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Jeśli zamiast szalonego bzu Saskiej Kępy
wciąż czujesz jedynie dedlajny i chcesz iść na pochód
to znak, że musisz wyluzować!

W numerze:

 Daria Zawiałow umie
być swoim własnym JA
 Festiwalowanie
m
wiosną i wczesnym late

 Jakim alternatywnym
pojazdem do biura?
 Bądź szczęśli
wa
przez jedną chw
ilę
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ALTERNATYWNYM
pojazdem do biura
Wiosna to najlepszy czas, by porzucić samochody. Na ulicach Warszawy widać coraz więcej elektrycznych pojazdów jedno – dwu – i wielokołowych. Co wybrać, aby jadąc do pracy,
połączyć przyjemne z pożytecznym – ekologię z oszczędnością i ruchem na świeżym powietrzu? Co się bardziej opłaca – wynajem na minuty czy zakup odpowiedniego sprzętu,
który będzie nam służył przez lata?
Rynek pojazdów elektrycznych
od dwóch lat rozwija się w Polsce
bardzo dynamicznie. Jesteśmy
nie tylko coraz bardziej świadomi potrzeby dbania o środowisko, ale też chłonni nowinek
technologicznych, które możemy wykorzystać w codziennym życiu. I tak oto już nikogo
w dużych miastach nie dziwi widok typowego pracownika korporacji w garniturze jadącego
na elektrycznej deskorolce czy
hulajnodze. Przyjrzyjmy się zaletom i wadom wybranych typów pojazdów.

Elektryczne deskorolki
– szybko i bezpiecznie
Wybór tych dwukołowców nie
jest jeszcze w Polsce szeroki, ale

REKLAMA

są to pojazdy warte uwagi zarówno ze względu na możliwość
szybkiego przemieszczania się
po mieście, jak i na wygodę –
taką deskorolkę można złożyć
i schować do torby.
Warto się przyjrzeć pojazdom elektrycznym renomowanej marki Kawasaki. W ubiegłym
roku popularnym modelem był
Kawasaki Balance Scooter o średnicy kół 6,5cala. (tzw. hooverboard). Prędkość osiągana przez tę
deskorolkę wynosi 15 km/h przy
maksymalnym obciążeniu do
100 kg, co – biorąc pod uwagę
wszechobecne w Mordorze i wokół biurowców korki – pozwoli
nam w ten sposób dotrzeć płynnie do pracy, niekiedy dużo szybciej niż samochodem.

Ceny tych sprzętów zaczynają się od 999 zł. Łączna moc
silników to 500 W (2 x 250 W). Nowoczesne żyroskopy, czujniki
oraz procesor o dużej mocy obliczeniowej, zapewniają stabilizację elektrycznych deskorolek,
sprawiając, że sterowanie nimi
jest wyjątkowo proste i przyjemne.
Dodatkową zaletą są podświetlane światła przednie, co
może okazać się przydatne podczas wieczornych powrotów do
domu.
Jeśli chodzi o zasięg – na jednym ładowaniu (które trwa ok.
3 godz.) przejedziemy ok. 20
km. A ładowanie możliwe jest
zarówno w warunkach domowych, jak i w biurowym garażu.

Biorąc pod uwagę warunki
miejskie zaletą tych deskorolek są gumowe, antypośligowe
koła, które zapewniają bezpieczeństwo podczas jazdy. Warto
zachować jednak zdrowy rozsądek i uważać na innych uczestników ruchu, zarówno pieszego,
jak i rowerowego.
Alternatywą dla tej deskorolki może być jeździk tej samej marki – tzw. streetboard,
np. model KX-ST10.1, który pokona trasę do biura bez korków z prędkością do 20 km/h.
Tu na uwagę zasługuje kierownica z regulowanym stojanem,
wzbogacona o antypoślizgową
powłokę, która jeszcze bardziej
poprawia komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Hulajnogi elektryczne
W ubiegłym roku na ulicach stolicy pojawiły się elektryczne hulajnogi Lime (firma wspierana
przez Google i Ubera), które
można wypożyczyć na minuty
(alternatywa dla carsharingu).
Jak to działa? Trzeba zainstalować aplikację i doładować
w niej konto albo podpiąć do
niej kartę płatniczą. Potem wystarczy telefonem zeskanować
kod QR i można jechać.
Koszt? Za samo uruchomienie pojazdu trzeba zapłacić 3 zł,
a za każdą minutę jazdy – 50 groszy. Kontrowersje budzi jednak
sposób pozostawiania hulajnóg na ulicach – kiedy skończy
nam się czas, na jaki ją doładowaliśmy, pojazd po prostu się zatrzymuje. Wiele osób porzuca je
w miejscach, które zagrażają pieszym, zwłaszcza niewidomym.
Hulajnogi elektryczne Lime teoretycznie mogą osiągnąć większą prędkość niż elektryczne deskorolki, czyli nie powinny poruszać się po chodnikach.
W połowie marca na stołecznych ulicach zadebiutowały Hive – elektryczne hulajnogi należące do myTaxi. Firma
udostępniła już 400 pojazdów.
To kolejna oferta ekologicznego
transportu dla pracowników
biur w naszym miejskim ekosystemie. Jak przekonuje operator,
na odcinku jednego-dwóch kilometrów mogą być szybsze od
samochodów, a ich odpowiedzialne użytkowanie pozwala
nie tylko zaoszczędzić czas, ale
także dbać o środowisko.
Aby skorzystać z Hive trzeba
zainstalować aplikację i odnaleźć
na mapie dostępne hulajnogi.
Pojazd odblokowuje się po zeskanowaniu podanego kodu QR.
Opłata startowa jest niższa niż
w przypadku Lime i wynosi 2,5 zł.
Także za minutę jazdy zapłacimy
nieco mniej niż u konkurenta – 45
groszy. Flota Hive będzie się składać z modelu Segway ES4, który
może rozwinąć prędkość maksymalnie do 25 km/h, czyli najwyższą dopuszczalną na chod-

nikach. Co ciekawe w ciągu dnia
na ulicach miasta będzie można
spotkać specjalny patrol „hive
Bees”, który będzie usuwał hulajnogi pozostawione w niewłaściwy sposób lub w niedozwolonych miejscach.

Wynajem jest tańszy
niż zakup sprzętu?
Eksperci od mobilnego transportu twierdzą, że nie do końca.
Choć istnieje swoboda wyboru, to w dłuższej perspektywie – jeśli chcemy poruszać się
elekrycznymi pojazdami cały
sezon, a także w cieplejszych
dniach poza nim – jest to wersja
droższa niż zakup np. elektrycznej deskorolki czy streetboarda.
Zdaniem Mariusza Kurka, prezesa firmy 4CV, dystrybutora pojazdów elektrycznych Kawasaki
w Polsce, koszt wynajmu hulajnogi na minuty jest w Warszawie
porównywalny do kosztu przejazdu Uberem. Nie można więc
powiedzieć, że jest tanio. Jego
zdaniem każdy, kto zamierza regularnie korzystać z tego środka
transportu, powinien zaopatrzyć się we własne urządzenie.

A może skuter
lub elektryczny rower?
Wynająć – lub kupić – możemy
też większe pojazdy elektryczne.
Na ulicach Warszawy pojawiły
się skutery na minuty, np. firmy
Jeden Ślad, której oferta bardzo
przypomina wynajem aut czy
też rowerów (w ofercie Veturilo
także pojawiły się ich elektryczne
wersje). Zaletą skuterów jest bez
wątpienia prędkość i sposób poruszania się w korkach oraz możliwość jazdy w dwie osoby, co
oznacza podział kosztów. Ograniczeniem – konieczność posiadania prawa jazdy dla osób urodzonych po 1995 roku i umiejętność poruszania się po jezdniach.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo –
zdania są podzielone.
Koszt? Firma Jeden Ślad podaje na stronie internetowej, że
w przypadku abonamentu codziennego (do pracy i z pracy),

który obejmuje 20 minut jazdy
dziennie, miesięczny koszt wyniesie 89 zł (za każdą dodatkową
minutę płaci się 49 groszy).
W przypadku abonamentu miejskiego („od czasu do czasu”)
i 100 minut w pakiecie, wynajem
skutera ma kosztować nas 59 zł
miesięcznie. Okazjonalny koszt
wynajmu to 69 groszy za minutę, czyli nieco więcej niż hulajnogi czy roweru. Wada? Niewielka liczba stref darmowego
parkowania – w przypadku Mordoru znajduje się ona przy budynku EMPARK Mokotów.
A może jednak bardziej
opłaca się kupić własny skuter, który nie wymaga ładowania i opłat abonamentowych?
Jeśli chcemy coś szybszego, naszego i pewniejszego (pod ręką
i możemy wozić nim dzieci do
szkół), warto pomyśleć o skuterach, które nawet jeśli nie są
elektryczne, to pod kątem ekologii są wciąż lepszym rozwiązaniem niż auta spalinowe czy też
popularne „ubery” i taksówki.
Na rynku wyróżnić można legendarne i stylowe skutery włoskiej firmy Malaguti. W Polsce jest
już pięć modeli 125 (RST, Dune,
Montepro, XSM i XTM), napędzanych czterosuwowym silnikiem Aprilia, który w pełni wykorzystuje ustawowy limit mocy 11
kW/15 KM w tej klasie. Oczywiście
jest to oferta dla osób z prawem
jazdy kategorii B. Co ważne, już
niebawem część modeli tej firmy
będzie napędzana elektrycznie,
co uczyni z nich poważną konkurencję nie tylko dla wynajmowanych jednośladów, ale i dla elektrycznych hulajnóg.
Na koniec jedna uwaga: niezależnie od tego, który z wymienionych środków transportu
wybierzesz, pamiętaj, że kask
i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu to podstawy Twojego szczęśliwego dotarcia
do biura, na spotkanie czy do
domu. Kalkuluj nie tylko koszty,
ale też wygodę i zdrowie.

Karolina Krzeska
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DARIA ZAWIAŁOW

Być

swoim własnym

Ja

Czasami – pomimo pewności, jaką ścieżką chcemy podążać – los rzuca nam kłody pod nogi. Przestajemy realizować marzenia i życie zaczyna
biec w zupełnie innym kierunku. U niej tak nie było. Cechy Zosi Samosi oraz swego rodzaju brawura i odwaga, pozwoliły jej pokonywać te przeszkody. Dzięki temu dziś Daria Zawiałow twierdzi: – Wiem, kim jestem.
Katarzyna Miłkowska: W wielu
wywiadach mówi Pani, że muzyka od zawsze była tą drogą,
którą chciała Pani podążać. Czy
rzeczywiście tak było, czy może
jednak pojawiały się momenty,
w których coś innego wysuwało
się na pierwszy plan?
Daria Zawiałow: Tak, to właśnie muzyka towarzyszyła mi od
dziecka i faktycznie od zawsze
szła ze mną ramię w ramię. Nigdy nie było nic innego, co mogłoby z nią konkurować. Nigdy
nie miałam też planu B. Myślę,
że byłam za młoda, by w ogóle
tworzyć sobie taki plan w głowie. Po prostu podążałam za
tym, co chcę naprawdę robić
i zupełnie nie rozważałam niczego innego. Gdyby jednak
„A kysz!” przeszło bez echa,
gdyby „Malinowy chruśniak” nie
był doceniony, wtedy na pewno
musiałabym pomyśleć o jakiejś
alternatywie. Nie zdążyłam jednak tego zrobić i absolutnie nie
żałuję.
A czy to, w jakim jest Pani teraz punkcie kariery, to spełnienie marzeń czy bliższa
jest Pani jednak perspektywa
swego rodzaju „realizacji planów”?
Wydając pierwszy album, byłam wręcz pogodzona z tym,
że na pewno przejdzie on bez
echa. Zarówno ja, jak i Michał
Kush – mój producent i przyjaciel, z którym wspólnie przeszliśmy długą drogę do wydania „A kysz!” – wiedzieliśmy, że prawdopodobnie
będziemy musieli poradzić
sobie z kolejnym niepowodzeniem. W związku z tym
wszystko, co się teraz dzieje,
jest na pewno dla mnie ogromnym spełnieniem marzeń. Marzeń, które – szczerze mówiąc
– są zupełnie z kosmosu. Nie
chcę jednak odlecieć na orbitę i jestem raczej taką osobą,
która stara się twardo stąpać
po ziemi. Bardzo doceniam
wszystko, co mam, ale staram
się zachować zdrowy dystans,
nie zachłysnąć się za bardzo.

To ciekawe, co mówi Pani
o braku wiary w sukces, bo
chyba trzeba mieć w sobie trochę – to już nawet nie jest pewność siebie – jakiegoś braku
pokory i przekonania, że to,
co się robi, jest dobre. Słyszę
z Pani ust coś zupełnie innego.
Myślę, że na pewno trzeba mieć
wiarę w swoje możliwości i wiarę
we własne Ja. Jeśli zaś chodzi
o brak niepokorność, to jako nastolatka byłam bardzo brawurowa. I chociaż dziś już taka nie
jestem, to tak naprawdę właśnie tej nastolatce zawdzięczam
to, co się teraz dzieje. Ona, pomimo tych wszystkich upadków i porażek, pomimo tego, że
już nawet w ostateczności postanowiła trochę w siebie zwątpić, cały czas walczyła i nie poddawała się. Gdybym teraz zaczynała swoją drogę i miała tyle
kłód pod nogami, to wątpię, czy
dałabym radę.
Z upływem czasu stałam się
kobietą i nie mam w sobie już
tej brawury. Stałam się osobą,
która wie czego chce i dąży do
tego. Cały czas wszystko analizuję, planuję i kontroluję. Chyba
jestem pracoholiczką (śmiech).
Natomiast nie mam już w sobie tej dziecięcej charyzmy. Mając 19 lat, z całą pewnością jeszcze ją w sobie miałam. Miałam
też tyle siły, żeby stworzyć album „A kysz!” i spróbować wyjść
z nim na światło dzienne. Gdybym jednak zadebiutowała i nic
by za tym nie poszło, to ciężko
jest mi powiedzieć, czy dalej
walczyłabym o siebie. Debiutuje się tylko raz!
Słyszę tutaj jakiś rodzaj uporu
– pomimo przeróżnych przeszkód, ciągle do przodu. Jest
tu na pewno też pracowitość
i cierpliwość. Zastanawiam się
nad tym, bo jeżeli nie jest to
już niepokorność, to co w takim razie stało się teraz Pani
bazą?
Myślę, że po prostu życie nauczyło mnie bycia swego rodzaju Zosią Samosią, co w moim
przypadku bardzo dobrze się

sprawdza. Jeśli czegoś nie zaplanuję, nie dopilnuję tego na
sto procent, nie zapnę na ostatni
guzik, to tego po prostu nie
mam.
Mam szczęście, że otaczam
się naprawdę wspaniałymi
ludźmi, którzy pracują nad na-

cial mediów, nikt nie biega na
wszystkie wywiady, nie dba
o precyzję teledysków.
Zawsze sama się maluję,
sama się czeszę – ja po prostu lubię robić wszystko sama
i móc maksymalnie dopiąć to,
co ważne. Być może dzieje się

fot. Piotr Porębski

szym projektem na bardzo wysokich obrotach. Jednak z całą
pewnością nikt nie pracuje nad
nim na takich obrotach, jak ja.
Nikt nie prowadzi za mnie so-

tak dlatego że bardzo długo na
to wszystko, co się teraz dzieje,
czekałam. Bardzo ciężko i bardzo długo na to pracowałam,
więc teraz nie chcę, może nawet

trochę boję się, oddać pałeczkę
komuś innemu.
Właśnie – a jak jest z tymi osobami obok? Spełnianie własnych marzeń wcale nie musi
być dla otoczenia łatwe. Super, jeżeli się idzie z bliskimi tą
samą ścieżką – można wtedy
od siebie czerpać i się wspierać. Jeśli jednak bliscy są z zupełnie innej bajki, może pojawić się jakiś rodzaj niezrozumienia. Nie wiem, czy ma Pani
takie doświadczenie, ale zapewne mogły padać słowa: –
Słuchaj Daria, odpuść sobie,
zajmij się czymś innym.
Na pewno coś w tym jest. Miałam przyjaciółkę, z którą dziesięcioletnia przyjaźń rozsypała
się właśnie z powodu swego rodzaju niezrozumienia. W momencie, kiedy wydałam płytę
i coś zaczynało się już dziać,
pojawił się właśnie brak wyrozumiałości dla mojego trybu
pracy, mojego zawodu, tego, że
naprawdę jestem na bardzo wysokich obrotach i najzwyczajniej w świecie mogę nie mieć na
coś czasu. Było to o tyle trudne,
że moja była przyjaciółka mieszkała wiele kilometrów stąd i w
ogóle nie znała polskiego rynku,
nie wiedziała co dzieje się na rodzimym podwórku. Myślę, że
może się to dziać w każdym zawodzie, nie tylko w sferze muzycznej.
Zdecydowanie.
Nie każda przyjaźń przetrwa
czas próby. Stajemy się innymi
ludźmi, dojrzewamy, coś innego
zaczyna nas fascynować, co innego nas intryguje.
To jest chyba właśnie koszt
walczenia o siebie. Nieustannie będziemy trafiać na swojej
drodze na ludzi, którzy w jakiś
sposób nie będą się z naszymi
wyborami zgadzać.
Oczywiście. Ja jednak wychodzę z założenia, że zawsze działam w zgodzie ze sobą. Nie robię nic pod publikę, nie robię nic
z chęci zaimponowania innym.
Bardzo długo dochodziłam jednak do tego, żeby w ogóle od-

naleźć swoje własne Ja. To wcale
nie jest takie oczywiste, by „być
sobą” i nikogo nie naśladować.
Kiedy jesteśmy na etapie dojrzewania, mamy bardzo wiele
wzorców. Mamy swoje autorytety, czerpiemy od nich, chcemy
być do nich podobni i podążać
ich śladem. Bardzo ciężko jest
w tym całym zawirowaniu odnaleźć siebie – wierzyć w swoje
Ja, znać swoją wartość.
Myślę, że może mieć to coś
wspólnego ze wspomnianym już „twardym stąpaniem po ziemi”. Czy ma też na
to wpływ konfrontacja z tym,
co trudne? Mówię tutaj m.in.
o akcji, którą prowadzi Pani
podczas koncertów, czyli
o zbieraniu rzeczy dla schronisk i opuszczonych zwierząt.
Jestem wrażliwa na krzywdę
słabszych i po prostu staram się
być dobrym człowiekiem. Wydaje mi się, że jednak sfera artystyczna i nieodlatywanie na
orbitę właśnie w jej kontekście,
jest czymś zupełnie innym. Pomoc słabszym nie ma według
mnie nic wspólnego z byciem
artystką. Wszyscy możemy czynić dobro.
Brzmi to jak kolejny element
świadomości tego, kim się
jest. Wydaje mi się jednak, że
niektórzy ludzie przez całe życie nie wiedzą, w którym kierunku w ogóle iść. Jak zatem
takiej pewności „bycia w sobie” można szukać?
Moim zdaniem trzeba zacząć od
prób odszukania tego, co nas
fascynuje. Odnalezienia własnego zdania, nieoglądania się
na innych – na początku małe
kroczki. Czy to się jednak wydarzy w wieku nastoletnim, czy jak
ktoś ma 60 lat? Nie da się chyba
tego jednoznacznie określić,
bo jest to bardzo indywidualna
sprawa. Mnie to się jednak już
udało i wydaje mi się, że z całą
pewnością mogę powiedzieć,
że wiem, kim jestem. Jestem po
prostu Darią Zawiałow.

Katarzyna Miłkowska
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Choć chłodek potrafi jeszcze od czasu
do czasu dać o sobie znać, to aura dobitnie sygnalizuje, że
ciepłe miesiące coraz bliżej. A jeśli tak,
to również sezon na
urlopy i dłuższe lub
krótsze wyjazdy, a jak
wyjazdy – to wielkie
koncerty, spektakularne festiwale i imprezy pod gołym niebem. Dlatego wasz
„Głos Mordoru” prezentuje wydarzenia,
które warto wziąć
pod uwagę podczas
planowania wczesnowakacyjnych wypadów.

www.glosmordoru.pl
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Festiwalowanie
wiosną i wczesnym latem

Niestandardowo
dla miłośników jazzu
Czwartego lipca w Wadowicach startuje kolejna edycja
„Młyn Jazz Festival”, która potrwa trzy dni. Wydarzenie to
może pochwalić się już ośmioletnią tradycją. Co roku „Młyn”
przyciąga tysiące fanów muzyki,
a od niedawna zajmuje wysokie
w pierwszej lidze na polskiej mapie festiwali jazzowych. W tegorocznej edycji wystąpią: Freddy
Cole, Joss Stone, Peter Cincotti,
Macy Gray, Matt Dusk, Mario
Biondi. Ceny biletów wahają się
od 239 do 549 zł.

FMF czyli uczta dla
kinowych melomanów
Zaczynamy klasycznie, a wręcz
– filmowo. Bowiem już 14 maja
zaczyna się „Festiwal Muzyki Filmowej” w Krakowie, który trwa
aż do 25 maja. Impreza organizowana przez Krakowskie Biuro
Festiwalowe oraz RMF Classic
ma już dość długą i piękną historię, wielu stałych fanów oraz
świetny „szeroki repertuar”.
Jak piszą twórcy tego muzyczno-filmowego święta: „FMF
to ważne spotkanie branżowe,
a zarazem miejsce światowych
i polskich premier wielu dzieł
muzyki filmowej, nierzadko
w obecności reżyserów i kompozytorów światowego formatu”. Wśród gwiazd tegorocznej edycji znaleźli się m.in.:
Alexandre Desplat, Craig Armstrong, Bruno Coulais, Antonio
Sánchez, Don Davis, Krzysztof
Zanussi, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Bartosz Chajdecki i Marcin Masecki.
Choć impreza jest przygotowana pod różnorodne gusta, to wyróżniają się tu przede
REKLAMA

„Open’er Festival”. Impreza trwa
od 2 do 6 lipca. W tym roku na
gdyńskiej scenie można będzie
zobaczyć takich wykonawców
jak: Travis Scott, Idles, Vampire
Weekend, Jain, Greta Van Fleet,
Jorja Smith, Kamasi Washington,
Lil Uzi Vert, The 1975, Tom Walker, The Smashing Pumpkins, G-Eazy, Rosalia, Sheck Wes, Perry
Farrell’s Kind Heaven Orchestra,
Jungle, Swedish House Mafia,
Anna Calvi, Flatbush Zombies,
J. Balvin, Kodaline i Rudimental.
Karnet czterodniowy to koszt
599 złotych, natomiast za jeden dzień zapłacicie niecałe trzy
stówki.

Dobre rapsy
w czerwcu

wszystkim propozycje dla
prawdziwych, zaangażowanych kinomanów. Pasjonatów
powinno zachwycić z całą pewnością „Forum Audiowizualne”,
czyli „profesjonalna platforma
edukacyjna dla młodych kompozytorów, którzy zamierzają
budować swoją karierę na międzynarodowym rynku usług filmowych. Pod okiem wybitnych
specjalistów i ekspertów z Hollywood młodzi kompozytorzy uczą się tajników kompletnego procesu tworzenia ścieżki

dźwiękowej na wszystkich etapach jej powstawania, a także
zgłębiają zagadnienia związane ze specyfiką muzyki funkcjonalnej w odniesieniu do zasad rynku audiowizualnego
i globalnego przemysłu filmowego”.
Ponadto FMF organizuje
międzynarodowy konkurs dla
młodych kompozytorów, którzy rywalizują o statuetkę Young Talent Award. Przewidziano
również dodatkowe atrakcje dla
najmłodszych odbiorców kul-

tury („FMF4kids”) oraz fanów
twórczości alternatywnej („alterFMF”).

Wystrzałowa mieszanka
światowej sceny pop
i klubowej
A tu propozycja dla fanów „głośniejszych” brzmień i to tych
ze ścisłej światowej czołówki.
W tym roku „Orange Warsaw
Festival” znów nie zawodzi. Bowiem od 31 maja do 1 czerwca
na warszawskim Służewcu będą

rozbrzmiewać dźwięki generowane przez takich artystów jak
Cardi B, Solange, Troye Sivan,
The Raconteurs, Marshmello czy
Quebonafide. Tych wykonawców nikomu, kto słucha radia,
chyba nie trzeba przedstawiać.
Cena za dwa dni imprezy wynosi 419 zł, za jeden – 259 zł (dla
klientów firmy Orange, dla osób
niepełnosprawnych i dla dzieci
przewidziane są zniżki).
Natomiast miesiąc później –
pod tą samą egidą telekomunikacyjno-organizatorską – rusza

Na sam koniec mała perełka dla
fanów kultury hip-hop w Polsce.
22 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się „Amfiteatr Hip-Hop Festiwal”. Ogromny
sukces zeszłorocznej edycji doprowadził do tego, że w tym
roku poprzeczka poszła zdecydowanie w górę. Wśród występujących znajdziemy następujących artystów: Sokół, Paluch Oficjalnie, Bedoes, Sarius, Szpaku,
Bonson, DJ Soina / DJ Nambear.
Organizatorom udało się znów
wykręcić świetne ceny biletów –
od 55 do 75 zł.

Tomasz Rot
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Pokolenie
wykluczonych
czyli kilka słów o prekariacie
Gdyby zorganizowano plebiscyt na najmodniejsze i najczęściej używane określenia wśród analityków rynku pracy
i socjologów, gdzieś u góry znalazłyby się z pewnością
wszędobylscy „milenialsi” i związany z nimi „prekariat”.
O ile o dzieciach milenium powiedziano już chyba wszystko,
o tyle prekariusze wciąż pozostają grupą nieco tajemniczą,
o której istnieniu często nawet
nie wiemy. Albo wiemy – nie
mamy tylko świadomości, że
ktoś tych ludzi jakoś nazwał.

Późny kapitalizm
A prekariuszami są dzisiaj w większości ludzie stojący na linii startu
w dorosłość. Zarówno ci, którzy
niedawno zaczęli pracę, jak i ci,
którzy dopiero wkroczą na zawodową ścieżkę. O prekariacie
mówi się jako kategorii społecznej, która jest charakterystyczna
dla okresu dzisiejszego kapitalizmu. Samo określenie stworzył
REKLAMA

Guy Standing, brytyjski ekonomista i specjalista do rynku pracy.
Zaalarmowany nieciekawą sytuacją młodzieży wkraczającej na
rynek pracy, zaczął analizować
jej położenie i dochodzić do niepokojących wniosków. Czym,
zdaniem profesora University of
London, jest prekariat?

Siedem razy „brak”
Słowo powstało z połączenia
wyrazu ’proletariat’ z angielskim
‘precarious’, czyli niepewny.
Jest kilka cech, które wyróżniają prekariusza na tle innych
grup na rynku pracy. Standing,
w książce „The Precariat: The
New Dangerous Class”, opisał
prekariat jako zbiór ludzi pozba-

wionych siedmiu gwarancji zatrudnienia. Są to, kolejno:
yy brak gwarancji rynku pracy,
czyli odpowiednich możliwości zatrudnienia;
yy brak gwarancji samego zatrudnienia, czyli ochrony
przed zwolnieniem i stosownych zapisów prawnych;
yy brak gwarancji pracy, czyli określonych z góry obowiązków;
yy brak gwarancji bezpieczeństwa w pracy, czyli ochrony
zdrowia;
yy brak gwarancji reprodukcji
umiejętności, czyli zapewnienia nauki, szkoleń i możliwości rozwoju;
yy brak gwarancji dochodu, czyli
dopasowanej do obowiązków
stałej pensji
yy brak gwarancji reprezentacji,
czyli np. związków zawodowych, które reprezentują interesy pracowników.
To w s z y s t k o , z d a n i e m
Standinga, stawia prekariuszy
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Szukając stabilizacji
Ta złożona charakterystyka nie
wygląda już tak tajemniczo
w praktyce. To, czego doświadczamy dzisiaj w pracy, podczas
jej poszukiwania, wykonywania

swoich obowiązków, przy podpisywaniu umów i negocjowaniu zarobków, to właśnie teoria
prekariatu w czystej formie. Londyński profesor zwraca uwagę
na to, jak bardzo niestabilne są
dzisiaj realia młodych pracowników. W Polsce wyraża się to np.
brakiem stałej umowy o pracę.
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dać na emeryturę. Można je zerwać bez wcześniejszego ostrzeżenia i wciąż mało się na nich
zarabia. Nieuregulowane warunki prawne i brak kontroli
nad przedsiębiorstwami sprawiają, że cywilnoprawne porozumienia zajmują miejsce umów
o pracę. I czynią z nas pozbawionych ochrony prekariuszy.

Szczególne warunki

Tak zwane umowy śmieciowe
w wielu firmach właściwie zastąpiły te tradycyjne. Dzisiaj pracownik musi specjalnie negocjować uczciwe warunki zatrudnienia. W takiej sytuacji trudno
o poczucie stabilności.
„Śmieciówki”, czyli przeważnie umowy o dzieło, nie dają
gwarancji stałego dochodu, nie
gwarantują ubezpieczenia zdrowotnego, nie pozwalają odkła-

Brak dostępu do świadczeń,
np. do ubezpieczenia zdrowotnego czy też emerytury i niestabilność zatrudnienia to kolejne
przykłady.
Standing wyróżnia trzy
aspekty, które charakteryzują
prekariat. Mowa o szczególnych
stosunkach produkcji, warunkach dystrybucji i stosunku do
państwa. Coś, co dla większości
przedstawicieli poprzednich pokoleń było oczywiste (dostęp do
bezpłatnej służby zdrowia lub
gwarancja renty czy emerytury),
dla wielu dzisiejszych pracowników jest nierealną mrzonką i marzeniem, do którego spełnienia
jest bardzo daleko.

Wymarzona emerytura
Zawrotna kariera słowa prekariat to dowód na to, że także
w Polsce rośnie świadomość
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trudnej sytuacji młodych pracowników. Przyczynia się do niej
z pewnością brak kontroli państwa np. nad umowami, czasem
pracy i nadgodzinami. Nie pomagają też pełne ignorancji wypowiedzi polityków, w których
roi się od złotych myśli, sprowadzających się do radzenia,
by zmienić pracę i wziąć kredyt.
Prekariusz, nieustannie balansujący na cienkiej granicy między „mogę kupić sobie buty”,
a „w tym miesiącu na obiad
bułka z chlebem”, nie może pozwolić sobie nawet na myśl
o kredycie. Który i tak zresztą nie
jest żadnym rozwiązaniem.
Brak tożsamości zawodowej
i konieczność częstego zmieniania branży jest czymś, co dla
starszych członków społeczeństwa brzmi abstrakcyjnie. Gdzie
te czasy, w których człowiek
przechodził na emeryturę z tej
samej firmy, w której zaczynał?
Gdzie czasy, w których wizyta
u lekarza nie była luksusem,
a prawem każdego obywatela?
Gdzie, wreszcie, prawo do godnego zarobku i uczciwych warunków zatrudnienia? W świecie prekariusza nie ma żadnego
z nich.

Katarzyna Sudoł
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UCIEKINIERKA Z MORDORU

Wolność uzależnia
Tuż po studiach trafiła do dużej międzynarodowej korporacji. Przepracowała w niej 12
lat. Była zadowolona z tego, co robi. Mimo to zdecydowała się porzucić etat na rzecz
własnego biznesu. Co więcej, Marta Cwalina-Śliwińska twierdzi, że powrotu do korpo
już sobie raczej nie wyobraża.
Pierwszy kryzys czy może raczej zapowiedź zmiany, przyszła po siedmiu latach Pani
pracy w korporacji?
Marta Cwalina-Śliwińska: To
nawet nie był kryzys. Raczej potrzeba złapania oddechu, naładowania baterii i realizacji własnych pasji. Wspólnie z mężem
od lat podróżujemy po świecie.
Łącznie odwiedziliśmy już 60
krajów, a wtedy marzyło nam się
wyruszyć na wyprawę dookoła
świata.
Na taką podróż potrzeba
czasu. Korporacja, w której
Pani pracowała, zgodziła się
udzielić roczny urlop?
Właśnie w ramach pracowniczych benefitów wprowadzono w firmie „przerwę w karierze”, czyli długoterminowe
bezpłatne urlopy. Po konsultacjach z moją szefową, zgłosiłam swoją kandydaturę do tego
programu i zostałam przyjęta.
Dzięki temu mogłam wyruszyć
z mężem w świat, mając pewność, że po powrocie z podróży
będę miała dokąd wracać, że
nie zostanę bez pracy.
To ta wyprawa zaowocowała
decyzją o odejściu z korpo?
Z pewnością nie bezpośrednio. Podróżowanie jest dla mnie
wspaniałą przygodą, jednak 11
miesięcy w ciągłej podróży to
coś zupełnie innego, niż dwutygodniowe wakacje. Dlatego
też cieszyłam się, gdy po prawie roku wojaży po świecie mogłam wrócić do dawnego trybu
funkcjonowania i życia, które luREKLAMA

biłam. Doceniałam to, że mogę
spać we własnym łóżku, że
znów w moim życiu pojawia się
pewna rutyna, że pewne działania cechuje przewidywalność.
Cieszyły mnie także nowe zawodowe wyzwania. Wróciłam
z nową energią i przepracowałam jeszcze ponad trzy lata, zanim zapadła decyzja o odejściu.
Co zatem się stało?
W jakimś sensie w podróży nauczyłam się chyba patrzeć
z nowej perspektywy na różne
sprawy, „złapałam” również
większą jasność odnośnie siebie
i swoich potrzeb. Przez te trzy
lata w korporacji coraz bardziej
klarowała się we mnie potrzeba
wolności i niezależności. Mimo
tego, że praca nadal stawiała
przede mną wyzwania, pomimo
iż nadal mogłam się w niej rozwijać, to zaczęłam mieć poczucie, że jednak nie wychodzę
poza pewien schemat. Rozwijam się, ale wyłącznie w granicach tego schematu, a czułam,
że potrzebuję czegoś więcej.
Firma nie miała już Pani nic do
zaoferowania?
Pewnie byłaby możliwość przeniesienia się na zagraniczne
rynki. Tyle że dla mnie, która od
dziecka podróżuje i nieustannie zwiedza świat, to nie byłaby
atrakcyjna opcja. Poza tym lubię
Polskę. Lubię tu mieszkać, mieć
tu swoją przystań, swój dom, do
którego mogę wrócić z kolejnej
podróży.
Więc czego Pani potrzebowała?

I tego właśnie do końca nie wiedziałam. Dlatego jeszcze przez
pół roku po odejściu z pracy
chodziłam na różne rozmowy
kwalifikacyjne. Myślałam, że
może potrzebuję po prostu

najpierw za remont mieszkania, a potem postanowiłam
pojechać na kurs jogi do Indii. W końcu uświadomiłam sobie, że chcę sama decydować
o swoim życiu, o tym co robić,
jak i kiedy. A żeby tak żyć, nie
mogę myśleć o pracy w korpo,
lecz potrzebuję raczej zastanowić się nad własnym biznesem.
Potrzebuję, nie chcę?
Prowadzenie własnej działalności budziło we mnie wiele obaw.
Mój tata miał własną firmę
i widziałam jak wiele pracy w to
wkładał, ile stresu oraz ile problemów się z tym wiązało. Zastanawiałam się również czy na
pewno chcę nadal zajmować się
marketingiem, czy może powin-

Zdarza się że pracuję od rana do nocy, ale potem
mogę bez pytania nikogo o zgodę zrobić sobie
wolne. Sama decyduję, ile przyjmę zleceń i od kogo.
zmienić środowisko. Tylko dlaczego za każdym razem po takim interview, w głębi ducha
miałam nadzieję, że jednak mnie
nie przyjmą?
Ciekawe.
Prawda? Też mnie to zastanawiało, ale ponieważ odpowiedź
nie przychodziła, wzięłam się

nam celować w zupełnie inny rodzaj działalności.
Na przykład biuro podróży...
Podróżowanie to hobby, raczej
nie miałam ochoty na to, by zamieniać je w źródło dochodów.
Co prawda założyliśmy z mężem
bloga podróżniczego (www.
swiatzbliska.pl) i wiem, że nie-

którzy blogerzy z podróżowania żyją. Ja jednak wolałam pozostawić to w sferze pasji.
Co więc ostatecznie przekonało Panią, by pozostać
w marketingu?
Klienci. Miałam pomysł, by
spożytkować swoją wiedzę
i doświadczenie marketingowe
w pomaganiu innym firmom
w rozwoju ich marek i biznesów. Ponieważ jednak nie byłam
pewna czy faktycznie sprawdzę
się w doradztwie i czy będzie to
dawać satysfakcję mnie, a także
moim usługobiorcom, postanowiłam początkowo, na próbę
udzielać takich konsultacji za
darmo. Skorzystało z nich 25
przedsiębiorców i wszyscy wystawili mi bardzo dobre opinie.
I powstał Cwalina Marketing
Consulting.
Tak. Mija półtora roku od założenia przeze mnie firmy (www.
cwalinamarketing.pl) i wiem, że
była to słuszna decyzja.
Co było dla Pani najtrudniejsze w tych pierwszych krokach we własnym biznesie?
Chyba przezwyciężenie własnych obaw i przyzwyczajeń
związanych z finansami. W korporacji czy pracujesz, czy jesteś
na urlopie, zwolnieniu, itp., regularnie dostajesz przelew na
konto. Dodatkowo na wysokich
stanowiskach managerskich, a ja
już takie osiągnęłam, te sumy są
naprawdę ładne. Można więc sobie pozwolić na życie na całkiem
niezłym poziomie i nie zamartwianie się o to, co będzie jutro.
Tymczasem gdy rozwijasz
własną firmę, na początku jest
raczej więcej kosztów, niż zysków. Można spanikować. Dodatkowo, zanim zdecydowałam
się na własną działalność, rozmawiałam ze znajomymi przedsiębiorcami i słyszałam, że jak
po roku wyjdę na zero, to znaczy, że nie jest źle. Szczerze mówiąc, było to mało zachęcające.
Myślałam: „Po co mi taki biznes,
który nie zarabia, tylko cieszy się
z tego, że nie stracił”.

A jednak potrzeba niezależności i stawienia czoła nowym
wyzwaniom zwyciężyły?
Owszem i bardzo się z tego cieszę. Hasło przewodnie mojej
firmy brzmi: „Marketing, który
rozwinie Twój biznes”. Rzeczywiście, udaje mi się skutecznie pomagać przedsiębiorcom
w rozwijaniu ich biznesów i to
sprawia mi ogromną frajdę. Moimi klientami są zarówno jednoosobowe działalności, jak
i przedsiębiorstwa z wielomiliardowymi obrotami, poza tym
firmy z wielu różnych branży.
Gdy okazało się, że potrafię równie skutecznie pomagać i jednym, i drugim, nie ukrywam, mocno podbudowało to
moją pewność siebie.
Dodatkowo po roku pracy na
swoim okazało się, że osiągnęłam zakładane cele finansowe,
które bynajmniej nie oscylowały
wokół zera. To również utwierdziło mnie w przekonaniu, że
zmierzam w dobrym kierunku
i robię to, w czym jestem dobra.
Ale pewnie teraz pracuje Pani
więcej niż w czasach korporacyjnych?
Wręcz przeciwnie. Mam więcej
wolnego czasu i mniej stresu.
Oczywiście zdarzają się
okresy, kiedy pracuję od rana do
nocy, bo pilnie trzeba domknąć
jakiś projekt, ale potem mogę
bez pytania nikogo o zgodę
zrobić sobie wolne i wyjechać
gdzieś, odpocząć przez parę
dni. Sama decyduję, ile przyjmę
zleceń i od kogo. Jeśli czuję, że
z jakimś klientem nie jest nam
po drodze, nie muszę tego ciągnąć na siłę, jak to nieraz bywa
w korpo. To sprawia, że praca
staje się przyjemnością, a nie
przymusem.
Dlatego dziś, kiedy zastanawiam się czy mogłabym wrócić
do tego, co było, raczej nie widzę na to szans. Wolność uzależnia. Jeśli już jej zasmakujesz, jesteś stracony (śmiech).

Izabela Marczak
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PRZYSZŁOŚĆ KOBIET
w korporacjach
Mężczyźni na stanowiskach prezesów walczą o kariery i rozwój zawodowy kobiet – choć brzmi jak pieśń
przyszłości, to w Polsce od niedawna jest rzeczywistością. Już dziesięciu prezesów największych firm
w kraju, zrzeszonych w klubie Male Champions of Change, postanowiło zmienić stereotypową korporacyjną rzeczywistość, w której kobiety mają niższe płace, walczą o decyzyjność, a przy tym godzą obowiązki domowe z pracą.
Kobiety chcą robić karierę i nie
boją się awansu – wynika z badań
„Szanse i bariery dla Polek w biznesie
i na rynku pracy” przeprowadzonych
w 2018 roku przez Fundację Sukces
Pisany Szminką. Jedna trzecia kobiet
potrzebuje mieć jasno wytyczoną
ścieżkę rozwoju. Bardzo ważne jest
dla nich wsparcie, zarówno profesjonalne ze strony szefów, jak i życiowe
ze strony partnera. Niemniej istotna
jest polityka wynagrodzeń – na brak
płacowej przejrzystości w firmach
wskazało 14 proc. aktywnych zawodowo pań.
Kobiety nieraz podkreślają, że
wciąż czują się gorsze od kolegów,
mniej doceniane i gorzej opłacane.
Aż 45 proc. z nich decyzję o awansie
w firmie uzależnia od tego, czy będą
zarabiały tyle samo, co ich koledzy.

Pierwszy taki męski klub
na rzecz kobiet
Sytuację tę dostrzegli m.in. prezesi
sześciu największych firm w Polsce, którzy z inicjatywy założycielek
Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką
w październiku 2018 r. założyli klub
Male Champions of Change. To
pierwsza taka organizacja w Polsce,
zrzeszająca prezesów dużych przedsiębiorstw i walcząca o prawa kobiet w firmach. Co warte podkreślenia, w ciągu zaledwie kilku miesięcy
liczba członków klubu zwiększyła się
do dziesięciu.
Imponujące wydają się cele na
2019 rok, jakie postawili sobie członkowie. Trzy najważniejsze to: zwiększenie liczby kobiet na wysokich
stanowiskach, likwidacja luki płacowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów kobiet i mężczyzn.
– Kobiety są świetnymi przedsiębiorcami i pracownikami, ale nadal spotykają się z nierównym traktowaniem w niektórych obszarach
biznesowych, takich jak wynagrodzenia czy możliwości rozwoju zawodowego. Naszym obowiązkiem
jako pracodawców, jest wspierać
kobiety, inwestować w ich talenty
i kompetencje oraz działać na rzecz
poprawy warunków ich zatrudnienia. My, mężczyźni, możemy i powinniśmy być liderami pozytywnych
zmian w biznesie i na rynku pracy –
mówi Stoyan Ivanov, dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services,

jeden z założycieli klubu. Jego zdaniem aktywizacja kobiet to jedna
z najlepszych inwestycji, pobudzająca wzrost gospodarczy i wspierająca zrównoważony rozwój.

Aktywizacja kobiet
to wzrost PKB
Twarde dane na ten temat pokazuje
chociażby raport Deloitte „Ukryty
potencjał polskiego rynku pracy.
Kobiety nieaktywne zawodowo”,
z którego wynika m.in., że zwiększając liczbę pracujących Polek do
poziomu notowanego w krajach
„starej” UE, możemy zwiększyć PKB
Polski o ponad 51 mld zł do 2025 r.
A obecnie aż cztery miliony Polek
pozostają nieaktywne zawodowo.
– To na kobietach spoczywa ciężar macierzyństwa, które wiąże
się z przerwą w wyścigu do kariery oraz obowiązek wychowywania dzieci, czy też odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie domu. Dlatego tym bardziej
istotne jest wspieranie kobiet w rozwoju zawodowym w celu zrównania ich szans w konkurencji z mężczyznami. Może temu służyć m.in.
wprowadzenie pracy zdalnej, elastycznego czasu pracy oraz możliwości zatrudnienia na niepełny etat
– mówi Przemek Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska. Według niego bardzo ważne jest również wyeliminowanie dysproporcji
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowi-

skach. A te sięgają często nawet kilkudziesięciu procent.

Moda na pracę zdalną
i urlopy ojcowskie
Zarówno cytowani wyżej szefowie korporacji, jak i pozostali członkowie klubu – prezesi Mastercard,
Shell, Philip Morris Polska, Mars, Ultimo, Citi Banku, Deloitte i Microsoft
– w swoich firmach już intensyfikują
działania na rzecz wprowadzania
elastycznego czasu pracy oraz możliwości budowania ścieżek karier
z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich i ojcowskich. W tym ostatnim przypadku chcą, aby mężczyźni
w ich firmach współdzielili z partnerkami urlopy rodzicielskie. To sprawa
ciągle kontrowersyjna w naszym
kraju, ponieważ z ust mężczyzn pada
argument, że zarabiają więcej, więc
im się to nie opłaca.
Szefowie firm współtworzących
klub nie uczestniczą też w panelach i dyskusjach, w których nie bierze udziału przynajmniej jedna kobieta, co ma wzmocnić decyzyjność
pań w procesie zarządzania projektami oraz całymi procesami operacyjnymi.
Przykładem jest Philip Morris International, który wspiera rozwój zawodowy i buduje kariery kobiet zatrudnionych w koncernie.
Firma przechodzi właśnie największą transformację nie tylko w historii firmy, ale również całej branży.
Jej celem jest zbudowanie przyszło-

ści bez dymu tytoniowego, również
w Polsce. I właśnie w tej dziedzinie
PMI zamierza oprzeć swój sukces
także na udziale kobiet w zarządzaniu rozwojem produktów stanowiących alternatywę dla papierosów –
takich jak IQOS, który elektronicznie podgrzewa tytoń, dzięki czemu
wytwarza zdecydowanie mniej substancji szkodliwych niż papierosy.
Ale inicjator męskiego klubu
Male Champions of Change – Fundacja Sukces Pisany Szminką – nie
pozostawia poprawy sytuacji kobiet w biznesie i przedsiębiorczości wyłącznie w rękach panów. Coraz więcej działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet, zwłaszcza
młodych, podejmuje poprzez YEP
Academy. Młode kobiety są bowiem
często zdezorientowane – nie wiedzą, jaką ścieżkę kariery wybrać,
także biorąc pod uwagę konieczność pogodzenia w przyszłości życia prywatnego z zawodowym. Zawarte w serwisie internetowym
yep.academy.pl testy kompetencji,
oferty pracy, praktyk i szkoleń, mają
także pomóc w odpowiednim pokierowaniu ścieżką kariery. Fundacja
prowadzi również ogólnopolski program Sukces TO JA – a w jego ramach
m.in. kursy online, z których korzysta aż tysiąc kobiet miesięcznie. Natomiast w bezpłatnych warsztatach
i szkoleniach stacjonarnych wzięło
udział już 21 tysięcy pań.
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Eventowi komandosi
Łukasz

Istnieje w naszym korporacyjnym
życiu obszar, który zyskuje coraz
większe znaczenie w szeroko pojętym marketingu. Event marketing to pojęcie, za którym kryje
się więcej, niż tylko organizacja
imprez promocyjnych. To narzędzie promocji firm, marek i idei.
Narzędzie, którego rola w komunikacji z konsumentami i w komunikacji wewnętrznej wciąż rośnie.

Czym właściwie jest event marketing?
To mechanizm zarządzania procesami
rynkowymi poprzez wydarzenia. Cykl
działań, które prowadzą do realizacji
celów firmy. Ilość możliwych form jest
nieograniczona i zależy wyłącznie od
kreatywności osób zajmujących się
tym obszarem, oraz – oczywiście – od
potrzeb klienta.
Kto się tym zajmuje? Wyspecjalizowane agencje, które nie boją się żadnych wyzwań. Jedna z nich, doskonale
znana większości rezydentów Mordoru (i nie tylko), obchodzi w tym roku
swoje 10-lecie. To SG Events.

Agencję SG Events tworzy nieliczny
zespół bardzo doświadczonych producentów. Na ich czele od początku istnienia firmy stoi Łukasz Chrzanowski,
który karierę rozpoczynał pod koniec
lat 90. i jest jednym ze współtwórców
polskiej branży eventowej. W pierwszym szeregu stoją też Miranda Kaźmierczak (szef produkcji) oraz Rafał Pijor (szef kreacji) – oboje mają kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji
wydarzeń specjalnych.
– Można powiedzieć, że to, co wyróżnia nas wśród agencji działających
w tej branży, to nasz zespół. Trzon
agencji to bardzo doświadczone
osoby, które tworzyły rynek eventowy
w Polsce. Wspierają je młodzi, zdolni
i kreatywni asystenci i juniorzy – mówi
Łukasz.
W ciągu ostatnich lat agencja rozwinęła się i poszerzyła grono zarówno
klientów, jak i pracowników. Potwierdza to trafność kontrowersyjnej maksymy, zgodnie z którą działa firma: Nie
musicie nas od razu lubić. Chcemy, żebyście nam zaufali, a jeżeli któregoś dnia
nas polubicie, to będzie oznaczać, że
warto było nam zaufać.

SG Events to eventowi komandosi –
niezależna spółka wchodząca w skład
dużej grupy zajmującej się szeroko pojętym rynkiem BTL.
REKLAMA

SG Events specjalizuje się w organizacji wydarzeń specjalnych. Ma na
swoim koncie setki udanych eventów,
a wśród zadowolonych klientów agen-

Atuty
– Od około trzech lat obserwujemy szybszy niż wcześniej rozwój agencji – stwierdza Łukasz. – Pozwala to nam na podejmowanie nowych wyzwań i zatrudniamynie nowych ludzi. Oczywiście cały
czas pilnujemy tego, aby zachować płaską strukturę, co zapewnia szybszy przepływ informacji, lepszą i szybszą decyzyjność oraz samodzielność – podkreśla.

Kreacja
Mimo rosnącej popularności event
marketingu, wciąż można spotkać się
ze stereotypowymi opiniami na ten temat: – Niektórzy czasem jeszcze myślą, że nasza praca polega na działaniu
typu „kopiuj – wklej” – zauważa Rafał –
Dopiero podczas pracy nad projektem
przekonują się, że to szycie na miarę,
ciągła kreacja, proces twórczy na każdym etapie produkcji wydarzenia
i dbałość o to, by koncepcja objawiała
się w każdym szczególe.
Miranda dodaje: – Zarażamy klienta
naszym podejściem do pracy nad projektem, choć oczywiście są też tacy,
którzy wolą wszystko zostawić nam,
bo mają do nas zaufanie i masę własnych spraw na głowie. Częściej jednak
włączamy klienta do wspólnej pracy,
staramy się skracać dystans, osiągnąć stan szybkiej wymiany informacji
i akceptacji poszczególnych etapów
przedsięwzięcia. I to się sprawdza –
podsumowuje.
To praca, która daje mnóstwo satysfakcji. Każdy zrealizowany i zakończony projekt to chwila „musującej radości” – silnych, ale krótkotrwałych
pozytywnych emocji. Dlaczego krótkich? Bo kolejne projekty same się nie
przygotują, a tych agencja ma coraz
więcej.

To ich zresztą też wyróżnia. Tworzą stabilną agencję średniej wielkości, czyli dokładnie taką, jaka w warunkach polskiej rzeczywistości branżowej sprawdza się najlepiej. Wynika to
z ich wieloletniego doświadczenia. Są
szybsi, bardziej mobilni, mają świeższe
spojrzenie na branżę, są bardziej kreatywni oraz bliżej rynku i klienta. Przy
tym – dzięki sieci partnerów i podwykonawców (najlepszych w swych branżach w Polsce) – mają te same możliwości produkcyjne i ten sam potencjał, co
najwięksi rynkowi gracze. Brak skomplikowanych struktur firmowych, które
opóźniają reakcję i spowalniają działanie agencji, to ich atut.

Niewidzialność
Praca w eventach to ciągłe poznawanie nowych ludzi i technologii, ale
także przygotowanie merytoryczne
przed pracą i w czasie realizacji danego

Rafał

projektu. To ciągła nauka. Ale i pokusa
– branża eventowa siłą rzeczy ma bliskie związki z branżą rozrywkową. Czy
to nie jest element, który może źle
wpływać na koncentrację i hierarchię
ważności?
– Nie, nie brylujemy na ściankach
– śmieje się Rafał. – Nie tylko dlatego,
że nie potrzebujemy, bo nasza praca
to dla nas najlepsza reklama. Po prostu bardzo pilnujemy, aby nie pomyliły nam się role – dodaje już na poważnie. – Mamy przygotować i zrealizować
wszystko tak, żeby klienci mogli bezstresowo przejść przez projekt i jego finał, czyli samo wydarzenie. Nie mamy
parcia na szkło – kończy.

Chyba najlepiej oddają to słowa rekomendacji jednego ze stałych klientów agencji, które celnie podsumowują styl SG Events: Zawsze się zastanawiam, jak oni to robią, że nikogo
właściwie nie widać, a wszystko idealnie
funkcjonuje.

Jeśli chcecie dowiedzieć się
więcej, zapraszamy:
• www.sgevents.pl
• www.facebook.com/SG-Events-178111162387273/
• www.instagram.com/we_are_
sg_events/

materiał promocyjny

Eventowi komandosi

cji są między innymi tak duże koncerny,
jak: Grupa Volvo, DHL GF, DNB Bank
Polska, MediaCom, Grupa Orlen, Ferrero czy DPD. Agencja szczególnie dobrze czuje się w produkcji uroczystych
wydarzeń okolicznościowych z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów, organizacji imprez plenerowych
o charakterze integracyjnym (także dla
dzieci), a także kongresów i konferencji różnej wielkości i o różnym stopniu
skomplikowania.

Miranda

10

GŁOS MORDORU #5

www.glosmordoru.pl

[42]

Rozwód z powodu mlaskania
Dźwięki chrupania, pociągania nosem, pstrykania długopisem, stukające klawisze, ziewanie, kichanie, kaszel. Wszystkie
one – zupełnie obojętne dla większości ludzi – doprowadzają na skraj załamania nerwowego mizofoników.
Mizofonia, inaczej SSSS (Selective Sound Sensitivity Syndrome) to specyficzny rodzaj
nadwrażliwości na dźwięki.
Cierpiący na tę przypadłość
nie są w stanie zapanować nad
negatywną reakcją na pewne
określone odgłosy. Szczególnie skupiają się na tych, które
wydawane są przez innych. Raz
usłyszane chrapanie lub chrząkanie wywołuje w chorym
wściekłość i lęk, które łączą się
z somatycznymi objawami związanym ze stresem. Rośnie ciśnienie, zmienia się sposób widzenia, skacze kortyzol. A mizofonik
cierpi katusze.

Młodzi ludzie
z problemami
Zaburzenie pierwszy raz opisała para audiologów – Paweł
i Margaret Jastreboffowie. Co
ciekawe, mizofonia jest stosunkowo nowym pojęciem, ukutym dopiero w 2000 roku. Sama
choroba najczęściej daje o sobie
REKLAMA

znać już w dzieciństwie, powodując niezrozumiale dla otoczenia reakcje.
Młody człowiek przeżywa skrajne emocje, gdy słyszy dźwięk wspólnego obiadu,
głośnych rozmów czy kataru bliskich osób. Nerwowość, która
się u niego pojawia, często
wzbudza złość i niepokój u rodziców, którzy nie rozumieją reakcji swojej pociechy i zrzucają
ją na karb złego zachowania.
Tymczasem mały mizofonik rzeczywiście nie jest w stanie zapanować nad odruchami. A to prowadzi często do alienacji.

Krok do samotności
Kontaktu z dźwiękiem nie sposób uniknąć. Właściwie każda
aktywność jakoś brzmi. Ale coś,
co dla większości ludzi jest niesłyszalne – np. oddech koleżanki siedzącej obok lub przełykanie – u mizofoników wywołuje wstręt, złość, nerwowość.
Dotknięci tą dolegliwością nie

są w stanie samodzielnie kontrolować tych reakcji. I, co za tym
idzie, mimowolnie odcinają się
od innych. Samo przebywanie
w pomieszczeniu pełnym ludzi
jest dla nich katorgą. Cierpią ich
kontakty z bliskimi, samopoczucie, poczucie sprawczości. Kontrolę przejmuje zaburzenie, nad
którym nie sposób zapanować.
W skrajnych przypadkach
mizofonia prowadzi do całkowitego wycofania się z życia społecznego. Chorzy zamykają się
samotnie w mieszkaniach, cierpią w milczeniu i w ciszy.

Winny mózg
Skąd wziął się ten problem? Niestety, nie znamy jeszcze jednoznacznej odpowiedzi.
Najnowsze badania nad
przyczynami mizofonii przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Newcastle pod kierunkiem dr Sukhbindera Kumara.
W trakcie badania rezonansem odtwarzali ludziom różne
dźwięki i analizowali reakcję
mózgu. Wśród dźwięków były
odgłosy natury, miasta czy też
rozmów. Były te z gatunku drażniących, jak dziecięcy płacz

i krzyk oraz te, które dla większości ludzi są neutralne, a dla
mizofoników – nieznośne, czyli
dźwięk oddychania lub żucia
gumy. Rezonans wykazał reakcje
części mózgu odpowiedzialnych
za emocje i raz na zawsze zamknął usta tym, którzy w mizofonikach widzą histeryków lub
ludzi, którzy udają chorobę, by
zwrócić na siebie uwagę.
Co ciekawe, badacze odkryli
także różnice w budowie mózgu
osób z tym problemem. Inny
jest ich płat czołowy, którego reakcje także są zgoła odmienne
niż u zdrowych. Zaburzone są
połączenia między korą wyspy,
hipokampem i jądrami migdałowatymi. A to właśnie te części
odpowiadają za przetwarzanie
i interpretowanie emocji, za pamięć i wspomnienia. Wszystkie
te obserwacje doprowadziły naukowców do wniosku, że mizofonię wywołuje zaburzenie reakcji mózgu związanej z odtwarzaniem wspomnień.

Kaszle, chrząka, mlaska
Nadwrażliwość na dźwięki –
choć może brzmi banalnie – potrafi skutecznie uprzykrzyć życie i, w niektórych przypadkach,
wykluczyć chorego z normalnych, codziennych aktywności.

Mizofonik nie umie zapanować nad swoimi emocjami
i, co za tym idzie, ma problem
z utrzymywaniem więzi społecznych. Drażni go nie tylko
dźwięk oddychania i jedzenia,
ale też np. dmuchania nosa, kichania i stukania w klawiaturę.
Nie może znieść mlaskania,
chrupania i chrapania...
Co gorsza, nie za bardzo wie,
do kogo może się zwrócić o pomoc w sprawie tej dolegliwości. Mizofonia jest jeszcze na
tyle egzotycznym zjawiskiem,
że mało kto w ogóle wie o jej istnieniu.
Na szczęście można o siebie
walczyć i złagodzić przykre objawy – zarówno emocjonalne,
jak i somatyczne. Pomoże terapia, np. w nurcie poznawczo-behawioralnym. A doraźnie –
zatyczki do uszu lub słuchawki
z ulubioną muzyką. Tak, by przetrwać najtrudniejsze chwile.
Jeśli należymy do tych osób,
które na samą myśl o obiedzie
z rodziną dostają ataku paniki,
powinniśmy najpierw zadbać
o siebie i przestać udawać, że
problem nie istnieje. Im dłużej
będziemy zwlekać, tym trudniejsza będzie walka z przypadłością.

Katarzyna Sudoł
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Vienna House Mokotow Warsaw
już otwarty!
Biznesowo-lifestyle’owy hotel austriackiej sieci Vienna House uroczyście świętował swoje
otwarcie 12 kwietnia 2019. W imprezie, którą poprowadziła Monika Morozowska, uczestniczyło ponad 250 gości.

Po lewej: Rupert Simoner , prezes Vienna House. Wyżej: migawka z imprezy. Fot. Vienna House/Gorajka

Gala otwarcia, w czasie której oficjalnie zaprezentowano
obiekt szerokiemu gremium
świata biznesu i lifestyle’u, przebiegła w znakomitej atmosferze. W imprezie udział wzięli
m.in. Paulina Smarz-Kurzajewska, Andrzej Pągowski, Marek
Kaliszuk, Ryszard Rembiszewski,
Piotr Metz, Iwona Kompała (Ivs
Alter) oraz Ryan Socach (Kult
America).

– Tworząc koncept Vienna
House Mokotow Warsaw chcieliśmy stworzyć miejsce, które
byłoby bardzo „sexy” i gdzie
będziemy się dobrze bawić
– mówił prezes Vienna House
Rupert Simoner. – Jestem bardzo zadowolony z rezultatu, jaki
udało nam się osiągnąć. Gdy
wchodzę do tego hotelu, czuję
pozytywne wibracje i dobrą atmosferę – dodał.

Wieczorny koktajl uświetniła
występem znana polska mezzosopranistka Izabela Kopeć,
a performer, artysta street art
Mateusz Wilk („Wilczek”) stworzył mural inspirowany architekturą budynku. Goście mieli
też okazję spróbować dań
szefa kuchni Macieja Duszki
i zobaczyć go w akcji.
Redakcja „Głosu Mordoru”
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Konsultanci biznesowi amerykańskiej marki Cognizant przewidują, że w ciągu 10-15 lat aż 12
proc. miejsc pracy zostanie straconych przez ludzi na rzecz maszyn. Co z tymi wszystkim, których wyprą roboty? Czy przyszłość musi oznaczać walkę
o przetrwanie? Jak się do niej
przygotować?

Na bruk
W książce „What to Do When
Machines Do Everything” grupa
ekspertów z Cognizant analizuje rynek pracy, opowiada
o jego rozwoju i zmianach, które
na nim następują. Eksperci rysują przerażającą wizję świata,
w którym w wielu miejscach
człowieka zastąpią maszyny,
a my, zepchnięci z piedestału,
będziemy musieli radzić sobie
na inne sposoby. O książce jednak nie mówi się jako o pełnej
lęku wizji upadku, a raczej jako
o przewodniku, który ma doprowadzić ludzi do sukcesu na
zrewolucjonizowanym przez
technologię rynku. Jest tu trochę czarnych scenariuszy, ale
też spora dawka nadziei na to, że
– być może – praca zacznie być
rozumiana nieco inaczej. To ona
będzie dla nas, nie my dla niej.

Zbędne
ogniwo
Zawodami, które – zdaniem ekspertów z amerykańskiej korporacji – odejdą w ciągu najbliższych lat w zapomnienie, będą
m.in.: kierowca, finansista, inwestor, a nawet lekarz diagnosta. Sztuczna inteligencja ma
poradzić sobie z tymi zadaniami
znacznie lepiej od ludzi.
Komputer potrafi w kilka sekund przeanalizować setki tysięcy danych, czego nie potrafią
nasze mózgi. W przyszłej gospodarce nie będzie więc miejsca
dla tych, których praca polega
w dużej mierze właśnie na szukaniu, sprawdzaniu i porównywaniu informacji oraz podejmoREKLAMA
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Roboty zabiorą nam pracę – powtarzają w ostatnich latach coraz częściej analitycy rynku,
gdy mówią zarówno o tych, którzy przewidują trendy, jak i o nas, szeregowych pracownikach. Coraz więcej osób z niepokojem szuka alternatywnych dróg zarobkowania, bierze
udział w kursach i szkoleniach i zastanawia się, w którą stronę pójść, by mieć w przyszłości pewny zarobek.

CZY ROBOTY

Bezwarunkowy dochód podstawowy to model finansów
publicznych, który zakłada, że
każdy obywatel – niezależnie od
sytuacji materialnej – otrzymuje
jednakową, określoną z góry
kwotę, na którą nie musi pracować. Pieniądze te mają zapewnić minimum egzystencji i mówi
się o nich jako jedynej alternatywie dla zarobkowania w dobie
powszechnej robotyzacji.

Poradnik
ludzi przyszłości

tkwi przewaga sztucznej inteligencji nad tą naturalną, ludzką.
Umiejętności naszego mózgu
przeniesione do niemęczącej
się, niezmordowanej maszyny.
Czy jest piękniejsza wizja dla
świata biznesu?

Są jednak tacy, którzy uważają,
że nie ma potrzeby posuwania
się do takiej pomocy ze strony
państwa. Zdaniem analityków,
którzy przewidzieli upadek rozmaitych zawodów, jest dla nas
jeszcze nadzieja. A tkwi ona
w nowych formach zarabiania.
Naszym zadaniem jest dopasowanie się do stale zmieniającego
się świata i znalezienie dla siebie
odpowiedniego miejsca, niszy,
która pozwoli nam znaleźć środki
na utrzymanie. W swojej książce
„What To Do When Machines Do
Everything” specjaliści wskazują,
jak to zrobić, podpowiadają metody i radzą, jakie cechy rozwijać.
Książka ma być poradnikiem „jak
nie wyginąć” na rynku pracy.

Wypłata
dla wszystkich

Wyjść
poza schemat

Wszystkie te mroczne scenariusze sprawiają, że na myśl o przyszłości na rynku pracy przechodzą nam ciarki po plecach.
Jak znaleźć dla siebie miejsce
w świecie, w którym nikt nie jest
w stanie równać się z wydajnością, efektywnością i sprawnością komputerów? Część ludzkości zamarła, a co sprytniejsi zaczęli już szukać alternatyw na
godne życie. Coraz więcej krajów rozważa wprowadzenie dochodu bezwarunkowego, który
ma nam zapewnić możliwość
przeżycia po przejęciu etatów
przez maszyny.

Zawody przyszłości to te, które
wymagają od wykonawcy typowo ludzkich cech. Maszyna nie ma empatii, nie dorówna nam kreatywnością, nie
jest opiekuńcza ani dość pomysłowa, by np. tworzyć złożone, nieszablonowe koncepcje (przynajmniej jak dotąd).
Nie sprawdzi się więc w branży
reklamowej i nie wygryzie najpewniej twórców ambitnej
sztuki – pisarzy, malarzy, reżyserów. Co ciekawe, bez problemu
zastąpi np. autorów poczytnych
horoskopów, przewidywalnych
kryminałów i mało ambitnych,

ZABIORĄ NAM ZATRUDNIENIE?
waniu na tej podstawie strategicznych decyzji.
Diametralnie zmieni się życie milionów ludzi, którzy dotychczas dzięki takiej działalności zarabiali na utrzymanie.
Dla nich odpowiedź na pytanie o to, czym będą zajmować
się w przyszłości brzmi: czymś
innym.

Pułapka
efektywności
Bardziej niż kiedykolwiek będzie się liczyć wydajność. A w
tym zakresie człowiek nigdy nie
dorówna maszynie. Komputer
nie potrzebuje przerwy, nie pije
kawy, nie chodzi na papierosa i,
po prostu, nigdy się nie męczy.
Może działać efektywnie całą
dobę, okrągły tydzień, przez
miesiąc, rok, kilka lat. W kontekście wydajności pracy nie ma
więc sobie równych. Nic dziwnego, że to na niego będą stawiać przedsiębiorcy, dla których

najistotniejszy jest przecież rozwój firmy i rosnące zyski. Im więcej pieniędzy, tym większe inwestycje, im większe inwestycje…
tym więcej komputerów.

Robot
bez urlopu
Maszyny nie żądają podwyżki
i nie potrzebują urlopu. Nie wychowują dzieci, więc nie muszą
wcześniej wychodzić z biura. Robot nie zachoruje na grypę, nie
popadnie w depresję i nie przeżyje załamania nerwowego pod
wpływem stresu i wciąż rosnących wymagań zarządu.
Pozbawiony emocji i uczuć
jest dla milionów biznesmenów
pracownikiem idealnym. Można
mu zlecić nieskończenie wiele
zadań i bez stresu czekać na rezultaty. Odpowiednio zaprogramowany potrafi nie tylko rozwiązywać proste konflikty, ale
odpowiadać kreatywnie, mądrze, w złożony sposób. I w tym

clickbaitowych nagłówków.
Doskonale poradzi sobie tam,
gdzie dzieło powstaje na bazie
powtarzalnego schematu. Jeśli
więc nie jesteśmy jednostkami
tryskającymi wyobraźnią, kreatywnością i filozoficznymi analizami, możemy czuć się poważnie zagrożeni.

Być
człowiekiem
Dla takich jak my powstaną jednak nowe zawody, w których będziemy mogli schronić się przed
robotyczną apokalipsą na rynku
pracy. Zdaniem specjalistów
z Cognizant będą to tak enigmatyczne stanowiska jak np. detektyw ds. danych, czyli ktoś, kto
usprawnia gromadzenie informacji na temat potencjalnych
klientów (takie daleko posunięte
profilowanie) czy też analityk cyber-miast – ekspert do spraw
przepływu informacji w miejscowościach przyszłości, odpowiedzialny za dostarczanie energii
czy gospodarowanie odpadami1.
Wśród stanowisk rodem z powieści science fiction jest też m.in.
animator podróżowania w VR,
menadżer ds. rozwoju sztucznej
inteligencji, cyfrowy krawiec oraz
kontroler dróg i powietrza.
Dla zwolenników bardziej realnych i łatwiejszych do wyobrażenia profesji, ciekawszą opcją
będzie np. zawód towarzysza
seniorów, których z roku na rok
przybywa. To właśnie przykład
pracy, której nigdy nie przejmą
maszyny. Empatia, opiekuńczość, troskliwość – to, przynajmniej na tę chwilę, cechy charakteryzujące wyłącznie żywe
istoty. Jeśli to w nich mamy upatrywać swojej przyszłej kariery,
to świat może wcale nie okaże
się takim złym miejscem.

Katarzyna Sudoł
1 https://businessinsider.com.
pl/technologie/nowe-technologie/jakie-beda-zawody-przyszlosci/7eb94xt
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Tricki sprzedawców

Na co uważać w czasie zakupów?
Świat galopującej konsumpcji ma nam wiele do
zaoferowania w kwestii zakupów. Handel to jedna
z tych gałęzi gospodarki,
które stale i dynamicznie
się rozwijają. Nic dziwnego.
Potrzeba nabywania nowych produktów jest dziś
w nas silniejsza niż kiedykolwiek. Dlatego łatwo dajemy się nabrać.

wiedzą, czego potrzebujemy.
Dają nam więc konkretny produkt i… dużo ponad to. A my,
opętani żądzą posiadania, kupujemy więcej i więcej. Zabiegi
architektoniczne, operowanie
barwami, zapachami, sztuczna
inteligencja, profilowanie, customer experience – wszystkie
te metody i technologie pracują
w służbie wielkich korporacji.
A my jesteśmy ich celem.

Wraz ze zmianami technologicznymi zmienia się sposób robienia zakupów i, co za tym idzie,
prezentowania towarów oraz
kuszenia potencjalnych klientów. Wciąż kupujemy w sklepach stacjonarnych, ale coraz
częściej korzystamy też z internetowych platform zakupowych. W zależności od tego,
gdzie szperamy w poszukiwaniu promocji, jesteśmy narażeni na inne marketingowe zabiegi speców, którzy doskonale

Sprzedaż internetowa rozwija
się na całym świecie. Także w Polsce. Według prognoz do 2020
roku jej wartość ma przekroczyć
60 mld złotych. Udział tego rodzaju handlu w stosunku do detalicznego stanowi około 5 proc.,
w najbliższym czasie będzie się
jednak zbliżać do średniej globalnej, która wynosi 10 proc.1 Siłą
napędową rozwoju tego sektora jest możliwość porównania i obejrzenia ogromnej masy
produktów. W sieci dostępne są

REKLAMA

Zagrożeni w sieci

wyroby z niemal wszystkich kategorii. W zakupach nie ogranicza nas pora dnia, dzień tygodnia, kolejki. Wszystko dzieje się
szybko, a sam proces jest wygodny i bezpieczny. Przynajmniej pod kątem ochrony danych konta czy dostawy.
Jednak podczas zakupów
w e-sklepach także jesteśmy
poddawani bodźcom i analizowani, by sklep mógł trafić do nas
później ze zindywidualizowaną
ofertą, dopasowaną do naszego
gustu i potrzeb. Profilowanie, bo
o nim mowa, polega na automatycznym przetwarzaniu danych
osobowych. Wszystko po to, by
móc dostosować ofertę do konkretnego człowieka. Dlatego
pierwszym warunkiem bezpiecznego kupowania w sieci
jest… uważność. Zanim klikniemy odpowiedni przycisk, musimy sumiennie i rozsądnie przeanalizować swoje potrzeby. Tak,
by nie dać się namówić na coś,
czego wcale nie potrzebujemy.

Działa wyobraźnia
Jedną ze sprytniejszych sztuczek specjalistów od zakupów
w sieci jest szafowanie promocjami i rabatami. Na konsumentów szczególnie mocno oddziałują różnego rodzaju dodatki
i bonusy, np. darmowa dostawa
– ulubiony upust większości
klientów. Jesteśmy w stanie zapłacić dużo więcej za poszczególne produkty, o ile mamy
pewność, że ktoś bezpłatnie dostarczy nam te skarby do domu.
Na naszą wyobraźnię doskonale działają również odpowiednie zdjęcia. Tej części oferty
marketingowcy poświęcają naprawdę dużo czasu. Nic dziwnego. Obraz jest zdecydowanie
wymowniejszy niż słowa, w sieci
porozumiewamy się głównie za
jego pośrednictwem. Warto pamiętać, że wszystkie te obrazy
są obrabiane w programach
graficznych, które mają sprawić,
że to, co będziemy oglądać, stanie się absolutnie nieskazitelne.
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A przecież, jak wiadomo, ideały
nie istnieją. Nie dajmy się nabrać
– produkt na żywo nigdy nie będzie wyglądał tak, jak został pokazany na fotografii.

Tylko teraz!
Innym skutecznym sposobem
pozyskiwania naszego zainteresowania jest stosowanie techniki
„tylko teraz”. Mózg jest wtedy kuszony informacją, że może skorzystać z wyjątkowej oferty, która
szybko zniknie z pola widzenia.
Teraz, w tej chwili, taka okazja się
nie powtórzy. Metoda działa na
nas tak w sieci, jak i w sklepach
stacjonarnych. Mamy poczucie,
że jeśli się nie zdecydujemy na
zakupy, to wiele stracimy. Ale zanim rzucimy się na rzekomo okazjonalną propozycję, powinniśmy najpierw przeanalizować
zwykłe ceny tej usługi lub produktu. Tak, by nie okazało się, że
nasza „superpromocja” to wielkie kłamstwo.

Zmysłowa prowokacja
Natomiast w sklepach stacjonarnych do najbardziej niepokojących metod manipulacji, należy
wpływanie na nasze zmysły. Po
pierwsze – muzyka. Niby niepozorna, a jednak perfekcyjnie dobrana do profilu sklepu i cha-
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rakteru jego działalności. W placówkach handlowych dźwięk
ma nas pobudzać, w punktach
gastronomicznych czy salonach
SPA – relaksować.
Coraz większą popularnością
cieszy się też używanie w sklepach bodźców zapachowych.
Niektóre mają skłaniać do wracania do danego punktu, zadaniem innych jest atakowanie konkretnych sensorów tak,
by namawiać do natychmiastowego zakupu.

Ewolucja manipulacji
Wszyscy ci, którzy sądzili, że
w dobie zakupów internetowych możemy czuć się bezpiecznie, byli w błędzie. Tak jak
zmienia się handel, tak ewoluują metody manipulacyjne stosowane przez speców od zakupów – zarówno tych stacjonarnych, jak i on-line.
Dlatego, żeby nie dać się nabrać, musimy przede wszystkim
zachować rozsądek i mieć świadomość, że ktoś gdzieś doskonale wiedział, co robi i co będzie
nam pasować.

Katarzyna Sudoł
1 https://www.pwc.pl/pl/pdf/
polacy-na-zakupach-raport-pwc-2018.pdf
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czyli 5 powodów
dlaczego warto
zagłosować w wyborach
do Parlamentu
Europejskiego

obcych, upraszczaniu rzeczywistości
i łamaniu praworządności, nie stworzyły większości w Parlamencie Europejskim.

Do rangi anegdoty urosły rzekome
wyniki wyszukiwania w Google dzień
po ogłoszeniu rezultatu referendum
o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Podobno najczęściej wpisywanym hasłem na Wyspach było „Co
to jest Unia Europejska?”. Nawet jeżeli
ta historia jest przesadzona, to warto
się zastanowić, co daje nam członkostwo w UE, dlaczego nie możemy
go brać za pewnik i o co toczy się gra
w najbliższych wyborach.

To, co jest istotne, to fakt, że dzięki rozporządzeniom Komisji Europejskiej
mamy jedne z najwyższych standardów bezpieczeństwa produktów, które
trafiają na nasz rynek, np. leków, jedzenia i zabawek, a od niedawna także
standardów cyberbezpieczeństwa.
Dlatego ważne, by w Parlamencie Europejskim zasiedli posłowie gotowi mierzyć się ze skomplikowanym światem,
a nie posługujący się uproszczeniami.

#1

Populiści będą prostować banany.
Czyli dlaczego standardy UE są ważne
i dlaczego nie warto ulegać stereotypom.
Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego to nie tylko próba sił przed
jesiennymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. Walka toczy się o to,
by siły, które budują swój kapitał polityczny na stereotypach, niechęci do

W rzeczywistości przysłowiowa „krzywizna banana”, która była określona
w nieobowiązującym już rozporządzeniu, była ułatwieniem w handlu wewnętrznym, stworzonym na prośbę środowisk rolniczych.

#2

Pokłóć się z własnym prezesem.
Czyli dlaczego potrzebujemy UE do negocjacji
z dużymi korporacjami.
Kiedy zastanawiamy się, do czego
właściwie potrzebne jest nam członkostwo w Unii Europejskiej i jakie korzyści widzimy na co dzień, warto wyobrazić sobie naszą pozycję negocjacyjną, gdybyśmy ustalali wysokość raty
za nowy smartfon z prezesem między-

narodowej korporacji, który zatrudnia więcej osób, niż obywateli ma niejedno europejskie państwo. Wcale nie
lepiej wyglądałaby pozycja premiera
takiego państwa.
Właśnie dlatego Komisja Europejska,
reprezentująca interesy całej Unii Europejskiej oraz Parlament, mogły wynegocjować zniesienie opłat za roaming
prawie na całym kontynencie.
Duży może więcej, szczególnie jeżeli
chodzi o kontakty z takimi partnerami
jak międzynarodowe korporacje.

#3

Dlaczego z biura nie widać już galmoku?
Warszawa, ale także inne miasta w Polsce, są dobrym przykładem tego, co
może się stać, kiedy krótkowzroczne
cele, mierzone kolejnymi wyborami,
wygrywają z potrzebami mieszkańców.
Mimo że samorządy próbują walczyć
z zanieczyszczeniem powietrza na
własną rękę, to bez polityki ogólnokrajowej nie mamy szans na czyste powietrze w miastach.
Na szczęście właśnie dzięki wysokim
standardom, które tworzymy na poziomie instytucji unijnych, mamy szansę na
czystsze powietrze. Całkiem niedawno

Michał Boni

uczestniczyłem w pracach nad dyrektywą dotyczącą jakości opon, których
starte cząsteczki w dużej części współtworzą pyły zawieszone. Dzięki nowym
przepisom instytucje unijne mogą wywrzeć presję na producentach i zmusić ich do wytwarzania opon bardziej
przyjaznych dla środowiska, z pełną
informacją dla kierowców – także dotyczącą przyczepności opon do powierzchni dróg w deszczu, śniegu, czy
też w warunkach mrozu.

#4

Jak nie UE, to nawet pani Hania z HRów
nam nie pomoże.
Jeżeli jakiś polityk mówi, że coś narzuca nam Bruksela, to warto sobie
zdać sprawę, że także nasi rodacy zasiadają w instytucjach unijnych. I to oni,
jako nasi przedstawiciele, podejmują
dla nas decyzje.

Bądź
szczęśliwa
przez jedną
chwilę
Często słyszę te słowa: –
Gdy ranek jest dobry – to
potem jest wszystko dobrze. Jak ranek jest nędzny
– to cały dzień jest słaby.
Dlaczego nie może być tak,
że wszystkiego po trochu,
tylko jest tak, że albo-albo?
Wojna
To jest wojna, którą toczymy
od lat. Chciałybyśmy, żeby było
idealnie, a tymczasem wychodzi jak zwykle. Zginęła ci poranna kawa – zostawiłaś ją
gdzieś w kuchni, między torebkami po pieczywie a opakowaniami od jajek i teraz nie możesz znaleźć – już masz zepsuty
dzień. Otwierasz o świcie oczy
i na krześle przed sobą widzisz
ubrania z poprzedniego dnia –
kolejny powód, żeby patrzeć na
domowników spod oka. Wcho-

dzisz do łazienki, a na twoje
bose palce spada szczotka do
włosów. – Auć! – krzyczysz i już
rozglądasz się za winowajcą.
A za chwilę słyszysz jeszcze, jak
o drzwi obijają się szklane opakowania po kremach, które zawiesiłaś wczoraj na klamce, bo
chciałaś je wynieść dzisiaj do
śmieci. W końcu kuśtykasz po
domu, na jednej nodze, cały
czas poszukując kawy – masz
już kompletny zestaw powodów, aby być niezadowoloną
od samego rana.
– Dlaczego nie może być
w życiu, w ciągu dnia, trochę
tak i trochę tak? – pyta mnie Joanna. A ja widzę, jak opadają jej
ramiona. Ona nie oczekuje odpowiedzi. Ona chce się poskarżyć. I dzisiaj padło na mnie. Nie
jestem dobrym towarzyszem
niedoli, bo szybko mówię, że nie
mogę tego słuchać.

Nie należy traktować Komisji Europejskiej, Parlamentu czy Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości jako uzurpatora, ale jako ostatnią barierę przed
nadmiernym apetytem krajowych polityków na władzę.

#5

Głosuj, bo mądrala z HelpDeska
zrobi to za ciebie.
Na koniec zachęcam do przeprowadzenia małego eksperymentu: proszę
sobie wyobrazić kolegę/koleżankę,
z których poglądami fundamentalnie się nie zgadzamy i pomyśleć, że to
on/ona zdecydują za nas, kto przez
pięć lat będzie nas reprezentował
w Europie.
Niezależnie od Państwa upodobań
politycznych, gorąco zachęcam do
głosowania w najbliższych wyborach.

Michał Boni
poseł do Parlamentu Europejskiego
kandydat nr 5
na liście Koalicji Europejskiej w wyborach
do Parlamentu Europejskiego
Materiał sfinansowany przez KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

śmociągu – dopóki nie wpadną
w dziurę na końcu ulicy…
To dlatego, gdy Joanna zadaje swoje pytanie od razu
wiem, o czym mówi. Jest jedną
z tych osób, które poranne rytuały opanowały do perfekcji.
Z jednym wyjątkiem – nie mają
rytuału na czas, gdy coś się nie
udaje…

Obwinianie

Komfort i bezradność
Odkąd zmieniłam styl życia
wszystko jest idealnie. Ulubiona kawa w ulubionym kubku
i w ulubionym miejscu. Ulubiona
muzyka do ulubionych ćwiczeń.
Spacer z ulubionym psem, po
ulubionych chodnikach. Ulubione dresy i ulubiony zapach
perfum. A gdy dopada mnie kryzys, to on też jest w mojej ulubionej formie: pudełko lodów (tak,
tak, tak) albo ulubiony serial.
Nie wyobrażam sobie, że
miałabym zrezygnować z tego,
co wypracowywałam dla swojego świętego spokoju i osobistego luksusu.

W przeszłości najbardziej
wkurzały mnie dojazdy. Spędzałam najlepszy czas swojego
życia w korkach albo w zatłoczonej kolejce dowożącej ludzi
do miasta. Moja kreatywność
zawieszona gdzieś w powietrzu, między plecami zaspanych ludzi, nie miała szansy.
Stawałam coraz bardziej bezradna wobec spadającej na
mnie rzeczywistości i coraz bardziej podporządkowana otoczeniu. Czułam się czasem jak
postać z tych smutnych kreskówek, w których szarzy, skuleni ludzie przemieszczają się
zamiast po chodniku, to po ta-

Najprościej jest znaleźć winnego: męża, mamę opiekującą
się dziećmi, sąsiadkę z góry,
która dreptaniem w szpilkach
do pracy przeszkadza w ostatniej drzemce. Nawet dzieci nie
bywają w tym układzie bezpieczne. Za długo śpią. Za wolno
się ubierają. Nie wiedzą, co chcą
na śniadanie. Robią bałagan
w szafce z bielizną.
Gdy swoje szczęście, swój
uśmiech, dobry dzień uzależniasz od innych – przestajesz
być kobietą wpływową.

Szczęście tu i teraz
Trudno w to uwierzyć, ale spontaniczność i radość nie biorą się
od innych ludzi. Owszem, dobrze jest dzielić się nimi w otoczeniu ważnych dla siebie osób.
Wtedy ta nasza pozytywność tak
jakby pęcznieje, rozprzestrzenia się i mnoży. Jednak im dalej
w życie – tym trudniej o relacje,
w których możemy być w pełni
sobą. A bywa, że i nasze związki

miłosne obciążone są dobrze
znanymi kontekstami. Czasem
trudno o uśmiech i spontaniczność, gdy zapach innej kobiety
unosi się w pokoju, a twój facet
mówi, że nic nie było. Zacznij
dzień od naburmuszonej miny
i nieprzyjemnego komentarza
– i już wiesz, co będzie: nędzny
poranek i słaby dzień.
A co, jeśliby udało się tak
skonstruować swoje rytuały,
aby sukces każdego dnia nie zależał ani od kogoś, ani od pory
dnia?
A co, gdyby się dało podzielić czas na wąskie wycinki? Na
„tu i teraz”? Czy jesteś w stanie
być szczęśliwa przez tę jedną
chwilę w ciągu dnia? A potem
przez kolejną, która już, już
czeka za rogiem, żeby się wydarzyć? A potem przez jeszcze
kolejną – też „tu i teraz”? Bycie
zajętą i zapracowaną kobietą,
która przy tym odnosi sukces, wymaga stosowania wielu
sztuczek. Przeniesienie się do
rzeczywistości „tu i teraz” jest
jedną z nich. Pomaga uwolnić
się od życia w trybie przyczyna-skutek. Że jak coś – to coś. Że
jak zginęła kawa – to jest już koniec udanego dnia.
I zrób sobie wreszcie drugą
kawę. Zasługujesz na to, aby
wypić ją ciepłą. I w spokoju. Tu
i teraz.

Monika Kurdej

materiał promocyjny

FAJNAL DEDLAJN DLA EUROPY

Sami, w ogólnokrajowym referendum,
zdecydowaliśmy o przystąpieniu do
Unii Europejskiej. Jesteśmy jej częścią,
przez co podlegamy – jako kraj członkowski – ocenie unijnych instytucji. To,
co przez niektórych polityków odbierane jest jako ingerencja w sprawy krajowe, jest często ostatnim bezpiecznikiem, który chroni nas przed zupełnym
szaleństwem.
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((
Naucz się odczytywać włoskie gesty (ochmilano.pl,
obserwatore.eu).
((
Unikaj nieszczęśliwej liczby
17 oraz koloru fioletowego –
szczególnie przy okazji ofiarowania kwiatów i wyboru
papieru na prezent.

PEŁNA KULTURKA

Niewerbalnie
Dziś zajmiemy się m.in. komunikacją niewerbalną (w tym przez dotyk) wśród Włochów i Irlandczyków. W kontekście biznesowym dotyk może kojarzyć się z protekcjonalnym klepnięciem w plecy lub – co gorsza – z molestowaniem. Mimo to
haptyka (czyli komunikacja dotykiem) pojawia się także, gdy przybijamy z kimś piątkę lub ściskamy dłoń.
Niedawno spotkałem się ze
znajomym, który jest zafascynowany tańcem. Pokazał mi
film z zajęć tańca improwizowanego. Na ekranie zobaczyłem kilka par, które powolnie wiły się, ocierały, obejmowały, kładły i znów podnosiły.
Zastanowił mnie poziom intymności między uczestnikami zajęć.
Podpytany o komfort, znajomy odpowiedział, że przywykł już do dzielenia się dotykiem. Dziś uważa, że zajęcia
pomagają mu wyrazić siebie,
a bliskość z drugim człowiekiem działa kojąco. Zaskoczyło
go moje zdziwienie, bo przecież dotyk to prawdopodobnie
pierwszy zmysł, którym zaczynamy poznawać świat, a jednocześnie stosunkowo rzadko
REKLAMA

korzystamy z niego komunikując się z drugim człowiekiem.
By wzmocnić lub zastąpić
przekaz słowny w komunikacji
niewerbalnej najczęściej używamy znaków, gestów, mimiki,
tonu głosu i – w końcu – dotyku.
Bywa, że komunikaty tego typu
są nadawane i odbierane intuicyjnie lub podświadomie. Stojąc w windzie, staramy się zachować dystans od nieznajomych, a zakładając najlepsze
ciuchy na uroczystość, zachowujemy powagę. Można przyjąć za regułę, że kultury wysokokontekstowe (np. kraje śródziemnomorskie) przekazują
stosunkowo dużą ilość informacji niewerbalnie i poprzez
skróty myślowe. Natomiast północne części Europy i Ameryki
dużo częściej posługują się sło-

wem. O kontekstowości pisaliśmy we wrześniu zeszłego roku
(numer 34 „Głosu Mordoru”).

Jak przygotować się
do prezentacji nowego
produktu we Włoszech?
Włosi odbierają pośpiech
za oznakę słabości, więc nie
spiesz się z prezentowaniem
produktu już na początku. Dobrze jest zacząć od okoliczności jego powstania i samego
konceptu. Warto umieścić zabawną anegdotę w swojej prezentacji, emocje nie są Włochom obce.
Przygotuj się też od strony
merytorycznej, bo pewnie pojawi się kilka kwestionujących
pytań. W czasie gorącej dyskusji może zdarzyć się, że ktoś
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złapie cię za ramię, starając się
zatrzymać i przyciągnąć twoją
uwagę – Włosi używają dotyku i gestów znacznie częściej
niż Polacy. Upewnij się, że prezentacja ma stosunkowo luźną
strukturę, bo może się wydarzyć, że Włosi zechcą przeskakiwać między omawianymi tematami.

Inne wskazówki:
((
Pierwsze wrażenie ma kolosalne znaczenie. Włóż strój
formalny, starannie dobierz
kolory i eleganckie akcesoria.
((
Witając, uściskaj dłoń i nawiąż kontakt wzrokowy. Kobieta pierwsza wysuwa rękę
do mężczyzny.
((
Poczekaj, aż gospodarze
pierwsi usiądą, zanim ty to
zrobisz.

Podobno Irlandczycy
słyną z poczucia humoru
i dużego dystansu
do siebie – czy także
na spotkaniach
biznesowych?
Irlandczycy słyną z nieformalnego podejścia i nie przetrwają dnia bez kilku dobrych
dowcipów gdziekolwiek by
byli. Żartobliwe droczenie jest
oznaką, że czują się przy tobie
komfortowo i najlepiej wtedy
odpowiedzieć śmiechem.
W drodze na spotkanie z irlandzkim klientem w Dublinie
podpytałem kiedyś taksówkarza, na co zwracać uwagę podczas rozmowy. Powiedział mi,
że jeśli klient zacznie używać
kolokwialnego języka lub sobie przeklnie, to znaczy, że mi
zaufał i udało się zbudować
relację. Jeśli byłby poważny
i powściągliwy, to nici z biznesu.
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Co robić:
((
Kilkuminutowe spóźnienie nie powinno być problemem, ale z uprzejmości
warto powiadomić, że jest
się w drodze.
((
Uścisk dłoni przy pierwszym
spotkaniu jest normą; także
przed wyjściem. Poklepanie po ramieniu też może się
przytrafić.
((
Spotkawszy Irlandczyków,
dobrze jest zapytać, jak leci:
What’s the craic?
((
Nie zakładaj, że wyjście do
pubu skończy się pijaństwem. W irlandzkich pubach można natknąć się na
całe rodziny, występy zespołów folkowych, imprezy urodzinowe czy nawet
stypy.
((
Zauważ, że Irlandczycy
– podobnie jak Polacy –
dość rzadko używają gestów i dotyku podczas rozmów, ale zachowują odrobinę większy dystans niż
my w kolejkach i przestrzeni publicznej.
W jakich okolicznościach komunikujesz się dotykiem
w pracy? Napisz do redakcji.

Konrad Krzysztofik
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Świat bez dorosłych!

Tablet i Minecraft

Ostatnio przeczytałam wywiad
z Jesperem Juulem, w którym
stwierdził, że największym dramatem dzisiejszych dzieci jest
świat bez dorosłych. Dzieci chodzą do przedszkola, do szkoły,
później na zajęcia rozwijające
pasje i zdolności, uczące asertywności i życia w społeczeństwie – a to wszystko z rówieśnikami.
Jednak każda z tych aktywności odbywa się pod opieką
dorosłych, przez nich zorganizowana i koordynowana, wymyślona przez nich. Dzieci nie
wymyśliły sobie zasad gry, nie
negocjowały ich. Na placu zabaw także nie są pozostawione
sobie i właściwie też nie rozwiązują własnych konfliktów. Zaraz wkracza mama, tata, babcia
czy dziadek, którzy są mediatorami bardzo stronniczymi – albo
stają po stronie swojego dziecka, albo na siłę zmuszają je do
przeprosin. A przecież dzieci zapewne rozwiązałyby ten konflikt w trzy sekundy, gdyby tylko
im pozwolić.
Osobiście zgadzam się z panem Juulem, nie jestem z tego
zespołu – Uuu! Kiedyś było lepiej, kiedyś to kij wystarczył! Teraz to tylko tablety, telefony...
Nasze czasy oczywiście też
miały dużo wad. Tak, chodziliśmy po drzewach, tak, graliśmy
w gumę i biegaliśmy bez nadzoru. Ale pamiętam też kolegę,
którego mama biła i nikt się nie
wtrącał, tylko my staraliśmy się
pomóc – na tyle, na ile dzieci
w tej sytuacji mogą...

Jeżeli się dogadały, że tak dla
nich jest OK, dla mnie to jest też
OK. Zazwyczaj później rozmawiamy w domu o tym, czy lubi
się dzielić, kiedy lubi to robić,
czy lubi, jak inne dzieci się z nią
dzielą, jak się wtedy czuje... To
rozmowa o wartościach, o jej
uczuciach, o tym, co jest dla niej
ważne. Jednak nigdy nie wkraczam w chwili, kiedy ustalają zasady między sobą.
Zresztą uwielbiam jak te berbecie negocjują, jak się próbują

Pewna sieć sklepów ze sprzętem RTV prowadziła w ubiegłym
roku kampanię uświadamiającą
rodziców, że kupowanie tabletów, komputerów lub smartfonów dzieciom poniżej dwunastego roku życia to zły pomysł.
Kampania była wspierana przez
viralowe wideo, w którym rodzice rozmawiają ze sprzedawcą
na temat zakupu tableta. Podają
mu wymagania techniczne i mówią, że to dla syna. Sprzedawca
dobiera im odpowiedni sprzęt,

Jasiek prowadził akurat z nami negocjacje na temat wyjścia na pobliskie boisko, aby „pokopać piłę”. Naszej rozmowie przysłuchiwał
się przez chwilę starszy sąsiad,
który w końcu nie wytrzymał
i stwierdził, że boisko to bardzo
dobry pomysł i trzeba się ruszać na świeżym powietrzu jak
najwięcej, skoro pogoda dopisuje. Przy tej okazji podzielił się
z nami historią na temat swojej
trzynastoletniej wnuczki, której wołami nie może odciągnąć
od komputera. A jak już mu się
to udaje pod pretekstem krótkiego spaceru na lody, to ona zabiera ze sobą komórkę, w którą
wpatruje się przez całą drogę.
Efekt? Całe popołudnie spędziliśmy z Jaśkiem na boisku, kopiąc
piłkę i biegając z jednej części na
drugą.
Swoją drogą mieliśmy niedawno taki przebłysk, aby sprawić Jaśkowi tablet. Jest już przecież duży – prawie 5 lat (sic!) –
więc mógłby oglądać na nim
bajki i grać w gry, oczywiście te
edukacyjne.

dogadać. Jak starają pogodzić
rożne interesy – i swoje, i innych.
A wiedzcie, że dzieci mają naturalne poczucie sprawiedliwości,
tylko my je psujemy. Pozwólmy
im być samym ze sobą, niech
wymyślają różne zabawy, niech
knują razem przed dorosłymi,
a my udajmy: – O nie! Jak to?! Niczego się nie domyślałam!

a na końcu pyta ile syn ma lat. Ojciec odpowiada, że pięć. Sprzedawca na tę informację chowa
wybrany sprzęt i mówi rodzicom, aby wrócili po niego za
siedem lat – syn jest bowiem
w takim wieku, że najbardziej
potrzebuje ich uwagi i wspólnego spędzania czasu. Przypomniała mi się ta kampania z powodu sąsiedzkiej rozmowy odbytej podczas jazdy windą.

I już mieliśmy wybrany
model, już prawie go
kupiliśmy, kiedy nagle
doznaliśmy olśnienia.
Skoro sam nas nie prosi
o taką zabawkę, to po co
wciskać go na siłę w ten
wirtualny świat? Im dłużej
pozostanie nieświadomy
istnienia mobilnych
urządzeń, tym lepiej.

Więc nie chodzi o czasy, ale
o sposób naszego bycia z dziećmi.

To, że ci maleńcy ludzie nie
umieją negocjować
i nie uruchamiają swojej
fantazji, jest winą nas,
dorosłych, a nie dzieci.
Uwaga! To naprawdę proste. Jeśli
nie chcesz, żeby dwuletni szkrab
siedział ze wzrokiem wlepionym
w ekran, to mu go nie dawaj!
Przykład z wczoraj: opiekunka najpierw rozmawiała
przez telefon, a później automatycznie włączyła coś i pokazała chłopcu. Nawet nie był
tym zainteresowany, rozglądał
się po autobusie, patrzył na samochody, uśmiechał się do nas
i zaczepiał. Po co opiekunka wciskała mu smartfon?
Inna sytuacja: zazwyczaj po
przedszkolu chodzimy z młodą
na plac zabaw. Akurat miała ze
sobą misie żelki, które uwielbia.
Na miejscu spotkała koleżankę.
Zaczęły się negocjacje, jak się podzielić słodyczami. Młoda wymyśliła, że ponieważ są jej, to ona
może jeść więcej, a koleżance da
przydział po dwie sztuki. Koleżanka się zgodziła i się ugadały.
Wzięły po misiu i poszły się bawić.
Staram się nie ingerować
w konflikty dzieci, w ich ustalanie zasad, nawet jak widzę, że
niekoniecznie są sprawiedliwe.
Nie wkraczam jak grom: – STOP!
Młoda damo! To nie jest sprawiedliwe, bo ty zjadłaś cztery,
a koleżanka dwa. Oddawaj misie żelki!!

Dorota #MamaPolki

Zna oczywiście smartfony,
ale ogląda na nich bajki i to okazjonalnie. I tak pewnie w ciągu
najbliższych pięciu lat usłyszymy od niego, że jak dorośnie, to będzie chciał być „jutuberem”, bo to najlepszy zawód
na świecie. Za chwilę pójdzie do
zerówki, a tam pewnie szybko
dowie się, dlaczego tablet
i smartfon to dwa najważniejsze
sprzęty na świecie.
Próbkę uświadamiania mieliśmy już ostatnio na boisku. Jasiek poznał kolegę, z którym kopali piłkę. Po chwili zaczęli rozmawiać o interesujących ich
tematach: co lubią, jakim chcą
być superbohaterem, kto jest
najlepszym piłkarzem na świecie
i dlaczego to jest Lewandowski.
W końcu nowy kolega Jasia zapytał się go, jaką jest postacią w Minecraft. Zapadła cisza. Jasiek wyraźnie się zestresował, bo właśnie została zerwana ta dopiero
co nawiązana nić porozumienia.
Spojrzał na mnie, żebym mu pomógł. Odpowiedziałem więc,
z uśmiechem na twarzy, że Jasiu nie gra jeszcze w gry na konsoli, ani na komputerze. Chłopiec
spojrzał się na mnie z lekkim grymasem i wypalił: – Przecież w Minecraft można grać na tablecie!
Nie potrzeba komputera! – i wrócili do gry w piłkę.
Całej sytuacji przyglądał się
tata chłopca, który podszedł do
mnie i powiedział: – Minecraft
to jest, jak do tej pory, moja największa porażka rodzicielska...

Piotr Krupa
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dodatkowe

Analizując oferowane przez pracodawców benefity pozapłacowe
można odnieść wrażenie, że cechują się one coraz częściej przerostem formy nad treścią. Tym bardziej, że pracownicy nie zawsze oczekują wydumanych dodatków. Bardziej liczy się dla nich rozwój, zdobywanie doświadczenia i oczywiście... wynagrodzenie.
Firmowe siłownie, masaże, pokoje do drzemek, wydumane
strefy relaksu czy piwo stojące
w firmowej kuchni, to tylko kilka
z oferowanych przez niektóre
firmy benefitów pozapłacowych. Może się wydawać, że wymyślanie nowych dodatków jest
jak przesypywanie piasku na pustyni – całkowicie bezcelowe,
ale ważne, że wykona się więcej
machnięć łopatą, niż konkurencja. Dlatego w planowaniu i wdrażaniu benefitów pozapłacowych
warto najpierw odpowiedzieć
sobie na kilka pytań, jak np.: „po
co to robimy?”, „jaki to ma realizować cel?”, „w jaki sposób pomoże
to naszym pracownikom?” i „czy
nasi pracownicy w ogóle tego
chcą lub potrzebują?”.

Jak osiągnąć
cel?
Świadczenia pozapłacowe dla
pracowników są ważnym elementem tworzenia marki pracodawcy. To również dobry sposób na budowanie zaangażowania i lojalności pracowników
firmy. Potwierdzają to wyniki
badania „Drogowskaz Motywacyjny 2017”, zrealizowanego
przez Kantar Millward Brown na
zlecenie Sodexo Benefits and
Rewards Services, w którym aż
61 proc. pracodawców uznało,
że rolą dodatkowych świadczeń
jest motywacja, zaangażowanie i zwiększenie efektywności.
Niestety, wiele firm dba o te eleREKLAMA

menty tylko za pomocą benefitów, zapominając, że czasami
można ten cel osiągnąć w najprostszy sposób – dzięki jasnej
ścieżce rozwoju oraz odpowiedniemu wynagrodzeniu.

trudnieni oczekują już znacznie
więcej. Tylko, czy „bogaty” pakiet dodatków pozapłacowych
jest w stanie zastąpić to, po co
w ogóle wszyscy pracujemy,
czyli wyższe wynagrodzenie?

Korporacyjna
bańka
Należy przy tym pamiętać, że takie benefity jak firmowa siłownia, żłobek czy pokój do drzemek, to benefity zarezerwowane wyłącznie dla dużych firm,
głównie korporacji. W małych
i średnich przedsiębiorstwach
pracownicy wciąż mogą liczyć
jedynie na dwa najpopularniejsze: karta sportowa i opieka
medyczna. Dla większość pracowników stanowią one już pewien standard, który po prostu
jest dodatkiem do pensji. Tylko
15 proc. z nich uważa opiekę medyczną za atrakcyjny dodatek
pozapłacowy. Karty sportowe
cieszą się większą popularnością – za dobry motywator uznaje
je 42 proc. zatrudnionych.
Tymczasem z „Raportu płacowego 2018” opracowanego
przez agencję pracy Hays wynika, że najczęstszym benefitem,
proponowanym przez 73 proc.
pracodawców – jest właśnie
podstawowy pakiet opieki
medycznej. Podobnie ma się
sprawa z popularnymi kartami
sportowymi. Są one oferowane
pracownikom przez 67 proc. badanych firm. Okazuje się, że za-

Okazuje się,
że benefity
to nie wszystko.
Na pierwszym
miejscu Polacy
stawiają
wynagrodzenie.
I podczas
poszukiwania
pracy najpierw
zwracają uwagę
właśnie na nie.
Czy pracownicy
w ogóle chcą benefitów?
Odpowiedź na to pytanie nie
jest zero-jedynkowa. Z jednej strony można powołać się
na badanie „50 HR and Recrui-
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ting Statistics for 2017” firmy
Glasdoor, z którego wynika, że
aż 80 proc. pracowników ogółem i 90 proc. milenialsów woli
większą ilość benefitów (lub
w ogóle ich wdrożenie), niż podwyżki. Dla 57 proc. kandydatów
benefity są jednym z najważniejszych aspektów, na które zwracają uwagę przy poszukiwaniu
pracy. Nie można się zatem dziwić, że w ciągu ostatnich kilku lat
nie tylko zwiększyły się wydatki
firm na benefity dla pracowników, ale zmienił się też charakter
oferowanych świadczeń.

REKLAMA

„Niepotrzebne” korzyści
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Czego oczekujemy
od pracodawcy?
Okazuje się jednak, że benefity
to nie wszystko. Jak zauważa
w jednej ze swoich publikacji
trener biznesu dr Mateusz Grzesiak, potrzeby pracownika są
bardzo różne: „(...) Chce i odpowiednio zarabiać, i budować odpowiednie relacje, i ważny jest
dla niego klimat w firmie, długodystansowe działanie firmy
oparte o fachowe zarządzanie
i planowanie strategiczne, gdzie
wizja, misja oraz wartości są połączone z planami strategicznymi oraz taktycznymi (...)”.
Potwierdzają to również
badania, które przeprowadził
wśród polskich pracowników
jeden z portali zajmujących
się wynagrodzeniami. Dotyczyły one ich oczekiwań w stosunku do pracodawców. Wynika z nich, że na pierwszym
miejscu Polacy stawiają właśnie wynagrodzenie. I podczas
poszukiwania pracy najpierw
zwracają uwagę właśnie na nie.
Co ciekawe, wysokich zarobków oczekują przede wszystkim młodzi ludzie (15,5 proc.),
co może być zaskakujące w kontekście sławetnego już pokolenia milenialsów.
Pieniądze nie stanowią jednak jedynego czynnika motywującego do pracy. Dobrą atmosferę zwykle doceniają
osoby, które mają dłuższy staż

pracy (12,6 proc.). Wynika to zapewne z ich doświadczenia.
Zetknęły się już z kiepską atmosferą w innych firmach i są
świadome tego, jak źle się pracuje pod wpływem stresu. Dlatego ta sama grupa docenia
również pracę pod kierunkiem
kompetentnego przełożonego
(8,7 proc.). Zatrudnieni chcą
mieć też poczucie sensu wykonywanej pracy, a także możliwość szkolenia i rozwoju. Całkowicie zrozumiałe jest, że dostęp
do szkoleń i kursów jest najważniejszy dla osób ze stosunkowo
niewielkim stażem pracy nieprzekraczającym pięciu lat.

Czy to
efekt milenialsów?
Można zakładać, że tak dynamiczne rozwinięcie się rynku
benefitów pracowniczych wynika z bardzo dobrej koniunktury na rynku pracy. Pracodawcy wiedzą jednak, że z ekonomicznego punktu widzenia
taniej jest rozbudować benefity
dla wszystkich pracowników,
niż kusić podwyżkami – szczególnie dotyczy to najmłodszego pokolenia wchodzącego

na rynek pracy. Tym bardziej,
że – jak wynika z badań – milenialsi deklarują, że wynagrodzenie wcale nie jest dla nich
najważniejsze. Raport Deloitte
„Pierwsze kroki na rynku pracy
2018” wskazuje, że najważniejszym czynnikiem dla młodego
pokolenia przy wyborze miejsca pracy są możliwości rozwoju i zyskania nowych umiejętności (51 proc.), dobra atmosfera w pracy i relacje z innymi.
Natomiast najczęstszymi powodami zmiany pracodawcy są
niezaspokojone potrzeby rozwoju i stresujące zajęcie.
Milenialsi nie chcą stawiać
pracy na pierwszym miejscu, zależy im na zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W dodatku
22 proc. z nich przyznaje, że do
pracy motywuje ich świadomość, że to, co robią, jest przydatne dla innych. Dlatego wybiorą tę organizację, której wartości będą im bliższe. Można
zatem założyć, że nie zawsze do
podjęcia pracy będą przekonywać ich wyłącznie benefity.

Piotr Krupa
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materiał promocyjny

COCKTAIL LIFESTYLE

Magia Weles
Świat koktajli to wybuchowa mieszanka dobrej zabawy, rzemieślniczych alkoholi i teatru, w którym w rolach głównych obsadzeni są profesjonalni barmani. Czy ktoś się z nami nie zgodzi?
A tak naprawdę, to diabeł tkwi
w szczegółach. Jak interpretują
te szczegóły warszawskie koktajlbary?
W odnalezionym przez nas
niedawno, ukrytym Weles, nieoznaczonym żadnym szyldem
i schowanym za niepozornymi

REKLAMA

drzwiami, mimo że mieści się
w ścisłym centrum miasta, barmani podają przede wszystkim
swoim gościom magię.
Jak się okazuje, nawet najlepsza klasyka, jak Wódka Sour, czy
PornStar Martini, wcale nie muszą
być takie oczywiste.

I tak oto Warszawski to nic innego, jak hołd złożony gościom,
którzy zakochali się lata temu
w niezastąpionej wódce sour.
W tej wersji barmani zdecydowali
się nadać koktajlowi możliwie najwięcej orzeźwienia poprzez dodanie kordiału z limonki i mięty.

Natomiast współczesna klasyka prosto z Wysp Brytyjskich
– PornStar Martini – to, już od
pierwszego dnia funkcjonowania Welesa w podziemiach ulicy
Nowogrodzkiej, ulubiony koktajl ich bywalców. To, określana
mianem najbardziej seksow-

nego drinka, mieszanka prawdziwych afrodyzjaków, jak marakuja czy wanilia, zwieńczona
shotem szampana.
A reszta? Jak mawiają w Weles:
– Reszta jest słodką tajemnicą, do
której dostęp będą mieli tylko ci,
którzy do nas trafią.

www.glosmordoru.pl
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GOING. POLECA KULTURALNIE
Festiwal Wibracje 3.0,
13-16 czerwca,
CKR Promenada Białobrzegi

nim jednak wylądują na letnich
festiwalach, wyjdą poza mury
często odwiedzanej w ostatnich
miesiącach Progresji. Tam wydarzenie wyjątkowe, bo Rap History Warsaw organizuje Block
Party z naprawdę grubymi nazwami. Sokół z „debiutem”,
PRO8L3M z „Widmem”, Jetlagz
i wschodzący Oki to bardzo konkretny skład.

Duchowe i zakorzenione w naturze wydarzenie, które pozwoli
odciąć się od codzienności
i poszukać wewnętrznej równowagi. Nad Zalewem Zegrzyńskim czekają: warsztaty, joga, taniec, wykłady i mnóstwo innych
aktywności przybliżających
nieco inny styl życia niż ten, do
którego jesteśmy przyzwyczajeni w większych miastach.

FSO1: Boris Brejcha,
sobota 25 maja,
Hale FSO [Jagiellońska 88]

RHW Block Party: Sokół x
PRO8L3M x Jetlagz x Oki,
sobota 8 czerwca,
Scena Letnia Progresji
[Fort Wola 22]

Niegdyś największa fabryka samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej, obecnie
przeważnie opuszczone hale.
W warszawskie FSO niebawem
zostanie tchnięte nowe życie,
a to za sprawą audiowizualnego wydarzenia na dużą skalę.
Wyjątkowa oprawa świetlna

Sezon wiosennych tras hip-hopowych powoli dobiega końca,
więc i najwięksi przedstawiciele
sceny wychodzą w plener. Za-

i różnorodna muzyka, z Borisem
Brejchą na czele.

Stachursky,
piątek 24 maja,
Praga Centrum [Szwedzka 2/4]
Muzyczna doskozzza w objęciach
psychodelicznej wizji – takich
wrażeń chce ostatnio dostarczać
Jacek Stachursky. Muzyk niebezpiecznie balansuje na krawędzi
stania się regularnym memem,
ale trudno chociaż przez moment
nie zainteresować się nawiązaniami do jego dawnych odlotów.
Jak mówi „zakorbi warszawskie
towarzystwo”, a to w ciągle świeżej miejscówce – Pradze Centrum.

WROsound, 14-15 czerwca,
Plac Społeczny, Wrocław
Wrocławski festiwal przeszedł
długą drogę – od wydarzenia
skupiającego lokalnych wyko-

WARSZAWA ZA FREE

Impreza dla wszystkich miłośników czworonogów!

Jedna z największych bezpłatnych imprez juwenaliowych.

Noc Muzeów
2019

Jedna z najstarszych imprez muzycznych stolicy – w tym
roku rusza 19 maja i trwa
do końca września!

18 maja, cała Warszawa
Tej imprezy nie trzeba przedstawiać. W tym roku w akcji
bierze udział ponad 260
placówek!

Odrą powinno już być odczuwalne lato.

Kurt Vile & The Violators,
środa 19 czerwca, Proxima
[Żwirki i Wigury 99A]
Jeden z naczelnych slackerów
amerykańskiej gitarowej alternatywy wrócił do solowego

projektu i od razu zabrał się
do pracy. Do Polski przyjedzie
z albumem „Bottle It In”, pełnym
dusznych, słonecznych kompozycji i charakterystycznego humoru byłego członka The War
on Drugs.
Więcej wydarzeń i bilety
w mobilnej aplikacji Going.
oraz na Goingapp.pl

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

19 maja,
Pomnik Fryderyka Chopina

18 maja,
Multimedialny Park Fontann

17-18 maja,
Stadion Syrenki

nawców, po dwudniowe wydarzenie pełne zagranicznych
gwiazd, dla którego warto
wsiąść w pociąg czy samochód.
Specjalnie zaaranżowaną przestrzeń Placu Społecznego odwiedzą m.in. soulowy Michael
Kiwanuka, James Holden z zespołem The Animal Spirits czy
SOHN. Dodatkowy plus – nad

Koncerty
Chopinowskie
w Łazienkach
Królewskich

Warszawski
Dzień Zwierząt
2019

Juwenalia PW
2019

Kurt Vile

Święto
Saskiej Kępy
2019
25 maja,
Saska Kępa

Liczne koncerty i inne atrakcje!
W tym roku pod hasłem
„Jak dobrze mieć sąsiada”

wydawca: Auto Fix
Bartosz Las‑Opolski
Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

wydawca
redaktor naczelna

www.glosmordoru.pl

wydanie on‑line:

Sisi Lohman

redakcja językowa i łamanie

skład graficzny

Tomasz Turek

Igor Kałuża

na pis z do na s : reda kcja@g los mordoru.pl
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.

