-
dardowy wścibski sposób i nie 
w ten standardowy badawczo-
-motywacyjny – po prostu się 
nim interesuje. I na początku 
nie zadajesz sobie pytania „dla-
czego?”, bo jesteś skupiony na 
swojej pracy, deadline’y gonią, 
współpracujesz z innymi ludźmi 
i skupiasz się na swoim ogródku.

W świecie natury wszystko 
wygląda zazwyczaj klarownie 
– najsłabszego w stadzie po-
żerają drapieżniki, najsłabsze 
z potomstwa ginie przed osiąg-
nięciem dojrzałości, a najsłab-
sza roślinka na kiepskiej glebie 
usycha. W świecie ludzi bywa 
inaczej, bo na przykład takie – 
mówiąc tajnym językiem śro-
dowiskowym – „najsłabsze og-
niwo” czasami jest potrzebne, 
by wesprzeć na nim cały łań-
cuch sprawnie funkcjonujących 
mechanizmów korporacji.

A jak to działa? Wybiera się 
takiego osobnika z określonymi 
cechami, do których można zali-
czyć: posłuszeństwo, naiwność, 
optymizm ponad miarę, komu-
nikatywność i podatność na ma-
nipulację. Później przydziela się 
mu mało znaczącą robotę, do-
biera się go do zespołów na ty-
pową „doczepkę”, nie wymaga 

się za wiele w pracach wyni-
kających z zajmowanego sta-
nowiska i publicznie nie oka-
zuje się mu większych oznak 
przyjaźni bądź wrogości. 
Dopiero tak „wszyty” osob-
nik staje się gotowy do wy-
konywania „podskór-
nych”, niezbyt chlub-
nych zadań.

Działanie zasadnicze
Koleś zaczyna czuć się pew-
nie i przyjemnie w nowym śro-
dowisku. Zespół darzy go ra-
czej ciepłymi uczuciami. Nikt 
niczego nie podejrzewa, a fa-
cet wydaje się nie odstawać od 
reszty grupy. No, może cza-
sem trochę dłużej zostanie 
po fajrancie, trochę spóźni się 
na przerwę, trochę wcześniej 
przyjdzie do roboty, ale poza 
tym nic nie wskazuje, żeby się 
z czymś krył. Po prostu solidny 
koleś – ma swoje nawyki, moż-
liwe, że przykłada się w niektó-
rych miejscach bardziej, bo – 
na przykład – jest nowy i chce 
zaimponować, ale musi nadą-
żać za starymi, doświadczo-
nymi pracownikami. Ale poza 
tym wszystko jest ok.

I wtedy coś zaczyna się 
dziać… Po krótkim czasie 
oswajania i usypiania czujności 
całego środowiska „góra” może 
nareszcie przejść do działania. 
Więc biorą kolesia „na stronę”, 
niby pod pozorem standardo-
wej pogaduszki wewnątrzfir-
mowej, wszystko w granicach 

przyjętych norm i standar-
dów pracy. Sadzają go naprze-
ciwko i wykładają sytuację – 
powoli, sukcesywnie i „sposo-
bem”. Mówią mu o jego ważnej 
roli w NASZYM korpo, o przeło-
mowym momencie w historii 
działania biura, o trudnościach 
i niebezpieczeństwach, które 
NAS czekają w najbliższym cza-
sie. Osobnikowi trzeba wcis-
nąć na siłę wizję jego warto-
ści w tych trudnych czasach. 
Wtedy współpraca ułoży się 
idealnie po myśli „góry”.

Więc czym nasze „najsłab-
sze ogniwo” ma się zajmować? 
Jego podstawowa rola to luźny 
„wywiad środowiskowy”, czyli 
– mówiąc wprost – osobnik 
ma być wtyczką. Ma stanowić 
swoisty barometr nastrojów 
zespołowych, gdy zespół znika 
z pola widzenia „góry”. „Og-
niwo” świetnie sprawdzi się 
też w roli niewidzialnego łącz-
nika między „górą” a zespołem 
– podrzuci kolegom rozwiąza-
nie, którego „góra” niekoniecz-
nie jest pewna lub nie powinna 
oficjalnie przekazywać swoim 

pracownikom. Oprócz tego fa-
cet „obstawia ogony”, czyli wy-
konuje mało ważną końcową 
robotę, której przydzielenie 
innemu pracownikowi wiąza-
łoby się z wypłacaniem nadgo-
dzin, a „ogniwo” zrobi to w za-
kresie własnej zmiany. Przecież 
i tak nie jest obciążany do-
stateczną ilością pracy i ze 
względu na swoją niską wydaj-
ność może na spokojnie zająć 
się głupią wykończeniówką, 
a i tak nie wyrobi 100 proc. „na 
oficjalu”. Ponadto może robić 
za testera nowych rozwiązań 
pracy indywidualnej, czy na-
wet technik coachingowych. 
A na sam koniec warto podkre-
ślić, że taki osobnik stabilizuje 
całość zespołu, jest swoistym 
rycerzem korpo, na niego za-
wsze można liczyć i zawsze po-
zostaje kimś „na wszelki wypa-
dek” – kimś do wykorzystania 
w sytuacjach ekstremalnych, 
kryzysowych, nieoczekiwa-
nych. Nasze „najsłabsze og-
niwo” może się wprost okazać 
największym skarbem lub wy-
bawieniem dla „góry”.

Wyjście 
okolicznościowe

Pozostaje więc pytanie – czy 
warto być takim osobnikiem? 
Odpowiedź jest tu względna. Bo 
w sumie, jeśli spełnia się okre-

ślone wcześniej warunki i nie 
przejawia się większych moral-
nych barier, to można przecież 
zaryzykować, bo stawka jest cał-
kiem satysfakcjonująca. Praca 
takiej osoby jest stosunkowo 
lżejsza od reszty zespołu, a wy-
nagrodzenie nieadekwatnie wy-
sokie.

Warto mieć jednak świa-
domość zagrożeń płynących 
z przyjęcia takiego stanowi-
ska i tajnej funkcji. Abstrahu-
jąc już od kwestii koleżeńskich, 
to w przypadku zmiany kierow-
nictwa (lub nawet zmiany na-
strojów kierownictwa), takiej 
osobie będzie – wbrew pozo-
rom –bardzo łatwo wylecieć. 
Trzeba pamiętać, że ogólna wy-
dajność, statystyki miesięczne 
czy oficjalna przydatność „naj-
słabszego ogniwa” jest zamro-
żona, więc ewentualna dyscy-
plinarka nie powinna wzbudzić 
zaskoczenia, bo na papierze są 
wszelakie przesłanki do wręcze-
nia osobnikowi  „listu pożegnal-
nego”. Niemniej jednak, jeśli po-
lityka korporacji jest od lat taka 
sama, a kierownictwo stabilne, 
to korzyści dla „ogniwa” są – po-
wiedzmy – cynicznie wymierne.

Amerykański standard?
Co ciekawe, przyjmuje się, że co 
piąta korporacja korzysta z tego 
typu metod układania sobie 
pracownika. Wielu zresztą po-
wie, że takie rozwiązanie po-
chodzi z amerykańskich stan-
dardów i nie ma w tym nic nad-
zwyczajnego. 

Inni jednak stwierdzą, że to 
metoda typowa dla reżimów 
i więcej w niej z sowieckiej rze-
czywistości niż z pięknej „ame-
rykańskiej tradycji korporacyj-
nej”.

Jaka jest prawda? Cóż… To 
chyba również zależy od punktu 
widzenia.

Tomasz Rot

REKLAMA

Więc czym 
nasze „najsłabsze ogniwo” 

ma się zajmować? 
Jego podstawowa rola 

to luźny 
„wywiad środowiskowy”, 
czyli – mówiąc wprost – 

osobnik ma być 
wtyczką. 

NAJGORSZY PRACOWNIK
MILE WIDZIANY
Czy twoje biuro wydaje ci się wręcz stworzone dla ciebie? Czy czujesz się osobą wyjątkową w swojej pracy? Czy sze-
fostwo traktuje cię z ponadprzeciętnym szacunkiem i wyrozumiałością i nie potrafisz tego w żaden sposób wyjaśnić? 
Jeśli tak – to ten artykuł prawdopodobnie nie jest dla ciebie! A w każdym innym wypadku – jest.

http://www.glosmordoru.pl
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W życiu ważne są...?
Tomasz Organek: ...tylko chwile, 
jak wiadomo (śmiech). Poza tym 
miłość, piękno i dobro.
W jednym z wywiadów wy-
znał Pan, że miłość uważa za 
najważniejszą życiową war-
tość.
Miłość buduje najbardziej 
istotne relacje ze światem. Daje 
nam poczucie sensu istnienia, 
uczy samoakceptacji, tolerancji, 
empatii, demontuje kompleksy 
i napięcia, pomaga odnaleźć się 
w gąszczu przyczyn i skutków, 
ustala priorytety.

Mam tu oczywiście na my-
śli miłość nie tylko w ujęciu 
erotycznym, ale szerzej, w wy-
miarze głęboko humanistycz-
nym, traktowaną jako akcepta-
cję świata, poszukiwanie i po-
chwałę dobra oraz piękna. Tylko 
ona jest gwarantem rozwoju 
pojedynczego człowieka i ca-
łych społeczeństw.

Historia pokazała nam nie-
skończenie wiele razy – jak wi-
dać niedostatecznie wiele – że 
porządek i relacje społeczne bu-
dowane na nienawiści i strachu, 
czyli negowaniu miłości, pro-
wadzą tylko i wyłącznie w jedną 
stronę – ku zagładzie.
A sława, sukces, porażka?
Wszystkie trzy są ważne. Sława 
łechce ego i zapewnia go-
dziwe utrzymanie, sukces bu-
duje wiarę w słuszność swo-
jego postępowania i wzmacnia 
motywację, porażka pozwala 
zrewidować błędne decyzje. 
Wszystkie trzy mam za sobą i na 
obecnym etapie już się nimi nie 
emocjonuję.

Rozumiem mechanizmy 
rynkowe, psychologię tłumu, 
mody, zabiegi marketingowe, 
siłę reklamy, etc. i z tego wszyst-
kiego jestem zainteresowany 
już tylko i wyłącznie szczerością 
emocjonalną i atrakcyjnością 
intelektualną wypowiedzi. Na 
scenie nie pociąga mnie już nic 
poza prawdą. Reszta już mnie 
tylko męczy i nuży.
Niektórzy wśród życiowych 
priorytetów wymieniają też 
zmianę.
Zmiana to podstawa wszelkiego 
rozwoju, również mojego. Za-
wsze, odkąd sięgam pamięcią 
– i jest to do pewnego stopnia 
działanie prowokowane jakimś 
podświadomym imperatywem, 
odczuwałem silną potrzebę 
kwestionowania zastanego po-
rządku rzeczy. Bardzo szybko 
zachodzi u mnie proces krytycz-
nej analizy, jakiegoś sprzężenia 

zwrotnego, którym odnoszę 
się do danego status quo. Uczę 
się czegoś, stabilizuję, krzepnę, 
po czym zaraz chcę dekonstru-
ować, zmieniać po swojemu. 
Tak też tworzę swoją muzykę. 
To taki postnowoczesny pat-
chwork, zlepek klisz i gatunków.

Nuda jest chyba najbar-
dziej motywującym czynni-
kiem zachęcającym do zmiany. 
Nie znoszę przewidywalno-
ści i sztampy. Z wiekiem to się 
u mnie pogłębia. Zmieniły mi 
się przede wszystkim priory-
tety. Szukam prawdy, emocji. 
Cenię sobie czas. Nie lubię go 
marnotrawić.
Jest Pan artystą – muzykiem. 
Muzyka zapewne również 
znajduje się wśród spraw nie-
zwykle istotnych w Pana życiu?

Muzyka jest moim sposobem na 
przetrwanie i namiastką sensu 
istnienia. Możliwością nieskrę-
powanej wypowiedzi, spełnie-
nia się, nakarmienia własnego 
ego, rozbrojenia kompleksów, 
a w rezultacie możliwością lep-
szego, pełniejszego i ciekaw-
szego życia.
Czy ma Pan w swojej we-
wnętrznej przestrzeni miej-
sce na muzyczne autorytety, 
z których czerpie Pan inspi-
racje?
„Przerobiłem” wszerz i wzdłuż 
całą historię muzyki rozryw-
kowej parę razy. Nie znudził mi 
się tylko jazz. On jeszcze żyje. 
Ostatnio wróciłem też do ro-
cka progresywnego np. do 
grup Yes albo SBB. Cenię sobie 
też muzykę autorską. Obecnie, 
po raz kolejny, Serge Gainsbo-
urg, Paolo Conte, Bob Dylan. 
Poza tym kocham francuskiego 
manouche’a. Powoli przedzie-
ram się też przez klasykę.

Pochodzi Pan z rocznika, 
z którego ludzie często okre-
ślają siebie, jako „urodzonych 
w pokoleniu w rozkroku”, 
czyli z takiego, które nie jest 
jeszcze pokoleniem Y, ale też 
już nie jest do końca pokole-
niem PRL-u. Ludzie ci często 
mówią o poczuciu pewnego 
rozdarcia, o jakimś wewnętrz-
nym kompleksie (za młodzi, 
by walczyć o wolną Polskę, za 
starzy, by żyć jak milenialsi). 
Odczuwał Pan taki dysonans?

„(...) wspólnymi siłami tkaliśmy 
obraz nędzy i rozpaczy, z roku 
na rok coraz bardziej popadając 
w cynizm i obojętność. Chyba 
podświadomie łączyła nas jakaś 
pokoleniowa więź ludzi, którzy 
urodzili się – jak powiadają skru-
pulatni Niemcy »nichts Halbes 
und nichts Ganzes« – czyli ni to 
w pół, ni to po całości. Nie zała-
paliśmy się ani na rewolucję ani 
na dystrybucję. Reprezentowa-
liśmy roczniki siedemdziesiąte, 
maturę robiliśmy w połowie 
dziewięćdziesiątych, a nadej-
ście dwudziestego pierwszego 
wieku uhonorowaliśmy dyplo-
mem nikomu niepotrzebnych 
studiów, dołączając tym sa-
mym do stale rozrastającego 
się stada zadowolonych z siebie 
idiotów, sięgających po słowo 
»inteligencja« wyłącznie w od-
niesieniu do czegoś, co miało 
się nazywać mega dealem. Cały 
czas byliśmy gdzieś pomiędzy, 
zawsze albo za późno, albo za 

wcześnie – nigdy w czasie od-
powiednim dla siebie (...)” – to 
cytat z książki, nad którą właś-
nie pracuję.
À propos pracy, jak wygląda 
codzienność współczesnego 
muzyka?
To praca na cały etat. Kom-
ponowanie, pisanie tekstów, 
aranżowanie, przygotowywa-
nie koncertów specjalnych – to 
wszystko wymaga systematycz-
ności, ciągłego dbania o war-
sztat, czyli po prostu ćwiczenia.

A s p e k t  e m o cj o n a l ny 
i intelektualny jest tu tak samo 
istotny. Żeby mieć coś atrak-
cyjnego do zaproponowania 
w sensie artystycznym, trzeba 
się ciągle rozwijać, uczyć się, 
czytać, pisać. Do pracy ści-
śle związanej z samą muzyką 
i koncertowaniem – a trzeba 
pamiętać, że gramy około stu 
koncertów rocznie – docho-
dzą wywiady, czasami też sesje 
zdjęciowe, klipy, inne zaprosze-
nia, kontakt ze słuchaczami – 
sam odpisuję na wszystkie wia-
domości do mnie, nie mam tu 
zastępcy.

Najtrudniejsze jednak z tego 
wszystkiego są nieustające 
i ciągłe podróże. Po wielu latach 
spędzonych w busie to one po-
trafią męczyć najbardziej. Czę-
sto odbywają się nocą. Brak od-
powiedniego snu i czasu na re-
generację odbija się na zdrowiu. 
Częsta rozłąka zaś – na jakości 
związków.

Bycie idolem zobowiązuje. 
Jak Pan się czuje w tej roli?
Nie mam pojęcia. Trzeba by ja-
kiegoś idola zapytać, ale nie 
wiem, kto nim jest w tym ty-
godniu. Nie jestem na bieżąco 
(śmiech).
Nie czuje się Pan idolem, więc 
kim?
Oczywiście sobą. Tylko wtedy 
można być kimś.

A Tomasz Organek chce być 
tylko i wyłącznie Tomaszem Or-
gankiem.

Twierdzi Pan, że otacza się 
wyłącznie ludźmi z dobrą 
energią. Czyli jacy ludzie nie 
mają do Pana dostępu?
Nie cierpię chamstwa, agre-
sji i głupoty. Pochwały dla nie-
uctwa i nieudacznictwa oraz 
budowania na niej kapitału po-
litycznego. Nie cenię radykałów. 
Szanuję dialog, otwartość i ro-
zum.
Wielu artystów wychodzi 
dziś z pewnej strefy kom-
fortu – artystycznej nieza-
leżności – i zaczyna angażo-
wać się w sprawy polityczne. 
Pan także nie pozostaje na te 
kwestie całkowicie obojętny. 
Duch czasu?
Chyba tak. Ten „Zeitgeist” jest 
obecny zawsze i wszędzie – na 
nasze nieszczęście znowu chce 
się przeistoczyć w upiora i to na 
naszych oczach. Musimy wziąć 
odpowiedzialność za siebie i mu 
tego zakazać.

Doświadczamy jakiegoś nie-
bezpiecznego trendu, który po-
lega na odwracaniu się od naj-
ważniejszego dorobku cywili-
zacji zachodniej, czyli liberalnej 
demokracji. W zamian propo-
nuje się nam jakąś hybrydę de-
mokracji i miękkiego autoryta-
ryzmu. To krok wstecz.

Nie mogę się nadziwić tej 
społecznej amnezji i obojętno-
ści. Ledwie wywalczyliśmy wol-
ność i już z niej rezygnujemy za 
parę złotych? Nie zgadzam się 
na demontaż trójpodziału wła-
dzy, łamanie konstytucji i cy-
niczne kłamstwa prosto w oczy. 
Obecna władza mnie obraża.
Wspomniał Pan, że pisze 
książkę, ale Pana fanów czeka 
wkrótce też reedycja Czarnej 
Madonny i ONA. Może Pan 
opowiedzieć o tych projek-
tach?
Reedycja Czarnej Madonny, 
z okazji uzyskania przez nią sta-
tusu platynowej płyty, zawierać 
będzie wszystkie utwory, które 
poprzez jakąś okoliczność się 
z nami wiążą, ale z różnych po-
wodów nigdy nie ukazały się 
na płycie. Dotyczy to piosenek 
Edwarda Stachury czy piosenki 
„Ta Nasza Młodość”, aczkolwiek 
zaproponujemy również dwie 
zupełnie nowe kompozycje, 
które zostały po poprzednich 
sesjach, a wydają się nam na tyle 
wartościowe, że postanowili-
śmy je pokazać. Będzie to takie 
podsumowanie naszej pięcio-
letniej działalności.

Trzecia płyta, nad którą rów-
nież już pracujemy, będzie za-
czątkiem nowego rozdziału 
w historii działalności naszego 
zespołu. A książka... pracuję nad 
nią od długiego czasu. Mam ja-
kieś niespełnione ambicje, które 
we mnie tkwią. Jak będę go-
towy, to się tym wszystkim po-
dzielę. Na razie pracuję.

Izabela Marczak

TOMASZ ORGANEK

Szukam prawdy, cenię czas
Tomasz Organek, muzyk, kompozytor i autor tekstów, opowiada „Głosowi Mordoru” o tym, co ważne i najważniejsze.

W czasie koncertu, fot. Karol Kacperski

Tomasz Organek, fot. Karol Kacperski
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Real Time Marketing? 
Ale o co chodzi?
Jest to nowe działanie marke-
tingowe, które zostało ukute na 
bazie rosnącej fali popularno-
ści portali społecznościowych, 
które w ostatnich latach zawład-
nęły naszym życiem.

Co ciekawe, samo pojęcie 
RTM było znane już w latach 
90. XX wieku. Jak sama nazwa 
wskazuje, są to działania pro-
mocyjne w czasie rzeczywi-
stym. Powinny stanowić na-
tychmiastową reakcję na aktu-
alne wydarzenia – ważne dla 
dużej społeczności i posiada-
jące medialny oddźwięk. RTM 
„przechwytuje” je i w ich kon-
tekście umiejscawia przekaz 
marki.

Na pierwszy rzut oka może 
wydawać się to bardzo proste. 
Ot, wystarczy obserwować do-
niesienia medialne i wpaso-
wać się w nie ze swoim komu-
nikatem marki w odpowiednim 
kontekście. W praktyce jest to 
jednak bardzo trudne. Trzeba 
bowiem brać pod uwagę wiele 
czynników, aby działania RTM 
zostały odpowiednio odebrane 
i spotkały się z zainteresowa-

niem. Kluczowy w tym aspek-
cie będzie również czas – dzia-
łać trzeba błyskawicznie.

Od kilku lat za modelowe 
działanie RTM uznaje się zacho-
wanie marki Oreo podczas ame-
rykańskiego Super Bowl w lu-
tym 2013 roku. W trakcie meczu 
finałowego ligi futbolu amery-
kańskiego, oglądanego przez 
miliony widzów i licznie komen-
towanego w mediach społecz-
nościowych, głównie na Twitte-
rze, na stadionie niespodziewa-
nie zapadła ciemność z powodu 
awarii elektryczności. Wówczas 
telewidzowie włączyli social 
media, aby sprawdzić informa-
cje i znaleźli tam spontaniczną 
reakcję Oreo, która trafiła w ak-
tualny kontekst wydarzenia. Już 
w kilkanaście minut po zatrzy-
maniu gry marka ta opubliko-
wała na Twitterze zdjęcie swo-
jego ciastka z podpisem oznaj-
miającym, że w ciemności nadal 
można jeść ciastka Oreo.

W Polsce również można od-
notować działania RTM. Bardziej 
zauważalnymi były te, podej-
mowane przez Grupę Żywiec, 
związane z historiami dotyczą-
cymi  sławnego złotego pociągu 

zakopanego w okolicach Wał-
brzycha. A ostatnim, szeroko ko-
mentowanym działaniem z tej 
kategorii, była akcja marki Lays, 
która wykorzystała zdjęcie po-
pularnego siatkarza udającego 
się na imprezę urodzinową Ro-
berta Lewandowskiego z pre-
zentem zapakowanym w kar-
ton po chipsach tej marki. Kilka 
dni później siatkarz otrzymał 
prezent od Lays z zabawnym li-
stem nawiązującym do tego wy-
darzenia.

Okazuje się, że działania z ka-
tegorii RTM można wykorzystać 

nie tylko w promocji produktów 
lub usług, ale też marki praco-
dawcy. 

Real Time Marketing 
u polskich pracodawców
Obserwując kampanie pra-
codawców znad Wisły można 
zauważyć, że do zagadnień 
z zakresu RTM podchodzą 
z rezerwą, tworząc z tych dzia-
łań marketingowych nieco od-
rębny element.

Nie wpisują się one do końca 
w definicję RTM, a opierają się 
w większym stopniu na cyklicz-

nych obchodach zwyczajów 
lub świąt – może to być koniec 
roku, Dzień Kobiet, Dzień Chło-
paka, tłusty czwartek, czy nawet 
święta Bożego Narodzenia. Nie 
ma w tym zaskoczenia, które 
powinno towarzyszyć podręcz-
nikowym działaniom RTM. Nie 
oznacza to jednak, że  będą one 
nieskuteczne. Jeżeli są zbudo-
wane z poczuciem humoru lub 
skłaniają do myślenia, to pozwa-
lają sądzić, że pracodawca ma 
dystans do siebie. A to w cza-
sach wkraczania na rynek pracy 
„młodego pokolenia” wycho-
wanego m.in. na internetowych 
memach, może okazać się bar-
dzo efektywne.

Jakie zdarzenie wybrać 
do employer brandingowych 
działań RTM

Pomimo tego, że w definicji 
RTM wskazane jest wybiera-
nie dużych wydarzeń medial-
nych, w przypadku małych firm, 
z mocno sprofilowaną grupą 
odbiorców, nie będzie to ko-
nieczne. Dla społeczności inter-
netowej ważne będzie, aby było 
to wydarzenie, o którym aktual-
nie się dyskutuje i żeby był jasny 
kontekst komunikatu. Społecz-
ność powinna się także z nim 
utożsamiać oraz je komentować. 
Będzie to sygnał, że jest to dla 
niej z jakiegoś powodu ważne.

Komunikat może dotyczyć 
zarówno kwestii światopoglą-
dowych, jak i politycznych, choć 
z tym lepiej w obecnych czasach 
uważać. Bezpieczniejsze będą 
zagadnienia związane z szeroko 
rozumianą rozrywką lub spra-
wami zawodowymi danej grupy 
społecznej.

Firmy starające się dotrzeć 
ze swoim komunikatem do 
młodszej grupy odbiorców naj-
częściej decydują się na ko-
rzystanie z memów interneto-
wych. Jednym z przykładów ta-
kiego działania, które świetnie 
współgrało z bieżącymi wyda-
rzeniami, była akcja STX Next. 

Firma wykorzystała okres przy-
znawania filmowych Oscarów – 
medialny i angażujący dla wielu 
fanów kina – by w zabawny spo-
sób nawiązać do tego, że Leo-
nardo Di Caprio musiał wiele 
lat czekać na nagrodę Amery-
kańskiej Akademii Filmowej. 
STX Next przekonywała kan-
dydatów do pracy, że u nich nie 
trzeba czekać aż tak długo, by 
zostać zatrudnionym.

To nie zawsze musi być post 
na Facebooku lub Twitterze
Na wyróżnienie w działaniach 
RTM zasługuje bez wątpienia 
reakcja RTV Euro AGD. Na wieść 
o zwolnieniach w jednej z po-
znańskich firm, RTV Euro AGD 
przygotował grafikę z hasłem: 
„Tracisz pracę w Merlin? Zgłoś się 
do nas!”. Komunikat został roz-
powszechniony jako reklama 
Google Adwords, a nie – jak 
większość komunikatów RTM 
do tej pory – za pomocą portali 
społecznościowych. W ten spo-
sób trafił do wszystkich zaintere-
sowanych, którzy szukali pracy, 
włącznie z tymi, których nie do-
tknęła polityka firmy Merlin.pl

Gdzie szukać informacji 
oraz inspiracji?
Bez wątpienia przydatny bę-
dzie monitoring mediów, za-
równo tradycyjnych, jak i spo-
łecznościowych. Warto dobrze 
przemyśleć wybrane hasła do 
monitorowania. Większość firm 
zamyka się wokół tych dotyczą-
cych ich produktów lub usług. 
Tymczasem powinny to być ha-
sła ważne z punktu widzenia 
działu HR.

Oprócz nazw firm, z którymi 
konkurują o pracowników, mogą 
to być również hasła dotyczące 
lokalnych uczelni wyższych czy – 
ogólnie – branży, w której działa 
przedsiębiorstwo. Będą one się 
oczywiście różniły w zależności 
od przyjętej strategii employer 
brandingowej.

Piotr Krupa 

Działania 
Real Time Marketing
w strategii
Employer Branding
Skutecznie poprowadzona strategia marketingu w czasie rzeczywistym przekłada się na wzrost 
zainteresowania marką i jej ofertą, buduje zasięg odbiorców oraz wzmacnia wizerunek marki. 
Czy sprawdzi się również w komunikacji ukierunkowanej na pozyskanie kandydatów do pracy?
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Regularne czytanie ksią-
żek przez pracowników 
nie sprawi, że firma bę-
dzie osiągała lepsze wy-
niki sprzedaży (chociaż, kto 
wie?), ale prezesi firm, które 
zdecydowały się na utwo-
rzenie bibliotek firmowych, 
deklarują, że zrobili to, aby 
ich pracownicy stali się po 
prostu lepszymi ludźmi.

Może się wydawać, że inwesto-
wanie w książki do biblioteki fir-
mowej to mało rentowny po-
mysł. Szczególnie gdy zapo-
znamy się z raportem Biblioteki 
Narodowej o stanie czytelni-
ctwa w Polsce w 2017 roku, z któ-
rego wynika, że jedynie 38 proc. 

Polaków przeczytało w tym cza-
sie co najmniej jedną książkę. 

Można jednak na te dane 
spojrzeć z drugiej strony i wtedy 
projekt pod hasłem „Biblioteka 
firmowa” nabierze zupełnie in-
nego znaczenia. Pracodawca 
może wcielić się w rolę promo-
tora czytelnictwa, które przecież 
ma same zalety. Systematyczne 
czytanie poprawia pamięć, 
wzbogaca słownictwo i redukuje 
liczbę pomyłek podczas pisania.

Wszystkie te korzyści przy-
dadzą się w pracy w każdej fir-
mie i w codziennym życiu. Co 
więcej, regularne obcowa-
nie z książkami poprawia także 
kompetencje miękkie – empa-
tię oraz rozumienie emocji. A te 
umiejętności z kolei będą prze-

cież przydatne między innymi 
pracownikom, którzy mają bez-
pośredni kontakt z klientem.

Utworzenie biblioteki firmo-
wej może poprzedzić krótka an-
kieta, w której pracodawca za-
pyta o to, ile książek czytają 
pracownicy miesięcznie lub 
rocznie; czy chcieliby czytać 
więcej; dlaczego czytają mało; 
czy – jeśli mieliby łatwy do-
stęp np. do literatury fachowej 
– chętnie poszerzaliby swoją 
wiedzę, itp. Może się okazać, 
że pracownicy nie czytają ksią-
żek, bo szkoda im czasu na cho-
dzenie do biblioteki, nowe eg-
zemplarze są za drogie, żeby je 
kupować, a poza tym zalegają 
one potem w domu. Albo chęt-
nie przerzuciliby się na książki 

w formie cyfrowej, ale barierę 
stanowi koszt czytnika. W za-
leżności od uzyskanych odpo-
wiedzi może być to dobry punkt 
startowy do rozpoczęcia orga-
nizacji biblioteki firmowej.

Zarządzanie 
biblioteką firmową – 
wyzwanie dla stażysty

Określenie „biblioteka” nie musi 
wcale oznaczać, że na półkach 
w firmie znajdą się setki książek. 
Można zacząć od kilku, lub kil-
kunastu egzemplarzy literatury 
branżowej, którą trudno zdobyć 
w polskich księgarniach. A z cza-
sem poszerzać zasoby o kolejne 
pozycje. Jeśli firma dysponuje 
bardzo niewielkim budżetem na 

tego typu cele, to może przecież 
zachęcić pracowników do przy-
niesienia książek zalegających 
nieraz w piwnicach lub na rega-
łach. Może się okazać, że w bar-
dzo krótkim czasie uda się zbu-
dować naprawdę pokaźny księ-
gozbiór bardzo różnorodnych 
tematycznie książek.

Wielu pracodawców broni 
się przed pomysłem biblioteki 
zasłaniając się brakiem osoby, 
która mogłaby zarządzać tym 
projektem. Zupełnie niepo-
trzebnie. W dobie cyfryzacji za-
rządzanie i prowadzenie firmo-
wej biblioteki nie stanowi du-
żego problemu. Do dyspozycji 
są proste CRM-y (ang. customer 
relationship management), a na-
wet dedykowane bibliotekom 
aplikacje. Czasami wystarczy po 
prostu dobrze zbudowana ta-
bela w arkuszu kalkulacyjnym 
i zaangażowanie chcącego się 
wykazać stażysty działu HR, aby 
biblioteka firmowa funkcjono-
wała jak należy.

Jak zachęcić pracowników 
do czytania książek?
„Wydamy kasę na książki, któ-
rych nikt nie będzie chciał po-
tem czytać” – z takim stwierdze-
niem można spotkać się w wielu 
firmach rozważających założe-

nie swoich bibliotek. Można jed-
nak opracować kilka rozwiązań, 
które pomogą sprawić, że czy-
tanie stanie się z powrotem po-
pularne.

Warto zacząć od przypo-
mnienia wszystkim zalet wy-
nikających z czytania książek. 
Pomimo tego, że wszyscy są 
dorośli, mogli zapomnieć, że 
czytanie jest rozwijające pod 
wieloma względami. Innym spo-
sobem jest postawienie na ele-
menty grywalizacji, co z pew-
nością zaangażuje wiele osób. 
Każdy będzie przecież chciał 
przeczytać jak najwięcej książek 
w ciągu roku lub z danej katego-
rii, np. fantastyki. Jeszcze innym 
rozwiązaniem może być zorga-
nizowanie kółka dyskusyjnego, 
w ramach którego pracownicy 
będą wymieniali się opiniami na 
temat przeczytanych książek.

W ostateczności można zrobić 
tak jak firma ANG, zatrudniająca 
doradców kredytowych, która 
przeczytanie przez każdego pra-
cownika trzech książek rocz-
nie wpisała do celów strategicz-
nych firmy. Wystarczy po prostu 
wyjść z założenia, że każda me-
toda sprzyjająca promocji czytel-
nictwa jest warta pochwały.

Piotr Krupa 

Biblioteka 
firmowa
XXI wieku fot. Pixabay
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To już oklepane pytanie 
w tych rozmowach, ale je za-
dam: dlaczego?
Marta Spychalska: Dlaczego 
odeszłam z korporacji? To długa 
historia. Zaczęłam pracować 
w dużej amerykańskiej firmie 
jeszcze w trakcie studiów. To 
była nauka w trybie dziennym, 
więc pogodzenie jej z pracą 
przedstawiciela medycznego ła-
twe nie było, ale dałam radę. Co 
więcej, okazałam się na tyle cen-
nym pracownikiem, że szybko 
przeniesiono mnie na teren 
kluczowy dla firmy. A później, 
gdy poznałam swojego męża 
i postanowiłam przenieść się do 
niego, do Łodzi, stworzono dla 
mnie oddział właśnie tam. Wy-
dawało się więc, że firma mnie 
ceni. Wszystko się zmieniło, gdy 
zaszłam w ciążę. Miesiąc przed 
końcem macierzyńskiego do-
stałam wypowiedzenie.
Uniosła się Pani honorem 
i trzasnęła drzwiami?
Wręcz przeciwnie – walczyłam 
o swoje i ostatecznie decyzję 
o pozbyciu się mnie cofnięto. 
Ale po tym incydencie mój za-
pał do pracy spadł. A kiedy spo-
dziewałam się kolejnego dzie-
cka, byłam pewna, że tym razem 
wylecę, więc zaczęłam myśleć, 
co mogłabym robić dalej.
Pani skończyła inżynierię me-
dyczną, Pani mąż jest chirur-
giem, więc wydawałoby się 
naturalne stworzenie jakie-
goś biznesu związanego z me-
dycyną?

Rozważałam to, ale oka-
zało się, że takie przedsięwzię-
cie wymaga zbyt dużego kapi-
tału na start, a ja go nie miałam. 
A moje życie się zmieniło. Byłam 
matką dwójki dzieci, już nie tak 
mobilną i dostępną, by każdą 
chwilę poświęcać pracy. Dzieci 
ukróciły mój pracoholizm. Nie-
zwykle pilne sprawy do zrobie-
nia na komputerze jakoś tracą 
na istotności, gdy dzieci doma-
gają się zainteresowania – prze-
cież to moja praca a nie ich, a ja 
mogę to zrobić w nocy. Rozwa-
żałam więc taki biznes, którym 
mogłabym w dużej mierze za-
rządzać z domu.
Jak wpadła Pani na pomysł za-
łożenia internetowego sklepu 
z zabawkami?

Patrzyłam jakiego fioła na punk-
cie moich dzieci dostawali 
krewni. Byli gotowi od ust so-
bie odjąć, by tylko sprawić im ja-
kiś fajny gadżet czy wdzianko. 
Dotarło do mnie, że tak musi 
mieć też wielu innych ludzi: „dla 
dzieci wszystko”, a to znaczy, że 
na produkty dla dzieci zawsze 
będzie zbyt. I nie pomyliłam się, 
bo założony przeze mnie pięć 
lat temu sklep Neneko.pl, pręż-
nie się rozrasta. Mamy wyłączne 
przedstawicielstwo dwóch eu-
ropejskich marek, kilka produk-
tów pod własną marką, ruszyli-
śmy właśnie z hurtownią inter-
netową, a ja czuję się w tym jak 
ryba w wodzie, bo wciąż uczę się 
czegoś nowego i nie mam czasu 
się nudzić.

Przestawienie się z roli przed-
stawiciela medycznego na 
właściciela sklepu nie było 
trudne?
Sprzedaż jest sprzedażą, nie-
zależnie od tego, czy cho-
dzi o sprzęt medyczny, czy za-
bawki, więc nie robiło mi to 
wielkiej różnicy. Na początku 
bardziej chodziło o trudności 
logistyczne, niż sprzedażowe. 
Zaczynałam rozkręcać firmę 
z domu. Siedziałam przed kom-
puterem z dwójką dzieci na ko-
lanach i wysyłałam maile. To był 
– jak się podpisywaliśmy – „Ze-
spół Neneko”.

Tysiące paczek z towarem 
zalegało w każdym kącie. Kiedy 
mieliśmy dostawę siedmiu-
set hiszpańskich lalek, to stały 
one w przedpokoju, w salonie 
i w sypialni. Gdy kurierzy przy-
jeżdżali po zamówienie, nur-
kowało się w pudłach. Mąż do-
stawał szału, non stop o coś się 
potykając. Dziś mam już biuro 
poza domem i trzech pracowni-
ków, ale początkowo to ocierało 
się o szaleństwo.
Wspomniała Pani, że nie ma 
czasu się nudzić, a znajduje 
Pani czas na odpoczynek?
Hmm, a co to? (śmiech). W sumie 
odpoczywanie to, moim zda-
niem, sprawa trochę przere-
klamowana. Czy dzieci odpo-
czywają? Owszem, śpią. Ja też 
czasem to robię, ale żeby tak 
segregować czas na pracę i od-
poczywanie? Dzieci nieustan-
nie eksplorują świat, są go cie-
kawe. Hasło przewodnie mojej 
firmy brzmi: „Najważniejsze to 
nigdy nie dorosnąć”. Ja mam tak 
już chyba zapisane w genach, że 
muszę ciągle być w ruchu, roz-
wijać się, robić nowe rzeczy.

Od dziecka byłam aktywna. 
Najpierw wyczynowo trenowa-
łam pływanie, potem jeszcze 
narciarstwo. W szkole średniej, 
po lekcjach, pomagałam mamie 
w sklepie. Na studiach szybko 
najpierw załatwiłam sobie prak-
tyki, na których uczyłam się ro-
bienia protez rąk i nóg, później 

znalazłam pracę w korpo i to też 
taką, w której mogłam ciągle 
poznawać nowych ludzi, uczyć 
się nowych rzeczy, zmieniać 
miejsca. W innej nie wytrzyma-
łabym aż ośmiu lat.
Słowem własna firma, gdzie 
trzeba być alfą i omegą, i ogar-
niać wiele rzeczy naraz, to ide-
alne środowisko dla Pani?
Rzeczywiście. Obowiązków 
i wyzwań mi nie brakuje, choć 
i tak uznałam, że ruchu jednak 
potrzebuję więcej i zaczęłam 
startować w półmaratonach. 
Ale robię to bardziej dla głowy, 
niż ciała. Choć teraz już marzy mi 
się maraton.
Ale żeby zaraz maratony, nie 
wystarczy przebieżka?
Tak już mam. Jak coś robię to na 
full. Jak się zmęczę, dojdę do 
ściany, to padam i wtedy właśnie 
na full wypoczywam (śmiech).
„Choć to szaleństwo, lecz jest 
w nim metoda” Hamlet ciśnie 
się na usta...
Dla mnie, jako umysłu ścisłego, 
w każdym chaosie jest jakaś lo-
gika. Rzut oka na sytuację po-
zwala mi wychwycić pewien 
schemat. Cenię tę umiejętność, 
bo pozwala mi ogarniać różne 
przedsięwzięcia w jednym cza-
sie i organizować rozmaite skła-
dowe, tak, by tworzyły całość 
i wszystko chodziło jak w zegarku. 
„Wszystko musi być usyste-
matyzowane i tak jak ja chcę”?
Zgadza się. Myślę, że nie mogła-
bym w mojej firmie mieć wspól-
nika. To w pełni, od początku 
do końca moje przedsięwzię-
cie i nie zniosłabym wtrącania 
się. Pracownicy, owszem, mogą 
mieć własne zdanie i chętnie 
wysłucham ich pomysłów, ale 
nie gwarantuję, że się z nimi 
zgodzę. Muszę mieć wszystko 

usystematyzowane, poukła-
dane, dobrze zorganizowane 
i „po mojemu”.
Perfekcjonizm?
Trochę, ale bardziej odpowie-
dzialność za to, co się stworzyło. 
Prowadzę małą firmę, a to ozna-
cza, że muszę sama ogarniać 
praktycznie wszystko: od przepa-
lonej żarówki, po strategię sprze-
daży, marketing, system optyma-
lizacji, plany biznesowe, itd. Na ra-
zie, dopóki sprawnie to działa, nie 
zamierzam wiele zmieniać.
A nie marzy się Pani, jak in-
nym kobietom, jakiś urlop na 
plaży, wypoczynek w spa?
Umarłabym z nudów. Nie, ja się 
do tego kompletnie nie nadaję. 
Nie mogłabym leżeć plackiem 
i malować sobie paznokci. Wolę 
naprawiać elektryczny czołg, 
gdy się zepsuje – w końcu je-
stem inżynierem, mam do ta-
kich rzeczy smykałkę.

Myślę, że w ogóle jest we 
mnie 3/4 męskiego myślenia, 
a tylko 1/4 takiego, które przypi-
suje się kobietom. Ale trudno się 
temu dziwić, całe życie obraca-
łam się raczej w męskim towa-
rzystwie – najpierw profil mat-
-fiz w liceum, później studia na 
Wydziale Mechanicznym poli-
techniki. Dla mnie to, co tech-
niczne, logiczne, zadaniowe, 
jest naturalnym środowiskiem, 
w którym potrafię sprawnie 
i efektywnie funkcjonować.
I pewnie nie tęskni Pani za 
korpo?
Nie tęsknię. Choćby dlatego, że 
przez osiem lat musiałam co-
dziennie nosić spodnie w kant, 
a dziś mogę przyjść do pracy 
w piżamie, gdy tylko mam na to 
ochotę.

Izabela Marczak

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

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

UCIEKINIER Z MORDORU

Najważniejsze to
nigdy nie dorosnąć
Jest jak samica alfa. Bezkompromisowa, perfekcjonistyczna pracoholiczka. Gdy się w coś 
angażuje, to na full i najlepiej w wiele spraw naraz. Taki pracownik dla korpo to skarb, jed-
nak Marta Spychalska nie żałuje, że wybrała pracę „na swoim”.

http://www.glosmordoru.pl
mailto:redakcja@glosmordoru.pl
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Żyjemy w niepewnych cza-
sach, w których katakli-
zmy, choroby i bieda zaglą-
dają nam w oczy. Hmm, czy 
może jednak: Zakasujemy 
rękawy, wypracowujemy 
pomysł na siebie i z nogą na 
gazie kierujemy się na cel. 
Przy którym zdaniu serce 
biło mocniej?
Porównajmy Grecję i Singapur – 
kultury znajdujące się na prze-
ciwnych krańcach skali unikania 
niepewności, jednego z wymia-
rów kulturowych zdefiniowa-
nych przez holenderskiego ba-
dacza Geerta Hofstedego. Zo-
baczmy jak te pozycje wpływają 
na sposób załatwiania spraw.

Kultury o niskim współczyn-
niku unikania niepewności (Sin-
gapur osiągnął najniższy wynik 
– 8) cechuje wyższa tolerancja 
dla niesztampowych rozwią-
zań. Takie kultury słyną z prag-

matycznego podejścia do na-
potkanych trudności i zmian. 
Regiony te radzą sobie dosko-
nale pod względem rozwoju 
gospodarczego. Można zało-
żyć, że częstsze podejmowa-
nie ryzyka jest w duchu przed-
siębiorczości i stwarza więcej 
szans. Kraje o niskim indeksie 
unikania niepewności chwalą 
się też niezawiłym prawem, 
programami motywacyjnymi 
dla przedsiębiorstw, minimalną 
biurokracją. Jest to społeczeń-
stwo chętniej improwizujące, 
o wysokim stopniu zaufania, le-
piej znoszące nieznane i niejed-
noznaczne.

Kultury o wysokim indek-
sie unikania niepewności (Gre-
cja uzyskała najwyższy moż-
liwy wynik – 100; Polska – 93) 
charakteryzuje skłonność do 
sztywnych zasad i przekonań. 
Jakiekolwiek zmiany wprowa-
dzane są z rozwagą, etapowo 

i z uwzględnieniem wszelkich 
okoliczności. Poczucie bez-
pieczeństwa zapewnione jest 
przez prawo i religię. Organiza-
cje powstają, by regulować i po-
rządkować stan rzeczy, a nieko-
niecznie wspierać obywateli. 
Kraje o wysokim współczyn-
niku tego wymiaru zmagają się 
też na przykład z ksenofobią, 
bo różnice rasowe nie są w nich 
normą, a niepewność spędza 
sen z powiek. To kraje, w których 
„stara bida” jest okay.

Zaprezentowaliśmy 
Grekom znakomite 
rozwiązanie tylko po to, 
żeby usłyszeć niekończące 
się pytania o każdy błahy 
szczegół.

Grecy od czasów starożytnych 
poszukują odpowiedzi na drę-
czące ich pytania. Ba, niektórzy 
skręcili z tego fuchę i zostali fi-

lozofami. Grecy pamiętają, że 
działania ciągną za sobą konse-
kwencje, a sukces jest wynikiem 
skrzętnej eksploracji każdego 
możliwego scenariusza. Dla-
tego też analiza i zarządzanie 
ryzykiem są jak mapa z drogą do 
sukcesu.

Podczas spotkania zanotuj 
wszystkie pytania, w tym hipo-
tetyczne, i ustosunkuj się póź-
niej do nich drogą mailową. 
Kierownik projektu lub osoba 
przedstawiająca ofertę po-
winni zapoznać się z przedsta-
wianą treścią bardzo dokładnie. 
Luki w wiedzy mogą obrócić za-
chwyt w perzynę.

Co robić:
 Pierwsze spotkanie to zazwy-

czaj wyczucie „bazy”, oka-
zja do poznania siebie na-
wzajem. Przygotuj się na to, 
że mogą pojawić się pytania 
osobiste.

  Pamiętaj, że Grekom zdarza 
się okazywać emocje nawet 
podczas spotkań bizneso-
wych. Niemniej jednak stara-
ją się unikać kontrargumen-
tów, które mogłyby wywołać 
konflikt.

  Przyznanie się do niewie-
dzy podgryza autorytet. Le-
piej upewnić się i wrócić 

z ostateczną odpowiedzią, 
po sprawdzeniu wszystkich 
szczegółów.

  Unikaj rozmów o polityce, 
sytuacji ekonomicznej kra-
ju i religii. Najlepiej wyrazić 
podziw do kulturowego i na-
ukowego dobytku Hellady, 
z którego korzystamy wszy-
scy (kartografia, medycyna, 
olimpiada, czy wynalezienie 
budzika).

  Niepunktualność podobno 
była matką ostatniego z wy-
mienionych wynalazków.

Klient z Singapuru 
zawiesza poprzeczkę 
wysoko i oczekuje od nas 
dużej proaktywności.

Singapur jest obecnie trzecim 
najbardziej konkurencyjnym 
regionem ekonomicznym na 
świecie. Powstają tu organiza-
cje, które wspierają przedsię-
biorców w uzyskaniu dostępu 
do stosownych ulg i inicjatyw. 
Tutaj nawet z językiem urzędo-
wym poszli wszystkim na rękę – 
jednym z nich jest powszechnie 
używany angielski.

Singapurczycy skłonni są 
podjąć niesprawdzone wcześ-
niej inicjatywy w imię „kiasu”, 

czyli z obawy, że mogą stracić 
okazję.

Co robić: 
 Ustaw spotkanie i podziel się 

agendą jakieś dwa tygodnie 
przed planowaną rozmową. 
Załącz listę osób oczekiwa-
nych na spotkaniu – okażesz 
tym szacunek.

 Podczas spotkań z Singapur-
czykami można często zde-
rzyć się z kilkunastosekun-
dową ciszą po ich stronie. 
Jest to informacja, że pode-
szli do dyskusji z rozwagą, 
a ich odpowiedź będzie prze-
myślana.

 Terytorium Singapuru jest za-
ledwie półtora raza większe 
od Warszawy. Niemniej jed-
nak państwo to jest niezwy-
kle różnorodne wyznaniowo 
i kulturowo.

  W Singapurze deszcz pada 
przez większość dni w roku, 
co sprawia, że niechętnie or-
ganizuje się tu eventy pod 
gołym niebem.

  Intensywny kontakt wzro-
kowy wprawia Singapurczy-
ków w zakłopotanie. Wska-
zywanie na kogoś palcem 
jest nietaktem.

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Jak unikamy
niepewności

Centrum Zdrowia Rybaki
Rybaki 5, 11-034 Stawiguda

http://centrumzdrowiarybaki.pl/
e-mail: rezerwacje@centrumzdrowiarybaki.pl

tel. 796 005 042; 531 321 170

Ośrodek cieszy się rosnącą po-
pularnością wśród osób star-
szych i młodszych, które coraz 
częściej fundują swoim rodzi-
com, dziadkom lub sobie po-
byt w tym pięknie położonym 
miejscu pod Olsztynem, nad 
Jeziorem Łańskim, w sercu hi-
storycznej Warmii.

NOWOCZESNE 
METODY FIZJOTERAPII
Unikatowa w skali kraju pla-
cówka rehabilitacyjno-leczni-
cza Centrum Zdrowia Rybaki 
oferuje kuracjuszom szeroki 
wachlarz zabiegów fizjotera-
peutycznych i rehabilitacyj-
nych. Składa się na nie w sumie 
70 rodzajów zabiegów. Do dys-
pozycji kuracjuszy jest najwyż-
szej jakości sprzęt medyczny 
i rehabilitacyjny, gabinety tera-
pii, sala do ćwiczeń manualnych 
i zajęć grupowych, sauny, urzą-
dzenia do masaży i hydroma-
saży, zaplecze fitness, siłownia 
i sprzęt rekreacyjny.

Opieką w Centrum zajmuje się 
wykwalifikowana i doświadczona 
kadra medyczna. W ciągu dnia 
kuracjusze mają stały dostęp 
do opieki pielęgniarskiej, a w ra-

mach dyżurów do fizjoterapeu-
tów i lekarzy specjalistów.

UNIKATOWY 
MODEL REHABILITACJI
Tym, co wyróżnia Centrum 
Zdrowia Rybaki jest fakt, iż no-
woczesnym metodom leczenia 
towarzyszy możliwość regene-
racji psychicznej i duchowej, 
indywidualnie oraz w ramach 
grupowych medytacji czy roz-
ważań.

Jest to niezwykle ważne dla se-
niorów oraz osób z niepełno-
sprawnością ruchową, prze-
wlekle chorych, dotkniętych 
depresją, wypaleniem zawodo-
wym czy też duchową apatią. 
Wszyscy oni otrzymują w Cen-
trum niezwykłą możliwość – 
oprócz wzmocnienia zdrowia 
fizycznego – także odzyskania 
wewnętrznej równowagi, siły 
i optymizmu.

WSKAZANIA DO TERAPII
Do Centrum Zdrowia Rybaki 
trafiają osoby w różnym wieku, 
które chcą odpocząć, zregene-
rować siły lub takie, które do-
świadczyły urazów, np. ofiary 
wypadków drogowych, uda-

rów, zawałów, po zabiegach chi-
rurgicznych a także cierpiące 
na różnorodne schorzenia sta-
wów i kręgosłupa. Pacjenci wy-
bierają to miejsce, by w uzdro-
wiskowych warunkach leczyć 
dolegliwości układu narządu 
ruchu, ortopedyczne i trauma-
tologiczne, w zakresie neurolo-
gii i neurochirurgii oraz układu 
oddechowego.

CENTRUM ZDROWIA RYBAKI 
OD ZARAZ
Pacjenci wybierają zabiegi 
w Centrum, by szybko kontynu-
ować leczenie poszpitalne czy 
też natychmiast podjąć tera-
pię. Nie jest potrzebne skiero-
wanie lekarskie – wystarczy do-
konać rezerwacji i przyjechać. 
Na miejscu, po wstępnej kon-
sultacji medycznej, dokładnym 
wywiadzie i diagnostyce prze-
prowadzonych przez specjali-
stów, każdy otrzymuje indywi-
dualny plan leczenia.

Centrum nie ma umów z NFZ, 
ZUS, PFRON, dlatego koszty 
pobytu ponosi się samemu, 
jednak są one bardzo umiarko-
wane i zależne od czasu pobytu 
oraz zakresu zabiegów.

UZDROWISKOWE WARUNKI
Nasze Centrum dodatkowo 
wyróżniają uzdrowiskowe wa-
lory przyrodnicze. Ośrodek 
jest usytuowany na brzegu Je-
ziora Łańskiego i otoczony 
puszczą iglasto-liściastą.

Oddajemy do dyspozycji ku-
racjuszy trzygwiazdkowy ho-
tel wyposażony w windy, pod-
jazdy i inne udogodnienia dla 
wózków inwalidzkich; dwu-, 
trzy – i czteroosobowe po-
koje, także przystosowane 
do potrzeb gości z niepełno-
sprawnością ruchową. W dru-
gim budynku znajduje się sala 
gimnastyczna z częścią reha-
bilitacyjną i fitness, wyposa-
żona w sauny, urządzenia do 
ćwiczeń i szeroko pojętej fi-
zjoterapii. Kuchnia przygoto-
wuje na miejscu smaczne, do-
mowe posiłki, podawane w for-
mie szwedzkiego stołu.

Na dowolny pobyt można ku-
pić voucher  prezentowy – wię-
cej informacji udzielimy telefo-
nicznie lub mailowo.

Napisz lub zadzwoń – a my za-
dbamy o Twoich rodziców!

KIEDY OSTATNIO ZROBIŁEŚ COŚ
DLA SWOICH RODZICÓW?
Prawdziwa troska o zdrowie łączy wymiar fizyczny z psycho-duchowym. Takie podejście wyróżnia 
Centrum Zdrowia Rybaki – polski Asklepion – unikatowy w skali kraju ośrodek fizjoterapeutyczny 
i rehabilitacyjny. Nowoczesnym metodom i programom leczenia towarzyszy tu możliwość korzy-
stania z poradnictwa psycho-duchowego.

http://www.glosmordoru.pl
http://centrumzdrowiarybaki.pl/
mailto:rezerwacje@centrumzdrowiarybaki.pl
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Słowo tetryk kojarzy się ze 
starszym człowiekiem, który 
nie rozumie otaczającego go 
świata, tkwi w swojej prze-
starzałej mentalności i często 
jeszcze obraża się, że rzeczy 
nie są takie, jak dawniej. Czy 
to prawda?
Zasadniczo to się zgadza, z jed-
nym zastrzeżeniem – wcale nie 
trzeba być starym, żeby być te-
trykiem. To nie nasz wiek deter-
minuje stetryczenie, tylko na-
sza mentalność. Można być sto-
sunkowo młodym tetrykiem 
i dość często to obserwuję, do-
radzając w firmach lub pracu-
jąc jeden na jeden z szefami czy 
menadżerami. Spotykam się 
z ludźmi około 35. roku życia, 
którzy jedną nogą są w nowej 
rzeczywistości, otoczeni przez 
nowoczesne aplikacje, techno-
logie i trwające zmiany, a drugą 

– wciąż tkwią w swojej zastygłej 
mentalności, która jednak tych 
zmian nie dopuszcza, nie rozu-
mie, nie chce wyjść im naprze-
ciw. Powstaje tarcie między tym, 
co jest, a tym, jak chcieliby, żeby 
było. A świadomie lub nie, chcie-
liby, żeby było po staremu.
Czy to zawsze dotyczy kwestii 
związanych z nowymi techno-
logiami i szeroko pojętą no-
woczesnością – na zasadzie 
„nie będę korzystał z żad-
nych głupkowatych aplikacji, 
kartka i długopis mi wystar-
czą”?
Nie ma nic złego w korzystaniu 
z kartki i długopisu, jeśli komuś 
to pomaga w osiąganiu efektów. 
Chodzi raczej o niezamykanie się 
na te technologie i świeże roz-
wiązania, które z początku mogą 
wydawać się skomplikowane 
i niepotrzebne, a tak naprawdę 

często znacznie ułatwiają życie 
i pomagają wynieść działania na 
wyższy poziom. Ale nie tylko o to 
chodzi. Stetryczała mentalność 
– ogólnie – dotyczy kurczowego 
trzymania się różnych koncep-
cji, które mogły stracić na aktu-
alności. Niedostrzegania tego, 
że biznes, rynek czy świat po-
szły do przodu i w związku z tym 
trzeba dokonać pewnych aktua-
lizacji. Te aktualizacje zawsze za-
czynają się od naszego sposobu 
myślenia, postrzegania rzeczy-
wistości – a za tym idą zaktuali-
zowane działania.
Ale może czasem rzeczywi-
stość faktycznie zmienia się 
na gorsze i wtedy nie powinno 
się na to godzić? Co robić?
Rzeczywistość zawsze jest, jaka 
jest. Prawa rynku oraz to, dokąd 
zmierza świat, to są siły potęż-
niejsze od naszego widzimisię. 
Oczywiście zawsze można po-
wiedzieć: „głupi klienci, prze-
stali kupować produkt” albo „co 
za beznadzieja, kiedyś było le-
piej”. W tych stwierdzeniach jest 
ukryta niechęć, pewna złość. 
I to może nas popchać do tego, 
żeby dokonać zmian, bo skoro 
„głupi klienci przestali kupować 
produkt”, to może trzeba poszu-

kać innej grupy docelowej albo 
zmienić produkt?

To byłoby całkiem konstruk-
tywne posunięcie i świadczy-
łoby o tym, że mentalność nie 
jest stetryczała. Może być nie-
chęć, może być złość – ale jeśli 
ostatecznie wychodzimy zmia-
nom naprzeciw, staramy się coś 
zrobić, jakoś się w tym wszyst-
kim odnaleźć, to koniec końców 
poradzimy sobie.

Tymczasem wielu ludzi – 
i to właśnie ich nazywam tetry-
kami – zamyka się w tych nega-
tywnych osądach na temat lu-
dzi i świata. Kończy się na tym, 
że „klienci są głupi” albo „korpo-
racja jest głupia”. Kończy się na 
marudzeniu i narzekaniu. Obra-
żaniu się na świat za to, że coś 
z nim jest nie tak. Tego jest bar-
dzo dużo wokół nas.

Samo narzekanie nie jest 
złe, ba, często wręcz jest po-
trzebne, bo pomaga jakoś ra-
dzić sobie z negatywnymi emo-
cjami – ale ono powinno być 
tylko etapem przejściowym, 
a nie końcowym!
Czy stetryczenie zawsze musi 
wiązać się z narzekaniem?
Nie zawsze, czasami chodzi 
o zwykłą ślepotę, brak uważ-

ności i czujności. Sam tego do-
świadczyłem około 2010 roku.

Mieliśmy w firmie ofertę dro-
giego, bardzo solidnego, kom-
pleksowego i długotrwałego 
programu szkoleniowego. To 
było moje „dziecko”. Zawsze 
na początku roku ludzie wyku-
powali komplet miejsc i na ko-
lejne miesiące byliśmy usta-
wieni. I nagle to się skończyło. 
Nagle klienci przestali się zapi-
sywać. Nie rozumiałem, co jest 
grane. Przecież ten produkt jest 
taki świetny! O co tym ludziom 
chodzi? Tymczasem winny by-
łem ja sam.

Przespałem moment, w któ-
rym rynek zaczął się zmieniać. 
Coraz popularniejsze stawały 
się krótsze, tańsze eventy, pro-
wadzone przez dynamicz-
nych mówców. Ten trend był 
widoczny, tylko to ja miałem 
klapki na oczach – bo w prze-
ciwnym razie musiałbym uznać, 
że moje ukochane „dziecko” 
musi dojrzeć, musi się zmienić 
i dostosować do nowej rzeczy-
wistości. Nie chciałem tego. Wo-
lałem, żeby było po staremu.

Efektem były kłopoty finan-
sowe i sporo nieprzespanych 
nocy. Teraz wróciliśmy na właś-

ciwe tory i stale zwiększamy 
przychody, ale tamtego okresu 
nie wspominam dobrze.
Czy taki problem może do-
tknąć każdego?
Tak – od szeregowego pracow-
nika, przez menadżera, po szefa 
firmy: jeśli nie masz otwartych 
oczu na to, co dzieje się wokół, 
lub widzisz, co się dzieje, ale wo-
lisz się na to obrażać, zamiast 
wymyślić coś konstruktywnego, 
zostaniesz z tyłu, udusisz się we 
własnym sosie.

To szczególnie ważne 
w dzisiejszych czasach, kiedy 
wszystko zmienia się w zawrot-
nym tempie. Niczego nie można 
być pewnym, bo co chwilę poja-
wia się coś nowego. Ludzie tracą 
pracę na rzecz robotów, biznesy 
transformują się, a potrzeby 
rynku nieraz wydają się skom-
plikowane i niejasne. W takich 
warunkach stetryczenie czę-
sto oznacza śmierć zawodową, 
śmierć firmy, śmierć kariery.
Co jest przeciwieństwem te-
tryczenia?
Elastyczność. Otwartość na 
zmiany i śledzenie trendów, na-
wet tych mniej wyraźnych. Cią-
gła czujność i nieprzywiązywa-
nie się do niczego. To trudna 
sztuka, która rzuca wiele wy-
zwań dla psychiki. Trzeba bar-
dzo umiejętnie zarządzać sobą, 
swoimi emocjami, swoją men-
talnością, a także mentalnością 
i emocjami innych ludzi.

Mówimy o kompetencjach, 
które stają się dla rynku pracy 
kluczowe, choć wciąż mało się 
o nich mówi. Tym między in-
nymi zajmuje się psychologia 
przyszłości – nurt, który rozwi-
jam na swoim blogu psycholo-
giaprzyszlosci.pl. Przyszłość jest 
pełna niewiadomych, pełna nie-
spodzianek. Tylko dostrzega-
nie trendów i elastyczne reago-
wanie na to, co się dzieje, może 
sprawić, że sobie w niej pora-
dzimy.

Adam Dębowski

www.adamdebowski.pl

Nie bądź 
tetrykiem, 
młody 
człowieku!
Stetryczenie jest problemem, który może dotknąć nie 
tylko naszych rodziców czy dziadków, ale każdego, w każ-
dym wieku. Gdy tak się stanie, po prostu zostajemy z tyłu. 
A w dzisiejszym świecie gwałtownych zmian na rynku 
i w biznesie, może oznaczać to śmierć zawodową, bizne-
sową czy finansową. Z czego bierze się mentalne stetry-
czenie i jak temu zapobiec – radzi psycholog biznesu Adam 
Dębowski.

http://www.glosmordoru.pl
http://www.adamdebowski.pl
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Prawie od 100 lat
5-dniowy i 40-godzinny tydzień 
pracy został wprowadzony 
przez słynnego fabrykanta 
Henryego Forda w czasie roz-
pędzającej się rewolucji prze-
mysłowej. W tym okresie fabryki 
działały non stop, a czas pracy 
był nieregulowany. W efek-
cie pracownicy nieraz spędzali 
w zakładach pracy nawet 16 go-
dzin dziennie. Henry Ford do-
konał wówczas „historycznego 
odkrycia” uznając, że zmęczony 
pracownik jest mniej wydajny. 
Zauważył też, że jego ludzie 
muszą przecież znaleźć czas na 
używanie tych wszystkich pro-
duktów, bo w przeciwnym ra-
zie nie będą chcieli ich kupo-
wać. Pomyślał, że w takim ra-
zie jego pracownicy będą mieli 
2 dni wolnego w tygodniu oraz 
kilka godzin wolnego w ciągu 
dnia. Tym samym wyznaczył ty-
dzień pracy trwający pięć dni 
i 40 godzin, które to rozwiąza-
nie w wielu firmach funkcjonuje 
do dzisiaj.

Można się w takim razie za-
stanowić, że skoro świat od 
tamtego czasu poszedł da-
leko do przodu, to może po-
winniśmy też pracować kró-
cej? Przecież dzięki wielu tech-
nologiom, a przede wszystkim 
Internetowi, możemy wyko-
nać kilkakrotnie więcej pracy 
w ciągu dnia niż jeszcze 20 czy 
30 lat temu. W każdej chwili je-
steśmy w stanie odbyć roz-

mowę z ludźmi z całego świata, 
sprzedawać produkty na dru-
giej części globu czy wykony-
wać zadania za pomocą kom-
putera, a nie tylko kartki pa-
pieru i ołówka. Czy w takim 
razie nie powinniśmy po pro-
stu pracować chociaż odrobinę 
krócej? Na przykład godzinę 
dziennie mniej?

Tymczasem jest wręcz od-
wrotnie – pracujemy jeszcze 
dłużej. Według danych OECD 
przeciętny Polak przepraco-
wuje rocznie 1918 godzin. Re-
kordzistami są Meksykanie (2227 
godz.), ponad 2000 godz. spę-
dzają w pracy także mieszkańcy 
Chile. Rosjanie spędzają w pracy 
o tydzień więcej niż Polacy, 
a Grecy o ponad dwa tygodnie. 
Polak pracuje jednak dłużej niż 
mieszkańcy wielu bogatszych 
państw świata. Amerykanie po-
święcają na pracę o 130 godz. 
rocznie mniej niż my (1788). 
Nieco ponad 1600 godz. spę-
dzają w biurze lub fabryce Hi-
szpanie, Szwedzi i Brytyjczycy.

Stara norma do lamusa
Ośmiogodzinny czas pracy obo-
wiązuje już tylko w 11 krajach 
UE. W pozostałych regulacje 
kodeksowe wprowadzają krót-
szy tydzień pracy, np. Irland-
czycy pracują 39 godzin tygo-
dniowo, Włosi 38, Duńczycy 37, 
a Francuzi – 35. Co ciekawe, za 
największych eksperymentato-
rów na tym polu uchodzą Szwe-

dzi. Firmy z tego kraju wprowa-
dzają nie tylko elastyczne go-
dziny pracy, czy możliwość 
pracy zdalnej, ale sprawdzają 
już także sześciogodzinny dzień 
pracy przy zachowaniu tej sa-
mej wysokości płac.

Czy mniej pracy 
to większa wydajność?
Głównym orężem zwolenni-
ków krótszego czasu pracy są 
dane wskazujące, że spędzanie 
za biurkiem ośmiu godzin ma 

się nijak do produktywności. 
Z wielu analiz wynika, że tylko 18 
proc. respondentów efektyw-
nie wykonuje swoje obowiązki 
w pracy i to jedynie przez cztery 
godziny dziennie. Czy zatem 
krótszy czas pracy przełoży się 
na efektywność? Warto spraw-
dzić, co na ten temat mają do 
powiedzenia przedstawiciele 
firm, które zdecydowały się go 
skrócić.

Na początku 2018  r. świat 
obiegła informacja, że nowo-
zelandzka firma zajmująca się 
umowami powierniczymi, te-

stamentami oraz nieruchomoś-
ciami, która zatrudnia 240 osób, 
wymaga od nich pracy jedynie 
przez cztery dni w tygodniu (32 
godziny). Warto dodać, że wy-
nagrodzenie nie uległo zmia-
nie i pozostało na tym samym 
poziomie co przy 5-dniowym 
trybie pracy. To, jaki wpływ na 
osoby zatrudnione w tej firmie 
miało skrócenie tygodnia pracy, 
zostało skrupulatnie przeba-
dane przez analityków. Wyni-
kami podzielili się m.in. na ła-

mach „The New York Times”. 
Wskazali w nich, że pracownicy 
byli bardziej kreatywni, popra-
wiła się ich punktualność i nie 
robili tak długich przerw ani 
nie wychodzili z pracy przed 
czasem. A co ważne, ich tygo-
dniowa efektywność nie zmie-
niła się po skróceniu czasu pracy 
o jeden dzień. Czy jest to jednak 
odosobniony przypadek?

Podobny eksperyment zo-
stał przeprowadzony przez 
Goeteborg już w 2014 r. Zredu-
kowany do 6-godzinnego zo-
stał czas pracy m.in. pielęgnia-

rek w domu opieki. Okazało się, 
że dzięki temu były one bar-
dziej energiczne, mniej zestre-
sowane i chętniej spędzały czas 
z rezydentami ośrodka. W tym 
idealnym planie pojawiła się 
jednak drobna, ale znacząca 
rysa. Skrócenie czasu pracy 
wymusiło stworzenie kilku no-
wych etatów. Mimo to władze 
szwedzkiego miasta uznały ten 
eksperyment za sukces, ponie-
waż w dłuższej perspektywie 
okazało się, że pracownicy rza-
dziej korzystali ze zwolnień le-
karskich, więc koszty zatrud-
nienia mimo wszystko zbilan-
sowały się.

Czy już czas na Polskę?
Można uznać, że dyskusja na te-
mat krótszego czasu pracy na-
biera w Polsce tempa. Niektóre 
partie zbierają nawet podpisy 
pod projektem ustawy w tej 
sprawie. Nie ma się jednak co 
oszukiwać: w naszym kraju ku-
leje nawet wprowadzanie pracy 
zdalnej, więc trudno  marzyć 
o tym, że uda się systemowo 
„przymusić” pracodawców do 
6-godzinnego dnia lub 4-dnio-
wego tygodnia pracy.

Nie oznacza to jednak, że 
skrócenie czasu pracy jest 
wśród firm zlokalizowanych nad 
Wisłą ideą całkowicie obcą. Już 
kilka z nich uznało, że osiem go-
dzin spędzanych za biurkami 
niekoniecznie musi przekładać 
się na wydajność pracy. Przy-

kładem może być agencja Form 
Up, w której pracownicy spę-
dzają dziennie siedem godzin. 
Z tym, że wcale nie kończą szyb-
ciej ze względu na dobro klien-
tów i rangę prowadzonych pro-
jektów, a po prostu dzień pracy 
zaczynają dopiero o godz. 10. 
Jak twierdzi w jednym z wywia-
dów Michał Szynal, szef Form 
Up, jego pracownicy muszą być 
przede wszystkim kreatywni, 
bo to przekłada się na skuteczne 
kampanie. Dlatego muszą być 
wypoczęci. Podkreśla również, 
że już po kilku miesiącach krót-
szej pracy dało się zauważyć 
pierwsze efekty w postaci lep-
szej organizacji.

Kolejnym pr z ykładem 
z polskiego podwórka może być 
firma Nozbe, która równie kre-
atywnie podeszła do tego za-
gadnienia. Pracownicy w każdy 
piątek pracują tylko do godz. 12. 
Nie oznacza to jednak, że potem 
mają czas na relaks. Pozostałe 
4-5 godzin z dnia pracy mogą 
przeznaczyć na pozamykanie 
wszelkich spraw z kończącego 
się tygodnia lub po prostu roz-
wijać swoje pasje, np. uczyć się 
języków.

Jak widać, można skró-
cić czas pracy również w Pol-
sce i niekoniecznie musi to być 
zawsze zwykłe wychodzenie 
z firmy o godzinę wcześniej.

Piotr Krupa

Krótsza praca,
ta sama płaca i większa wydajność
W latach 20. XX wieku elektryczność była rzadkością, samochody stanowiły dobro ekskluzywne, a ludzie komunikowali się za pomocą listów. 
Od tamtego czasu na świecie zmieniło się niemal wszystko, oprócz… 5-dniowego i 40-godzinnego tygodnia pracy. Chyba najwyższy czas 
na zmianę, prawda? 

Spędzanie za biurkiem 
ośmiu godzin ma się 

nijak do produktywności. 
Krótszy czas pracy to m.in. 

wyższa kreatywnosć 
i sumienność pracowników.

http://www.glosmordoru.pl
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Wynajem aut to obecnie już nie 
tyle moda, co pragmatyzm. Na 
taki krok decyduje się coraz wię-
cej użytkowników czterech kó-
łek. Najem krótkoterminowy 
często wybierają klienci, którzy 
z różnych powodów nie chcą in-
westować pieniędzy w kupno 
drogiego samochodu.

– To zwykle klienci zagra-
niczni lub tacy, którzy większość 
czasu spędzają poza granicami 
naszego kraju. Nie potrzebują 
na stałe auta w Polsce, ale wy-
najmują je na kilkutygodniowe 
czy kilkumiesięczne okresy po-
bytu w naszym kraju – mówi 
Michał Beczkowicz z Cygan Sp. 
z o.o. – autoryzowany dealer 
Toyota Motor Poland. – To także 
ci, którzy cenią sobie wygodę 
nietroszczenia się o koszty zwią-
zane z eksploatacją auta, lubią 
często zmieniać modele samo-
chodów, czy też chcą przez pe-
wien czas użytkować auto klasy 
premium bez konieczności in-
westowania dużych pieniędzy 
w jego zakup.

Na wynajem, tyle że długo-
terminowy, decyduje się rów-
nież coraz więcej firm.

Z danych Polskiego Związku 
Wynajmu i Leasingu Pojazdów 
(PZWLP) wynika, że w I kwar-
tale tego roku tempo rozwoju 
rynku wynajmu długotermi-
nowego było wyższe o prawie 
dwa punkty procentowe niż 
rok wcześniej i aż o ponad sześć 
procent niż dwa lata temu. Wy-
soką popularność wynajmu po-
twierdzają dane na temat liczby 

zakupionych przez branżę no-
wych samochodów osobo-
wych. W pierwszym kwartale na 
potrzeby wynajmu długotermi-
nowego zakupiono o 26,4 proc. 
więcej aut osobowych niż rok 
wcześniej. W porównaniu z po-
zostałymi formami finansowa-
nia samochodów służbowych, 
czyli m.in. z klasycznym leasin-
giem finansowym, liczba no-
wych aut w wynajmie długoter-
minowym rosła zdecydowanie, 
bo ponad 2,5-krotnie szybciej. 
W pierwszym kwartale 2018  r. 
już co piąty przedsiębiorca 
w Polsce decydował się na wy-
najem długoterminowy aut.

Wynajem czy leasing?
Dla osób lub firm, które po dłuż-
szym okresie f inansowania 
użytkowania pojazdu chcą mieć 
możliwość wykupienia go na 
własność po preferencyjnej ce-

nie, zapewne lepszą opcją bę-
dzie leasing. Pytanie jednak, czy 
faktycznie opłaca nam się zakup 
wyeksploatowanego pojazdu 
albo f loty samochodowej? 
Może jednak korzystniejszą op-
cją będzie długoterminowa 
dzierżawa, dzięki której po okre-
sie umowy można zawrzeć z wy-
pożyczalnią kolejny kontrakt na 
zupełnie nowe auta?

– Klienci biznesowi i pry-
watni, którzy zdecydują się na 
skorzystanie z naszej oferty, 
płacą stały abonament za użyt-
kowanie pojazdu – wymienia 
zalety takiej dzierżawy Bogdan 
Jaworski z TM Flota. – W jej cenę 
wliczone są już: ubezpieczenie, 
assistance, przeglądy, naprawy 
oraz wymiana części eksploata-
cyjnych, a także auto zastępcze, 
które zapewni ciągłość użytko-
wania samochodu w przypadku 
awarii, kolizji lub wypadku. Za-

sady wynajmu auta określa 
umowa, w której zawarty jest 
szacowany przebieg pojazdu 
w okresie jej trwania. Na kliencie 
spoczywa jedynie obowiązek 
uiszczania opłat za paliwo. Nie 
ma obaw związanych z żadnymi 
dodatkowymi, nieprzewidzia-
nymi wydatkami – zapewnia.

Wynajmując auto na długi 
termin każda szanująca się wy-
pożyczalnia winna w umo-
wie zagwarantować klientowi 
stałą stawkę abonamentową za 
usługę. Przy najmie na dwa-trzy 
lata stawki powinny być znacz-
nie bardziej atrakcyjne niż przy 
krótszych okresach wypożycze-
nia. O jakich jednak kosztach 
mowa?

– Wszystko zależy od okresu 
wypożyczenia oraz od typu sa-
mochodu – tłumaczy Jaworski. 
– Przykładowo, auto klasy miej-
skiej można już u nas wypoży-

czyć za 560 zł netto miesięcz-
nie. Samochody innej klasy, jak 
choćby kompakty i crossovery, 
klienci bez problemu znajdą po-
niżej 1000 zł na miesiąc. Mamy 
też ofertę marek premium, dla 
tych, którzy potrzebują więcej 
luksusu. I tak choćby Lexusa wy-
najmujemy już nawet za 1148 zł 
miesięcznie. Poza opłatą za wy-
pożyczenie, parkowanie i tan-
kowanie, klient nie ponosi in-
nych kosztów. Takie kwestie jak 
przeglądy czy naprawy usterek 
leżą po naszej stronie. Klient nie 
musi się przejmować utratą war-
tości pojazdu czy wydatkami na 
ubezpieczenie. Nawet rejestra-
cja nie jest jego problemem.

Na co zwrócić uwagę przy 
wynajmie auta?
W przypadku wynajmu auta 
trzeba pamiętać o tym, jakie 
czynniki kształtują ostateczną 
cenę widniejącą na fakturze. 
Poza tym, że istotne jest to, jaki 
model samochodu chcemy wy-
pożyczyć, kolejne stawiane 
przez obsługę pytanie będzie 
dotyczyć liczby dni naszego zo-
bowiązania. 

– Co do zasady: jeszcze do 
niedawna w naszych warun-
kach przeważał wynajem krót-
koterminowy. Rozwiązanie to 
w wielu sytuacjach nadal ma 
swoje uzasadnienie – mówi Mi-
chał Beczkowicz. – Doskonale 
sprawdza się podczas urlopu 
z dala od miejsca zamieszka-
nia, czy podczas wyjazdu służ-
bowego. Zważywszy na to, że 
większość wypożyczalni sa-
mochodów jest w stanie do-
starczyć zamówiony pojazd na 
lotnisko, trudno o wygodniej-
szy wariant. Poza tym pozwala 
on zaoszczędzić sporo pienię-
dzy na taksówkach do centrum, 
które w wielu przypadkach do 
tanich nie należą.

Wynajem samochodu na 
dłuższy okres to dobra alter-
natywa zarówno dla leasingu 
jak i kredytu. Umożliwia szyb-
kie wejście w posiadanie inte-

resującego nas pojazdu przy 
minimum formalności. Przy 
dłuższych zobowiązaniach 
umownych z tego tytułu można 
liczyć na bardzo korzystną 
stawkę dzienną. Ceny zobowią-
zań długoterminowych nieko-
niecznie są sztywne i można ne-
gocjować stawki.

Zanim jednak podpiszemy 
umowę wynajmu, trzeba so-
bie odpowiedzieć na pytanie, 
jakiego samochodu potrzebu-
jemy. Oczywiste jest to, że im 
większe, bardziej luksusowe 
auto, tym drożej przyjdzie nam 
za nie zapłacić. Jednak różnice 
pomiędzy segmentami bywają 
tak nieduże, że czasem warto 
zwrócić uwagę na lepszy wa-
riant. Weźmy też pod uwagę 
rodzaj napędu. Z danych sta-
tystycznych wynika, że coraz 
mniej klientów wybiera auta 
z silnikami Diesla, na rzecz tych 
z napędem benzynowym lub 
hybrydowym.

Następnie należy określić li-
mit kilometrów dla wypoży-
czanego pojazdu, bowiem 
w przypadku jego przekrocze-
nia trzeba liczyć się z koniecz-
nością uiszczenia opłaty za po-
nadprogramowy przebieg.

W przypadku dzierżawy 
auta pełny pakiet ubezpiecze-
nia obejmujący OC i AC to ko-
nieczność. Tu ważne jest rów-
nież określenie maksymalnego 
udziału własnego w przypadku 
wyrządzenia szkody. Oczywi-
ście im niższy, tym lepiej dla cza-
sowego posiadacza pojazdu.

Zwróćmy też uwagę na to, 
co w ramach umowy oferuje 
dana wypożyczalnia. Te najlep-
sze, oprócz pokrywania kosztów 
serwisowania pojazdów, zapew-
niają także sezonową wymianę 
opon oraz pojazd zastępczy.

I na koniec – wybierajmy 
sprawdzone wypożyczalnie. 
Dzięki temu będziemy mieli 
większe szanse na to, że druga 
strona wywiąże się z obustron-
nego zobowiązania, jakie z nią 
zawieramy.

m
ateriał prom

ocyjny

NIE KUPUJ!
Wypożycz i... korzystaj!
Posiadanie auta to dziś żaden luksus. Jednak jazda luksusowym samochodem, bez martwienia się o koszty amortyzacji, 
ubezpieczenie, mobilność w przypadku awarii, to komfort, jakiego coraz częściej oczekują firmy i prywatni klienci. Na-
przeciw ich potrzebom wychodzą wypożyczalnie oferujące krótko– i długoterminowy wynajem pojazdów.

http://www.glosmordoru.pl
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KANAPKI, które ratują ŻYCIE
Cześć! Tu Kuba z bloga Kuli-
narnie Niepoważni. Mimo że 
zazwyczaj jedzenie przygo-
towuję sobie w domu, zda-
rzają się dni kiedy nie mam 
na to czasu i muszę się wspo-
móc. A w związku z tym, że 
większość dnia spędzam 
w pracy, aby zarobiony pie-
niądz wydać w knajpach na 
jedzenie i zdawać z tego re-
lację, to naturalnie korzy-
stam z tego, co mogę dostać 
na asapie.

Poniżej znajdziecie moje porów-
nanie korpokanapkowych ka-
teringów dostępnych w Mordo-
rze na Domaniewskiej. Lecimy!

Orki muszą jeść
Pierwsze kanapki pojawiają się 
u nas w biurze już około godziny 
ósmej. Jak mówi przysłowie, kto 
pierwszy ten lepszy, bo zazwy-
czaj zbiera wszystkich najbar-
dziej głodnych. Pierwsi przyjeż-
dżają Mr. Rollo i Ślimak, są to też 
najbardziej znani kateringowcy 

w okolicy. Kanapki od Awokado 
docierają godzinę później. Jak 
wyglądają?

W tej kategorii zdecydowa-
nie wygrywa Ślimak. Lepiej uło-
żone składniki, ładne pieczywo, 
„korpo” opakowanie. Do tego 
dużo większy wybór, z ciemnym 
pieczywem. Awokado wygląda 
jak przeciętna kanapka robiona 
w domu. Tak normalnie, z odpo-
wiednim przygotowaniem, nie 
w stylu „na szybko, w poniedzia-
łek po kacu, co mam w lodówce”. If 
you know what I mean. Najgorzej 
wypada oferta Mr. Rollo. Długi pa-
luch, brzydko zapakowany, nie za-
powiada dobrego posiłku.

Co masz w środku?
Co do samych farszy, zacznę od 
końca. „Los kurczakos”, czyli wy-
rób kanapkopodobny ze sklepu 
Mr. Rollo, zawierał kurczaka w so-
sie BBQ, który drób mało przypo-
minał. Na tym poprzestanę, bo 
jedzenia nie dokończyłem. Były 
tam kiełki, był ogórek, ale tak na-
prawdę... co z tego? Nie kupujcie! 
Kanapka „Te Ta Te” od Awokado 

obiecywała większy poziom ze 
swoim kurczakiem. Ten jednak 
zgubił się w cebuli i majonezie. 
O ile całość była lepsza w smaku, 
to pierwsze wrażenie dobrego 

opakowania pryska po zajrzeniu 
do środka.

Wracamy do faworytów. Mr. 
Rollo wprowadził swojego moc-
nego zawodnika – wołowinę ja-
lapeno. Mięso OK, może trochę 
suche. Parę kawałków papryczki 
ale niestety nie takie ostre, jak by 

się chciało, bułka w porządku. 
Przyszło, weszło, poszło. Ślimak 
odpowiedział na te zaczepki pol-
skimi klasykami: ser + szynka + 
majonez, pasta jajeczna i szynka 

+ jajo + chrzan. Co odróżnia je od 
Rollo, to wspomniane ciemne 
pieczywo i dużo farszu.

Wszystkie trzy były na-
prawdę wypchane i przypra-
wione dużo lepiej niż u kon-
kurencji. A pamiętajmy, że po-
ruszamy się w tych samych 

widełkach cenowych. Ślimak 
ma też w swojej ofercie prawdzi-
wego jednorożca, świętego gra-
ala wśród korporacyjnych kana-
pek, sarumana wśród orków – 
kanapkę z pastą z pieczonego 
buraka, która najzwyczajniej 
w świecie jest po prostu dobra!

A na deser?
Pośród lepsz ych kanapek 
i gorszych potworów muszę po-
chwalić jeszcze jedną rzecz. Pod 
wiaduktem jest stoliczek który 
obsługuje sympatyczna pani 
(czy ktoś wie jak ma na imię?). 
Już od paru lat sprzedaje słod-
kie bułki za niską cenę. W ofercie 
pączki, jagodzianki, bułki z se-
rem, budyniem, itd.

Muszę powiedzieć, że ja-
kość ciasta i ogólny odbiór jest 
dobry! W pączku i jagodziance 
które próbowałem było mało na-
dzienia, ale ciasto było świeże 
i całkiem niezłe. Nie jest to nawet 
blisko poziomów najlepszych 
cukierni i pączkarni. Ale jeśli po-
trzebujecie oszukać swoją drogą 
dietę pudełkową, to tutaj.

Gdzie zjeść lepiej?
Pamiętajcie że wszystko co po-
wyżej opisałem to koniec koń-
ców tylko kanapki do pracy. 
W chwilach kryzysu uratują ży-
cie, ale naprawdę dobrych ka-
napek powinniście szukać 
gdzie indziej. Są miejsca, które 
oferują oryginalne połączenia, 
świetne składniki i wyjątkowe 
wykonanie.

Na mojej liście ulubionych są 
zarówno stacjonarne warszaw-
skie gastrobary, jak i popularne 
latem food-trucki, które zaglą-
dają pod biurowce Mordoru. 
Szukajcie w szczególności: La 
Chica Sandwicheria, Pogromcy 
Meatów, Chyży Wół, Burger Slow 
Food lub Nice to Eat You. Ręczę 
głową, że zjecie z zadowoleniem.

Macie swoje ulubione ka-
napki? Na koniec napiszę że 
warto chodzić i próbować. Te-
stować i smakować.

Orku, już wiesz co robić po 
pracy!

Kuba

https://kulinarnieniepowazni.pl/

fot. Aneta Majewska-Olszówka

http://www.glosmordoru.pl
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Wyobraź sobie przyszłość, 
w której towarzystwo zwie-
rząt w pracy jest normą, 
a nie przywilejem wybrań-
ców. Warto przyjrzeć się 
tej inicjatywie bliżej, gdyż 
korzyści z niej płynące są 
bezcenne. Począwszy od 
wyróżnienia się na rynku 
przez pracodawcę, poprzez 
ocieplanie wizerunku firmy, 
aż do konkretnych korzy-
ści dla pracowników, któ-
rzy odczuwają wyraźną po-
prawę atmosfery w pracy 
i łatwiej łapią równowagę 
między nią, a życiem pry-
watnym.

Co na to ludzie?
Ludzie, którzy doświadczyli 
pracy w biurze przyjaznym 
psom, widzą wiele wymiernych 

korzyści. Inicjatywa nie tylko 
wpływa na rozluźnienie atmo-
sfery w pracy, ale sprawia, że 
pracownicy czują się szczęśliwsi 
i częściej się uśmiechają.

W Europie jednym z biur, do 
którego zwierzęta przychodzą 
najdłużej – bo od ponad 14 lat 
– jest PURINA w Wielkiej Bry-
tanii. – Więź między człowie-
kiem a zwierzęciem wzbogaca 
nasze życie. Dla właściciela psa 
jest ona ważnym elementem 
egzystencji, a inicjatywa Pets 
At Work to szansa, by pracow-
nik wniósł tę ważną część swo-
jego życia do pracy. Daje to wię-
cej możliwości powstania inter-
akcji społecznych oraz bliższej 
współpracy – mówi Paul Stead-
man, dyrektor HR.

A co na to nauka?
Obecność psa w pracy prze-
kłada się na redukcję stresu – 
u jego właściciela i u współpra-

cowników, którzy sami psa nie 
mają. Badania przeprowadzone 
przez Randolph i wsp. (2012, 
grupa 75 osób) wykazały, że po-
ziom satysfakcji z pracy jest wyż-
szy u ludzi, którzy mogą przyjść 
do biura ze swoim ulubieńcem. 
W dniu, w którym właściciel psa 
przychodził do pracy sam, po-
ziom jego stresu wzrastał, co 
potwierdzało trendy obserwo-
wane w grupie pracowników 
bez zwierząt.

Natomiast po analizie za-
chowania 240 par w różnych sy-
tuacjach społecznych z obec-
nością zwierzęcia lub partnera 
u boku, stwierdzono, że ludzie 

posiadający zwierzęta mają niż-
sze ciśnienie krwi spoczynkowe 
(Allen i wsp., 2002). Ten sam au-
tor już 10 lat wcześniej zaobser-
wował u kobiet wykonujących 
stresujące zadania w towarzy-
stwie zwierzęcia lub osoby za-
przyjaźnionej, że sama tylko 
obecność zwierzęcia może 
obniżać reaktywność ciśnie-
nia krwi na czynniki stresu-
jące (1991, grupa 45 badanych). 
Oznacza to, że podczas wyko-
nywania stresujących zadań 
lub zdawania trudnych egza-
minów, towarzystwo psa może 
być bardziej efektywne niż 
wspierającego nas przyjaciela.

Wniosek? Już sama obec-
ność psa – naszego, lub należą-
cego do kogoś innego – może 
wymiernie wpływać na obniże-
nie poziomu stresu.

A co na to pracodawcy?
Badanie PAWrometer, przepro-
wadzone w USA na grupie po-
nad 1200 właścicieli psów za-
trudnionych na pełen etat w fir-
mach, w których pozwalano na 

zabieranie zwierząt do pracy, 
wykazało, że osoby reprezen-
tujące pracodawcę (pracownicy 
działu kadr/HR) wyżej oceniały 
korzyści płynące z takiej inicja-
tywy w miejscu pracy. Ponad 90 
proc. osób z tego grona zaob-
serwowało poprawę atmosfery 
w miejscu pracy i większą rów-
nowagę między życiem prywat-
nym a pracą. Podkreśla się też 
istotny wzrost lojalności wobec 
pracodawcy.

Inicjatywa Pets At Work po-
maga wyróżnić się na rynku 
pracy, przyciągając szczegól-
nie młode talenty z grupy mi-
lenialsów. Według badań 

IPSOS, w tym pokoleniu jest 
ona uznawana za trzeci co do 
istotności przywilej pracowni-
czy. Co więcej, gdyby postawić 
osoby z tej grupy przed wy-
borem dwóch różnych praco-
dawców, ponad 40 proc. z nich 
zdecydowałoby się na firmę 
przyjazną zwierzętom.

Miejsce przyjazne i ludziom 
i zwierzętom
Nie wszystkim inicjatywa otwar-
cia przestrzeni biurowej na zwie-
rzęta może się podobać. Nie 
każde nowe rozwiązanie w fir-
mie budzi entuzjazm wszystkich 
pracowników, a już na pewno 
nie są to przywileje wprowa-
dzane dla wybranej grupy osób. 
Musimy pamiętać także o tych, 
którzy na swojej drodze w pracy 
mogą nie chcieć spotkać psa 
lub innego zwierzaka. Najważ-
niejsze jest zapewnienie poczu-
cia bezpieczeństwa oraz kon-
troli nad sytuacją. Służy temu 
dialog oraz możliwość skorzy-
stania z pomocy firm doświad-
czonych w realizowaniu Pets At 

Work w ramach własnych prze-
strzeni biurowych.

Realizując program CSR 
(społecznej odpowiedzialności 
biznesu), Nestlé PURINA w ra-
mach sojuszu Pets At Work Al-
liance oferuje pomoc we wdra-
żaniu tej inicjatywy w innych 
firmach. Stopniowo, krok po 
kroku, pomaga pracownikom 
zrozumieć, jak działa program 
i wyjaśnia, w jaki sposób można 
zapewnić satysfakcję oraz po-
czucie bezpieczeństwa wszyst-
kim stronom. – Dla osoby, która 
ma alergię, ja jestem takim sa-
mym źródłem alergenów jak 
mój pies – mówi dr nauk wete-

rynaryjnych Sybilla Berwid-Wój-
towicz, przychodząca z psem 
do biura przy Domaniew-
skiej w Warszawie. – Przestrze-
gamy magicznego odstępu 2-5 
metrów od kolegów cierpią-
cych w wyniku alergii. Psy znaj-
dują się w drugiej części biura, 
a ich stanowiska i przestrzeń, 
w której przebywają, są czy-
telnie oznakowane. Oczywiste 
jest to, że strefą bez psów są ła-
zienki oraz kuchnie. W ulotkach 
rozpowszechnianych w biu-
rze informujemy, którymi ścież-
kami przemieszczają się osoby 
z psami, a wszystko po to, aby 
przywilej jednej grupy pracow-
ników nie ograniczał swobody 
innych. Nie ma możliwości, by 
ktoś zobaczył psa biegnącego 
przez środek open-space’u. 
Poza tym, do biura mogą przy-
chodzić wyłącznie psy, które 
przeszły testy i ocenę specjalisty 
psich zachowań. Muszą być od-
powiednio zsocjalizowane i wy-
chowane, a do tego spełniać od-
powiednie kryteria zoohigie-
niczne – dodaje. 

Uczestnictwo w nieformal-
nym sojuszu Nestlé PURINA Pets 
At Work Alliance daje możliwość 
darmowego skorzystania z do-
świadczenia i wiedzy eksper-
tów w dziedzinie relacji mię-
dzy zwierzętami i ludźmi. Dzięki 
temu każdy sojusznik otrzymuje 
wsparcie w dobraniu optymal-
nego zestawu zasad spisanego 
w regulamin lub procedurę 
oraz pomoc w skonstruowaniu 
planu stopniowego jej wdro-
żenia. Wszystko po to, aby lu-
dziom i zwierzętom razem żyło 
się lepiej.

SB

W Europie pracownicy postrzegają program Pets At Work jako ważną korzyść i benefit 
pracowniczy, a co czwarty z nich przedkłada go ponad udział firmy w ubezpieczeniu 
zdrowotnym. Tymczasem tylko jedna na dziesięć osób pracuje w środowisku przyjaznym 
zwierzętom, a aż siedmiu na dziesięciu właścicieli psów skorzystałoby z tego przywileju 

w pracy, gdyby otrzymali taką możliwość (badanie IPSOS, Pets At Work 2017).

Pies
w pracy

Fanaberia czy potrzeba 
na miarę XXI wieku?

m
ateriał prom

ocyjny

fot.: m
ateriały w

łasne N
estlé Purina
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RECEPTA
na korporacyjny marazm
Siedzisz za biurkiem i masz poczucie, że sens życia gdzieś Ci ucieka? Ciągle narzekasz, że doba się nie roz-
ciąga, a pracy przybywa? Czujesz, że melancholia już czeka za progiem? Jest na to sposób, który już dawno 
odkryli pracownicy Orange Polska – biorą się za pomaganie innym.

A tytułowa „dziewiątka”? 
To tramwaj, a Aleje, w które 
nas zawiezie, to oczywiście 
Aleje Ujazdowskie. Słowa 
pochodzą z bardzo kie-
dyś popularnej „Piosenki 
o mojej Warszawie”. Dzi-
siaj rzadko można ją usły-
szeć, a „dziewiątka” jeździ 
innymi Alejami...

Ujazdowskie na szczęś-
cie nadal są i tam właśnie 
się wybierzemy. Na space-
rze poznamy historię ulicy 
i jej zabudowy – zarówno 
tej, która znikła, jak i tej, 
którą wciąż można oglą-
dać, a także – oczywiście – 
jej mieszkańców, bo „czym 
byłoby miasto, gdyby nie 

ludzie”. Wstąpimy też do 
– kiedyś tłumnie odwie-
dzanej, a dziś raczej pu-
stej – Doliny Szwajcarskiej 
i spróbujemy odtworzyć 
jej kształt z czasów świet-
ności. Spacer zakończymy, 
gdy już wszyscy będziemy 
znać odpowiedzi na pyta-
nia z początku tekstu.

Zapraszam „w Aleje” 
w sobotę 20 października. 
Start o godz. 13.30 z Placu 
Trzech Krzyży, spod In-
stytutu Głuchoniemych 
i Ociemniałych. Trasa do 
Placu na Rozdrożu zajmie 
nam ponad dwie godziny.

Wojciech Gwardys

FASCYNUJĄCA WARSZAWA

Dziewiątką w Aleje
Gdzie była cerkiew, do której chodził zabójca znanej warszawskiej aktorki? Czyich przyjaciół upamięt-
nia Aleja Przyjaciół? Gdzie Piłsudski i de Gaulle sprawdzali, ile ważą? Tego i wiele więcej dowiemy się 
na spacerze w sobotę 20 października.

Kamienica Ławrynowicza przy Alejach Ujazdowskich 22. Fot. Wojciech Gwardys

– Mam czwórkę dzieci, pracuję jako pro-
gramista, ktoś chce się ze mną licyto-
wać w kwestii braku czasu? – śmieje się 
Robert Warzocha, ekspert R&D Orange 
Polska. – Żeby zorganizować fajne trzy-
godzinne zajęcia z programowania dla 
dzieciaków, nieraz potrzebuję sześciu 
godzin przygotowań. Ale wolontariat 
wciąga i na niego zawsze znajdę czas. 
Bo to służy nie tylko tym, którzy potrze-
bują pomocy. Wiele daje również po-
magającym. A jeśli dodatkowo wspiera 
cię w nim twój pracodawca, to nic, tylko 
z takiej okazji korzystać.

– Ostatnio jestem dość zabiegana, 
ale odczuwam dyskomfort, a nawet ro-
dzaj wstydu, że nie potrafię sobie tak 
zorganizować czasu, żeby zaangażo-
wać się w jakiś nowy projekt pro pub-
lico bono – wyznaje Joanna Bruździak, 
kierownik Wydziału Inkubacji i Nowych 
Rozwiązań Orange Polska. – A to jest 
potrzebne również mnie, bo ładuje mi 
akumulatory. Jeśli robisz coś dobrego 
dla innych, jeśli widzisz efekty, radość 
ludzi, przestajesz się skupiać na sobie 
i swoich problemach. Z pomagania 
można czerpać siłę, wyjść poza strefę 
własnego ego. Myśląc, jak rozwiązać 
problemy innych, ma się też szansę wy-
kazać kreatywnością, nauczyć się cze-
goś nowego, poznać pozytywnie na-
stawione do świata osoby i odkryć 
w sobie pokłady radości oraz determi-
nacji, o które samego siebie nawet się 
nie podejrzewało.

Wolontariat przez duże „W”
Wolontariat pracowniczy w Orange 
Polska jest największym tego typu 
przedsięwzięciem w kraju. Każdego 
roku średnio aż trzy tysiące osób włącza 

się w inicjatywy charytatywne organi-
zowane wspólnie z Fundacją Orange. 
Fundacja zachęca pracowników korpo 
do dzielenia się swoją wiedzą, kompe-
tencjami i pozytywną energią z innymi. 
Wspiera też organizacyjnie, meryto-
rycznie i finansowo ich własne koncep-
cje na pomaganie.

Śledzenie na bieżąco akcji, w które 
mogą się angażować jako wolonta-
riusze pracownikom Orange ułatwia 
stworzona specjalnie w tym celu apli-
kacja. Pozwala im ona również publiko-
wać relacje z prowadzonych projektów 
i dołączać do tych, które są dla nich naj-
bardziej interesujące.

– Nasi wolontariusze działają samo-
dzielnie i w grupach, często również 
w ramach integracyjnych wyjazdów. 
Uczą najmłodszych, jak bezpiecznie ko-
rzystać z Internetu, pomagają stawiać 
pierwsze kroki w obsłudze komputera 
i pokazują, jak używać wirtualnych na-

rzędzi – opowiada Iza Kręgiel, koordy-
natorka wolontariatu pracowniczego 
w Orange. – Ale wspierają także dzieci 
w domach dziecka, lokalnych funda-
cjach i stowarzyszeniach, udzielają się 
na rzecz swoich społeczności – od prac 
remontowych, przez prowadzenie au-
kcji charytatywnych, po zbiórki potrzeb-
nych rzeczy – wymienia.

W ciągu 15 lat działań fundacji wo-
lontariusze Orange przepracowali 
w projektach społecznych 185 tysięcy 
godzin. Można to przeliczyć na ponad 
92 lata ciągłej, ośmiogodzinnej pracy!

Za uśmiech i dziękuję
W czym tkwi tajemnica tak masowo, 
trwale i skutecznie działającego wolon-
tariatu pracowniczego w Orange?

– Organizując jeden z fundacyjnych 
projektów, w ramach którego uczyłem 
dzieciaki podstaw robotyki i modelo-
wania 3D, sam miałem dużą frajdę – tłu-
maczy Robert Warzocha. – W innym 
projekcie miałem dostęp do świetnego 
miejsca: – FabLab powered by Orange 
przy Twardej, gdzie znajduje się strefa 
druku 3D, strefa elektroniki i inne – czyli 
wiele maszyn i sprzętu, których osobi-
ście nie mógłbym zapewnić dziecia-
kom, gdybym sam chciał zorganizować 
podobne warsztaty.

Jak mówi Robert, również sami ma-
nagerzy chętnie angażują się w fir-
mowy wolontariat. Pomagają w jego 
organizacji, biorą czynny udział w pro-
jektach.

– Miałem takiego dyrektora, który 
raz do roku organizował wielką akcję 
charytatywną – opowiada. – Jechali-
śmy wtedy do wybranej miejscowości 
i w ciągu jednego dnia byliśmy w stanie 

przeszkolić ponad dwa tysiące dzieci 
i młodzieży i jeszcze pomóc przy re-
moncie jakiejś placówki. 

– Działam z Fundacją Orange od 
2008 r. – mówi Joanna Bruździak – Zwy-
kle wszelkie akcje i projekty, w których 
uczestniczę, biorą się z potrzeby chwili: 
aukcja na rzecz Krajowego Towarzy-
stwa Autyzmu w Szczecinie, wydarze-
nia integrujące Polaków z imigrantami 
ze Wschodu, malowanie bajkowych ką-
cików dla dzieci w szpitalach, coroczna 
akcja „Gwiazdka z Fundacją Orange”, 
w ramach której odwiedzamy dzieci, 
spędzające świąteczny czas w szpi-
talu oraz wiele innych. Zależy mi, by te 
formy pomocy, które sama inicjuję, nie 
tylko były pragmatyczne, ale też intere-
sujące, żeby porywały i dawały radość. 
Kto powiedział, że pomaganie nie może 
sprawiać frajdy obu stronom – i dającej, 

i biorącej? Choć tu nigdy nie ma sztyw-
nego podziału, bo z każdej takiej akcji 
również „dający” wynoszą wiele do-
brego dla siebie. Tu uśmiech lub zwykłe 
„dziękuję” dają więcej, niż w innych sy-
tuacjach intratne mega bonusy.

Szukacie recepty?
– Szukacie recepty na szarzyznę co-
dzienności, nie tylko tej jesiennej? Chce-
cie zmienić coś na lepsze? – pyta Ewa 
Krupa, prezes Fundacji Orange i dy-
rektor komunikacji wewnętrznej w fir-
mie. – Zachęcam was wszystkich mocno, 
abyście dowiedzieli się, czy u Was w fir-
mie też działa wolontariat pracowniczy. 
Jeśli jeszcze go nie ma, a chcecie go zor-
ganizować, nie bójcie się pytać o to sze-
fów! Najlepiej już dzisiaj.

Izabela Marczak

m
ateriał prom

ocyjny

Uśmiech 
lub zwykłe 
„dziękuję” 

dają więcej, 
niż w innych 
sytuacjach 

intratne 
mega bonusy.

http://www.glosmordoru.pl


www.glosmordoru.pl 15GŁOS MORDORU#10 [35]

REKLAMA

W naszym przedszkolu trwa se-
zon na imprezy urodzinowe. 
Trwa, więc biegamy z miejsca 
na miejsce. Mnie także spotkała 
ta przyjemność. Wybrałam miej-
sce, naszykowałam kasę i hopla 
na zabawę. Dzieciaczki zostały 
same i... jednak radzę Wam or-
ganizować urodziny dla 5-latków 
w miejscach mniejszych, mniej 
gwarnych, mniej zatłoczonych 
i bliżej rodziców. To, które wybra-
łam jest super, tylko że duże. 

Gdy byłyśmy z młodą same 
i we dwie korzystałyśmy ze 
wszystkich atrakcji, to była wy-
śmienita zabawa. Jednak gdy 
zebrało się jedenaścioro ma-
luchów, które biegały każde 
w swoją stronę, to już było 
mniej fajnie. Chciały być razem, 
a jednak każde miało swoje po-
trzeby. I jak tu wszystko pogo-
dzić? Zdarzyło się im też zapła-
kać i zatęsknić za rodzicami, 
więc je pocieszałam.

Ale najważniejsze było dla 
mnie obserwowanie, jakie te 
dzieci są dla siebie nawzajem. 
One wszystkie sobie poma-
gały. Gdy tylko zobaczyły, że 
któreś jest smutne, nie zosta-
wiały go samego, pytały się, co 
się stało, dlaczego płacze? Po-
magały zaprowadzić płaczące 
dziecko do rodzica. Przytulały 
się i zabawiały. Więc gdy sły-
szę, że dzieci w pierwszej kla-
sie podstawówki pobiły się, że 
są złośliwe i nie pomagają, to 
zastanawiam się, gdzie jest ten 
punkt krytyczny? Kiedy prze-
stają sobie pomagać, kiedy em-
patia zanika? Gdzie jest błąd?

Naprawdę, muszę przy-
znać, że zachowanie tych dzieci 
w czasie zabawy to przykład 
pięknego fundamentu społe-
czeństwa obywatelskiego. Ta-
kiego, które jest otwarte na in-
nych, z wielkim poczuciem 
empatii i szacunku. Dzieci to 
wszystko mają w sobie, wystar-
czy to podsycać, pielęgnować, 
wspierać je w tym. Uczyć, że po-
maganie jest dobre, że jak ustą-

pią komuś zabawkę czy miej-
sce, to nic złego się nie dzieje – 
wręcz przeciwnie.

Uważam, że to rodzice 
rozbudzają zawziętość 
i mściwość. Nie raz 
obserwowałam na 
placu zabaw, jak rodzice 
zabierają zabawkę innemu 
dziecku, bo to przecież 
nie jego. Jak mówią 
do swojego potomka: 

„Nie oddawaj, ty byłeś 
pierwszy!”, pomimo tego, 
że dziecko miało ochotę się 
podzielić, zrobić drugiemu 
przyjemność.

Im więcej patrzę na dzieci, 
to coraz bardziej się utwier-
dzam w przekonaniu, że wyro-
słyby na lepszych dorosłych, 
gdyby dorośli daliby im święty 
spokój.

Rodzice! Pozwólcie waszemu 
dziecku pomagać innemu, na-
wet jeśli to się wiąże z poświę-
ceniem ze strony waszej pocie-
chy. Pozwólcie być dla innych 
miłym i uczynnym. Niech po-
maga, niech wie, że jego siła jest 
jego wewnętrzną siłą. Niech wie, 
że więcej zdziała w życiu dobro-
cią, niż siłą i przemocą. Polecam 
wam świetną książkę „Dawaj 
i bierz” Adama Granta.

Dorota #MamaPolki

Jakkolwiek dziwnie może to 
brzmieć, to jest to prawda. Lubię 
i chcę spędzać z moim synem 
niemal każdą wolną chwilę. Plan 
dnia mam ustawiony tak, że czas 
dla siebie mam przewidziany 
dopiero na porę, gdy Jasiek pój-
dzie spać. Więc niemal wszyst-
kie popołudnia najczęściej są 
ustawione „pod Jaśka”. Nie pa-
miętam też, żeby na przestrzeni 
ostatnich czterech lat (bo tyle 

właśnie ma mój syn) zdarzyły 
się więcej niż trzy-cztery week-
endy, które spędziliśmy osobno.

A jednym z nich był właś-
nie ostatni sierpniowy. Jasiek – 
na własną prośbę – wybrał się 
na pięć dni do babci. A to ozna-
czało, że mamy wolny nie tylko 
weekend, ale i trzy kolejne dni. 
Zaplanowaliśmy je wszyst-
kie skrupulatnie. Miał być teatr, 
plaża (bez zabaw w piachu i gra-
nia w piłę), kawiarniany sznyt 
z długim i leniwym popijaniem 

kawki oraz czytaniem gazet, 
spotkania ze znajomymi, którzy 
nie mają dzieci. Oraz – oczywi-
ście – weekendowa, „tłusta” (tak 
się chyba teraz mówi) impreza, 
jak za nie tak dawnych jeszcze, 
młodych lat. Na liście było jesz-
cze kilka innych punktów, ale 
z oczywistych względów mogę 
o nich pisać. Tyle teorii. W prak-
tyce ze wszystkich punktów 
udało nam się zrealizować… 
jeden. Tak, to nie pomyłka – je-
den. A była nim impreza.

Ci, którzy nie mają jeszcze 
dzieci, nie będą potrafili sobie 
nawet wyobrazić tego uczucia, 
ale gdy wygłodniały imprezowo 
rodzic wchodzi do pubu i staje 
oszołomiony jak narodowcy na 
marszu równości, bo uświada-
mia sobie, że jednak to miasto 
tętni życiem. A wydawało mu 
się, że o dwudziestej, góra dwu-
dziestej pierwszej, wszystko na 
mieście jest zabijane dechami, 
a ewentualne imprezy przeno-
szą się do domów – jak za czasów 
godziny policyjnej – bo prze-
cież trzeba młode położyć spać. 
W głowie rodzica nie mieści się, 
że nie wszyscy mają małe dzieci.

Niedziela była zaplanowana 
od wczesnych godzin poran-
nych. Nie przewidzieliśmy jed-
nak, że oprócz kaca, może nas 
dopaść zmęczenie po całonoc-
nej imprezie. Dlatego uznaliśmy, 
że pizza i oglądanie Netflixa to 
też super plan. Jednak im było 
bliżej wieczora, tym czuliśmy 
większy niepokój. No bo jakoś 
tak nikt nic od nas nie chce. Do-
słownie nic nie musieliśmy robić. 

Jak mysz wyciągnięta z klatki, 
której nadal się wydaje, że może 
poruszać się tylko w obrębie 
kilkudziesięciocentymetrowej 
powierzchni.

Kolejne dni były jeszcze 
gorsze. Wracałem 
z pracy i nie było mojego 
kochanego szkraba, który 
leciałby do mnie żeby się 
przytulić i ciągnął mnie 
zaraz do swojego pokoju 
na zabawę. Cisza, spokój, 
brak rozwalonych zabawek 
czy włączonych bajek 
w telewizorze.
Mogę przyjść, usiąść na kana-
pie, poczytać książkę lub iść po-
biegać tak długo, jak chcę, bo 
nie trzeba nikogo usypiać, czy-
tać bajek lub szykować kola-
cji o godz. 19. Zapomniałem, że 
jeszcze cztery lata temu mo-
głem tak robić cały czas. Do-
piero teraz dotarło do mnie, jak 
bardzo ten czas marnowałem. 
Teraz im mam więcej obowiąz-
ków, tym lepiej potrafię wyko-
rzystać każde trzydzieści minut 
na coś produktywnego.

I choć poniedziałek bez 
Jaśka dało się jeszcze znieść, to 
już wtorek i środa były praw-
dziwymi męczarniami. Nie są-
dziłem, że aż tak bardzo będzie 
mi brakować głosu, śmiechu czy 
foszków mojego syna. W tym 
przypadku pokrzepiające wy-
dawały mi się jego niedawne 
słowa, gdy zapewniał nas, że on 
nigdy się nie wyprowadzi i jak 
dorośnie, to będzie mieszkał ze 
swoją żoną w swoim pokoju. Jak 
to mówił to się śmiałem i w my-
ślach powtarzałem sobie „tak, 
tak na pewno”. Ale teraz łudzę 
się, że tak będzie.

Piotr Krupa 

KORPOMAMA

Gdzie jest błąd?
KORPOTATA

Synu, wróć!

http://www.glosmordoru.pl


www.glosmordoru.pl16 GŁOS MORDORU #10 [35]

REKLAMA

BE FIT BE HAPPY

Mocne pośladki
1.

PRZYSIADY
2.

WYKROKI W MIEJSCU
3.

BRZUCHY NA LEŻĄCO

O czym pamiętaj: l o spięciu brzucha, l by kolana nie 
wychodziły za linię palców, l o ściągniętej łopatce. 
Liczba powtórzeń: 4x15.

W tej wersji zrób krok w przód i w takiej pozycji pozostań przez całe ćwi-
czenie. Wykonuj zejścia kolanem w dół, dotykając podłoża, po czym 
podnoś się nie zmieniając pozycji stóp. Nogę zmień dopiero po zrobie-
niu założonej liczby powtórzeń. Liczba powtórzeń: 4x15 na nogę.

Połóż się na plecach na czymś średnio miękkim – może to być mata 
do ćwiczeń, dywan lub koc. Nogi ugnij w kolanach, stopy oprzyj 
o podłoże całą podeszwą. Dłonie umieść za głową, ale nie splataj 
ich. Rozszerz łokcie. Wzrok skieruj przed siebie. Odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa „przyklej” do podłoża. Napnij brzuch. To jest twoja po-
zycja wyjściowa.

Zrób wdech, a następnie na wydechu unieś łopatki kilka centyme-
trów nad ziemię. W momencie maksymalnego spięcia mięśni brzu-
cha zatrzymaj ruch na 1 sekundę, po czym z wdechem opuść tułów 
do pozycji leżącej. Liczba powtórzeń: 4x20.

Dzisiaj zapraszam na szybki i intensywny trening domowy! 
Skupimy głównie na dolnych partiach – jak doskonale wie-
cie, mocny pośladek, to zdrowy kręgosłup!
Gotowi? Zaczynamy!

Ćwiczenia proponuje
Marcin Wikszemski (www.facebook.com/fitwujo/)

http://www.glosmordoru.pl
http://www.facebook.com/fitwujo/
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Ludzkość 
na wstecznym
Dawniej przeciętny człowiek potrafił pójść do lasu, upolować obiad dla całej rodziny a z tego, co zostało, zrobił jeszcze eleganckie, 
skórzane wdzianko i ozdoby z poroża dla szanownej małżonki. Dzisiaj, po tysiącach lat ewolucji, ten sam przeciętny człowiek nie po-
trafi się zdecydować, jaki sos wybrać do hot doga…

W początkach motoryzacji każdy 
kierowca musiał być mechani-
kiem. W trasie, na poboczu, mu-
siał łatać dętki i smarować podze-
społy. Również w szarej komuni-
stycznej rzeczywistości kierowca 
musiał sobie jakoś radzić. I radził 
sobie doskonale. Improwizacja 
była codziennością. Przykłady? 
Malucha można było naprawić 
za pomocą zwyczajnej pończo-
chy a części od żuka zawsze paso-
wały do wszystkiego, co miało koła 
i silnik. Tylko czasami trzeba było 
użyć młotka. Wszyscy dawali so-
bie świetnie radę i każdy był zado-
wolony. I nagle przyszedł rok 1989, 
który niemal w ciągu chwili ewo-
luował w XXI wiek. Wszystko się 
zmieniło. I co?

I dzisiaj – wbrew pozorom – to 
wszystko wcale nie wygląda już 
tak dobrze, jak dawniej. Garstka 
ludzi to specjaliści w swoim fachu: 
konstruktorzy, inżynierowie, sty-
liści i pasjonaci motoryzacji. Cała 
reszta to bezkształtna masa, bez-
myślnie chłonąca wszystko, co 
podsunie się jej pod nos. Żyjemy 
jak pączki w maśle… do czasu. 
Wystarczy, że coś nie zadziała.

Leżymy i kwiczymy!
Prosta awaria w trasie? Przytomne 
i poprawne zachowanie w razie 
kradzieży samochodu albo zwy-
kłej, drobnej stłuczki? Pierwsza 
pomoc? Leżymy i kwiczymy!

W całym tym wszechobecnym 
komforcie jesteśmy bezbronni 
bardziej niż kiedykolwiek. Prasa 
motoryzacyjna również coraz 
częściej infantylizuje swoje treści. 
W poradnikach porusza się coraz 
bardziej banalne problemy, które 
jeszcze kilkanaście lat temu potra-
fiła rozwiązać większość kierow-
ców we własnym garażu. A dzisiaj? 
Dzisiaj te same usterki mają po 
trzy gwiazdki w pięciostopniowej 
skali trudności. Samochód? Kie-
dyś szczytem marzeń było wspo-
maganie kierownicy, a zbawien-
nego działania klimatyzacji ludzie 

zaznawali tylko po otwarciu lo-
dówki. Teraz? Oczywiście nikt nie 
czyta instrukcji obsługi, bo i po co? 
Radary, sonary, czujniki, sensory… 
Jest wszystko, nawet w najmniej-
szych autach, a my nie mamy naj-
mniejszego pojęcia jak to działa. 
Ufamy bezgranicznie. I wszystko 
to prędzej czy później się zepsuje. 
Co wtedy? Tylko serwis!

Prawdziwy mechanik – 
gatunek zagrożony
I tu mamy kwintesencję XXI wieku. 
Brak jakiegokolwiek pojęcia o tym, 
co mówi mechanik, brak elemen-
tarnej wiedzy na temat tego, co 
napisano na serwisowym zlece-
niu. Jako konsumenci nie znamy 
swoich podstawowych praw. Wie-
rzymy na słowo i ufamy, że mecha-
nik wie, co robi.

Owszem – on bardzo dobrze 
wie. W końcu zna się na ludziach 
i czuje, na kim dobrze zarobi. Zna-
łem kilku takich, którym uprzejmy 
specjalista wymienił pół silnika, 
zanim „dotarł” do źródła prob-
lemu. Ale my przyjmujemy to 
wszystko na słowo. Ważne, żeby 
działało.

Prawdziwy i uczciwy mecha-
nik to dzisiaj skarb. Gatunek za-
grożony, żeby nie powiedzieć: wy-
marły. Nie tylko wie, co robi, ale za-
wsze znajdzie czas, żeby wyjaśnić, 
pokazać i wytłumaczyć. Potrafi też 
improwizować. Jakiś czas temu od-
bierałem samochód w autoryzo-
wanym salonie. Obok mnie siedział 

facet, który intensywnie studiował 
ulotkę o jedynych słusznych i za-
lecanych „markowych wycieracz-
kach”. W końcu usiadł przy stoliku 
doradcy serwisowego i gdy już 
zdołał wytłumaczyć „paszczowo”, 
czy mu stuka czy bije w lewym 
przodzie, wypalił, że chciałby kupić 
oryginalne wycieraczki za… 200 zł. 
Tak, te same, które na stacji benzy-
nowej kosztują mniej niż połowę 
tej kwoty. Wyszedłem wcześniej, 
ale pewnie kupił też oryginalny 
i dedykowany środek do czyszcze-
nia wnętrza… Klient idealny.

Przestańmy się mazać
Nie każdy musi wiedzieć, co to jest 
uszczelka pod głowicą, czy koło 
dwumasowe, ale – na litość boską! 
– jakaś minimalna wiedza by się 
przydała, bo inaczej wszyscy zgi-
niemy!

A każdemu beztroskiemu 
piewcy nowoczesności, który pła-
cze gdy złapie kapcia, przydałoby 
się kilkaset kilometrów w malu-
chu albo innym polonezie. W le-
cie i bez klimatyzacji. I do tego ja-
kaś spontaniczna awaria w trasie. 
W nocy. W deszczu. A hot dog na 
stacji zawsze najlepiej smakuje 
z musztardą i ketchupem.

Szerokiej drogi, i nie traktujcie 
wszystkiego aż tak bardzo na se-
rio! Uśmiech za kółkiem to pod-
stawa!

Kacper Wyrwas

www.kacperwaucie.com

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

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE
FASZEROWANE GRZYBAMI LEŚNYMI

CZAS PRZYGOTOWANIA: 40 MINUT

PRZYGOTOWANIE:
zl Polędwiczki umyć, osuszyć i natrzeć czosnkiem przeciśniętym przez praskę wymieszanym z solą. Na koniec oprószyć pieprzem i wstawić na ok. 1 godzinę do lodówki.
zl Grzyby umyć, oczyścić i drobno pokroić.
zl Na patelni rozgrzać masło i zeszklić na nim drobno posiekaną cebulę. Następ-nie dorzucić do niej grzyby leśne. Lekko oprószyć solą i pieprzem. Smażyć na wolnym ogniu aż do odparowania płynu spod grzybów, na koniec dodać natkę pietruszki. Następnie ostudzić.
zl Po wystudzeniu wymieszać z jajkiem, doprawić solą i pieprzem.
zl W polędwiczkach długim nożem naciąć głębokie kieszenie i wypełnić je far-szem.
zl Nafaszerowane polędwiczki obsmażyć na oleju po ok. 3 minuty z każdej strony.zl Następnie piec polędwiczki przez około 10 minut w piekarniku w temp 180°C.

Takie mięso możemy wykorzystać jako składnik głównego dania podając z ulu-bionym sosem lub jako przystawkę.

Składniki na 4 porcje

• 3 polędwiczki wieprzowe,

• 50 dkg grzybów leśnych,

• 1 duża cebula,

• 2-3 ząbki czosnku,

• sól,

• pieprz,

• 1 jajko,

• natka pietruszki,

• 2-3 łyżki tartej bułki,

• 2 łyżki masła,

• olej do smażenia.

Jolanta Piotrowska – Head Chef 
Radisson Blu Sobieski Hotel

fot.: w
w

w
.pixabay.com

Smacznego!

http://www.glosmordoru.pl
http://www.pixabay.com
http://www.pixabay.com
http://www.pixabay.com
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Undercity Festival, 
sobota 3 listopada, Torwar 
[Łazienkowska 6a]

Kolejny znaczący projekt na klu-
bowej mapie Warszawy to efekt 
pracy właścicieli klubu Smolna, 
którzy poszukują nowych do-
świadczeń i wyzwań. Te zapew-
nili sobie porywając się na wyda-
rzenie, którego jeszcze w stolicy 
nie było. W przestrzeni Torwaru 
odbędzie się jednodniowy (a 
właściwie „jednonocny”) Un-
dercity Festival, o którego skali 
świadczą trzy sceny i ponad 
dwudziestu artystów w między-
narodowym składzie. Nie za-
braknie mechanicznego techno 

Adama Beyera, deep houso-
wych wycieczek Honey Dijon, 
microhouse’owego Recondite’a 
czy future garage’owej, brytyj-
sko zakorzenionej wizji Jacquesa 
Greene’a. Zapamiętajcie te na-
zwę, jeszcze się z nią spotkacie.

Niepodległe. Kobiety 
a dyskurs narodowy; 
od 26 października, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej/Muzeum 
nad Wisłą [Wybrzeże 
Kościuszkowskie 22]

Nowa wystawa w nadwiślańskiej 
siedzibie Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej to świeże spojrzenie na 
historię wielkich międzynaro-

dowych konfliktów, ruchów wy-
zwoleńczych i tradycji niepodle-
głościowych. Jej osią będzie per-
spektywa płciowa, ukazująca 
jak pomijany jest w tych rozwa-
żaniach wkład kobiet. Zgroma-
dzone dzieła sztuki będą też zmu-
szać do refleksji nad tym, jak ich 
obecność określa kondycję kultu-
rową i tożsamościową państwa.

American Film Festival, 
wtorek-niedziela, 23-28 
października, Wrocław

Wrocław festiwalami filmo-
wymi stoi – Nowe Horyzonty, 
Kino Dzieci, Docs Against Gra-

vity i inne, od lat mają stabilnego 
partnera w postaci American 
Film Festival. Impreza ta udo-
wadnia, że kino Hollywood to 
raptem wisienka na torcie kine-
matografii z amerykańskim ro-
dowodem. Nie ma lepszej oka-
zji do zetknięcia się z jej bardziej 
niewidoczną i nieoczywistą 
twarzą, stroniącą od blockbu-
sterów, imponujących efektów 
specjalnych i zużytych moty-
wów. Mniejsze budżety i więk-
sza swoboda kreatywna nie 
oznacza jednak, że na ekranie 
nie zobaczymy znanych twarzy; 
największe nazwiska często do-
piero w takim wydaniu prezen-
tują pełnię swoich możliwości. 

wydawca 
redaktor naczelna

Sisi Lohman
wydanie on -line:

www.glosmordoru.pl

wydawca: Auto Fix 
Bartosz Las -Opolski

Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

redakcja językowa i łamanie
Tomasz Turek

skład graficzny 
Igor Kałuża

Informacje z gazety „Głos Mordoru” 
są analizowane przez

Press-Service Monitoring Mediów

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

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

napisz  do nas :  redakcja@glosmordoru.pl

Szczegóły oraz więcej wydarzeń 
znajdziecie na 4free.waw.pl

Burlesque Show: Dia de 
Los Muertos

31 października, godz. 20.30, 
Worek Kości, ul. Bagatela 10

Halloween w burleskowo-
-meksykańskim stylu

Pościgaj się 
o Niepodległą 
– rodzinna gra 

planszowa
10 listopada, godz. 13, 

skwer ks. Jana 
Twardowskiego

Lolek No 
Limits 

23 października, 
godz. 20, Pub Lolek, 

ul. Rokitnicka 20
Stand-up w Lolku!

Sinfonia 
Varsovia 

Kameralnie
7 listopada, godz. 19, 

Grochowska 
272

Żarcie 
Na Kółkach: 

Zakończenie 
Sezonu 2018

20-21 października, 
Centrum Praskie Koneser, 

Plac Konesera 2
Ostatni w sezonie zlot 

food trucków

GOING. POLECA KULTURALNIE

WARSZAWA ZA FREE

Jesiennie gratisowo
Korporacja
wybór czy przypadek?

www.difin.pl Facebook.com/Wydawnictwo-Difin 

Patron wydania

Więcej wydarzeń i bilety
w mobilnej aplikacji Going.

oraz na Goingapp.pl

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



