
Mordor      Wola      Aleje Jerozolimskie      Metro Centrum      WKD

ASAP-ie!

#4
[41]

kwiecień 2019



www.glosmordoru.pl2 GŁOS MORDORU #4 [41]

REKLAMA

„Anka powiedziała, 

że Marek powiedział...”

czyli o plotce w pracy
Dobra atmosfera 
w pracy to podstawa 
zawodowej realiza-
cji. Bez niej nawet 
najzdolniejszy etato-
wiec nie będzie robił 
postępów. Skutecznie 
i w wysoce szkodliwy 
sposób mogą ją zbu-
rzyć plotki.

Zadowolenie z pracy i dobre sa-
mopoczucie wśród współpra-
cowników stanowią podstawę 
dobrze wykonywanych obo-
wiązków. Czynniki te są jednak 
związane ze sposobem funkcjo-
nowania całej firmy. Z raportu 
Employee Job Satisfaction and 
Engagement The Road to Eco-
nomic Recovery, opublikowa-

nego przez Society for Human 
Resource Management1 wynika, 
że trzy podstawowe czynniki sa-
tysfakcji z zatrudnienia to zado-
wolenie: z wynagrodzenia, z re-
lacji ze współpracownikami oraz 
z możliwości wykorzystania 
swoich zdolności i umiejętności. 
Zależy nam na rozwoju, szkole-
niach, na doświadczonym prze-
łożonym i jasno określonych za-
daniach. Ale przede wszystkim 
liczy się dla nas to, wśród jakich 
ludzi przebywamy.

Stresujące życie zawodowe
Stres w pracy to normalna 
sprawa. Zdarza się – wymaga-
jące skupienia projekty, krót-
kie terminy, naglące obowiązki. 
Wszystko to sprawia, że żyjemy 
pod nieustannym wpływem kor-

tyzolu. Jakby tego było mało, tra-
fimy czasem na kogoś – osobę 
lub całą grupę – kto dodatkowo 
szarga nasze nerwy. A pod ich 
wpływem nasz organizm za-
czyna szaleć. Hormon stresu wy-
wołuje skrajne reakcje. Boli nas 
głowa, jesteśmy osłabieni, prze-
męczeni, pojawia się trądzik, 
otyłość, zaczynamy mieć prob-
lemy z pamięcią i nie możemy się 
skoncentrować. Przewlekły stres 
wpływa na układ nerwowy, na 
krążenie i sprawność serca. Mó-
wiąc krótko – wyniszcza.

Jak wynika z badań Państwo-
wej Inspekcji Pracy, przyczyn 
stresu w miejscu zatrudnienia 
jest wiele. Wśród nich wymienia 
się przeciążenie ilościowe i jakoś-
ciowe, czyli konieczność zacho-
wania czujności, maksymalnego 

skupienia i szybkiego tempa wy-
konywania zadań. Jednak z dru-
giej strony  mogą to być: zbyt 
mała ilość obowiązków, mono-
tonna, nudna aktywność poniżej 
naszych kwalifikacji a wreszcie 
– co szczególnie istotne – brak 
wsparcia ze strony przełożonych 
i współpracowników. Mowa tu 
o toksycznym środowisku cha-
rakteryzującym się rywaliza-
cją między ludźmi, osamotnie-
niem, dyskryminacją ze względu 
na płeć, przekonania, orienta-
cję seksualną czy pochodzenie. 
Ale chodzi też o nękanie, poni-
żanie, ośmieszanie i izolowanie2. 
A wszystko to wiąże się ze starym 
jak świat zjawiskiem. Z plotką.

Zastraszanie i obelgi
Problemy komunikacyjne mię-
dzy ludźmi to jeden z najczęst-
szych powodów, z których zwal-
niamy się z pracy. Brak prze-
pływu informacji, opóźnione 
dowiadywanie się o wszyst-
kim, nieuczestniczenie w ży-
ciu firmy – wszystko to powo-
duje znaczny dyskomfort u za-
trudnionych. A od dyskomfortu 
krótka droga do życia w cią-
głym napięciu. I do znalezienia 
się w miejscu, w którym wcale 
nie chcemy być. W miejscu tru-
jącym.

Toksyczne środowisko to ta-
kie, w którym nigdy nie poczu-
jemy się pewnie. W zależno-
ści od tego, z jakim konkretnie 
problemem musimy się zma-
gać, może się ono inaczej ujaw-
niać. Najczęściej można jednak 
znaleźć kilka cech wspólnych, 
którymi charakteryzują się ta-
kie miejsca. Przede wszystkim 
– postać przełożonego. Osobę 
taką można rozpoznać po biją-
cym od niej uwielbieniu dla sa-
mej siebie. Toksyczny szef jest 
przekonany o swojej wyższości 
i nie szanuje podwładnych, któ-
rych traktuje jak tanią siłę robo-
czą. Zastraszanie, obelgi i zło-
śliwość zahaczają o mobbing 
i są codziennością wszystkich 
ludzi zatrudnionych w danym 
dziale. Taki szef czy szefowa 
zmusza do zostawania po go-
dzinach, obciąża zadaniami po-
nad siły lub – wręcz przeciwnie 
– nie daje żadnych obowiązków, 
by utwierdzić podwładnego 
w przekonaniu o własnej bez-
użyteczności.

Plotka nasza 
codzienna

Jednym z innych najbardziej 
niszczących zjawisk w pracy jest 
plotka. Pomówienia, obelgi, osz-
czerstwa – wszystkie one potrafią 
zrujnować nie tylko karierę zawo-
dową, ale także życie prywatne. 
Niestety, tam, gdzie pojawiają się 
ludzie, tam są też plotki. Raczej 
nie sposób ich uniknąć. Jednak 
nie we wszystkich przypadkach 
kaliber destrukcyjny takiego za-
chowania jest identyczny.

Dopóki plotkujemy na temat 
nowej fryzury koleżanki z dru-
giego pokoju, nie powinno się 
stać nic złego. Choć i takie za-
chowanie nie należy do najbar-
dziej nieskazitelnych moralnie! 
Problem pojawia się w momen-
cie, w którym bzdurne opo-
wiastki z kuchni zaczynają mieć 
realny wpływ na czyjeś życie. 
Niezależnie od tego, czy plotka 
została wypuszczona w świat 
mimowolnie, czy jej przeka-
zanie dalej było przemyślaną 
formą sabotowania pozycji ko-
legi lub koleżanki, zawsze za-
chowanie takie zasługuje na sta-
nowcze potępienie.

Plotki mogą być źródłem kło-
potów nie tylko dla jednostki, ale 
także dla całej organizacji. W za-
leżności od tego, czego dotyczą 
– czy życia prywatnego, czy za-
wodowego obmawianej osoby 
– mogą w różny sposób wpły-
nąć na jej funkcjonowanie w fir-
mie. Często obmawianie wyko-
rzystuje się jako narzędzie rekla-
mowania siebie jako lepszego, 
bardziej wydajnego pracownika 
lub jako sposób na oszukiwanie 
innych. Nie pasuje nam nowy ko-
lega z działu? Powiemy na jego 
temat kilka pozornie niewinnych 
kłamstewek i można uda nam się 
go bezboleśnie pozbyć...

Gawędziarze
Społeczna funkcja plotki po-
lega na budowaniu relacji mię-
dzy ludźmi. Bliskości raczej nie 
stworzymy na bazie przesyłania 
sobie excelowskich tabelek po-
cztą elektroniczną. To właśnie 
w przerwie, na wspólnej kawie, 
tworzą się kumpelskie relacje – 
tak przecież ważne przy współ-
pracy.

Niestety, często niewinne 
pogaduchy kończą się fatalnie 
dla naszych kolegów i koleża-
nek. Mamy poczucie, że skoro 
zdarza im się dzielić z nami in-
formacjami z prywatnego ży-
cia, to my mamy prawo użyć je 
z korzyścią dla siebie. Delikatną 
sugestię traktujemy jak pew-
nik i tworzymy na jej podstawie 
rozbudowaną opowieść o życiu 
drugiego człowieka. Wrodzona 
ciekawość skłania do speku-
lowania i wymyślania. Tu na-
sza wyobraźnia ma pole do po-
pisu. I tak od jednego człowieka 
do drugiego – z niepewnego 

domysłu tworzy się „potwier-
dzona”, wielowymiarowa i wie-
lowątkowa opowieść.

Niszcząca moc
Taka plotka może stać się za-
rzewiem ostrego konfliktu, po-
wodem zwolnienia, kłótni i róż-
nych innych kłopotów zarówno 
dla osoby obgadywanej, jak 
i tej, która obgaduje. Szczegól-
nie jeśli przekaz ten zawiera 
krzywdzące, bardzo osobiste 
lub newralgiczne treści, któ-
rych ujawnienie może destruk-
cyjnie wpłynąć na karierę i życie 
człowieka.

Plotka potrafi zrodzić wielką 
awanturę. Jeśli jest częścią mob-
bingu lub ma wpływ na funk-
cjonowanie firmy, może skoń-
czyć się zwolnieniem plotka-
rza z pracy. Nie wspominając 
o utracie zaufania i pozycji oraz 
o zniszczonych znajomościach.

Zanim więc usiądziemy do ko-
lejnej kawy z kolegą z działu, za-
stanówmy się, jaki ładunek niesie 
za sobą informacja, którą chcemy 
„podać dalej”. Jeśli ma pozytywny 
wydźwięk, jeśli jest nieszkod-
liwa i pełni jedynie funkcję sca-
lającą – pół biedy. Jeżeli jednak 
pojawia się w nas choć cień wąt-
pliwości, czy powinniśmy pusz-
czać w obieg coś, co usłyszeliśmy 
ostatnio na korytarzu – nie róbmy 
tego. Plotka w pracy może nisz-
czyć. Nie bądźmy kimś, kto uru-
chomi ten proces.

Katarzyna Sudoł

1 https://www.shrm.org/hr-
-today/trends-and-forecast-
ing/research-and-surveys/docu-
ments/14-0028%20jobsatengage_
report_full_fnl.pdf

2 https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/stres-
-w-pracy/6421,czym-jest-stres-.html#

Toksyczne środowi-
sko to takie, w któ-

rym nigdy nie 
poczujemy się 

pewnie. W zależ-
ności od tego, 
z jakim kon-
kretnie prob-

lemem 
musimy się 

zmagać, 
może 

się ono 
inaczej 

ujawniać.
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Katarzyna Miłkowska: Gdyby 
miał pan cofnąć się do czasu, 
kiedy był małym chłopcem, 
czy jako dorosłą osobę wi-
dział pan siebie właśnie w tym 
miejscu, w którym jest teraz?

Krzysztof Zalewski: Jako 
mały chłopiec nie wybiega-
łem raczej aż tak daleko w przy-
szłość, bo z tamtej perspektywy 
nawet 30 lat wydaje się być już 
wiekiem bliskim śmierci. Myślę, 
że jednak dość szybko wiedzia-
łem, co chcę robić w życiu. Mając 
13 lat wiązałem już swoją przy-
szłość z graniem muzyki i to gra-
niem właśnie muzyki rockowej.
Czyli wszystko się udało?
Oczywiście nadal część mo-
jej głowy wierzy w to, że mogę 
jeszcze dorównać Stonesom, ale 
tak czy siak jestem ogromnym 
szczęściarzem – jestem wciąż 
w trasie, moje koncerty to sale 
pełne publiczności, ludzie śpie-
wają moje piosenki.
Dobrze, ale jedno to wiedzieć 
co jest nam bliskie, a drugie to 
móc oprzeć na tym swoje ży-
cie i w takim kierunku prowa-
dzić karierę. Czy są jakieś kon-
kretne elementy, które spra-
wiły, że pan rzeczywiście idzie 
obraną wcześniej ścieżką?
Przede wszystkim nigdy nie 
miałem wątpliwości, że to jest 
właśnie to, co chcę robić. Nawet 
jeżeli na ładnych parę lat musia-
łem zejść z pierwszego planu, 
to i tak byłem w tym czasie cią-
gle „w muzyce”. Trochę uczy-
łem się rzemiosła, trochę sie-
działem w studiu nagrań, śpie-
wałem chórki, grałem jako 
muzyk akompaniujący. To nie 
był szczyt moich marzeń, ale 
mimo wszystko przez cały ten 
czas to właśnie muzyka dawała 
mi utrzymanie. Uważam to za 
spore szczęście.

Należy jednak pamiętać, 
że trzeba też mierzyć siły na 
zamiary. Jeżeli nie miałbym 
w ogóle słuchu muzycznego, 
albo panicznie bałbym się tłumu, 
to siłą rzeczy nie miałbym szans 
na prowadzenie kariery w tym 

kierunku. Jeżeli jednak jestem 
przekonany o szansie odniesie-
nia sukcesu w tym, co sobie wy-
marzyłem, to najważniejsza jest 
konsekwencja. Do tego wiara 
w swoje możliwości i niepodda-
wanie się przeciwnościom – bo 

chociaż przez te 10 lat rzeczywi-
ście żyłem z muzyki, to często 
miewałem okresy, kiedy zwy-
czajnie klepałem biedę. Cały 
czas miałem jednak z tyłu głowy, 
że prędzej czy później – dzięki 
pracy i wytrwałości, ale też przy 
odrobinie szczęścia – dojdę do 
tego, co sobie założyłem.
Skoro mowa o szczęściu – za-
stanawiam się, na ile możemy 
oddać pewne rzeczy temu 
szczęściu właśnie, a w jakim 
stopniu to jednak my sami 
kreujemy swoją ścieżkę?
Wydaje mi się, że to jest trochę 
tak, jak z weną i natchnieniem. 
Jeżeli chcę napisać piosenkę, 
to siedzę codziennie od 10 do 
18 w sali prób. Mam instrument 
w ręku, odpalony mikrofon, 
kartkę, długopis i jestem sku-
piony właśnie na pisaniu. Będę 

wymyślał w tym czasie bzdury, 
będę tworzył nienajlepsze 
dźwięki, ale w pewnym momen-
cie ta wena przyjdzie i w końcu 
uda się napisać coś dobrego.

Uważam więc, że oczywi-
ście jest coś takiego jak wena, 

ale trzeba jej pomóc. Trzeba sie-
dzieć z tym przykładowym dłu-
gopisem w ręku i próbować. Bo 
jeżeli będę zajmował się czymś 
innym, to owszem – wena też 
się pojawi, jednak wleci lewym 
uchem, wyleci prawym i nic 
z niej nie skorzystam. Podob-
nie jest ze szczęściem. Czasami 
trzeba znaleźć się w odpowied-
nim miejscu, w odpowiednim 
czasie, ale nic się samo nie wy-
darzy.
A jak jest z tym szczęściem 
u pana?
Mam szczęście, że trafiłem na 
dobrą wytwórnię, mam szczęś-
cie, że jedna i druga piosenka 
zyskały popularność, ale to nie 
wzięło się znikąd. Przez lata pi-
sałem piosenki do szuflady, 
szukałem swojego miejsca, aż 
w końcu znalazłem, więc na 

pewno szczęście mam. Gdybym 
jednak tylko patrzył w tym cza-
sie w sufit i zajmował się czymś 
zupełnie innym, to nigdy by się 
to nie spełniło.

Poza tym, wydaje mi się, że 
trzeba głośno mówić, czego się 

chce. Może jest to trochę ma-
giczne myślenie, ale im dłużej 
przyglądam się swojemu życiu, 
tym bardziej w to wierzę. Nie 
wiem, czy jest to kwestia tego, 
że wszechświat słucha, czy to 
jest tak, że jak głośno wypo-
wiemy jakieś życzenie, to sami 
siebie słuchamy i nasz mózg 
pomaga w jego realizacji? Nie 
wiem skąd się to bierze, ale wy-
daje mi się, że trzeba z pełną 
powagą mówić o tym, czego 
pragniemy. Wtedy jest większa 
szansa na realizację owych ma-
rzeń.
Niewątpliwie coś w tym jest, 
ale chciałabym zatrzymać się 
jeszcze przez chwilę na róż-
nych wspomnianych przez 
pana doświadczeniach. Mó-
wił pan o wielu latach nauki, 
poznawania, testowania. Czy 

jest to raczej kwestia cieka-
wości, czy może jednak nie-
ustanna próba znalezienia tej 
najbliższej panu ścieżki?
Kiedy miałem może 22-23 lata, 
olśniło mnie, że nie mogę zamy-
kać się na jakieś ultra hard ro-
ckowe granie, bo wszystko zo-
stało już w tej kwestii powie-
dziane. Sam zakładałbym sobie 
kajdanki, sam ograniczałbym 
sobie ruchy. Wtedy właśnie za-
cząłem intensywniej poszuki-
wać w muzyce własnego języka. 
Nie twierdzę, że już go znala-
złem, ale na pewno jestem bli-
żej, niż byłem 10 lat temu. W tym 
czasie romansowałem z różnymi 
gatunkami muzycznymi – czę-
sto jednocześnie – chcąc spraw-
dzić, co tak naprawdę wychodzi 
z mojego wnętrza. Jest to więc 
zapewne i jedno, i drugie. Pod-
stawą jest jednak to, że muzyka 
musi przede wszystkim spra-
wiać mi radość. W innym wy-
padku to nie zadziała. Ludzie 
czują, czy naprawdę masz frajdę 
na scenie, czy tylko udajesz.
Czy ma pan poczucie, że rze-
czywiście istnieje taki mo-
ment, kiedy ten jeden jedyny 
język udaje się znaleźć, czy 
może jednak te poszukiwania 
nigdy się nie kończą?
Zdecydowanie myślę, że jest to 
ciągłe szukanie – aż do śmierci. 
Najbardziej imponuje mi w tym 
postać Davida Bowiego. Zdo-
był on w muzyce absolutnie 
wszystko, a nigdy nie wpadł na 
pomysł, żeby zatrzymać się np. 
na etapie płyty „Let’s Dance”. 
Przyniosła mu ona nieporówny-
walną z niczym innym światową 
sławę, a on i tak regularnie zmie-
niał skórę. Robił to aż do swoich 
ostatnich dni, a każda jego płyta 
zaskakiwała czymś zupełnie in-
nym. Trochę chyba właśnie o to 
w tym wszystkim chodzi.

Oczywiście chciałbym zna-
leźć ten punkt, w którym czuł-
bym, że to jest ten najbliższy 
mi język. Skoro jednak planuję 

i mam ochotę uprawiać muzykę 
jeszcze przez długie lata, to naj-
ważniejsze, żebym wciąż miał 
umiejętność zaskakiwania sa-
mego siebie. Żebym nie popadł 
nigdy w rutynę. Na szczęście 
muzyka ma tak szerokie spek-
trum, że wciąż i wciąż można 
znajdować nowe i coraz to cie-
kawsze jej rejony.
Skądś się jednak te „zaskocze-
nia” biorą.
Oczywiście, ale to już padło – 
nic się samo nie zrobi. Jednym 
ze sposobów na to wydaje mi 
się wychodzenie ze strefy kom-
fortu. Czasami wręcz na siłę. Je-
śli mamy już jakieś formy, w któ-
rych czujemy się pewnie, to spe-
cjalnie trzeba z nich rezygnować 
i szukać czegoś o krok dalej. Po-
zwala to odkrywać nowe i zupeł-
nie zaskakujące przestrzenie.

À propos wychodzenia ze 
strefy komfortu: niewątpliwie 
czymś takim jest dla mnie Solo 
Act, który odbędzie się 26 kwiet-
nia na Torwarze. Oprócz tego, 
że gram z zespołem, od ładnych 
paru lat zdarza mi się wykony-
wać także właśnie solo acty. 
Jednak ze względu na wielkość 
Torwaru rozbudowuję cały ze-
spół instrumentów, a urządze-
nia mnożą się i mnożą. Pod tym 
względem będzie to dla mnie 
zupełnie nowe doświadcze-
nie. Owszem, jest obarczone 
ogromnym stresem, wieloma 
tygodniami prób i nieprzespa-
nymi nocami. Z drugiej jednak 
strony, jeżeli dzięki temu będę 
mógł zmusić się do nauki paru 
nowych rzeczy, zapewne prze-
łoży się to także na moją póź-
niejszą twórczość. Dostanę też 
kilka dodatkowych słów do swo-
jego słownika, a co za tym idzie, 
będę mógł opowiadać coraz to 
ciekawsze historie.

Mam więc nadzieję, że podob-
nymi sposobami uda mi się zaska-
kiwać siebie do późnej starości.

Katarzyna Miłkowska

REKLAMA

KRZYSZTOF ZALEWSKI

Świat poza strefą

komfortu
Zapewne każdy z nas, gdy był dzieckiem, wyobrażał sobie, kim zostanie w przyszłości. Nie 
wszystkim jednak te plany i marzenia udało się zrealizować. Niewątpliwie osobą, która w bar-
dzo pewny sposób kroczy swoją ścieżką – muzyczną – jest Krzysztof Zalewski. Wydaje się jed-
nak, że jego słowa: „Nigdy nie miałem wątpliwości, że to jest właśnie to” można przełożyć na 
każdą inną dziedzinę. Czy ta pewność jest podstawą sukcesu? A może przydaje się też odro-
bina szczęścia, któremu przecież zawsze można chociaż trochę pomóc?

fot. Szymon Szcześniak

fot. Szym
on Szcześniak
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REKLAMA

Otóż z okazji nadejścia wiosny 
powiem ci, jak NIE zaczynać 
swojej przygody z rowerem 
– z perspektywy menadżerki 
sklepu rowerowego.

Bardzo możliwe, że nie masz 
jeszcze roweru i przed Tobą 
przygoda związana z tym zaku-
pem. Moja rada numer jeden:

Rower kup w sklepie
Nie kupuj roweru na aukcjach 
i z drugiej ręki. Zwłaszcza jeśli 
nie wiesz, gdzie będziesz nim 
jeździć, ani jak dopasować so-
bie rozmiar ramy. Sprzedawcy 
profesjonalnego sklepu rowe-
rowego przychodzą do pracy 
właśnie po to, żeby skorygo-

wać to, co powiedział ci o ro-
werach kumpel przy czwartym 
kraftowym piwie pitym po ty-
godniu ciężkiej pracy z nosem 
w Excelu.

Ale dobrze, uparłeś się, żeby 
jednak rower kupić sobie na in-
ternetowej giełdzie. Oto dal-
sza część tego scenariusza 
i wierz mi, to są sytuacje napi-
sane przez prawdziwe życie, 
bowiem:

 y kupisz rower w rozmiarze pra-
wie akurat, bo sprzedający 
przecież na nim jeździł i było 
mu wygodnie, dlaczego to-
bie ma nie być? Nie ważne, że 
masz 10 cm wzrostu więcej, 
ułożysz się!

 y rower przyjedzie do ciebie 
w kartonie rozkręcony, żeby 
się do tego kartonu zmieścił, 
teraz radź sobie sam;

 y o tej rysie na lakierze wzdłuż 
całej ramy sprzedający nie 
wspomniał, bo się do niej 
przyzwyczaił i zwyczajnie 
o niej zapomniał. Ale tobie już 
tego nie powie, bo nie odbie-
ra telefonu;

 y cieknący hamulec ty rozu-
miesz inaczej niż „sprawny ha-
mulec”.

OK, nie twierdzę, że nie poko-
chasz tego roweru, ale oto co 
cię teraz czeka: to ewentualna 
reklamacja a na pewno serwis 
twojej maszyny.

Norma

W normalnych warunkach wy-
gląda to tak, że jeśli kupiłeś 
sprzęt w sklepie i wydarzyło się 
z nim cokolwiek, przyjeżdżasz 
tam, okazujesz paragon i to per-
sonel rowerowy zajmuje się 
smutną resztą. W wielu przypad-
kach pracownicy są w stanie wy-
mienić rzecz na nową (buty, rę-
kawiczki, nawet kask).

Jeśli jesteś w nieco większym 
kłopocie, bo pękła ci rama ro-
weru kupionego w takim miej-
scu, to ten sklep zajmie się trud-
nymi sprawami, a tobie nawet 
wypożyczy na czas formalności 
inny sprzęt do jazdy.

Odchył
Jeśli zaś jesteś szczęśliwym po-
siadaczem roweru kupionego 
w internecie od jakiegoś pasjo-
nata spod Sosnowca, jedyne 
co możesz zrobić, to… zapa-
miętać, żeby następny nabyć 
już w sklepie rowerowym. Jako 
drugi właściciel (żeby tylko) nie 
masz żadnych praw wobec pro-
ducenta. Pęknie ci rama? Cóż.

A serwis? W przypadku mą-
drze prowadzonych sklepów 
rowerowych istnieje szansa, że 
kupując tam rower, dostaniesz 
stały rabat na serwis. W ten spo-
sób sklep odwdzięcza ci się 
za to, że pieniądze zostawiłeś 
w jego kasie. To po pierwsze. Po 
drugie – dzięki zakupowi w skle-
pie możesz liczyć na prioryte-
towe traktowanie i jeśli tylko sy-
tuacja pozwoli (a konkretnie do-
stępność części serwisowych) 
twój rower wyjedzie z serwisu 
jak najszybciej.

Nie kupuj roweru w sklepie 
internetowym wysyłkowo
Zwłaszcza jeśli ma to być twój 
pierwszy rower, nie wiesz, jak 
dobrać rozmiar i do czego ten 
rower ma ci służyć. Podstawą 
doboru roweru do twojego 
wzrostu jest to… że przy do-
świadczonym sprzedawcy na 
ten rower wsiądziesz.

Drugą kwestią jest, że coraz 
częściej producenci zabraniają 
sklepom wysyłki do klienta ro-
weru spakowanego w karton. 

Przygotowanie roweru do jazdy, 
upewnienie się, że wszystkie po-
łączenia śrubowe są dokręcone 
w takim stopniu, jak trzeba, wy-
regulowanie hamulców i prze-
rzutek jest ZAWSZE obowiąz-
kiem sprzedawcy.

Kolejna sprawa: aby zacho-
wać gwarancję, po około trzech 
miesiącach jazdy musisz wyko-
nać przegląd gwarancyjny swo-
jego roweru. Zazwyczaj jest dro-
żej, jeśli przychodzisz z pojaz-
dem kupionym „gdzieś” i chcesz 
zrealizować tę prostą usługę. Za-
czyna do ciebie docierać, że tam 
zaoszczędziłeś, a tu musisz do-
łożyć? Cudownie!

Kolejna kwestia: pamiętaj, 
że kupując rower u sprzedawcy 
wirtualnego, decydujesz się 
w razie awarii na konieczność 
odesłania go do sklepu, w któ-
rym go kupiłeś. Czyli na czas 
procesu reklamacyjnego tra-
cisz swój rower. Żeby go ode-
słać, musisz pofatygować się 
do jakiegoś sklepu rowerowego 
po karton. Musisz go spakować, 
rozkręcając na tyle, by zmieścił 
się do kartonu. Jeśli nie umiesz 
tego zrobić, musisz zapłacić 
mechanikowi w sklepie za tę 
usługę. Tam zaoszczędziłeś, tu 
znów dokładasz… Cudownie!

Czy cena ma znaczenie?
Owszem, ma. Ale wystarczy roz-
mawiać. Trzeba też pamiętać, że 
jeśli szukasz roweru, na którym 
sprzedawca nic nie zarobi, to 
rzeczywiście giełdy internetowe 
to miejsce dla ciebie. Właściciele 
biznesu rowerowego otworzyli 
go po to, by było to źródło do-
chodu. W związku z tym na to-
war w sklepach stacjonarnych 
musi zostać narzucona marża. 
Sprzedawcy też – tak jak ty – 
jedzą, też mają mieszkania, za 
które płacą rachunki, no i mają 
też pasje, na które chcą wyda-
wać pieniądze.

Na co składa się nadwyżka 
nad ceną, która w sklepie wy-
daje się rzeźnicka, a w internecie 
jest tak niska? Otóż dzięki marży:

 y sklepy rowerowe nie przypo-
minają tego garażu spod Sos-
nowca, z którego pasjonat 
sprzedaje tanio;

 y sklepy są ogrzewane, w związ-
ku z tym nie musisz tam przy-
jeżdżać zapakowany w śpiwór 
przeznaczony do eskapad na 
Antarktydę;

 y sprzedawca ma czas wysłu-
chać, czego potrzebujesz, bo 
nie musi dorabiać sobie skła-
daniem długopisów, żeby żyć;

 y gdybyś miał awarię gdzieś 
pośrodku niczego, fajny sklep 
może po ciebie wysłać trans-
port, bo za zarobione na ro-
werach pieniądze właściciel 
kupił kilka samochodów służ-
bowych;

 y pracownicy sklepu rowero-
wego to nie zgorzkniali pa-
sjonaci, którzy muszą słuchać 
o tym, jak cudowna jest two-
ja kolarska pasja, a sami mogą 
rowery tylko podotykać.

Co jeszcze dostaniesz, kupując 
rower w profesjonalnym skle-
pie rowerowym? Społeczność! 
Poczucie, że jesteś częścią faj-
nej ekipy. Otrzymasz też dostęp 
do rowerowych wydarzeń, tre-
ningów, możliwość wyjazdów 
na zawody z teamem sklepu 
rowerowego, a także wsparcie 
w trudnych sytuacjach (np. ju-
tro majówka, a ty się ocknąłeś, 
że masz zalane hamulce – sklep, 
któremu zechciałeś kiedyś zo-
stawić pieniądze zrobi wiele, 
żeby uratować cię z opresji).

Podsumowując:

Gdy chcesz kupić rower:
 y przychodzisz do porządnego 

sklepu rowerowego i mówisz 
tam, jakie są twoje marzenia 
i możliwości;

 y zostawiasz tam pieniądze 
i wyjeżdżasz na profesjo-
nalnie dobranej do twojego 
wzrostu maszynie i z głową 
ubraną w kask;

 y dostajesz 30 proc. rabatu na 
późniejsze czynności serwi-
sowe;

 y masz swojego sprzedawcę – 
opiekuna, który zna ciebie, 
twoją historię i rowerowe po-
trzeby.

Tylko tyle i aż tyle. Do zobaczenia 
na zakupach i potem na rowerze!

Ewa Kołodziej

Instagram.com/ministra_kolarstwa

Jak KUPIĆ rower,
a jak go

NIE KUPOWAĆ?

Jeździsz samocho-
dem do pracy? Zatem 
po czasie oczekiwa-
nia przed przez prze-
jazdem rowerowym 
łatwo wywnioskujesz, 
że zaczął się sezon na 
dwa koła! Jeśli chcesz 
być tym przejeżdżają-
cym, a nie tym czekają-
cym i chcesz przesiąść 
się na rower, bo taniej 
i szybciej, mam dla cie-
bie garść porad, ale 
trochę z innej strony…

Ewa Kołodziej
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Ciągle słyszy pytania: Co ty 
tak z tymi górami?, Życie ci 
nie miłe?, Nie możesz sobie 
poszukać innych, bezpiecz-
niejszych wyzwań? Wtedy 
Tomek Habdas czuje, że 
tego nie da się wyjaśnić, ale 
czasami próbuje: Jeżdżę 
w góry, bo tam jestem naj-
lepszą wersją siebie.

Zanim dojdziemy do gór, za-
trzymajmy się na chwilę przy 
dolinach. Jak to się stało, że 
chłopak z Żywca znalazł się 
w stolicy i trafił do korporacji?
Tomek Habdas: Do Warszawy 
przyjechałem na studia. Na 
IV roku dostałem pracę w jed-
nym z dużych banków, niedaleko 
słynnego Mordoru. Zaczyna-
łem jako szeregowy pracownik, 
ale nie minął rok i awansowałem 
na stanowisko kierownicze. Mia-
łem 25 lat i zespół ludzi, którymi 
mogłem zarządzać. Wydawało 
mi się wtedy, że złapałem Pana 
Boga za nogi. Taki młody i taki 
awans. To było jak haj i długo 
mnie trzymało. Święcie wierzy-
łem, że jestem świetnym kierow-
nikiem, super coachem i przede 
mną ocean możliwości.
Co było tym przysłowiowym 
kubłem zimnej wody, bo rozu-
miem, że taki się zdarzył?
Właściwie to nawet nie był kubeł 
zimnej wody. Chyba zwyczajnie 
z czasem ochłonąłem. W pracę 
wdała się monotonia. W prze-
ciwieństwie do innych korpo-
ludków, ja nie wysiadywałem 
w biurze po godzinach, wręcz 
przeciwnie, codziennie wycho-
dziłem z pracy punkt 16. Nie-
stety, z poczuciem, że po raz ko-

lejny zmarnowałem większość 
dnia. Wszystko, co na moim sta-
nowisku należało do moich co-
dziennych obowiązków, spokoj-
nie zdołałbym ogarnąć w trzy 
godziny, więc w sumie przez 
resztę czasu potwornie się nu-
dziłem. Ile tak można?

Rozważałem przeniesienie 
się do zupełnie innej korporacji, 
może też do innej branży. Osta-
tecznie jednak poszedłem za 
tym, co od liceum mnie pocią-
gało, czyli w stronę własnego bi-
znesu.
Ponoć korporacja to dobra 
szkoła dla tych, którzy chcą 
zadebiutować samodzielnie 
na rynku.
To prawda. Zarówno to, czego 
nauczyłem się podczas pracy 
w banku, jak i wiedza ze studiów, 
bardzo mi się później przydały.
Czym postanowiłeś się zająć?
Gastronomią.
Słucham?! Przecież to diame-
tralnie coś innego, niż to, co 
robiłeś wcześniej? Miałeś ja-
kieś doświadczenia w tym kie-
runku?
Nie miałem. Ale wtedy wyda-
wało mi się to szalenie oryginal-
nym pomysłem (śmiech). Do-
piero później, z niemałym zdzi-
wieniem pojąłem, że multum 
ludzi z korpo idzie w biznes ga-
stronomiczny.
I jak ci wyszedł start?
O dziwo całkiem dobrze. Zresztą 
nie zaczynałem samotnie. Spółkę 
stworzyliśmy razem z kolegą 
z banku. Co ciekawe, w korpo ze 
sobą trochę rywalizowaliśmy, za 
to we wspólnym biznesie dobrze 
się uzupełnialiśmy.

Podzieliliśmy między sie-
bie obowiązki. Ja odpowia-

dałem za twarde aspekty bi-
znesu, on za miękkie. Znajomi 
z dawnej pracy chyba nie wie-
rzyli, że nam się uda, bo co jakiś 
czas dość regularnie dzwonili 
i pytali, czy jeszcze istniejemy. 
Okazało się, że te ich pytania 
wcale nie były takie od czapy, 
bo faktycznie w Warszawie lo-
kali gastronomicznych, restau-
racji, pubów, barów itp. ot-
wiera się co niemiara i równie 
szybko jak powstają, tak samo 
szybko znikają. Trzy miesiące, 
pół roku i śladu po nich nie ma. 
Bo pomysł się nie przyjął, bo 
od początku zamiast skrupu-
latnie liczyć, założyciele z roz-
machem inwestowali, bazując 
na marzeniach, bo wspólnicy 

się skonfliktowali, itp. Tymcza-
sem my z Łukaszem z powo-
dzeniem prowadziliśmy lokal 
przez sześć lat.
Niektórych już sama jego na-
zwa musiała intensywnie 
przyciągać.
Tak, nazwa wypaliła, choć 
wcześniej były i inne pomysły: 
„Na drugą nóżkę”, „Do dna”, ale 
ponieważ wtedy dość dużo mó-
wiło się w mediach o Sashy Gray, 
jakoś nam się zgadało, że może 

nazwać nasz shots bar „Głębokie 
gardło” i przyjęło się.
A skąd pomysł na shoty?
Rozmaitych koncepcji gastrono-
micznych przedyskutowaliśmy 
mnóstwo – od zdrowych ener-
getyków dla studentów, przez 
pijalnię yerba maty. Ale w końcu 
zgodnie uznaliśmy, że tym, co 
zapewne Polakom nigdy się nie 
znudzi, jest picie trunków, więc 
założyliśmy shots bar.
Biznes wam wypalił, wszystko 
szło dobrze, dlaczego więc 
rozstałeś się ze wspólnikiem?
Jakoś powoli zacząłem tracić za-
interesowanie tym interesem. 
Było dobrze, ale odwiedzali 
mnie kumple ze studiów i opo-
wiadali, jak im się korporacyjne 

kariery rozwijają. Ja miałem już 
korpo za sobą, nawet parę lat 
prowadzenia własnego biznesu, 
a oni dopiero się rozkręcali. Nie-
mniej była w nich ta energia, 
oszołomienie i haj, które i ja kie-
dyś czułem, a teraz co? Każdy ko-
lejny dzień zaczynałem od roz-
stawiania butelek wódki.
Może trzeba było zacząć my-
śleć o rozszerzeniu działalno-
ści? Jakiś nowy lokal, trochę 
inna oferta?

Mieliśmy nawet to zrobić, bo zna-
leźli się inwestorzy, którzy chcieli 
w oparciu o nasze know-how za-
cząć działać w branży. Zaczęli-
śmy więc szukać odpowiedniego 
miejsca na lokal, ale w Warsza-
wie to wcale nie takie proste. Na 
szczęście poszukiwania trwały 
na tyle długo, że jakoś nam się to 
wszystko rozmyło i ostatecznie 
nic z tego nie wyszło.
Dlaczego na szczęście?
Bo dziś, z perspektywy czasu, 
myślę, że skończyłoby się to ka-
tastrofą. Wchodząc w biznes 
z Łukaszem miałem naprawdę 
masę szczęścia. Nie mógłbym 
sobie w ymarzyć lepszego 
wspólnika. Dobraliśmy się pod 
względem temperamentów 
i charakterologicznie. Gdyby 
próbować zobrazować to na osi, 
mnie można by zlokalizować 
ździebko na minusie, a Łukasza 
odrobinę na plusie. Tymczasem 
nasi dwaj inwestorzy byli jak 
ogień i woda, po dwóch prze-
ciwnych stronach osi, na brze-
gach nieskończoności. Nie do-
gadalibyśmy się. Zaczęłyby się 
tarcia, konflikty. Wszystko szlag 
by trafił. Dlatego sądzę, że do-
brze się stało, że pomysł wejścia 
z nimi w spółkę nie wypalił, choć 
na początku bardzo się podnie-
ciliśmy wizją rozwoju.
Wróciłeś do punktu wyjścia 
i monotonii?
Tak i powoli zacząłem my-
śleć o zmianie. W międzycza-
sie stworzyłem bloga „W Szczy-
towej Formie”, na którym pisa-
łem o górach. Góry, wędrówki 
po nich i zdobywanie szczytów 
to moja pasja. Więc to, jak o nich 
opowiadałem, chyba się ludziom 
podobało, bo zacząłem dosta-
wać mnóstwo pozytywnych in-
formacji zwrotnych, wiele pytań 
od internautów, a niedługo póź-
niej pojawili się także sponsorzy, 
gotowi wspierać moje górskie 
wyprawy. Naturalną koleją rze-
czy przyszła więc refleksja, jak by 
tu dalej zorganizować swoje ży-
cie zawodowe tak, by móc w tych 
górach bywać jak najczęściej.

Widziałam twój profil na Pa-
tronite. Piszesz tam, że twoim 
marzeniem jest zdobyć Ko-
ronę Ziemi, ale najpierw wy-
bierasz się na Kilimandżaro, 
a w przyszłym roku szyku-
jesz się na wyprawę w Andy. 
Mnie to wygląda na studnię 
bez dna, jeśli chodzi o finanse, 
a nie na intratny biznes?
Sądzę, że można by to wszystko 
tak zorganizować, żeby żyć tylko 
z gór. Już sam mój blog urucho-
mił wiele propozycji współ-
pracy: prowadzenie prelekcji, 
warsztatów i pogadanek w szko-
łach. W związku z tym ostatnio 
tylko jeżdżę i opowiadam o gó-
rach. Ale ja chyba tak nie chcę. 
Mam analityczny umysł, po-
trzebuję też wyzwań innego ro-
dzaju. I lubię niezależność, a fak-
tycznie, jak mówisz, wyprawy, 
zwłaszcza te zagraniczne, sporo 
kosztują. Wymyśliłem więc so-
bie, że gdybym miał biznes, 
który nie wymaga mojego cią-
głego nadzoru, to wtedy móg-
łbym go pogodzić z realizacją 
swojej pasji.
Co wymyśliłeś?
Że nie będę się już zajmował 
własną gastronomią, ale chętnie 
pomogę innym prowadzić ich bi-
znesy pod kątem kontroli i ana-
lizy finansów. Zostałem doradcą 
biznesowym, którego – po tym, 
jak uruchomiłem mojego dru-
giego bloga „Liczby na talerzu” – 
znajomi zaczęli nazywać Magdą 
Gessler Excela (śmiech).
Sprzedaliście ze wspólnikiem 
„Głębokie gardło”.
Tak. Łukasz pozostał w branży 
gastronomicznej, ja pośred-
nio także, ale nasze biznesowe 
ścieżki się rozeszły. Nadal jednak 
jesteśmy przyjaciółmi.
I co dalej?
Mam nadzieję, że mnóstwo 
szczytów do zdobycia.
A jakbym ci zadała na koniec 
twoje ulubione pytanie, po co 
ci te góry, to co usłyszę?
Tam czuję się szczęśliwy.

Izabela Marczak

UCIEKINIER Z MORDORU

Zew gór
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Pierwszy dzień w nowej 
pracy uznawany jest za je-
den z kilku najbardziej stre-
sujących momentów w do-
rosłym życiu. Człowiek za-
zwyczaj musi zmierzyć się 
wtedy z całkowicie nowym 
środowiskiem, nowymi pro-
cesami i oczywiście ludźmi. 
A do tego zależy mu, aby 
pokazać się z jak najlepszej 
strony. Aklimatyzację w no-
wych warunkach może uła-
twić onboarding.

Onboarding, czyli proces adap-
tacji nowego pracownika w fir-
mie, wkracza do coraz większej 
liczby polskich przedsiębiorstw 
i to nie tylko tych największych. 
Nie ma się czemu dziwić – sku-
teczny onboarding to o 54 proc. 
wyższa produktywność nowo-
zatrudnionych. W firmach po-
siadających ustrukturowany sy-
stem onboardingu aż 58 proc. 
pracowników zostaje na mini-
mum trzy lata.

Działania wdrażające no-
wego pracownika w struktury 
firmy najczęściej polegają na 
przybliżeniu funkcjonowania 
poszczególnych działów, pro-
cesów oraz wartości firmy. Obej-
mują też elementy integracji.

Chociaż nie zawsze odbywa 
się to właśnie według takiego 
schematu. W Sterling Group na 
pierwszy dzień nowego pra-
cownika zamawiany jest tort po-
witalny a na poczęstunek zapra-
szani są wszyscy obecni w fir-
mie. Nowy pracownik idzie też 
na lunch z managerem, a jego 
bezpośredni przełożony opro-
wadza go po całym biurze.

Zestaw powitalny
Jednym z elementów skutecz-
nego onboardingu jest wręcze-
nie nowemu pracownikowi tzw. 

welcome packa, czyli zestawu 
powitalnego, naz y wanego 
w niektórych branżach nawet 
New Job Survival Kit. Zazwyczaj 
jest to po prostu pudełko lub 
worek z różnymi wspaniałoś-
ciami, które mogą przydać się 
pracownikowi.

Zawartość takiego zestawu 
zależy od kilku czynników. Naj-
ważniejszym z nich będzie oczy-
wiście budżet jakim dysponuje 
dział HR lub marketingu. Same 
pieniądze jednak nie wystarczą, 
potrzebna jest jeszcze wyobraź-
nia i niebanalny pomysł.

Najczęściej nowi pracow-
nicy w pakietach powitalnych 
znajdują liścik powitalny, ku-
bek, smycz, notes, zestaw dłu-
gopisów, itp. W skrócie – rzeczy, 
które przydadzą się w codzien-
nej pracy. A czasami są to po 
prostu dobrej jakości produkty 
spożywcze.

W planowaniu zawartości ze-
stawów nie warto iść na skróty. 
Jest to przecież idealna okazja do 
zaszczepienia w nowym pracow-
niku firmowych wartości lub wy-
korzystania w pozytywny sposób 
jego wysokiej motywacji.

Firmowy handbook
Ciekawym rozwiązaniem jest 
dodawanie do „welcome bo-
xów” podręczników zawierają-
cych wszystkie niezbędne no-
wemu pracownikowi informacje 
– od tego, jak się zaaklimatyzo-
wać w nowym miejscu pracy, 
przez informacje o firmie, kole-
gach i możliwościach rozwoju. 
Całość może zostać przedsta-
wiona w formie infografik lub 
zabawnych opisów, schematów 
a nawet komiksów.

Personalizacja pakietów
W zależności od kultury organi-
zacyjnej firmy można zastano-
wić się nad personalizacją za-
wartości „welcoma packa”. Jeżeli 
w trakcie procesu rekrutacji lub 
dzięki informacjom na porta-
lach społecznościowych udaje 
się poznać jego pasje, to warto 
uwzględnić je w planowaniu za-
wartości pudełka powitalnego. 
W zależności od jego hobby 
może to być koszulka do biega-
nia z logo firmy, ręcznik lub bi-
don na siłownię albo rękawiczki 
na rower (oczywiście również 
z logo firmy). W zależności od 
budżetu mogą to być również 
bilety na koncert ulubionego 
zespołu lub na rozgrywki klubu 
sportowego.

A co ze „starymi”?
Jeżeli „welcome boxy” stanowią 
nowość w działaniach employer 
brandingowych firmy, to warto 
pamiętać, aby powitalne pu-
dełka dostali wszyscy pracow-
nicy, nawet ci, którzy pracują 
w firmie od kilku czy kilkunastu 
lat. Powinni poczuć się tak samo 
docenieni, jak ich nowi koledzy.

Czy dzięki temu zostaną?
Z badań firmy consultingowej 
Wynhurst Group wynika, że 
w ciągu pierwszych 45 dni z no-
wej pracy rezygnuje aż 22 proc. 
pracowników, a w trakcie po-
czątkowych czterech miesięcy 
50 proc. z nich odchodzi.

Czy można zatem zakła-
dać, że pakiety powitalne będą 
wpływały na lojalność nowych 
pracowników? Niekoniecz-
nie, bo o związaniu się z praco-
dawcą na dłużej decydują za-
zwyczaj inne, bardziej złożone 
czynniki. Niemniej pakiet powi-
talny sprawi, że na samym po-
czątku firmowej drogi pracow-
nik poczuje się w pewien spo-
sób wyjątkowo i sprawi mu to 
po prostu radość. A to, wbrew 
pozorom, może okazać się bez-
cenne.

Piotr Krupa

Jak przywitać
nowego pracownika?

Welcome packi 
coraz popularniejsze
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Firmowe benefity 
dla młodych rodziców
Work-life balance to hasło, które 
przyświeca coraz większej liczbie 
firm w Polsce. Sposób godzenia ży-
cia zawodowego z prywatnym może 
mieć różne wymiary. Jest to szcze-
gólnie istotne dla młodych rodzi-
ców. W związku z tym duże firmy co-
raz chętniej wprowadzają dla nich 
specjalne programy. Obejmują one 
wiele aspektów i rozpoczynają się 
już w momencie zajścia przez ko-
bietę w ciążę.

Niektóre firmy pozwalają przy-
szłym matkom pracować tylko 
cztery godziny dzienne, przy zacho-
waniu pełnego wynagrodzenia. Pra-
codawcy umożliwiają również mło-
dym matkom korzystanie z plat-
form e-learningowych, aby miały 
dostęp do wiedzy i były na bieżąco 
ze wszystkimi branżowymi aktu-
alnościami, nawet podczas urlopu 
macierzyńskiego. Powszechne stają 
się także programy, które pomagają 
dbać o rozwój dzieci lub zapewniają 
im różne formy spędzania wolnego 
czasu, np. w trakcie wakacji.

To jednak, co najbardziej do-
ceniają pracujący młodzi rodzice, 
a czego z pewnością zazdroszczą 
im bezdzietni pracownicy, to ela-
styczny czas pracy oraz „home 
office”, czyli praca zdalna.

Jak wynika z badania HRK praca 
zdalna jest najpopularniejszym be-
nefitem proponowanym pracującym 
rodzicom. Możliwość wykonywania 
obowiązków służbowych w domu 
zapewnia aż 65 proc. polskich pra-
codawców. Nie oznacza to jednak, 
że z 20 dni roboczych przez 15 można 
pracować zdalnie. Każda firma okre-
śla to indywidualnie. Zazwyczaj są 
to maksymalnie dwa dni w miesiącu. 
Natomiast elastyczny czas pracy 
najczęściej oznacza, że pracownicy 
mogą przyjść do firmy w określonym 
przedziale godzin, np. między godz. 
7 a 10 i wyjść po ośmiu godzinach. 
Niektórzy pracodawcy oferują mło-
dym rodzicom  również kilka dodat-
kowych dni płatnego urlopu.

Tyle teorii. A jak wygląda niemal 
każdy tydzień pracy rodziców kilku-
latków?

Tygodniem pracy 
rządzi chaos

Natalia, mama pięcioletniego Kac-
pra i trzyletniej Amelki opowiada, jak 
wygląda jej typowy dzień w pracy.

– Wszystko robimy w biegu. 
Wstaję specjalnie 30 minut wcześniej 
niż powinnam, żeby się ubrać i nało-
żyć makijaż. Potem nie będę miała 
już na to czasu, bo przez pół godziny 
będę budziła dzieci. Zanim zwleką 
się z łóżek i zjedzą śniadanie, już je-
steśmy praktycznie spóźnieni. Szybki 
przejazd do przedszkola, gdzie 
znowu tracę kilkanaście minut, aby 

uprosić dzieci o wyjście z samochodu 
– klasyczne marudzenie i niemal co-
dzienne „ja nie chcę iść do przed-
szkola”. Do firmy wpadam już trady-
cyjnie ponad trzydzieści minut spóź-
niona. Szybko rzucam się w wir pracy. 
Nie ma opcji żebym została te pół go-
dziny dłużej, bo najpóźniej o 17.30 
muszę odebrać dzieci z przedszkola. 
A z powodu korków i tak jestem po 
nie w ostatniej chwili.

Dodaje, że i tak najgorsze są dni, 
kiedy po prostu musi być w pracy, bo 
np. trzeba przygotować materiały do 
przetargu lub omówić kwartalne wy-
niki z klientem. A w nocy dzieciaki się 
rozchorowują i kolejny dzień zamiast 

w pracy, Natalia spędza na telefonie, 
żeby dodzwonić się do przychodni.

„Home office” jest bardziej 
„home” niż „office”
– Fakt, w mojej firmie jest możli-
wość pracy zdalnej – dodaje Nata-
lia – ale każdy, kto kiedykolwiek pró-
bował pracować w obecności cho-
rego kilkulatka, wie, że jak w tym 
czasie udaje się odpisać na maila, to 
już jest spory sukces. W rzeczywisto-
ści w godzinach pracy zajmuję się 
dziećmi, a do nadrobienia zaległo-
ści służbowych siadam po godzinie 
17, gdy mąż wróci z pracy. W efekcie 

kończę ok. 23, a i tak w dalszym ciągu 
mam sporo zaległości.

Młodzi rodzice w oczach 
kolegów i koleżanek z pracy
Bezdzietni pracownicy postrzegają 
jednak młodych rodziców trochę 
inaczej. Nie wiedzą za bardzo, dla-
czego posiadanie dzieci powoduje 
nadanie im specjalnych przywilejów. 
Tym bardziej, że odbywa się to kosz-
tem pracowników, którzy dzieci nie 
mają. Na ten problem zwrócił uwagę 
Konrad, pracownik jednej z war-
szawskich korporacji, który w dzie-
sięcioosobowym dziale jako jedyny 
nie jest rodzicem.

– W naszym zespole wszyscy, 
oprócz mnie, przychodzą do pracy 
przed dziesiątą i argument tłuma-
czący spóźnienia podają zawsze ten 
sam, czyli dzieci. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
opuszczają biuro już po godzinie 
szesnastej. A wszelkie niedokoń-
czone lub nagłe sprawy spadają na 
mnie. W efekcie ja, pomimo tego, 
że jestem w pracy pierwszy, zostaję 
najdłużej. Próbowałem nawet kie-
dyś poruszyć ten problem, ale usły-
szałem gremialne stwierdzenie, że 
jak sam będę miał kiedyś dzieci, to 
wtedy ich zrozumiem.

Natomiast Patryk poruszył inną 
kwestię związaną z rodzicami w fir-
mie. Jako handlowiec obsługujący 
klientów zagranicznych często pro-
wadzi z nimi długie rozmowy przez 
telefon. Problem w tym, że firma 
stara się być przyjazna rodzinom 
i pozwala przyprowadzać dzieci do 
pracy, jeżeli danego dnia rodzic nie 
ma z nimi co zrobić.

– Na początku nawet podobał mi 
się ten pomysł, bo lubię dzieci i jeden 
czy dwoje kilkulatków na open space 
nikomu nie wadzi, a nawet poprawia 
atmosferę. Z tym, że w okolicach ferii 
zimowych lub dłuższych weekendów 
jest kłopot. Wówczas z naszej firmy 
zaczyna robić się przedszkole. Nagle, 
gdzie się nie obejrzę, są dzieci, które 
wśród rówieśników nabierają pew-
ności siebie i zaczynają biegać, krzy-
czeć i rzucać różnymi przedmiotami. 
Nawet kadra zarządzająca zauwa-
żyła ten problem, ale nie chce działać 
wbrew globalnej polityce prorodzin-
nej firmy. Dlatego w takie dni zawsze 
staram się wziąć wolne lub po pro-
stu pracować z domu nawet przez ty-
dzień, bo dzięki temu jestem bardziej 
produktywny.

– Wiem, że dla wielu moich kole-
gów, którzy nie mają jeszcze dzieci, 
jestem zwykłym leserem zasłaniają-
cym się dziećmi. Też tak uważałam, 
jak nie byłam jeszcze mamą. Jed-
nak po urodzeniu dziecka zmienia 
się optyka. Moi znajomi z pracy też 
to pewnie kiedyś odkryją – kwituje 
Natalia.

Piotr Krupa

(Nie)pisane
PRZYWILEJE
pracujących rodziców
Każdy, kto ma kilkuletnie dziecko wie, jak trudno jest czasami pogodzić regularną pracę z opieką nad 
chorą pociechą lub dniami wolnymi w przedszkolu czy szkole. Ale także w ciągu „zwykłego” tygodnia, 
żeby uniknąć korków i zdążyć odebrać dziecko, zanim przedszkole zostanie zamknięte, wielu rodziców 
musi wcześniej wychodzić z firmy. Jak te przywileje wpływają na morale pracowników, którzy nie mają (jesz-
cze) dzieci?

Wśród firmowych przywilejów 
młodzi rodzice najbardziej 
doceniają elastyczny czas 

pracy oraz tzw. „home office”, 
czyli możliwość pracy zdalnej.
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Wstaje człowiek z łóżka 
w tym swoim polskim, swoj-
skim, tradycyjnym, a na-
wet i katolickim – na swój 
sposób – mieszkaniu i za-
raz coś mu nie pasuje, zaraz 
coś źle, kiepsko i niedobrze, 
tak jakby już samo myślenie 
w tym naszym języku deter-
minowało jego nastawienie 
do rzeczywistości, tak jakby 
już ta polska grawitacja bar-
dziej mu lewą nogę przy-
ciągała niż prawą. – No i co 
zrobisz – pyta Polak Polaka 
w lustrze, gdy zęby myje, 
gdy twarz goli… – Ano nic 
nie zrobisz” – Polak Pola-
kowi odpowiada.

Może ta woda z kranu taka wkur-
wogenna? A może ten smog ma 
w sobie coś takiego, co w reak-
cji z polską tkanką wywołuje na-
pady narzekactwa, jakiś wirus 
etniczno-genetyczny, chorób-
sko antypolskie? Nikt tego do 
końca nie ustalił, ale jedno jest 
pewne i potwierdzone przez 
wszystkich antropologów zaj-
mujących się problematyką pol-
skiej tożsamości: narzekanie jest 
dla nas czymś symptomatycz-
nym. Dlatego postaram się prze-
analizować tę feralną kwestię.

Nienawiść do pracy
Jesteśmy więc nadal w tym na-
szym mieszkaniu, za oknami po-
ranek wczesny, a my musimy iść 
do pracy. I tu odpowiedź na py-
tanie „Dlaczego Polak narzeka, 
gdy idzie do pracy?” wydaje się 
oczywista…

Jednak pod kątem kulturo-
wym kwestia ta jest nieco bar-
dziej skomplikowana. Choć po-
pularne hasło przypisywane 
marksistowskiemu filozofowi, 
Slavojowi Žižkowi, wieści: „Ty 
nie nienawidzisz poniedziałku 
– ty nienawidzisz kapitalizmu”, 
to badania społeczne każą po-
wiedzieć tu mocne i zdecydo-
wane hola! W niechęci do wła-
snej pracy – jeśli chodzi o Stary 
Kontynent – zdecydowanie do-
minują kraje z byłego bloku 
wschodniego. Patrząc na Pol-
ską mentalność łatwo więc upo-
rządkować te koherencje.

Większość zawodów ot-
warło się dla szerokich mas 
społecznych właśnie w cza-
sach komunistycznych. Ludzie 
wielkimi grupami przenosili 
się do miast, a władza ludowa 
przeznaczała ich do określo-
nych zawodów. „Czy się stoi, 
czy się leży – tysiąc złotych się 
należy” – głosiło powiedzenie 
z tamtych lat. Ludzie praco-
wali najczęściej wyłącznie dla 
pieniędzy lub dlatego, że zmu-
szała ich do tego partia. Bezro-
bocie na granicy zera procent 
– oto komunistyczna dewiza. 
Więc choć ludzie pozornie 
mieli zapewniony wyprofilo-
wany kierunek ścieżki zawo-
dowej, to możliwości rozwoju 
były ograniczone – a praca „dla 
dobra państwa”, a nie dla włas-
nego, nie uruchamiała w lu-
dziach pasji do pokonywania 
kolejnych etapów realizacji za-
wodowej. Do tego dochodziły 
układziki, kwestia przynależ-
ności partyjnej, ograniczenia 
systemowe, itd.

Mimo osiągnięć, jakie dał 
Polsce socjalizm (choćby po-
prawa niższych szczebli edu-
kacji i upowszechnienie szkol-
nictwa w ogóle), to mentalność 
i kulturę pracy PRL wręcz zma-
sakrował. Dlatego nienawiść do 
własnego zawodu o poranku 
można z sukcesem tłumaczyć 

uwarunkowaniami historycz-
no-kulturowymi. Należy jednak 
wspomnieć, że – przynajmniej 
teoretycznie – już od około 
dwóch dekad jesteśmy Zacho-
dem, a nasze zadowolenie z wy-
konywania własnego zawodu 
wzrosło przez ten czas i naj-
prawdopodobniej będzie wciąż 
szło w górę.

Agresja na drodze
Wracając do naszego poranka… 
Ostatecznie wychodzisz z tego 
bloku z wielkiej płyty, ładujesz 
się do tego srebrnego lanosa 
z odpryskującym u dołu lakie-
rem i już widzisz, że sąsiad chce 

ci niewątpliwie „zajechać d...”. 
No, nie ma innej opcji – dawno 
zresztą wyczułeś jego złe inten-
cje, ciul jeden. A zatem złorze-
czysz i psioczysz na niego, po-
dobnie jak na każdego, kto ma 
intencje podobne.

W Czechach i na Słowa-
cji wyrażenie „pirat drogowy” 

jest już niemal z automatu ko-
jarzone z Polakiem. Więc może 
jesteśmy za bardzo pewni sie-
bie na drodze? Może za bardzo 
koncentrujemy się na tym, by 
„pokazać innym” niż by jeździć 
z kulturą i bezpiecznie? Kie-
dyś słyszałem chyba najgłup-
sze usprawiedliwienie tego na-
szego chamstwa na szosie. Tak 
to jakoś szło:
– No wiesz, husaria tak kiedyś 
szarżowała, hurra, no i wiesz, 
tak już nam zostało, tak już we 
krwi mamy, to z ojca na syna 
przechodzi, wiesz, nic z tym nie 
zrobisz…
Ech…

Agresja i brak kultury na dro-
gach biorą się jednak z braku 
kultury w życiu społecznym 
i publicznym, z braku wrażliwo-
ści na drugą osobę, na „innego”. 
Dodatkowo za kółkiem czujemy 
się bardziej ważni i mniej odpo-
wiedzialni za nasze słowa i czyny 
(tak jak w Internecie) i dlatego 
nasze narodowe przywary 
rosną nagle po spoczęciu na fo-
telu kierowcy. A stres za kółkiem 
podnosi ciśnienie, wpływa na 
zły humor w dalszych częściach 
dnia i negatywnie oddziałuje 
na osoby w naszym otoczeniu. 
Dlatego też w tej akurat kwestii 
warto się trochę odpolszczyć, 

wyjechać wcześniej, wziąć kilka 
głębszych oddechów, a mocną 
kawę wypić dopiero w pracy.

Narzekanie na życie
Poranna podróż dobiega końca, 
bo już do tego swego korpo do-
jechałeś, miejsce znalazłeś i zbli-
żasz się do budynku. Z naprze-
ciwka idzie akurat pan ochro-
niarz, który tu od lat pracuje, 
więc znacie się dobrze… Wita 
cię: – Cześć, jak tam leci? A ty, Po-
laku, odpowiadasz: – No cześć, 
jakoś tam leci – i idziesz dalej.

Następnie kierujesz się do 
biura i widzisz dobrego kumpla 
Zbycha, a że nie widzieliście się  

od trzech dni, to on też cię zaga-
duje: – Hej, co tam u ciebie? Na 
co odpowiadasz: – A daj spokój, 
tragiczna ta trasa, dramat, korki 
przez pół drogi, żona mnie rano 
wkurzyła, kawą się poparzyłem, 
nie wyspałem się jakoś do końca, 
kot miał wczoraj srakę, a Polską 
rządzą Żydzi, cholera jasna, no, 
a co u ciebie? Wszyscy zdrowi?

Raczej standardowa gadka, 
prawda?

Jakoś tak się utarło w pol-
skiej kulturze, że na pytania ot-
warte od bliższych osób odpo-
wiadamy zazwyczaj „dosadnie” 
– mówiąc, co nas obecnie anga-
żuje, a że negatywny przekaz 
w większości góruje nad pozy-
tywnym, to opowiadamy o kwe-
stiach negatywnych.

A może pozytywnie?
Dla porównania możemy przed-
stawić anglosaski model roz-
mowy, która bazuje na zwię-
złych, pozytywnych przeka-
zach, nawet jeśli pozytywnie 
w naszym życiu akurat się nie 
układa.
– Hej, jak się masz?
– Dobrze, dziękuję, a ty?
– Też dobrze, dziękuję.
– Miłego dnia.
– Miłego dnia.
Polacy często tego typu angiel-
skie dialogi postrzegają jako ob-
łudę i hipokryzję. Ale czy warto na 
serio okładać drugą osobę włas-
nymi problemami? Gdy zamiast 
skupiać się na narzekaniu, po-
częstujemy rozmówcę miłą po-
gawędką, to i on, i my poczujemy 
się lepiej i może na chwilę zapo-
mnimy o tym, co nas dręczy.

Drodzy rodacy, narzekactwo 
da się zwalczyć, da się je mini-
malizować, a zależy to przede 
wszystkim od naszego nasta-
wienia i naszych chęci. Więc wal-
czmy razem, dla naszego zdro-
wia – bez narzekania żyje się tro-
chę dłużej i zdecydowanie lepiej!

Tomasz Rot

REKLAMA

O narzekactwie polskim
Dlaczego narzekamy i że powinniśmy przestać
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Wiele osób może mi zarzucić, 
że wchodzę na moralizator-
skie tony, do których nie jestem 
uprawniony. Mam przecież 
tylko jedno dziecko, które w do-
datku wkracza w wiek pełnej sa-
modzielności w podstawowych 
sprawach (pięć lat). Co ja zatem 
mogę wiedzieć o trudach wy-
nikających z rodzicielskiej co-
dzienności przy dwojgu, trojgu 
lub nawet czworgu urwisów 
w różnym wieku? A do tego ich 
rodzicie są aktywni zawodowo, 

biegają maratony, udzielają się 
w radzie dzielnicy, a wieczorami 
jeszcze oglądają Netflixa. Z tym, 
że mi nie chodzi o logistykę, fi-
nanse czy codzienny chaos, ale 
raczej o spędzanie z dziećmi 
czasu. Może się wydawać, że to 
truizm. Niby też wszyscy o tym 
wiedzą i jest to takie oczywiste, 
ale jak trzeba to przełożyć na co-
dzienną praktykę, to z tym jest 
już trochę gorzej.

Scena w restauracji. Naprze-
ciwko naszego stolika siada 
mężczyzna z chłopcem w wieku 
ok. 9-10 lat. Dziecko jest niemal  
jego kopią, więc wnioskuję, że 
to ojciec i syn. Mężczyzna w gar-
niturze, czyli pewnie wracając 
z pracy zgarnął syna z jakiś za-
jęć i zabrał go na obiadokolację. 
Zamawiają, wymieniają ze sobą 
dwa, trzy zdania i mężczyzna 
sięga po komórkę. Wstukuje coś 
na ekranie, za chwilę dzwoni, 
potem znowu pisze w telefo-
nie i jeszcze raz dzwoni. A chło-
pak siedzi i patrzy się w okno. 
W końcu mężczyzna odkłada te-
lefon i zagaduje: – Jak ci minął 
dzień? Co tam w szkole?

Chłopak wyraźnie się ożywia 
i zaczyna opowiadać, że ktoś 
coś zrobił, a potem była afera; 
a na „matmie” był przy tablicy 
i nauczycielka go pochwaliła; 
a na WF-ie ktoś się przewrócił, 
bo coś tam…

Mężczyzna przy drugim zda-
niu zamyśla się na chwilę, po-
tem bierze z powrotem telefon 
do ręki i stuka palcem po ekra-
nie. Chłopak pauzuje i czeka.

– Mów, mów, słucham, tylko 
muszę coś pilnie zrobić – za-
chęca syna do kontynuowa-
nia opowieści, nie odrywa-
jąc wzroku od telefonu. Chło-
pak opowiada dalej, ale widać, 
że już bez entuzjazmu. W do-
datku ojciec przerywa mu się po 
chwili: – Przepraszam, ale mu-
szę gdzieś pilnie zadzwonić – 
jak powiedział tak też zrobił.

Chłopak po chwili wyjmuje 
swój telefon i zaczyna grać w ja-

kąś grę. Ojciec zaś po zakończo-
nej rozmowie płynnie przecho-
dzi do stukania palcem po telefo-
nie. W takich samych pozycjach 
trwają kilka minut. Wybawia ich 
kelner przynosząc zamówienie. 
Zjadają bez słowa, bo przecież 
podczas posiłku się nie gada. 
Mężczyzna płaci i wychodzą.

Podobne sytuacje obser-
wuję, gdy odbieram Jaśka 
z przedszkola, na zakupach czy 
placach zabaw.

Rodzice udają, 
że słuchają, co mają 
do powiedzenia ich 
pociechy i myślą, 
że one tego nie zauważają, 
bo przecież są za małe. 
Moim zdaniem 
jest zupełnie inaczej.

Wiedzą doskonale kiedy ich ro-
dzic nie angażuje się w roz-
mowę. Jestem nawet w stanie 
zrozumieć zalatanych rodzi-
ców, którzy urywają się z pracy, 
żeby odebrać pociechy z przed-
szkola, ale muszą w tym samym 
czasie wymieniać korespon-
dencję mailową lub odebrać 
telefon od ważnego klienta. 
Z tym, że warto chyba też po-
kazać naszym dzieciom, że są 
tak samo ważne i złapać tę go-
dzinę w ciągu dnia, aby poświę-
cić uwagę tylko im. Bez komórki, 
telewizora czy rozmów z innym 
dorosłym. Myślę, że dzieci to za-
uważą. Czy docenią? Teraz może 
nie, ale w przyszłości – kto wie?

Piotr Krupa

Moim zdaniem dziecko należy 
zacząć wprowadzać w świat fi-
nansów od jak najmłodszych 
lat. Moje ma świnkę skarbonkę 
od trzeciego roku życia i wkłada 
tam wszystkie pieniądze – od 
babci, dziadka czy cioci. Dotych-
czas chomikowała wszystko i nic 
nie chciała wydawać. Oszczę-
dzała sama nie wiedząc na co. 
Jednak takie rozwiązanie nic nie 
mówi o zarządzaniu pieniędzmi. 
W przeciwieństwie do metody 
czterech słoików – słyszeliście 
o niej?

Metoda ta polega na tym, 
że dziecko dostaje cztery słoiki. 
Każdy ozdabia tak, jak rozumie 
przeznaczenie danego słoika.

Pierwszy to „bieżące wy-
datki” – tutaj są pieniądze, które 
może wydać na co dzień: na ja-
kiś owoc lub słodycz. Na nic wię-
cej raczej nie starczy, jeśli będzie 
wciąż wydawać.

Drugi słoik to „oszczędności” 
– tutaj wrzuca pieniądze, które 
zbiera na coś większego: gazetę 
dla dzieci, figurkę, zabawkę.

Trzeci słoik to „inwestycje” 
– tutaj znajdują się pieniądze, 
które dziecko ma pomnożyć. 
Przykład: jeżeli w tym słoiku ma 
10 zł i zainwestuje to w cytryny 
oraz miód, zrobi z nich lemo-
niadę, którą sprzeda za 30 zł, to 
jest bardzo duży zwrot z inwe-
stycji. Dziecko uczy się w ten 
sposób przedsiębiorczości.

Czwarty słoik to „poma-
ganie” – tutaj trafiają pienią-
dze, które zbiera na schronisko, 
wpłaca na jakąś fundację, prze-
znacza na pomoc innym.

I tak dziecko dostaje 
co tydzień pieniądze 
w równych kwotach 
np. cztery razy po dwa 
złote i do każdego słoika 
wrzuca tyle samo. 
W ten sposób uczy się 
oszczędzać i zarządzać 
własnym kapitałem.
Dowiaduje się, że warto coś mieć 
„w zapasie”, np. na niespodzie-
wane wydatki. Poznaje wartość 
pieniędzy – np. wie, że za pięć 
złotych może kupić misie żelki 
lub pięć bułek albo jedną chałkę.

Gdy usłyszałam o tej me-
todzie, zapowiedziałam mło-
dej, że niedługo zacznie dosta-
wać kieszonkowe. I tak się zbie-
rałam bezskutecznie od miesiąca 
do przygotowania słoików... Aż 
w tym tygodniu po powrocie do 
domu zapytała: „Mamooooo, 
a pamiętasz, że kiedyś obiecałaś 
dawać mi kieszonkę?” – tak więc 
nie było rady. Poszłyśmy do ko-
mórki po słoiki. Nie miałyśmy ich 
czym ozdobić, więc dziecko po-
stanowiło po prostu napisać cy-
ferki. Rozpoczęłyśmy od dwóch 
słoików, ale zostawiłyśmy świnkę.

Pierwszy słoik jest na bieżące 
wydatki, drugi to oszczędno-
ści na coś większego. Tym więk-
szym czymś okazała się hulaj-
noga, więc – zakładając, że moja 
córka co tydzień dostaje po dwa 
złote – szybciej urośnie, niż ją 
kupi. No ale cóż – niech zbiera... 
A, zapomniałam! Obiecała także 
mi kupić hulajnogę, więc jeśli 
chcę jeździć tego lata, to chyba 
muszę jej „kieszonkę” podnieść. 

Świnka wciąż jest przeznaczona 
na „papierki” od babci i innych 
członków rodziny. Na pomaga-
nie innym może przeznaczyć 
też pieniądze ze słoika numer 2.

Jak dla mnie metoda jest ge-
nialna i o niebo lepsza od jednej 
świnki, bo świnka nie uczy dzie-
cka zarządzania swoim kapita-
łem. Świnka to tylko „nienaru-
szalna” skarbonka, więc dziecko 
i tak ciągnie kasę od rodziców 
na słodycze i inne drobiazgi. 
A dzięki słoikom musi dobrze 

gospodarować swoimi fundu-
szami i zastanowić się, czy wy-
dać je na misie żelki czy może 
jednak poczekać kilka dni i ku-
pić czekoladę. A może wstrzy-
mać się jeszcze chwilę i kupić sa-
mochodzik?

Tak sobie myślę, że niejed-
nemu dorosłemu przydałyby 
się takie słoiki do oszczędzania...

Dorota #MamaPolki

KORPOMAMA

Kieszonka, czyli dwa słoiki
KORPOTATA

Wspólne spędzanie czasu
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Niedawno obejrzałem na 
YouTube poruszającą prze-
mowę Emily Levine (kanał 
TEDx). Na tym nagraniu sprzed 
roku Emily opowiada o tym, 
jak zaprzyjaźniła się z rzeczy-
wistością. A zrobiła to w ten 
sposób, że rzeczywistość – 
dla większości z nas trudną do 
zniesienia – obróciła w skecz 
i zaraziła śmiechem widow-
nię. W swoim wystąpieniu hu-
morystka m.in. kwestionowała 
nasze wyuczone pragnienia: 
chęć przezwyciężania słabości, 
przekraczania granic i pokona-
nia śmierci. Przekonywała, że 
wdzięczność i zgoda z rzeczy-
wistością stały się filarami jej fi-
lozofii.

Wystąpienie Emily przypo-
mniało mi model różnorodno-
ści kulturowej opisany przez 

Holendra Fonsa Trompena-
arsa, a właściwie jeden z sied-
miu wymiarów tego modelu. 
Chodzi o wewnątrzsterowność 
i zewnątrzsterowność – wy-
miar, który opisuje postawę je-
dnostki wobec jej otoczenia.

Trompenaars nie był jedy-
nym, który przyglądał się re-
lacji człowieka z otaczającym 
światem. Także antropolo-
giczny duet Kluckhohn-Strodt-
beck określał kultury pod 
względem stosunku do oto-
czenia: od poddania się, po-
przez harmonię, do poczucia 
dominacji nad środowiskiem. 
Kultury fatalistyczne mają ten-
dencję do akceptowania nie-
przewidywalności przezna-
czenia. Natomiast kultury do-
minujące chętniej biorą los 
w swoje ręce.

Zobaczmy, jak to wygląda 
w Szwajcarii i w Wietnamie.

Wkrótce będę ustawiać 
tegoroczne cele 
dla zespołu w Szwajcarii 
– o czym pamiętać?

Szwajcaria, pomimo swo-
jej różnorodności językowo-
-kulturowej, jest krajem we-
wnątrzsterownym (dominu-
jącym otoczenie). Oznacza to, 
że Szwajcarzy wierzą w swoją 
moc kontrolowania rzeczy-
wistości. Dlatego też za na-
turalne mają stawianie im ce-
lów, które dla innych kultur 
mogą wydawać się nieosią-
galne.

Szwajcarski zespół łatwiej 
zrozumie, że w jego rękach jest 
kontrolowanie czynników, ma-

jących wpływ na wyznaczone 
cele. Należy jednak pamiętać, 
żeby cele te były utworzone 
w myśl zasady SMART.

Co robić:
(( Small-talk jest zbyteczny, 
przechodzimy do sedna.
(( Normalnie formalnie – spra-
wy osobiste i dowcipkowa-
nie pozostawiane są przed 
wejściem do pracy.
(( Liczą się punktualność i sta-
ranność – jak w szwajcar-
skim zegarku. Takie też po-
winny być cele: precyzyjne 
i terminowe.
(( Szwajcarzy słyną z praktycz-
ności (wynaleźli rzep, scy-
zoryk i folię aluminiową) – 
upewnij się, że cele są funk-
cjonalne i podpinają się pod 
strategię zespołu.

(( Po „wypuszczeniu” celów 
umów się na regularne spot-
kania z członkami zespo-
łu, by monitorować postęp 
i upewnić się, że cele pozo-
stają dla nich istotne.

Jak wygląda 
etykieta biznesu 
z Wietnamczykami? 
Będziemy szukać 
tamtejszego dostawcy.

Na kulturę Wietnamu znaczący 
wpływ wywarła filozofia Kon-
fucjusza. Przejawia się to w wy-
uczonym okazywaniu szacunku 
osobom starszym wiekiem i do-
świadczeniem oraz w koniecz-
ności „zachowania twarzy” 
(patrz Pełna Kulturka z kwiet-
nia zeszłego roku). Według Kon-
fucjusza powinno się z pokorą 
i wdzięcznością przyjmować 
to, co nam dane. Niemniej jed-
nak zachodni styl prowadze-
nia biznesu, stawiający na kon-
kurencyjność, adaptowany jest 
na wietnamskim rynku na coraz 
szerszą skalę i cieszy się popular-
nością wśród młodych firm.

Co robić:
(( Budowanie więzi wpisane 
jest w efektywność. Rzad-
ko kiedy przechodzi się do 

głównej sprawy na pierw-
szym spotkaniu.
(( Wietnamczycy i Wietnam-
ki niekiedy komunikują nie-
zgodę milczeniem – świa-
domie unikając konfliktu 
(utraty twarzy). Wyduszanie 
odpowiedzi odbierane bę-
dzie za akt desperacki.
(( Unikaj samochwalstwa – 
prędzej zyskasz przychyl-
ność, okazując szacunek do 
twoich partnerów.
(( Jeśli to możliwe, nawiąż po-
czątkowy kontakt przez re-
komendację – zapewni ci to 
start z pewniejszej pozycji.
(( Skontaktuj się z Wietnamską 
Izbą Przemysłowo-Handlo-
wą (VCCI) lub Polsko-Wiet-
namską Izbą Gospodarczą 
w celu uzyskania szczegóło-
wych informacji.

Zastanawiam się, jak my po-
strzegamy nas samych. Czy je-
steśmy kowalami swojego losu 
i wierzymy w możliwość ste-
rowania większością zdarzeń? 
A może jednak jesteśmy Kowal-
skimi, których los jest niezba-
daną, wytyczoną z góry ścieżką 
i nie ma co porywać się z mo-
tyką na słońce? Wyślijcie swoje 
spostrzeżenia do redakcji!

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Dominujący czy ustępliwy?
W tym wydaniu Pełnej Kulturki poobserwujemy Szwajcarię i Wietnam w świecie biznesu i zobaczymy, do jakiego stop-
nia przedstawiciele tych kultur współgrają z otoczeniem, lub w jakim stopniu są skłonni podporządkowywać je swoim 
bieżącym potrzebom.
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Portale społecznościowe 
stanowią dla rekruterów 
podstawową bazę informa-
cji o kandydatach do pracy. 
Mechanizm ten działa rów-
nież w drugą stronę – po-
tencjalni pracownicy infor-
macji i opinii o interesującej 
ich firmie szukają najpierw 
w social mediach. Wniosek 
stąd taki, że obie strony po-
winny w przemyślany spo-
sób kształtować swój wize-
runek w tych kanałach ko-
munikacji.

Jeszcze przed erą portali spo-
łecznościowych, a było to zale-
dwie dwanaście lat temu, działy 
HR miały znacznie mniej pracy 
związanej z pozyskiwaniem pra-
cowników. Większe firmy po 
prostu publikowały ogłosze-
nie w prasie i dodawały je do za-
kładki „kariera” znajdującej się 
na stronie internetowej. Z cza-
sem oferty pracy zaczęto pub-
likować również w serwisach 
dedykowanych ogłoszeniom 
o pracę. Potem do gry wkroczyły 
portale społecznościowe. Na 
początku były traktowane jako 
ciekawostka, a dopiero po pew-
nym czasie, wraz z ich popula-
ryzacją, odważniejsze firmy za-
częły wykorzystywać je do pub-
likowania ogłoszeń o pracę. Tyle 
retrospekcji, a jak jest dzisiaj?

Rekruter 
niczym agent wywiadu
Obecnie dzięki portalom spo-
łecznościowym rekruterzy mają 
możliwość zdobycia niemal 
wszystkich informacji na temat 
kandydata, którym są zaintere-
sowani.

Aby sprawdzić jego dokona-
nia zawodowe nie potrzebują 
już CV, bo wszystkie niezbędne 
informacje znajdą w serwisie 
LinkedIn. Poza tym bez trudu 
dowiedzą się, czym kandydat 
się interesuje, jakie ma poglądy 
w newralgicznych kwestiach, 
co robi wolnym czasie lub w ja-

kich wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych weźmie udział. Te 
i w wiele innych informacji 
można z łatwością zdobyć 
z Twittera, Facebooka 
czy Instagrama. Oczy-
wiście tylko wtedy, 
gdy potencjalny 
kandydat do ob-
jęcia wakatu 
jest obecny na 
tych porta-
lach. W Sta-
nach Zjedno-
czonych aż 92 
proc. rekru-
terów spraw-
dza prof ile 
kandydatów 
we wspomnia-
nych mediach, 
a w Polsce za-
pewne niewiele 
mniej. Właśnie dla-
tego z punktu widze-
nia osoby poszukującej 
pracy tak ważne jest zbu-
dowanie spójnego i intere-
sującego wizerunku w porta-
lach społecznościowych.

W przypadku profilu na Lin-
kedIn podstawą jest uzupeł-
nienie informacji związanych 
z doświadczeniem zawodowym 
i zamieszczenie „biznesowego” 
zdjęcia. Warto podać możliwie 
jak najbardziej szczegółowe 
dane oraz postarać się o reko-
mendacje wpisanych umiejęt-
ności przez „linkedinowych zna-
jomych” lub o pozytywną opinię 
byłych przełożonych. To stwo-
rzy rzetelny i wiarygodny wize-
runek pracowniczy.

Do uporządkowania pozo-
staną również profile towarzy-
skie na takich portalach jak Fa-
cebook czy Instagram. Przede 
wszystkim należy pamiętać 
o podstawowej zasadzie, że 
w Internecie nic nie ginie.

Jeżeli zależy nam, aby 
w perspektywie kilku najbliż-
szych lat po studiach osiągnąć 

stanowisko menadżerskie śred-
niego szczebla, to lepiej dużo 
wcześniej przemyśleć, jakie in-
formacje na swój temat bę-
dziemy publikować w social 
mediach. Jeśli imprezujemy 
co weekend to fajnie. Jak mó-
wią starzy ludzie: młodość musi 
się wyszaleć. Tylko po co infor-
mować o tym cały świat? Je-

żeli kandydat będzie publiko-
wał co tydzień niewybredne re-

lacje z imprez, to można być 
pewnym, że wielu praco-

dawców będzie miało 
wątpliwości związane 

z ewentualnym za-
trudnieniem takiej 

osoby. Nawet je-
żeli ktoś taki bę-
dzie miał so-
lidne wykształ-
cenie i bogate 
doświadcze-
nie, może bu-
dzić zastrze-
żenia natury 
moralnej.

Wszyscy 
wiedzą, 

czy firma 
jest dobrym 

pracodawcą

Podobną strategię po-
winien również przy-

jąć pracodawca. Świadome 
budowanie atrakcyjnego wi-

zerunku powinno być priory-
tetem działu HR dużej firmy. 
Co ważne, działania te nie po-
winny ograniczać się jedynie 
do strony internetowej firmy. 
Chociaż sekcja „Dlaczego warto 
u nas pracować” jest podstawą, 
to kandydat zajrzy do niej na sa-
mym końcu poszukiwań. Pierw-
sze co zrobi, to w okno wyszuki-
warki internetowej wpisze na-
zwę firmy oraz zwrot „Gowork”, 
czyli nazwę serwisu, na którym 
byli i obecni pracownicy wymie-
niają się opiniami na temat da-

nego pracodawcy. Bardzo czę-
sto sądy publikowane w tym 
serwisie są mocno przejaskra-
wione, ale z pewnością dają one 
ogólny pogląd na temat atmos-
fery panującej w firmie.

Co więcej, nawet jeżeli opi-
nie w takim lub podobnych ser-
wisach stawiają firmę w nieko-
rzystnym świetle, to pracownik 
działu HR lub marketingu po-
winien założyć imienne konto 
i starać się reagować na wszyst-
kie negatywne komentarze. 
W szczególności jeżeli będą 
oszczerstwami bez pokrycia. 
Będzie to jasny znak dla kandy-
data, że firma radzi sobie z kry-
tyką.

Kolejnym krokiem w budo-
waniu wizerunku pracodawcy 
są profile w mediach społecz-
nościowych. Większość orga-
nizacji ogranicza się do publi-
kowania swoich komunikatów 
w formie postów, które w do-
datku bardzo często stanowią 
po prostu ogłoszenia o pracę. 
Tymczasem warto wyjść z za-
łożenia, że taki post jest już po-
czątkowym etapem rekruta-
cji. Dlatego powinien w szeroki 
sposób prezentować firmę.

Kandydatów na tak wczes-
nym etapie niekoniecznie będą 
interesowały firmowe bene-
fity (szczególnie jeżeli nie od-
biegają od powszechnie obo-
wiązujących standardów), ale 
życie wewnętrzne organizacji. 
Materiały powinny być przygo-
towywane w taki sam sposób, 
jak te dla działu marketingu, 
czyli ukierunkowane na pozy-
skanie klienta. Z tym, że w tym 
przypadku będzie nim nowy 
pracownik.

Warto po prostu wyjść z za-
łożenia, że portale społecznoś-
ciowe to nie słup ogłoszeniowy, 
tylko miejsce wymiany opinii. 
Takie podejście będzie z pew-
nością wzbudzało zaintereso-
wanie potencjalnych pracow-
ników.

Piotr Krupa

Social recruiting,
czyli social media w służbie rekrutacji

rys. fullvector / Freepik
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Coraz cieplej, 
coraz niebezpieczniej
Niestety, wszystko, co dobre 
szybko się kończy. Zima, po kilku 
nieskutecznych próbach kontr-
ataku, ostatecznie skapitulo-
wała. Niestety, wystarczyło za-
ledwie kilka ciepłych dni, żeby 
słupki w statystykach wypad-
ków żwawo zaczęły piąć się 
w górę. A to jest dopiero począ-
tek.

Z każdym dniem będzie 
coraz cieplej, a szczyt smut-
nego komunikacyjnego ran-
kingu jak zwykle wypadnie 
gdzieś w środku lata. Bo właś-
nie w środku lata dochodzi do 
najtragiczniejszych wypadków, 
zazwyczaj na prostym odcinku 
drogi, przy dobrej widoczno-
ści i świetnej pogodzie. To właś-
nie w środku lata za kierownicą 
czujemy się najpewniej i najbez-
pieczniej. Dobra przyczepność 
i słońce na bezchmurnym niebie 
dodają odwagi, usypiają czuj-
ność i – niestety – sprawiają, że 
często przeceniamy swoje moż-
liwości. Wtedy do tragedii jest 
już bardzo blisko. Później… nie 
ma już co zbierać.

Trudny 
kierowcy los
Od dnia, w którym pierwszy sa-
mochód wyjechał na drogi, 
pomiędzy kierowcami samo-
chodów, motocyklistami, ro-
werzystami i pieszymi trwa nie-
ustanna walka o każdy metr 
kwadratowy przestrzeni. Każdy 

ma swoje racje i święte prawo, 
żeby móc w tej przestrzeni czuć 
się bezpiecznie. I należy to usza-
nować, a z tym niestety bywa 
różnie. Wtedy dochodzi do tra-
gedii albo przynajmniej nie-
przyjemnych sytuacji.

Kierowcy samochodów mają 
najgorzej. Zazwyczaj to na nich 
spoczywa największa odpowie-
dzialność za drogowe zdarzenie, 
a każda inna grupa użytkowni-
ków drogi z czysto fizycznych 
powodów stoi na straconej po-
zycji – szczególnie piesi, a więc 
niechronieni uczestnicy ruchu.

Niedawno doszło do głoś-
nego wypadku, w którym nie-
chroniony, ale za to pijany 
uczestnik ruchu drogowego, 
na czerwonym świetle dosłow-
nie wszedł pod koła nadjeżdża-
jącego samochodu. Wina pie-
szego? Nic z tych rzeczy. Cho-
ciaż kierowca praktycznie nie 
miał szans na reakcję, to sąd 
właśnie jego obciążył winą za 
wypadek. W czasach, gdy zapa-
trzeni w ekrany smartfonów lu-
dzie dosłownie sami wpadają 
pod koła samochodów, taka de-
cyzja sądu jest co najmniej za-
skakująca i bardzo niepokojąca.

Rowerzysta 
– gatunek niebezpieczny
Są niestety i tacy, którzy bardzo 
skutecznie przyprawiają gębę 
całej grupie użytkowników. Tu-
taj prym od lat bezapelacyjnie 
wiodą rowerzyści. Głośno krzy-
czą o tym, że ich prawa są igno-

rowane, że wciąż nie mają odpo-
wiedniej infrastruktury, ale sami 
przepisy mają w głębokim po-
ważaniu.

Nikt inny z takim uwielbie-
niem nie przejeżdża na czerwo-
nym świetle, próżno również 
szukać kogoś, kto tak często 
przejeżdża po przejściach dla 
pieszych albo dziarsko pedałuje 
prawym pasem, kiedy tuż obok 
prowadzi gładka jak stół i pach-
nąca nowością ścieżka rowe-
rowa. W dodatku w przypadku 
kolizji zdarza się, że rowerzyści 
pozostają bezkarni. Po prostu 

odjeżdżają z miejsca zdarzenia 
i sprawa jest zamknięta.

Zdecydowana większość 
rowerzystów to ludzie odpo-
wiedzialni, ale na stu zawsze 
znajdzie się kilku, którzy na 
wszystkich wokół sprowadzają 
kłopoty.

Szybko 
i bez wyobraźni
I oczywiście motocykliści, któ-
rych z każdym dniem na ulicach 
słychać coraz częściej. Wiosna 
to dla nich szczególnie niebez-
pieczny okres, ale często zdają 
się tym w ogóle nie przejmować.

Kierowcy samochodów mu-
szą na nowo przyzwyczaić się, 
że w lusterku może pojawić się 
coś bardzo szybkiego i słabo wi-
docznego. Na razie jeżdżą tak, 
jak przez ostanie miesiące, czyli 
często nie patrząc w lusterka.

Motocykliści, tak jak każda 
inna grupa użytkowników, 
również mają swoje za uszami. 
Jazda na jednym kole, prędkości 
w terenie zabudowanym bliż-
sze tym autostradowym i czę-
sto wyjątkowo niebezpieczne 
lawirowanie między stojącymi 
w korku samochodami. Przez 
najbliższych kilka miesięcy bę-
dzie to miejska codzienność.

A skutery? Owszem, jeżdżą 
trochę wolniej, ale bardzo czę-
sto ich użytkownicy mają jesz-
cze mniej wyobraźni. Letnie, 
zwiewne sukienki i japonki to ra-
czej nie jest bezpieczny strój.

Dbasz o innych, 
zadbaj o siebie

Człowiek to zazwyczaj najsłab-
sze ogniwo w delikatnym dro-
gowym ekosystemie. Jest tylko 
człowiekiem, więc popełnia 
błędy. Chociaż często dochodzi 
też do niebezpiecznych sytua-
cji, bo zawodzi technika. Z po-
zoru drobne awarie mogą być 
przyczyną tragedii.

Zużyty amortyzator podczas 
spokojnej jazdy nie daje o sobie 
w żaden sposób znać, ale pod-
czas awaryjnego zatrzymania 
na nierównej nawierzchni może 
wydłużyć drogę hamowania 
o kilka lub kilkanaście metrów. 
Opony? Rzecz oczywista, ale pa-
trząc na koła stojących w korku 
samochodów można dojść do 
wniosku, że nikt o nich nie pa-
mięta. Stare, zużyte i sparciałe 
gumy to najprostsza recepta na 
drogową tragedię.

Przyszła wiosna. To zawsze 
odpowiedni moment na solidne 
sprawdzenie samochodu, bo po 
zimie na pewno znajdzie się coś 
do zrobienia. Opony, hamulce 
i zawieszenie to absolutne mini-

mum do skontrolowania. Dobra 
pogoda sprzyja weekendowym 
wyjazdom, których będzie coraz 
więcej. Za chwilę majówka i ani 
się obejrzysz, zaczniesz pakować 
się na wakacyjny wyjazd. Warto, 
żeby samochód był sprawny.

Nie znasz dnia 
ani godziny
Jeździsz rozsądnie, ostrożnie 
i przepisowo? Chwała ci za to, 
ale mimo to nadal nie masz ab-
solutnie żadnej gwarancji, że nic 
ci się nie stanie.

Na drodze zwyczajnie nikt 
nie jest bezpieczny i to nie 
zmieni się przez najbliższe kil-
kadziesiąt lat. Żeby być sprawcą 
wypadku, trzeba się trochę na-
pracować. Niestety, ofiarą może 
być każdy.

Recepta? Ograniczać ry-
zyko do minimum. Uważać, 
myśleć za innych i skupić się na 
tym, co dzieje się wokoło. Zimą 
znowu wszystko się uspo-
koi, ale do tego jeszcze jakieś 
osiem miesięcy.

Kacper Wyrwas

www.kacperwaucie.com

REKLAMA

MOTOSEKCJA

I znowu się zaczyna
Zima to dla kierowców samochodów wbrew pozorom bardzo przyjemna pora roku. Fakt, często bywa zimno, ślisko i po-
nuro a ciemno robi się dosłownie chwilę po południu, ale… Zimą zazwyczaj jeździmy dużo ostrożniej, zdecydowanie 
wolniej, po prostu rozsądniej, a niedzielni spacerowicze, biegające za piłką dzieciaki, rowerzyści i motocykliści jeszcze 
smacznie śpią.

Na drodze 
zwyczajnie nikt nie 
jest bezpieczny 
i to nie zmieni się 
przez najbliższe 
kilkadziesiąt lat.

Aby być 
sprawcą wypadku, 
trzeba się trochę 

napracować. 
Niestety, ofiarą 

może być każdy.
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Zanim zaczniesz 
prowadzić swoją 
firmę, pamiętaj o kilku 
elementarnych pyta-
niach, na które po-
winieneś znać odpo-
wiedź i działaniach, 
które powinieneś wy-
konać.

Wiele osób, zatrudnionych na 
umowę o pracę, chcąc zmie-
nić swoje zawodowe życie, de-
cyduje się na otwarcie własnej 
firmy. Nie zawsze jednak jest to 
takie proste. Często zapomi-
namy o czymś lub – ze zwykłej 
niewiedzy – nie dopełniamy 
pewnych procedur. A prze-
cież dobrze przeprowadzone 
pierwsze działania pomagają 
nie tylko nie wywrócić raczku-
jącej działalności, ale również 
określić optymalny cel jej roz-
woju.

Dlatego najpierw warto so-
bie odpowiedzieć na kilka py-
tań, aby nie popełnić błędów 
już na starcie (patrz ramka).

Lista, jak widzicie, jest 
długa, a i tak niepełna. Mogła-
bym wymienić jeszcze sporo 
zagadnień, o których jesz-
cze niedawno ja oraz moi zna-
jomi, którzy chcieli budować 

biznesy w oparciu o swoje pre-
dyspozycje, mieliśmy prawo 
nie wiedzieć lub o nich nie pa-
miętać.

Dlaczego więc czasem 
przedsiębiorcy wstają 
od biurka i z dnia na dzień 
decydują się wyruszyć 
tą wymagającą drogą?

Otóż doskonale wiem, że 
praca na etacie dla osób, które 
działają z pasji, nie zawsze jest 
dobrym rozwiązaniem. Ale 
jednocześnie ich predyspo-
zycje do zarabiania pieniędzy 
często leżą daleko poza ob-
szarem rachunkowości, a po-
datki i ZUS przyprawiają ich 
o gęsią skórkę. Do tego do-
chodzą liczne przepisy zwią-
zane z prowadzeniem działal-
ności, które zmieniają się w za-
straszającym tempie.

Wiele spraw możemy obec-
nie zaplanować i załatwić zdal-
nie, zarówno w CEiDG, jak 
i w KRS. Jednak wnioski nie 
zawsze są intuicyjne, dlatego 
często warto sięgnąć po in-
terpretację danego zagadnie-
nia (np. co jest kosztem firmy 
w rozumieniu podatkowym, co 
możemy sobie odliczyć i w ja-
kiej wysokości).

Dlaczego więc, będąc nie-
jednokrotnie pasjonatami 
w zupełnie innych dziedzi-
nach, decydujemy się prze-
chodzić przez ten żmudny 
proces sami? Przed urzędni-
kami rzadko kiedy możemy 
wytłumaczyć błędy niewie-
dzą lub niedopatrzeniem, 
szczególnie w tak ważnej 
kwestii, jaką jest zakładanie 
firmy.

Od czego więc zacząć 
tworzenie własnej firmy, 
aby móc ją później 
bezpiecznie prowadzić?

Moim zdaniem ważna jest 
konsultacja z doświadczonym 
biurem rachunkowym, które 
pomoże podczas pojedyn-
czej wizyty przygotować nie-
zbędne dokumenty i wypeł-
nić wszelkie wymagane druki. 
Wsparcie księgowego jest 
szczególnie istotne wtedy, 
gdy są to pierwsze tego typu 
doświadc zenia pr zedsię -
biorcy, a jego wiedza nie jest 
jeszcze ustrukturyzowana.

To z pewnością będzie do-
bry pierwszy krok.

Magdalena Hała

www.taas.pl

Ważne pytania na start:

1. Czy mam nazwę firmy?

2. Gdzie chcę mieć siedzibę (należy pamiętać, że w wy-
najmowanych mieszkaniach często obowiązuje klau-
zula o tym, że nie można w lokalu prowadzić działalno-
ści ze względu na podatek od nieruchomości)?

3. Czy będę prowadzić firmę sam, czy założę spółkę?

4. Jeśli chciałbym wejść z kimś w spółkę, to w jaką?

5. Czy i jaki majątek mogę wnieść do firmy (telefon, przez 
który kontaktuję się z klientami, komputer, Internet, sa-
mochód i wiele innych)?

6. Jak chcę się rozliczać z Urzędem Skarbowym (mie-
sięcznie / kwartalnie)?

7. Wybór jakiej formy opodatkowania będzie najkorzyst-
niejszy dla mojej działalności?

8. Czy i kiedy warto, abym był VAT-owcem?

9. Kiedy dokładnie otworzyć firmę, aby nie stracić?

10. Czy chcę skorzystać z najniższej składki ZUS i czym mam 
do tego prawo?

11. Jakie dodatkowe składki chcę opłacać na początku?

12. Czego potrzebuję w pierwszym kwartale i gdzie mogę 
starać się o środki na to?

13. Jakie kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) bę-
dzie miała moja firma?

14. Do jakich klientów i jaką formą komunikacji chcę do-
trzeć?

15. Czy mam mentora w swoim biznesie? Na kim chcę się 
wzorować?

16. Jakich kompetencji brakuje mi, aby spokojnie móc 
pracować nad moim projektem?
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wydawca 
redaktor naczelna

Sisi Lohman
wydanie on -line:

www.glosmordoru.pl

wydawca: Auto Fix 
Bartosz Las -Opolski

Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

redakcja językowa i łamanie
Tomasz Turek

skład graficzny 
Igor Kałuża

Informacje z gazety „Głos Mordoru”
są analizowane przez

Press -Service Monitoring Mediów

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

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

napisz  do nas :  redakcja@glosmordoru.pl

Szczegóły oraz więcej wydarzeń 
znajdziesz na waw4free.pl

33. Warszawskie 
Spotkania Muzyczne

11-17 maja, 
kilka lokalizacji

Festiwal prezentujący dzieła 
muzyki dawnej i najnowsze 

dzieła kompozytorów 
współczesnych

23. Piknik 
Naukowy 

– My i Maszyny
11 maja, PGE Narodowy

Piknik Naukowy Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Ko-

pernik tym razem po-
święcony maszy-

nom

Koncert z cyklu 
FINA na ucho: 

Piotr Kurek
11 kwietnia, godz. 20, 

FINA, Wałbrzyska 3/5
Koncert jednego z najciekaw-

szych twórców muzyki 
elektronicznej

XIII Warszawskie 
Dni Rodzinne

12-14 kwietnia, 
cała Warszawa :)

Zajęcia, warsztaty i spotkania dla 
całych rodzin, zwieńczone 

Warszawskim Piknikiem 
Rodzinnym

Ventura: Polska, 
czyli pozory mylą

10 kwietnia, godz. 19, 
Local na Mokotowie, 

Sandomierska 13
Spotkanie podróżnicze, po-

święcone naszemu (nie)
znanemu krajowi

WARSZAWA ZA FREE

Wybrane – nadchodzące – darmoWe

Więcej wydarzeń i bilety
w mobilnej aplikacji Going.

oraz na Goingapp.pl

GOING. POLECA KULTURALNIE

HVOB, wtorek 23 kwietnia, 
Progresja [Fort Wola 22]
Bardzo popularny w Polsce duet 
Anny Müller i Paula Wallnera po-
wraca do nas z nowym materia-
łem. Do swojej deep house’owej 
formuły dorzucili w ostatnim 
czasie sporo akcentów techno, 
co zaowocowało wyraźnym 
odświeżeniem i dynamizacją 
brzmienia. „ROCCO” zapowia-
dane jest jako „13 oddzielnych, 
ale połączonych narracyjnie 
utworów dotyczących pożeg-
nań i nowych początków”.

Enea Spring Break, 
25-27 kwietnia [Poznań]
Najważniejsze w ydarzenie 
showcase’owe w Polsce po-
wraca z kolejną edycją. Siła 
Spring Break tkwi w jego sze-
rokim targetowaniu: chcesz 

wpaść posłuchać sprawdzo-
nych w bojach polskich nazwisk 
jak Sokół, Daria Zawiałow, Mela 
Koteluk czy Voo Voo? Bez prob-
lemu. Interesują cię wschodzące 
gwiazdy, znane na razie garstce 
ludzi, a potencjalnie kształtu-
jące scenę w najbliższych latach? 
Wpadaj bez zastanowienia.

Bachantki, 26-28 kwietnia, 
Teatr Powszechny 
[Zamoyskiego 20]

Maja Kleczewska lubi prowoko-
wać i stąpać po grząskim grun-
cie aktualnych społecznie te-
matów, lubi to także Teatr Po-
wszechny, więc ten mariaż nie 
mógł się nie udać. Reżyserka do-
strzegła w jednej z najmrocz-
niejszych eurypidejskich tra-
gedii furtkę do zadania pytań 

o sytuację współczesnych ko-
biet – tekst liczący prawie 2500 
lat okazał się u podstaw bardzo 
aktualny z perspektywy roku 
2019. Do tego świetna obsada, 
scenografia Jonasa Staala – nie 
pozostaje nic innego, jak wziąć 
udział w dionizyjskich rytuałach.

Bedoes, sobota 27 kwietnia, 
Niebo [Nowy Świat 21]
Jedna z największych hip-ho-
powych tras sezonu zbliża się 
do finiszu. Wśród ostatnich jej 
akcentów widnieje wizyta na 
Torwarze, co jest wystarczają-
cym dowodem aktualnego sta-
tusu Bedoesa. Wciąż młody ra-
per wskoczył do pierwszej ligi za 
sprawą zeszłorocznego albumu 
„Kwiat polskiej młodzieży”, przy-
gotowanego w kreatywnym du-
ecie z Kubim Producentem.

Jaga Jazzist, 
niedziela 28 kwietnia, 
Niebo [Nowy Świat 21]

Jazzowa publika nie ma u nas 
większych powodów do narze-
kania, ale ostatnio dotyczy to 
także uwspółcześnionej, flirtu-
jącej z elektroniką odnogi tej 
muzyki. Jaga Jazzist na prze-
strzeni lat wykreowali swój cha-
rakterystyczny styl, łączący nu-
-jazz z wyraźnymi wpływami 
progresywnego rocka i post-

-rocka. Ta rozpisana na niemal 
dziesięciu muzyków formuła 
jest skrojona pod występy live, 
trzeba to zobaczyć.

Blank Banshee, 
poniedziałek 6 maja, 
Niebo [Nowy Świat 21]

Vaporwave miał kilku ojców, ale 
wśród nich trudno nie wymienić 
Blank Banshee. Zamaskowany 
Kanadyjczyk zaszczepił modę 
na ten gatunek o krótkim cyklu 

życia nie tylko dźwiękami, ale 
i całą towarzyszącą jej oprawą 
wizualną. Charakterystyczna 
okładka debiutanckiego „Blank 
Banshee 0” to już ikona muzyki 
ery internetu. Jeśli chcecie za-
pewnić sobie sentymentalną 
podróż do chaotycznych poszu-
kiwań początku dekady, to wpa-
dajcie posłuchać produkcji Patri-
cka Driscolla.
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