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REKLAMA

Zdecydowana większość 
osób nie oczekuje od wy-
jazdu wakacyjnego zbyt 
wiele. Ma być ciepło, baza 
noclegowa ma być kom-
fortowa, a jedzenie ta-
nie i dobre. Do tego blisko 
położona plaża, niedale-
kie centrum miasta i ba-
sen w hotelu. To wszystko. 
Warto jednak czasem wy-
ruszyć na inny szlak niż ten 
zadeptany przez turystów 
i spędzić urlop inaczej niż 
wszyscy.

Za zmianą wyjazdowych przy-
zwyczajeń przemawiają  bar-
dzo różne czynniki, w tym także 
informacje medialne o tym, 
że najpopularniejsze miejsca 
i miasta w Europie są tak zatło-
czone, że władze zastanawiają 
się nad ograniczeniem iości od-
wiedzających do określonej 
liczby osób w ciągu roku.

Gdzie w takim razie warto 
wybrać się na urlop?

Czy wszystko zawsze 
zależy od budżetu?
Tak naprawdę zależy od tego, 
jak bardzo jesteśmy „szaleni” 
i otwarci na nieznane okoliczno-
ści. Wojciech Cejrowski w jednej 
ze swoich książek stwierdza, że 
brak pieniędzy to najmniejszy 
problem, jeżeli chcesz podróżo-
wać. On, planując pierwszy wy-
jazd do Ameryki Południowej, 
sprzedał lodówkę żeby mieć 
na bilet lotniczy. Można zatem 
uznać, że wszystko zależy od na-
szej determinacji.

Warto jednak zachować 
zdrowy rozsądek, bo trzeba 
jednak mieć do czego wró-
cić. Oczywiste jest, że pienią-
dze w obcym kraju lub miejscu 
zapewniają większe poczucie 
bezpieczeństwa, ale jeżeli ma-
cie ich niewiele, to też powinni-
ście przetrwać.

Lepiej unikać zapożycza-
nia się na wakacyjny wyjazd, 
bo potem będzie się on koja-
rzył jedynie z długiem, który 
trzeba spłacić. Dlatego o wy-

jeździe wakacyjnym warto my-
śleć co najmniej z rocznym wy-
przedzeniem i co miesiąc skru-
pulatnie odkładać na ten cel 
odpowiednią kwotę.

Polskie morze i jeziora
Brzmi banalnie, prawda? Tym 
bardziej, że wiele osób wyob-
raża sobie od razu Mazury, Trój-
miasto, Koszalin lub Półwysep 
Helski. Wszystkie one są tak za-
tłoczone latem, że znalezie-
nie wolnego miejsca parkingo-
wego jest jeszcze trudniejsze 
niż w centrum Warszawy. Warto 
jednak pamiętać, że morze i je-
ziora to nie tylko najpopularniej-
sze polskie miasta.

Pomimo rosnącej z roku na 
roku popularności, Kaszuby 
wciąż pozostają miejscem sto-
sunkowo mało eksplorowa-
nym przez turystów spoza woje-
wództwa pomorskiego. Z roku 
na rok rozbudowywana jest 
tam baza noclegowa, ale wciąż 
można znaleźć w tym regionie 
wiele cichych jezior, które będą 
wyłącznie dla nas. Wystarczy 
wynająć pokój w jednym z licz-
nych gospodarstw agrotury-
stycznych lub domek, aby cie-
szyć się naturą i błogim spo-
kojem. Jeżeli szukacie miejsca, 
w którym odpoczniecie, nała-
dujecie akumulatory i spędzicie 
wspólnie czas z najbliższymi, to 
warto wziąć pod uwagę właśnie 
Kaszuby. Tym bardziej, że są one 
położone zaledwie kilkadziesiąt 
kilometrów od Trójmiasta, więc 
przy okazji można odwiedzić 
także Gdynię, Gdańsk lub Sopot.

Podobna zasada działa 
w przypadku polskiego Bał-
tyku. Wszystkie najpopularniej-
sze miejscowości znajdujące się 

w okolicach morskiego brzegu 
w sezonie pękają w szwach. 
Plaże są tak zatłoczone, że ludzie 
pojawiają się na nich już bladym 
świtem, żeby rozłożyć swoje pa-
rawany. Jeżeli jednak chcemy 
cieszyć się ciszą, spokojem i bra-
kiem rozpasanych tłumów, to 
również w przypadku Bałtyku 
jest taka możliwość.

Linia brzegowa jest bar-
dzo długa i bez problemu znaj-
dziecie cichą rybacką wioskę, 
w której będziemy jedynymi 
niestałymi mieszkańcami. Je-
żeli jesteście zainteresowani, 
to sprawdźcie takie miejsca jak 
Osetnik z zabytkową latarnią lub 
Górsko z piękną plażą. W tych 
miejscach nie uświadczycie flip-
perów i tandetnych stoisk z chiń-
skimi zabawkami lub muszlami.

Warte sprawdzenia są rów-
nież inne, mniej popularne ale 
piękne regiony Polski, w któ-
rych z pewnością nie będzie bra-
kowało kontaktu z naturą i bło-
giej ciszy, np. Pojezierze Draw-
skie, Uroczysko Krzywa Góra lub 
Roztocze.

Trawa jest bardziej zielona 
po drugiej stronie płotu
Jeżeli jednak chcecie trochę od-
począć od Polski i nabrać dy-
stansu, to poszukiwania ideal-
nego miejsca warto zacząć od 
Bałkanów – i nie chodzi wcale 
o Chorwację.

Miejscem wartym uwagi 
w tym regionie jest niewielka 
Czarnogóra, a konkretnie Boka 
Kotorska. Jest to zatoka morza 
Adriatyckiego otoczona malow-
niczymi, zielonymi górami. Wi-
doki które można tam podziwiać 
mogą przypominać norweskie 
fiordy. Co ciekawe, morze jest 

w tym miejscu nie tylko ciepłe, 
ale i spokojne – czasem przypo-
mina jezioro. Nad Boką Kotor-
ską leży wiele średniowiecznych 
miast, w których można spotkać 
całkiem sporo turystów. Jeżeli 
jednak będziecie chcieli zażyć 
odrobiny spokoju, to bez prob-
lemu powinniście znaleźć nad 
Boką ciche i puste plaże.

A jeśli będziecie już w połu-
dniowej części Europy, to warto 
„zahaczyć” o Węgry i Słowe-
nię. Budapeszt, mocno niedo-
ceniany przez polskich tury-
stów, jest już uznawany przez 
wiele przewodników  za jedno 
z dwóch-trzech najpiękniej-
szych miast w Europie. Na brak 
turystów nie będziecie tam co 
prawda narzekać, ale można się 
poświęcić. Ponadto Węgry to nie 
tylko Budapeszt. Ten kraj słynie 
z różnorodności, i nawet jeżeli 
będziecie chcieli spędzić tam 
całe dwa tygodnie, to i tak nie 
starczy wam czasu na zobacze-
nie wszystkich interesujących 
miejsc. Można popływać nad Ba-
latonem, zrelaksować się w jed-
nym z tysięcy kurortów z ciepłą 
wodą lub poznać pusztę w parku 
narodowym Hortobágy.

Niewiele osób wie, ale z ko-
lei Słowenia coraz częściej jest 
określana mianem jednego 
z najpiękniejszych państw Eu-
ropy. Mamy tam malownicze 
górskie krajobrazy, ciekawie za-
projektowane miasta i mnó-
stwo miejsc na długie piesze 
wycieczki.

Ale jak to? Nic wartego zo-
baczenia w Europie Zachod-
niej? Oczywiście – tu także jest 
mnóstwo atrakcyjnych miejsc, 
ale o nich można przeczytać 
najczęściej. A jej południowo-
-wschodnia część jest wciąż po-
mijana – zupełnie niesłusznie.

Jeżeli jednak chcielibyście 
znaleźć jedno oryginalne miej-
sce w zachodniej częściej Sta-
rego Kontynentu, to warto po-
stawić na jedną z włoskich wysp: 
Sardynię. Jest tam dużo kuror-
tów i malowniczych plaż, ale nie 
tylko… W głębi wyspy można 
zobaczyć m.in. pozostałości ta-
jemniczej cywilizacji, wioskę 
murali oraz zapierające dech 
w piersiach niedostępne góry.

Do popularnych miejsc za-
wsze warto pojechać. Ale do 
miejsc, które jeszcze nie są po-
pularne, lecz zapewne będą 
w najbliższych latach, okazji wy-
jazdu może być coraz mniej.

Piotr Krupa

Miejsca wakacyjnych wyjazdów,
których na pewno nie braliście pod uwagę
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Jacek Santorski mówi 
o podejściu do po-
rażek, o zarządzaniu 
relacjami w biznesie 
i swoim życiem oraz 
o tym, jak być dla sie-
bie dobrym.

Dorota Dabińska-Frydrych: 
Czy w naszej kulturze orga-
nizacyjnej jest miejsce na po-
rażki?
Jacek Santorski: Nie ma cze-
goś takiego jak „nasza kultura 
pracy”, zwłaszcza w tej chwili. 

Firmy z którymi współpracuję 
drastycznie różnią się w swo-
jej kulturze – są wśród nich ta-
kie, w których jest miejsce na 
porażkę, a menadżerowie wie-
dzą, że ujawnianie błędów i awa-
rii, a następnie wyciąganie z nich 
wniosków, ma duży potencjał 
rozwojowy. Takie postępowanie 
pozwoli w przyszłości nie powie-
lać tych błędów oraz uczyć się 
z nich.

Są też firmy typu „folwar-
cznego”, w których zarządzanie 
odbywa się na zasadzie despoty-
zmu, strachu i konformizmu. Naj-
lepiej wskazywać błędy i porażki 
w innych działach, a nasze ukryć.

Zwracam uwagę, że na styl 
zarządzania nie ma wpływu 
region w którym znajduje się 
firma. Zarówno pierwszy jak 
i drugi typ firm można spotkać 
i w dużych i w małych miastach. 
Jakie ma Pan rady dla szefa 
świadomego, dojrzałego 
i gotowego do zarządzania 
w nowym nurcie just culture, 
w nurcie „atmosfery prawdy”, 
szacunku i otwartości?
Na początku polecam wystą-
pienie Raya Dalio na konferen-
cji TED oraz jego książkę „Prin-
ciples”. Jest to zbiór prostych 
zasad dotyczących tego, jak za-
rządzać „merytokratycznie”. Da-
lio jest przedsiębiorcą z ponad 
40-letnim doświadczaniem, 
który stworzył jeden z najefek-
tywniejszych funduszy inwesty-
cyjnych. Szedł pod prąd tego, co 
było w tamtych czasach popu-
larne w Ameryce.

Nie sceniczna charyzma, nie 
demokracja, ale też nie despo-
tyzm – w to miejsce Dalio zapro-
ponował „merytokrację”. Jest 
to szczególnie ważne w branży, 
w której trzeba ocenić, co się 

opłaca, a co nie; kiedy trzeba de-
cydować i podjąć ryzyko. Istotna 
dla szefa powinna być szczera 
rozmowa z wieloma osobami, 
aby poznać ich punkt widzenia.

Najważniejsze jest stworze-
nie takiej kultury, w której nie ma 
lęku przed nowymi pomysłami, 
ale też ujawnia się wątpliwo-
ści i zastrzeżenia do istniejących 
projektów. Dalio ujął to w bar-
dzo prostych zasadach. Jedna 
z nich mówi, że każdy pracownik 
organizacji – od prezesa do pani 
sprzątaczki – ma prawo być wy-
słuchany przez przełożonego, je-
żeli ma zastrzeżenie do procesu 
albo twórczy pomysł. Ma na to 
dwie minuty, a przełożony ma 
obowiązek go wtedy słuchać.

Jednak muszę ostrzec, że je-
żeli szef pójdzie za bardzo pod 
prąd kultury organizacyjnej, 
może się to nie spodobać jego 
przełożonym. Dlatego musi do-
brze wyważyć swoje podejście 
do zarządzania. Przywództwo 
w korporacji to też „polityka”…
Myślę, że aby dzielić się swo-
imi porażkami należy być od-
ważnym, czyli – w rozumieniu 
Brene Brown – być sobą całym 
sercem.
Rzeczywiście, bycie sobą całym 
sercem wymaga odwagi. Z dru-
giej strony, jeżeli człowiek na-
prawdę kocha całym sercem, 
jest wolny od lęku. Wtedy nie 
wchodzi w grę odwaga, ponie-
waż odwaga to robienie czegoś 
pomimo lęku. Jeżeli jestem sobą 
całym sercem, nie ma kwestii od-
wagi. Chodzi więc o ludzi, którzy 
na tyle wierzą w siebie, że nie są 
zamknięci w swoim status quo, 
nie zamiatają pod dywan swo-
ich – i nie swoich – problemów. 
Są ludźmi wolnymi od lęku, „ko-
chającymi całym sercem”.

Uwaga: odwaga może się za-
mienić w brawurę, tak jak pasja 
w obsesję. Na przykład teraz ro-
dzi się moda na brawurowe opo-
wiadanie o swoich porażkach, 
natomiast ludzie mniej brawu-
rowo opowiadają, czego się 
z nich nauczyli. Wolę jednak taką 
modę, niż taką na „kto kogo częś-
ciej złapie na jakimś błędzie”.

Z drugiej strony jest to do-
piero połowa drogi. Pozytywne 
nastawienie wystarczy, abyś 
osiągnął cel, pod warunkiem, że 
będziesz ciężko pracować, żeby 
go zmaterializować.

W modelu przywództwa i za-
rządzania relacjami w biznesie 
i sobą jest proste, ale genialne za-
łożenie psychologiczne. Dobry 
lider może być także liderem dla 
samego siebie, niezależnie od 
tego, jakie stanowisko zajmuje. 
Dobry lider jest zarówno anga-

żujący, wsłuchany w samego sie-
bie, ufający sobie i swojej intui-
cji, jak i forsujący – umie wprowa-
dzać zasady, dyscyplinę. Istotą 
tego modelu przywództwa jest 
umiejętność dopełniania pozor-
nych przeciwieństw.

Zarządzam swoją siłą w taki 
sposób, żeby była z niej korzyść 
moja lub biznesowa. Zamie-
niam motywację w determina-
cję. Trzeba dobrze równoważyć 
te siły. „Przegięcie” zamienia for-
sujące przywództwo w despo-
tyzm, natomiast zbyt angażu-
jące przywództwo zmienia tur-
kusowe relacje w mistyfikację. 
Zdarza się, że ktoś jako konsul-

tant pięknie głosi idee turkuso-
wej organizacji, a jednocześnie 
omija pytania o to, jak mu się to 
udało wprowadzić w jego orga-
nizacji. A turkus jest angażujący 
i wymaga jasnej struktury.

Podobna pułapka czyha na 
modne teraz zagadnienie po-

rażek. W zajmowaniu się poraż-
kami można „przegiąć”, a można 
zrobić to „w punkt”. „W punkt” 
oznacza, że jesteśmy dość ot-
warci na zajmowanie się poraż-
kami, niezależnie czyje one są. 
Natomiast jeżeli nie wyciągamy 

z nich wniosków i nie wdrażamy 
planów naprawczych, jesteśmy 
jak w hipnotycznym transie – 
wszystkim opowiedziałem o po-
rażce i co z tego?

Dalio mówi, że nigdy przez 40 
lat zarządzania nie rozstał się z ni-
kim z powodu jego porażki, ale 
rozstawał się z osobami, które 
nie były gotowe z porażek się 
uczyć. Element romantyzmu po-

rażki wymaga dyscypliny ucze-
nia się z niej. Może to być trudne 
dla naszego ego, ponieważ musi 
się ono czegoś oduczyć i zacząć 
robić coś po nowemu. Trzeba 
umieć także przeprosić pracow-
nika czy klienta za błąd. Wziąć 
odpowiedzialność za to, co się 
dzieje w pracy, nawet jeżeli błąd 
nie wynika bezpośrednio z na-
szego działania. Jest to wymaga-
jąca, ale piękna droga.
Mam wrażenie, że w tej chwili 
w moim otoczeniu ścierają się 
ze sobą dwie przeciwstawne 
siły: pogarda i agresja oraz ot-
wartość i akceptacja.
Ścierają się, chociaż statystycz-
nie siły agresji i pogardy są chyba 
w przewadze. Jest to dla mnie 
przejaw fascynującego zjawi-
ska: mamy sztuczne inteligen-
cje, a słowa Buddy, które wypo-
wiedział dwa tysiące lat temu, że 
są trzy źródła cierpienia, które za-
dają sobie ludzie: gniew, chciwość 
i niewiedza, są nadal aktualne. Lu-
dzie są aroganccy, chamscy i de-
struktywni wtedy, kiedy nie ko-
chają siebie. Kiedy nie doświad-
czyli bezwarunkowej miłości.

Widzę, że pojawia się coraz 
więcej wysokiej jakości ognisk 
dobrych praktyk. Może to być 
dział w firmie, kółko dyskusyjne, 
forum w sieci. Jeżeli znajdziemy 
takie miejsce, pojawia się miejsce 
na wybór. Czy będę się martwić 
tym, że większość jest agresywna 
i chamska, czy cieszyć się dobrymi 
praktykami? Wybieram to drugie, 
umiejąc jednocześnie postawić 
granice temu pierwszemu. Świat 
jest taki, ale mój nie musi taki być 
– uprawiajmy pozytywny realizm.
Uważam, że jeżeli będziemy 
dobrzy dla siebie, to bę-
dziemy też potrafili to dobro 
oddać na zewnątrz. Jak być 
dobrym dla siebie?
Bycie dobrym dla siebie jest 
czymś zasadniczym, to wy-
maga chwili zatrzymania. Mu-
simy zadać sobie pytanie, czy 
spotkaliśmy w życiu osobę, 
która była dla nas bezwarun-
kowo dobra. Osobę, która ak-
ceptowała nas w pełni wraz 
z naszymi słabościami, ograni-
czeniami i porażkami.

Dobrze jest wypracować 
własną metodę na przywoła-
nie tej osoby. Może to być wi-
zualizacja – ja widzę swojego 
anioła stróża jak siedzi sobie na 
chmurce i obserwuje moje ży-
cie. Jeżeli żegluje wokół mnie, 
widzę że jestem w dobrej sytua-
cji. Jeżeli zwraca do mnie twarz, 
myślę, że coś jest nie tak. Sku-
piam się bardziej na moim ży-
ciu, na sytuacji, w której jestem, 
natomiast w jego oczach wi-
dzę pełną akceptację mnie jako 
człowieka. Czasem taką funkcję 
pełni mentoring, jeżeli mentor 
tak prawdziwie w nas wierzy.

Znajdź w sobie olbrzyma 
i znajdź w sobie karła. Znajdź 
boginię i dziewczynkę z zapał-

kami – i przyjmij jedno i drugie. 
Później karm boginię, żeby uro-
sła jeszcze bardziej, jednak nie 
zapomnij o dziewczynce z za-
pałkami. Być dla siebie dobrym 
to akceptacja siebie takim, jakim 
się jest. Można to osiągnąć albo 
przez uwewnętrznienie takiej 
miłości, którą mieliśmy okazję 
dostać, albo przez zdobycie jej.

Drugi aspekt bycia dobrym 
dla siebie to odpowiedzialność. 
Dla mnie bycie dobrym to by-
cie uczciwym wobec siebie. To 
umiejętność spojrzenia na sie-
bie z perspektywy swoich ogra-
niczeń, z perspektywy zanie-
dbania. Z perspektywy tego, 
że tak bardzo „byłem w swo-
jej prawdzie”, że nie widziałem, 
jak bardzo to rani drugą osobę, 
która też „jest w swojej praw-
dzie”. Czasem bycie dobrym dla 
siebie wymaga przyznania się 
do błędu oraz dyscypliny. Uczci-
wość jest wyrazem dojrzałej mi-
łości wobec siebie.
Zapytam jako rodzic małego 
dziecka: jak je wychować, 
żeby było odważne? Aby doj-
rzale i świadomie wierzyło 
w siebie i siebie kochało?
Przede wszystkim: dużo łatwiej 
jest to powiedzieć, niż zrealizo-
wać. Chciałbym powiedzieć tu-
taj o innym słowie, które jest bli-
sko odwagi, czyli o uwadze. Dzieci 
wymagają naszej pełnej uważno-
ści. Zazwyczaj mają nam coś do 
opowiedzenia, a z reguły nie są to 
odpowiedzi na nasze pytania, po-
nieważ dzieci żyją w swoim świe-
cie. Trzeba być uważnym, żeby 
tego nie zgubić. Bądźmy kimś, 
komu dziecko w pewnym mo-
mencie powierza swoje marze-
nia, swoje tajemnice. Żeby prze-
nosić góry trzeba marzyć, dlatego 
dążmy do tego, aby być powierni-
kami dziecięcych marzeń.

Chciałbym wspomnieć 
o Wiktorze Schmidcie, założy-
cielu Netguru. To wybitny lider, 
który zaprosił mnie do współ-
pracy, abym pilnował, żeby pa-
sja jego i jego współpracowni-
ków nie zmieniła się w obsesję, 
a odwaga w brawurę. Gdy by-
łem kiedyś w Poznaniu na spot-
kaniu dla kobiet, spotkałem pa-
nią Schmidt, mamę Wiktora. Za-
pytałem, jak to zrobili z mężem, 
że wychowali swojego syna na 
takiego odważnego, a zarazem 
dojrzałego człowieka. W odpo-
wiedzi usłyszałem oczywiście, 
że zawsze bardzo mocno go ko-
chali, a jeżeli syn mówił, że chce 
zrealizować jakiś swój pomysł, 
zawsze mu powtarzała: – Zrób 
to! Wiedziała, że jej lęki nie są 
jego lękami.

Utrzymuj taki kontakt z dzie-
ckiem żeby chciało tobie prze-
kazywać swoje marzenia, a gdy 
będzie chciało je zrealizować, 
powiedz: – Zrób to!
Dziękuję za rozmowę.

Dorota Dabińska-Frydrych

JACEK SANTORSKI

Jak być 

Jacek Santorski – psycholog i wydawca.
Twórca Akademii Psychologii Przywództwa którą prowadzi od 
dziesięciu lat przy szkole biznesu PW, autor kilkunastu książek. Ce-
niony mówca i konsultant przedsiębiorców w zakresie psycho-
logii biznesu. Popularyzuje psychologię dobrego życia i zdro-
wego biznesu. Interesuje się filozofią Wschodu, sztukami walki, 
jogą i zen.

fot. M
agdalena Starow

ieyska

DOBRYM DLA SIEBIE?
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Od kilku tygodni przez me-
dia przechodzi gorąca dysku-
sja dotycząca tzw. testu przed-
siębiorcy. Jest ona wywołana 
sprzecznymi komunikatami 
płynącymi od przedstawicieli 
rządu. Jednego dnia minister 
pracy lub finansów twierdzi, 
że trwają właśnie legislacyjne 
prace nad wprowadzeniem te-
stu przedsiębiorcy. Kolejnego 
dnia podaje szczegóły działa-
nia tego programu, a za nie-
długo premier zapowiada, że ta-
kiego testu w ogóle nie będzie. 
Taki scenariusz powtarzał się już 
kilka razy.

Mimo że nad tym progra-
mem wciąż wisi wielka niewia-
doma, warto wiedzieć na czym 
miałby on w ogóle polegać.

Test „prawdziwego” 
przedsiębiorcy
Test o którym mowa ma spraw-
dzać, czy przedsiębiorca na-
prawdę prowadzi działalność 
gospodarczą, czy jest raczej 
etatowym pracownikiem wy-
pchniętym przez pracodawcę 
„na działalność”, a przy okazji 
„optymalizuje” podatki. W du-
żym skrócie ma on po prostu 
odpowiedzieć na pytanie, czy 
zakładając jednoosobową firmę 
przedsiębiorca nie próbuje ucie-
kać od płacenia wyższych po-
datków i składek ZUS-owskich, 
choć realnie ciągle pracuje w sy-
stemie odpowiadającym umo-
wie o pracę.

Kto mógłby się obawiać kon-
troli? Na pierwszy ogień po-

szliby ci, którzy mają tylko jed-
nego kontrahenta. Musieliby się 
wytłumaczyć ze swojej słabej 
przedsiębiorczości, bo przecież 
każdy prowadzący firmę chce 
mieć tych kontrahentów jak naj-
więcej. Dlaczego zatem dany 
przedsiębiorca ma działalność 
od kilku lat, a od samego po-
czątku rozlicza się tylko z jedną 
firmą?

– Tak naprawdę na razie nie 
ma o czym mówić, bo przecież 
wciąż nie ma żadnych szczegó-
łów, jak ten test miałby być pro-
wadzony – komentuje pani Mał-
gorzata, właścicielka dużego 
biura rachunkowego w Gdań-
sku – Dla mnie nierozsądne jest, 
że taki pomysł rządu w ogóle 

pojawił się w przestrzeni pub-
licznej. Z jednej strony spora 
część przedsiębiorców zacznie 
kombinować jak nowe przepisy 
obejść, a z drugiej rząd przecież 
sam zachęca Polaków do zakła-
dania firm i ich rozwijania, ogra-
niczając im jednocześnie wybór 
sposobu, w jaki chcą pracować.

Tym bardziej, że spora część 
pracowników świadomie wy-
biera właśnie taki model współ-
pracy z pracodawcą.

„Na fakturze” 
chcą pracować  
obrze zarabiający
Tu pojawia się klasyczne pytanie: 
jak sprecyzować określenie „do-
brze zarabiać”. Dla jednej osoby 
będzie to dwu – lub trzykrotność 
średniej krajowej miesięcznie, 
a dla innej kwota zaczynająca się 
dopiero od czterech zer.

W omawianym przypadku 
umowa B2B – zamiast klasycz-
nej umowy o pracę – będzie 
w szczególności opłacalna dla 
osób, których dochód roczny 
przekracza 85  528 zł rocznie. 
Głównie dlatego, że pozwala 
im zredukować obciążenia po-
datkowe. Zamiast 32 proc. na 
umowie o pracę, przedsiębiorca 
może płacić podatek liniowy 
w wysokości 19 proc. Dla innych 
różnica pomiędzy 19 – a 18-pro-
centową stawką nie jest zna-
cząca.

Umowa B2B jest zatem 
szczególnie mile widziana np. 
w branży IT, gdzie wysokość za-
robków jest znacznie powyżej 

średniej, a do tego pozostawia 
otwarte drzwi do współpracy 
z innymi firmami oraz łatwemu 
rozliczaniu się z nimi.

– Jak tylko skończyłem stu-
dia w 2015 r., od razu założyłem 
własną działalność, bo już wtedy 
współpracowałem z trzema róż-
nymi firmami, których właściciele 
nie chcieli co miesiąc rozliczać się 
ze mną na podstawie umowy 

o dzieło – mówi Michał, progra-
mista z Warszawy. – Od dwóch 
lat współpracuję już tylko z jedną 
firmą i świadczę dla niej usługi 
przez siedem godzin dziennie 
od poniedziałku do piątku. Naj-
częściej pracuję z domu, a w biu-
rze pojawiam się raz lub dwa razy 
w tygodniu. Czym w takim ra-

zie moja działalność różni się np. 
o od tej prowadzonej przez archi-
tekta lub geodetę? Nie ukrywam, 
że taka współpraca jest dla mnie 
korzystna również ze względu 
na przywileje, jakie ma przedsię-
biorca, np. w postaci możliwości 
leasingowania sprzętu kompute-
rowego lub samochodu. Ale czy 
to źle?

Współpraca B2B nie zawsze 
jest taka kolorowa
Nie zawsze jednak to pracownik 
jest tym, który świadomie rezyg-
nuje z umowy o pracę na rzecz 
rozliczania się z pracodawcą na 
podstawie faktury. Zdarza się, że 
to sam zatrudniający wymusza 
współpracę B2B. Warto wiedzieć, 
że dla pracodawcy oznacza to 
nie tylko korzyści finansowe 
w postaci tańszego „utrzyma-
nia” pracownika, ale i brak odpo-
wiedzialności za niego, która wy-

nika z umowy o pracę. Do rozli-
czania się na podstawie faktury 
najczęściej namawiają swoich 
pracowników  właściciele ma-
łych firm, którzy zatrudniają po 
kilka – kilkanaście osób.

– Pracowałem na własnej 
działalności w małym studiu 
graficznym i wiem, że już nigdy 

nie popełnię tego błędu. Na 
początku było wszystko w po-
rządku, ale potem szef zaczął 
mieć problemy finansowe i za-
czął spóźniać się z opłacaniem 
faktur, które były przecież naszą 
pensją. Czasami płatność była 
nawet kilka tygodniu po termi-
nie. A ja, jako przedsiębiorca, 
musiałem przecież opłacić VAT, 
PIT i opłacić ZUS. Łącznie to wy-
chodziło kilka tysięcy złotych. 
A ja przecież nie miałem tych 
pieniędzy – opowiada Mariusz, 
grafik z Bydgoszczy.

W internecie można spotkać 
sporo podobnych opowieści, 
które dotyczą nie tylko opóź-
nień, ale i urlopów. Pomimo że 
pracownicy na początku współ-
pracy umawiali się, że będą mo-
gli skorzystać z 26 dni urlopu 
w ciągu roku i nie będzie to ob-
niżało kwoty na wystawionej 
fakturze, to pracodawcy często 
nie dotrzymywali tych umów. 
Najczęściej problem poja-
wiał się, gdy przychodził okres 
letni i pracownicy chcieli wy-
korzystać dwa tygodnie urlopu 
z rzędu. Wówczas pracodawca 
pomniejszał wysokość faktury 
o połowę kwoty.

Jeżeli jednak ktoś rozpo-
czyna współpracę w oparciu 
o umowę B2B, to warto żeby 
przede wszystkim pamiętał 
o tym, aby do kwoty netto na 
fakturze doliczyć również koszt 
ZUS i PIT. Dobrze jest również 
mieś świadomość, że kosztem 
w tym przypadku będzie także 
obsługa księgowa, za którą za-
zwyczaj trzeba zapłacić ok. 100-
150 zł miesięcznie.

Wiele osób chwali sobie 
właśnie taki model rozliczeń 
z pracodawcą. Zanim jednak 
zdecydujemy się na świadomą 
rezygnację z umowy o pracę, 
która nas mocniej chroni, warto 
wszystko dobrze przeanalizo-
wać. Pomoże to uniknąć niepo-
trzebnych problemów w przy-
szłości.

Piotr Krupa

Zdarza się, 
że to zatrudniający 

wymusza B2B. 
Warto wiedzieć, 

że dla pracodawcy 
oznacza to 

tańsze „utrzymanie” 
pracownika i brak 
odpowiedzialności 

za niego, 
która wynika 

z umowy o pracę. 

B2B i faktura
czy umowa o pracę?
Nie ważne, czy własna działalność to twój pomysł na pracę, czy też do zostania „przedsiębiorcą” zmusza ciebie zatrudnia-
jący – w obu przypadkach powinieneś znać korzyści i zagrożenia związane z rozliczeniami w takiej formule.
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Ślad węglowy to suma ilo-
ści dwutlenku węgla, metanu, 
podtlenku azotu i innych ga-
zów zużytych przy produkcji 
i użytkowaniu danego przed-
miotu. Definiowany jest jako 
„wpływ jednostki funkcjonal-
nej na klimat na podstawie 
określonej metryki”*. Oblicza 
się go dla państw i dla wielkich 
korporacji. Jednak coraz częś-
ciej liczą go dla siebie także 
pojedyncze osoby. Bo prze-
cież każdy z nas swoimi ruty-
nowymi działaniami oddzia-
łuje na świat. Wszystko to, co 
kupujemy i to, co robimy, odci-
ska piętno węglowe.

Ale czy takie jednostkowe 
liczenie ma sens? Czy – w ob-
liczu ekologicznej katastrofy 
– pojedynczy człowiek może 
coś zdziałać? Czy ogranicze-
nia, które sobie narzucamy, 
to tylko ułuda bogatych, roz-
pieszczonych Europejczyków, 
którym wydaje się, że rezygna-
cja z plastikowego worka lub 
słomki może uratować świat? 
Jaki jest realny wpływ jedno-
stek na zmianę i czy ma on ja-
kiekolwiek znaczenie przy 
niszczycielskiej działalności 
wielkich korporacji? Czy czło-
wiek może w pojedynkę zba-
wić planetę?

Kto nas truje?
Gdy o śladzie węglowym mówi 
się przy liczeniu emisji spowo-
dowanych działaniami jakiejś 
organizacji czy firmy, wlicza się 
w to zużycie energii w budyn-
kach, przy transporcie, produk-
cji, w czasie wydobywania su-
rowców, przy użytkowaniu, 
handlu, przetwarzaniu. Czyli na 
każdym etapie działalności kon-
kretnego przedsiębiorstwa.

Interesująco wygląda obli-
czanie śladu węglowego po-
szczególnych państw. Bierze 
się tu pod uwagę nie tylko emi-
sję na własnym terytorium, ale 
także tę poza granicami danego 
kraju. Raport Carnegie Institu-
tion for Science już w 2010 roku 
wskazywał, że państwa euro-
pejskie eksportują aż 1/3 swojej 
emisji. Spróbujmy sobie wyob-
razić, o jak ogromnych liczbach 
jest mowa.

Największym na świecie pro-
ducentem szkodliwych gazów 
są Chiny, które w 2014 roku od-
powiadały za emisję 9,7 Gt CO2 

(27 proc. światowej emisji). Na 
drugim miejscu plasują się 
Stany Zjednoczone, na trzecim 
– Unia Europejska. Liczby przy-
tłaczają, a dane sprawiają, że my 
– pojedynczy ludzie – kwestio-
nujemy swój wpływ na zmianę. 
Jak moja dieta może wpłynąć 
na stan świata?

Era śmieciarzy
Stat yst yc zny Polak rac zej 
rzadko zastanawia się nad tym, 
jak wiele szkodliwych gazów 
emituje do atmosfery. Liczenie 
śladu węglowego wciąż jest 
u nas niszą, choć powoli zaczy-
namy się z niej wydostawać.

Ale gaz to coś, czego nie wi-
dać, w przeciwieństwie np. do 
gór śmieci, które codziennie lą-
dują w naszych koszach. Śred-
nio rocznie produkujemy po 
400 kg odpadów. Co ciekawe, 
emisje dwutlenku węgla ze 
spalania paliw kopalnych są 
większe od tej sumy nawet 20 
razy. Ot, kolejny śmieć, którego 
beztrosko pozbywamy się każ-
dego dnia.

Jednak jesteśmy coraz bar-
dziej świadomi piętna, jaki na-
sze wybory odciskają na środo-
wisku. Pod naporem ekologicz-
nych przemyśleń powstają np. 
internetowe kalkulatory, które 
pozwalają – na podstawie da-
nych na temat naszego stylu ży-
cia – obliczyć, ile mniej więcej 
szkodliwej emisji produkujemy. 
Wyniki paraliżują.

Zacznij od siebie
I coraz częściej motywują do 
zmian. W mediach i na forach 
coraz więcej mówi się reduko-
waniu negatywnych działań. Na 
szczęście kalkulator pokazuje 
również, w jakim stopniu zmniej-
szy się nasz negatywny wpływ 
po tym, jak wprowadzimy w ży-
cie pewne modyfikacje. Mowa 
o ograniczeniu użytkowania sa-
mochodu, samolotów, przejściu 
na bardziej ekologiczną dietę, 
o tym, by nie korzystać z klimaty-
zacji oraz… mniej kupować. I za-
czynamy wszystko to robić! Przy 
wsparciu państw i samorządów 
zmieniamy swoje nawyki tak, by 
ich efekty nie były przytłaczają-
cym obciążeniem dla środowi-
ska, które przez lata bez opamię-
tania wyniszczaliśmy.

Ograniczenia te mają przy-
nieść ulgę naturze, ale – co cie-
kawe – także nam. Mniejszy ślad 
węglowy to dla nas mniejsze co-
dzienne wydatki. Mniej ubrań, 
butów i sprzętów to więcej prze-
strzeni oraz środków na inne, cie-
kawsze rozrywki i przyjemności. 
Zacznijmy od siebie, a poprawi 
się wszystko. Jak powiedział 
Ghandi: „Bądź zmianą, którą 
pragniesz ujrzeć w świecie”.

Zarzewie rewolucji
Ale czy na pewno? Jaki rzeczy-
wisty wpływ na stan środowiska 
ma pojedynczy człowiek i jego 
wybory? Czym jest moje ograni-
czenie jedzenia mięsa lub korzy-

stania z samochodu w obliczu gi-
gantycznych, przytłaczających 
ilości odpadów oraz zanieczysz-
czeń wytwarzanych przez wiel-
kie przedsiębiorstwa? Czy warto 
w ogóle się wysilać i rezygnować 
z jednego foliowego woreczka, 
podczas gdy sąsiadująca z nami 
fabryka tonami produkuje radio-
aktywne śmieci? Takie pytania 
zadają sobie wszyscy ci, którym 
los planety nie jest obojętny. A że 
takich ludzi jest coraz więcej, to 
coraz częściej też pojawiają się ta-
kie refleksje i wątpliwości.

Ale początki rewolucji za-
wsze są trudne i zawsze wyma-
gają poświęcenia najpierw ze 
strony kilku śmiałków, wizjo-
nerów, którzy dobro ogółu sta-
wiają ponad własną wygodę. 
Tak działały sufrażystki, wojow-
nicy o prawa osób LGBT i innych 
mniejszości. Największe zmiany 
zaczynają się od małych przesu-
nięć i zmian w postawie, które 
potem przeradzają się w wielkie 
społeczne ruchy.

Wielkie małe wybory
To, co robimy w zaciszu własnych 
domów, jest wstępem do zmiany 
kulturowej i społecznej. Bez sil-
nego, oddolnego sprzeciwu nie 
zmienią się decyzje polityków, 
elit i możnych tego świata. Tylko 
nasz głos oburzenia jest w sta-
nie wpłynąć na zmodyfikowa-

nie ich nastawienia. To, co kupu-
jemy i jak wybieramy, ma bezpo-
średnie przełożenie na ich życie, 
pracę i zarobki.

Bunt jest więc przyczynkiem 
zmiany i pierwszym krokiem na 
drodze do globalnej odnowy. To 
my, zwykli ludzie, musimy po-
kazać, że nam zależy, że wiemy, 
co robimy i o czym mówimy i że 
nic nas nie powstrzyma przed 
zrezygnowaniem z korzystania 
z usług firm, które nie zwracają 
uwagi na to, w jakim stanie jest 
nasza planeta.

Zmiana zaczyna się tu i teraz. 
I zaczyna się w domu – moim, 
twoim, naszym. Ale pamiętajmy, 
że tutaj także ma wstęp wielka 
polityka. Bo to politycy decy-
dują o tym, czy wielcy truciciele 
będą mogli kontynuować swoją 
niszczycielską działalność. To oni 
mają bezpośredni wpływ na po-
datki, na układ sił w państwie, na 
wykorzystanie węgla, transport 
publiczny, ceny i promocję do-
brych rozwiązań. Sprawmy, by 
wiedzieli, że ich obserwujemy 
i że nie odpuścimy. I dajmy so-
bie, swoim dzieciom i przyszłym 
pokoleniom szansę na życie. Po 
prostu. Wybierajmy więc mądrze 
– tak na co dzień, jak i od święta.

Katarzyna Sudoł

* http://wydawnictwo.panova.pl/ 
attachments/article/596/R15.pdf 

Mamy ograniczyć użytkowanie samochodów, 
samolotów, przejść na ekologiczną dietę, 

oraz… mniej kupować. I zaczynamy wszystko to robić! 

Morderczy ślad
Mamy realny wpływ na naprawę świata!
Każdego dnia podejmujemy tysiące decyzji, które mają wpływ na stan środowiska. To co jemy, czym się myjemy, czego 
używamy do czyszczenia i w co się ubieramy – nie ma właściwie takiej rzeczy, która nie ma konsekwencji w naturze. Ślad 
węglowy (ang. carbon footprint), bo o nim mowa, to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, których bezpośrednim 
źródłem jest konkretna jednostka – człowiek, instytucja lub państwo.
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Izabela Marczak: Streścisz 
na początek swoją historię? 
Z tego, co już wiem, można 
powiedzieć, że to poniekąd 
opowieść pt. „Od milionera do 
pucybuta”, lub – jak Ty to ład-
nie ujmujesz – „Od wszech-
mocnego rzucającego gromy 
z nieba do piekarza”?
Wojtek Wojnar: W wielkim 
skrócie historia ta zaczęła się ja-
kieś 30 lat temu, kiedy jako bar-
dzo młody człowiek wstąpiłem 
w szeregi ludu pracującego.

Zacząłem twardo – założy-
łem firmę roznoszącą ulotki. Po-
tem przez wiele lat prowadzi-
łem jedną z pierwszych w Polsce 
agencji BTL, następnie przerzu-
ciłem się na zarządzanie sprze-
dażą, a później poniosło mnie za 
morza i oceany. Kilka lat miesz-
kałem i pracowałem w Wielkiej 
Brytanii, gdzie miałem własną 
firmę, która operowała w USA, 
Niemczech oraz w Szwajcarii.

Następnie wróciłem do Polski 
i zacząłem pracę w korporacjach, 
m.in. w RR Donnelley, Eventimie, 
Philipsie oraz Citi Banku. Zwykle 
pracowałem na wysokich sta-
nowiskach managerskich zwią-
zanych z zarządzaniem pro-
jektami. Wszędzie miałem stać 
na szczycie wysokiej góry i za-
rządzać. Rzeczywistość okazy-
wała się mniej kolorowa: ustala-
nie timeline’ów, których nikt nie 
przestrzegał, przerzucanie pa-
pierów, niekończące się calle, 
kreacje w Power Poincie i spot-
kania, z których najczęściej nie-
wiele wynikało. Ile można? 
W końcu powiedziałem: dość!
Miałeś już wtedy jakiś inny 
pomysł na siebie?
Od jakiegoś czasu razem z moją 
ukochaną, także „korpolud-
kiem”, zaczęliśmy myśleć o włas-
nym biznesie.

Ponieważ jesteśmy oso-
bami, które raczej dbają o to, 
co wkładają do paszczy i w do-
datku mamy dzieci, na zdrowiu 
których nam zależy, zaintere-
sowaliśmy się chlebem naszym 
powszednim. Niestety – ten 

dostępny w handlu w żaden 
sposób nie przypomina chleba, 
który pamiętam z dzieciństwa. 

Wtedy mieszkałem obok 
znakomitej piekarni. Gdy przy-
nosiłem z niej chleb, ten pach-
niał, był ciężki, wyglądał jak mi-
lion dolarów i niewyobrażal-
nie smakował. Tymczasem dziś 
to, co najczęściej jest dostępne 
w sklepach jako pieczywo, ra-
czej przypomina – i smakiem, 
i składem – niezidentyfikowany 
obiekt zmielony razem z budą.
Co sprawiało, że ten chleb 
dawniej był taki wyjątkowy?
Przede wszystkim był robiony 
na zakwasie. Nie zawierał droż-
dży, które co prawda sprawiają, 
że ciasto szybko rośnie, ale póź-
niej powodują, że równie szybko 
schnie. Nie było w nim też żad-
nych ulepszaczy, spulchniaczy, 
stabilizatorów, które dziś dodaje 
się do pieczywa. Mąka pocho-
dziła prosto z młyna i prócz do-
brego zakwasu, wody oraz soli, 
nic więcej nie było potrzeba.
Rozumiem, że chcieliście 
z partnerką odtworzyć tam-
ten chleb z dzieciństwa?
Tak, postanowiliśmy „zdemo-
dernizować” pieczywo. Cofnąć 
się w czasie. Ale nie myśleliśmy 
wtedy jeszcze o tym jako o po-
myśle biznesowym. Raczej miał 
to być nasz prywatny ekspery-
ment żywieniowy. Zaczęliśmy 

piec własny chleb i okazało się, 
że smakuje on o niebo lepiej, niż 
ten sklepowy.

Potem przyszedł do nas zna-
jomy, spróbował go i powiedział: 
– Wow, znakomite! Po nim byli 
kolejni degustatorzy, którzy się 
zakochali w naszym pieczywie, 
więc od czasu do czasu piekli-
śmy też dla nich. Trwało to około 
czterech lat, aż któregoś dnia, ro-
biąc zakupy w lokalnym sklepie, 
wdałem się w rozmowę z właś-
cicielem na temat pieczywa. Że 
ciężko o dobry chleb, że piekę 
sam, że wszyscy chwalą, że ty-
dzień ten chleb leży i jest znako-
mity. – A to przywieź pan, spró-
bujemy, sprawdzimy co klienci 
powiedzą – zaproponował.
Jak wypadł ten test?
Okazało się, że ludzie ustawiają się 
po niego w kolejce i chcą więcej.
I wtedy zaczęło wam świtać, 
że to może przerodzić się w bi-
znes?
Tak jakby, lecz chyba jeszcze 
nie braliśmy tego zbyt poważ-
nie pod uwagę. Ale szybko za-
uważyliśmy, że zamiast 10 kg 
mąki musimy zamawiać 20 kg, 
a potem – że i to nie starcza. Gdy 
w końcu doszło do tego, że przy-
jechała do nas z młyna cała pa-
leta, musieliśmy sobie jasno po-
wiedzieć, że coś w tym jest i że 
czas otworzyć piekarnię. Zwolni-
łem się z pracy w wielkiej i pięk-

nej korporacji, oddałem 
kartę ochronie i... założy-
łem fartuch piekarski.
Szaleństwo!
Prawda? Mały, domowy 
projekt zaczął żyć włas-
nym życiem – a my tylko 
próbujemy za nim gonić, 
czasem ledwo łapiąc od-
dech na zakrętach. Wa-
riactwo. Można też po-
wiedzieć, że uprościłem 
sobie życie i karierę za-
wodową, usuwając li-
terę „n” – przeszedłem 
z „banking” do „baking” 
(śmiech).
Dziś wasz chleb dociera 
także na Mordor. Lu-
dzie z korpo chętnie go 
zamawiają.
To prawda. Robimy tu 
dostawy kilka razy w ty-
godniu. Jedzą go z przy-
jemnością i ludzie z kor-
poracji, i emeryci. Wśród 
naszych klientów jest na-
wet najprawdziwsza tan-
cerka baletowa, która 
wprawdzie trzyma re-
strykcyjną dietę, ale w tej 
diecie swoje miejsce znalazł nasz 
żytni chleb na zakwasie.
A jak się czujesz z tym, że do-
starczasz swój chleb „gromo-
władnym”, sam już nie będąc 
jednym z nich?
Wspaniale! Mam zupełnie inny 
punkt odniesienia do rzeczy-
wistości. Nareszcie robię coś, 
czego efekty widzę od razu i nie-
mal od razu mam informacje 
zwrotne od klientów. Sam two-
rzę produkt i sam go dostarczam 
– taki korporacyjny end-to-end 
(śmiech). Jestem za wszystko 
odpowiedzialny od A do Z, ni-
kogo nie muszę prosić o akcept, 
nie tracę czasu na banialuki i do-
datkowo mam poczucie, że ro-
bię coś dobrego dla innych, bo 
daję im szansę na zdrowe odży-
wianie się, bo tworzę produkt 
najwyższej klasy, z którego je-
stem dumny.
I najważniejsze – skąd wziąłeś 
zakwas do swojego pieczywa?

Zakwas mamy prima sort, po-
zyskany z jednej z najstar-
szych wrocławskich piekarni. 
Ma około 140 lat i nosi imię Hel-
mut. Robimy na nim nawet cia-
sto na pizzę do samodzielnego 
wypieku. Ale to ciasto sprzeda-
jemy jedynie tym, którzy mają 
w domu kamień do pizzy.
Żartujesz?
Trochę. Ale serio – jak dostar-
czamy nasze ciasto na pizzę, to 
pytamy, czy jest w domu spe-
cjalny kamień do pieczenia, bo 
wiemy, że tylko w dzięki niemu 
można uzyskać odpowiednią ja-
kość pizzy. Bez kamienia efekt 
będzie marny, a nam zależy na 
jakości i zadowoleniu odbiorcy. 
Jakie jeszcze macie wypieki 
i komu oraz czego nie sprze-
dajecie?
Mamy chleby żytnie, żytnio-
-pszenne i pszenne. Takie duże, 
blisko dwukilogramowe bochny 
i mniejsze, 300-gramowe chleby 

bułkowe. Od czasu do 
czasu w naszej ofercie po-
jawiają się też rogale, baj-
gle, fougasse.

A nie sprzedajemy na-
szego chleba klientom 
z foliówkami (śmiech). 
Nie dziw się – naszego 
chleba nie można trzy-
mać w foliowej torebce. 
Wystarczy lniana lub ba-
wełniana ściereczka, 
a wtedy zachowa świe-
żość przez wiele dni.
Ile trzeba zapłacić za te 
wasze specjały?
To oczywiście zależy, 
ale nie wygraliśmy jesz-
cze w żadnym konkursie 
na „chleb dla studenta”. 
Mały chleb pszenny na 
zakwasie kosztuje około 
ośmiu złotych, za ponad-
kilogramowy bochenek 
trzeba zapłacić ponad 
dwadzieścia złotych. Nie 
jest to tanie pieczywo, 
nie staramy się konkuro-
wać z marketami, za to 
dostarczamy towar naj-
wyższej próby.

A gdzie można go kupić?
Oczywiście na Mordorze! Naj-
lepiej zebrać kilku chętnych, 
ustalić z nami dzień i godzinę 
i dostarczymy pod drzwi biu-
rowca. Mamy również pojedyn-
cze punkty w mieście – jeden 
w Komorowie, drugi we Wło-
chach, za chwilę też na Ocho-
cie i Młocinach. Najłatwiej do-
pytać mailowo – dopiero zaczy-
namy budować sieć sprzedaży. 
Jednak już wkrótce, gdy ruszy 
nasza piekarnia, planujemy roz-
szerzyć ilość punktów dostępu, 
rozmawiamy też z kilkoma sie-
ciami handlowymi. Będzie nas 
więcej. No i oczywiście jesteśmy 
na instragramie i na facebooku – 
wszędzie jako Skład Chleba: Fa-
cebook.com/skladchleba oraz 
Instagram.com/skladchleba 
– tam widać, co robimy i tam 
można się z nami skontaktować.

Izabela Marczak

UCIEKINIER Z MORDORU

Chleb 
na zdrowie
Przekopiuj z Excela, wsadź do Power Pointa i wyrównaj 
ramki – tak w dużym skrócie wspomina pracę w korpo Woj-
tek Wojnar. – To już wolę utytłać się w mące po kokardę, nie 
spać po nocach i patrzeć, jak dojrzewa chleb – mówi założy-
ciel piekarni „Skład Chleba”.
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Stres w pracy najczęściej bierze się z presji 
czasu. Mamy coraz więcej zadań, przełożeni 
mają w stosunku do nas coraz większe wyma-
gania, a na naszym biurku lądują coraz trud-
niejsze problemy. Wszystko jest na wczoraj, 
wszystko jest najważniejsze. Szef wymaga od 
nas pełnej mobilizacji, energii i zaangażowa-
nia w sprawy firmy. Naciska i naciska. Znasz to?

„Każdego dnia jest pierwszy dzień”
Nasi szefowie byliby szczęśliwi, gdybyśmy za-
wsze pracowali tak, jak pierwszego dnia od 
podpisania umowy. Dlaczego? Przypomnij 
sobie początki tej czy wcześniejszej umowy 
o pracę. Z jakim entuzjazmem zaczynałeś rea-
lizować zadania, z jakim uśmiechem podejmo-
wałeś kolejne wyzwania, z jaką mocą brałeś się 
za bary z kolejnymi problemami...

Jeśli porównasz te pierwsze dni i tygo-
dnie, a nawet miesiące z tym, co było po-
tem, to zauważysz podobieństwo do odpalo-
nej zapałki. Na początku płomień jest bardzo 
jasny i gwałtowny, wydziela się dużo ciepła 
i światła. Z czasem, kiedy płomień przecho-
dzi na drewnianą część zapałki, ta energia się 
uspokaja, stabilizuje, by pod koniec gasnąć 
spokojnie, pozostawiając zwęglony kikut, 
nieprzydatny do niczego.

Firma chce, abyś płonął pełną energią, 
abyś dawał z siebie wszystko. Jeśli uda się 
podpalić wystarczającą ilość zapałek, to 
płomień jest wystarczająco wielki, aby jego 
energia napędzała całą organizację. Fakt, 
część zapałek szybko traci siarkę i stabilizuje 
swój płomień – jedni na dłużej, inni na kró-
cej. Później gasną. Ale firma nie śpi – wyrzuca 
spalone kikuty i dokłada nowe zapałki, ze 
świeżą siarką!

Zaległości, backlog, nie wyrabiasz…
Kto z nas nie ma zaległości w pracy, ręka 
do góry! Nie widzę… Jakoś tak się dziw-
nie składa, że im więcej pracujesz, tym wię-
cej pracy ląduje na twoim biurku, zauwa-
żyłeś? Masz plan, aby dziś właśnie ogarnąć 
wszystko, żeby odkopać się z zaległych maili, 
wypełnić zalegające formularze i zostajesz 
po godzinach. Harujesz do wieczora, wracasz 
do domu i padasz ze zmęczenia. A następ-
nego dnia okazuje się, że… pracy jest tyle 
samo, a nawet więcej!

Natura nie lubi pustki – jeśli robisz miejsce 
na nowe zadania, to one na pewno do ciebie 
spłyną! Tak przecież działa kanban – nie powi-
nieneś się dziwić. Wolna przestrzeń oznacza, 
że można (a nawet trzeba!) dołożyć więcej. 
Zapytaj rodziców o stare powiedzenie, które 
mówi, że pracę należy szanować. I wcale nie 
chodzi o relacje pracownik – pracodawca.

Zwolennicy tej maksymy uważają, że na-
leży pracować tak, aby to co mamy w rękach 
(czy na biurku), wystarczyło do końca dnia. Ci 
bardziej ambitni za cel stawiają sobie „zero 

inbox” – wyimaginowany nawyk mistrzów 
efektywnej pracy, który polega na tym, że 
ciągle opróżniają skrzynkę „odebrane”. Po-
dobnie robią z innymi zadaniami. Najczęś-
ciej stosują przy tym zasadę FIFO (metoda ko-
lejki).

Najpierw ustal priorytety!
To naturalne, że tak właśnie najpierw dzia-
łamy. Wydaje nam się, że to, co leży u nas 
najdłużej, powinno od nas wyjść jako pierw-
sze. Jaki jest efekt? Jesteśmy zasypywani ko-
lejnymi tematami. W pewnym momencie za-
czynamy tonąć i nie jesteśmy już w stanie rea-
lizować wszystkich zadań.

To ostatni moment, aby w końcu zacząć 
się organizować. To, że nie wykonasz wszyst-
kich zadań jest oczywiste. Wie o tym także 
twój szef. I nawet nie będzie o to zły. Za chwilę 
wytłumaczę ci, dlaczego. Wpadniesz jed-
nak w tarapaty, jeśli nie wykonasz zadań naj-
ważniejszych. Musisz nauczyć się, jak ustalać 
priorytety. Wtedy nie zginiesz – „ogarniesz” 
krytyczne tematy, a te drobniejsze albo wy-
konasz w innym terminie, albo przestaną być 
w ogóle potrzebne.

Jdnak w pierwszej kolejności zapanuj nad 
bałaganem, stwórz sobie listę zadań i kon-
sekwentnie działaj według niej – pozwoli ci 
to utrzymać głowę na powierzchni jeszcze 
przez jakiś czas. Ale bądź czujny, szef nie śpi 
– jak tylko zobaczy u ciebie trochę wolnych 
mocy przerobowych, na pewno dosypie no-
wych zadań! Są też tacy, którzy w ogóle nie 
patrzą czy toniesz, za to dbają, aby bufor 
pracy przed tobą nigdy nie spadł do zera…

Liczy się produktywność
Chcesz wiedzieć, dlaczego nigdy nie od-
kopiesz się z tych zaległości? Właśnie dla-

tego, że zawsze będziesz zasypywany ko-
lejnymi zadaniami. Im więcej weźmiesz na 
siebie, tym więcej dostaniesz – proste! Spró-
buj kiedyś brać mniej, albo nawet nie brać 
wcale i obserwuj, co się wydarzy. Góra pracy 
na twoim biurku zawsze będzie taka sama. 
Ciekawe…

Celem jest twoja produktywność! Cho-
dzi o to, aby nigdy nie zabrakło ci pracy. Z jed-
nej strony twój szef dba o to, aby bufor był za-
wsze pełny, a z drugiej monitoruje to, co jest 
efektem twojej pracy. I tak dochodzimy do 
teorii ograniczeń, która skupia się na wąskich 
gardłach czyli ograniczeniach.

Wąskim gardłem jest krok w procesie, 
który charakteryzuje się najdłuższym cy-
klem. Z tego wynika fakt, że cały proces jest 
tak produktywny, jak jego najwęższe gardło. 
Aby zapewnić największą przepustowość 
procesu, należy zapewnić warunki, aby wą-
skie gardło pracowało na najwyższych ob-
rotach: miało zapas pracy przed sobą i nigdy 
się nie zatrzymywało. Tyle ogólnej teorii. Za-
czyna ci już coś świtać?

Jesteś ograniczeniem!
Wróćmy do początku historii. Praca zasy-
puje cię ze wszystkich możliwych kierun-
ków. Dostajesz maile, telefony, pocztę trady-
cyjną, ktoś zostawia ci dokumenty na biurku 
lub wpisują cię do planu działań pod twoją 
nieobecność, albo wrzucają zadania na fir-
mowy scrum board. Ani się obejrzysz, a stos 
zadań urasta do monstrualnych rozmiarów.

No dobra – zgodnie z teorią ograniczeń 
twój bufor jest już napełniony. Na pewno nie 
będziesz cierpiał na brak pracy. Otaczający 
cię system już o to zadbał. Teraz drugi ruch: 
trzeba cię napędzać do ciągłej pracy, abyś nie 
robił sobie zbędnych przerw! Do tego służy 
rozproszony system podtrzymywania cię 
w stanie podwyższonej gotowości i ciągłego 
stresu.

Presja czasu, ważność zadań, pytania 
szefa, maile przypominające, flagi przy za-
daniach, alerty z systemów monitorujących 
postęp prac, smsy – to wszystko sprawia, że 
nie masz czasu na obijanie się. Ba, ty nie masz 
nawet czasu, aby się podrapać… Czy wyko-
nujesz swoją pracę dobrze, to się za chwilę 
okaże. Ważne, abyś pracował bez zbędnych 
przerw!

Eksploatacja wąskiego gardła
Teoria ograniczeń mówi o tym, że wąskie gar-
dło należy wyeksploatować. Marny twój los, 
jeśli na ciebie padło! Proceder ten kończy się 
bardzo często zdrowotnym (fizycznym i psy-
chicznym!) wykończeniem pracownika. Na 
pewno słyszałeś o tzw. wypaleniu zawodo-
wym, o chorobach związanych ze stresem, 
niedospaniem i słabym odżywianiem nie 
wspominając. Ja osobiście znam przypadki 
ludzi doprowadzonych do zapaści i reanima-
cji na OIOM-ie.

Chore ambicje szefów napędzane kor-
poracyjnymi systemami pracy prowadzą 
do stałego wzrostu produktywności. Tylko 
że pracownikami trzeba coraz częściej roto-
wać. A oni sami bronią się przed tymi syste-
mami opresji za pomocą humoru. Działa to 
dokładnie tak, jak kabarety za czasów głę-
bokiego PRL-u – ktoś pamięta? Żartujemy 
o KejPiAjach, nabijamy się z dedlajnów… 
Generalnie: staramy się odnaleźć odrobię 
przestrzeni w środowisku, które próbuje 
wycisnąć nas jak cytrynę…

Krzysztof Dobrowolski

autor bloga „Lean jest dla ludzi”

Chcesz wiedzieć, 
dlaczego nigdy  

nie odkopiesz się z tych 
zaległości? Właśnie 
dlatego, że zawsze 

będziesz zasypywany 
kolejnymi zadaniami. 
Im więcej weźmiesz 

na siebie, tym więcej 
dostaniesz – proste! 

JESTEŚ 
OGRANICZENIEM!
Nie wyrabiasz z terminami, zasypują cię maile i coraz więcej pracy 
piętrzy się na twoim biurku? Spokojnie. Z tobą jest wszystko w po-
rządku – to twój szef generuje zaległości. Celowo! Wykorzystuje 
podstawy teorii ograniczeń, aby wyeksploatować cię do granic 
możliwości!
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Rozpoczynając swoją przygodę 
z Mordorem jesteśmy najczęś-
ciej podekscytowani. Droga do 
pracy jest nowa i dopiero za-
poznajemy się z mijanymi przy-
stankami. Później zaczynamy 
powoli rozpoznawać już te same 
twarze w tramwaju, zmieniające 
się billboardy coraz mniej nas 
interesują, aż w końcu pojawia 
się frustracja i złość, że przecież 
tyle ciekawszych rzeczy można 
w tym czasie zrobić!

Może brzmi to jak wyświech-
tany frazes, ale naprawdę 
wszystko zależy od perspek-
tywy – jeśli podejdziemy do 
tych minut, w których de facto 
jesteśmy uziemieni, jako do 
chwili dla siebie, nagle pojawi 
się przestrzeń na spełnianie 
swoich pasji, budowanie relacji, 
czy chociażby na fantastyczny 
relaks. Tak, to wszystko można 
zrobić siedząc na mało wygod-
nych fotelach warszawskich au-
tobusów. Potrzebujesz inspira-
cji? Być może niektóre z tych po-
mysłów wydadzą ci się banalne, 
ale warto spróbować!

Droga do Mordoru 
może być przyjemna!
Oto sposoby na relaksujące lub 
– jeśli ktoś woli – produktywne 
spędzenie czasu, który zajmuje 
droga do  Mordoru:

NIEZBĘDNE ZAKUPY
Zacznijmy zatem od tych bar-
dziej przyziemnych kwestii. 
Praca i dojazdy zabierają masę 

czasu. Niekiedy nie mamy już 
chwili, ani tym bardziej sił, czy 
ochoty nawet na zrobienie za-
kupów. Na szczęście coraz wię-
cej sklepów oferuje zakupy on-
line. Czas spędzany w tramwaju 
lub autobusie jest znakomitym 
momentem zarówno na zrobie-
nie listy brakujących rzeczy, jak 
i kupienie ich – najwygodniej 
oczywiście z dowozem bezpo-
średnio pod nasze drzwi.

BIEŻĄCA KORESPONDENCJA
Maile, smsy, czy czekające na 
swoją kolej wiadomości w Mes-
sengerze... czy tobie też zdarza 
się nie mieć chwili na odpowied-
nie skupienie się i odpisanie, na-
wet jeśli jest to ważna dla ciebie 
osoba? Rzecz jasna, jeśli jest to 
ktoś istotny, to tego skupienia 

przeważnie potrzeba więcej. Nic 
zatem dziwnego, że w natłoku 
codziennych zajęć i nieraz braku 
chwili dla siebie – bo dzieci, bo 
obiad z rodziną, bo dodatkowa 
praca – kontakty się urywają, 
a relacje cierpią.

W przedłużającej się dro-
dze do Mordoru pozwól so-
bie zatem właśnie na czas po-
trzebny do kontaktu z innymi. 
Dodatkowy plus? Bliski kontakt 
z ludźmi i udane relacje budują 
lepszy dobrostan oraz ogólne 
zadowolenie z życia. Miło tak za-
czynać dzień!

DOBRE SERIALE
Czy bywa, że znajomi rozma-
wiają o serialu, o którego istnie-
niu nie miałeś nawet pojęcia, nie 
mówiąc już o chwili na jego obej-

rzenie? Brzmi ciekawie i chciał-
byś go zobaczyć, ale kiedy?! Ano 
właśnie w autobusie stojącym 
w korku! Serio, nieraz wystarczy 
czasu nawet na kilka odcinków... 
Wiem o czym mówię, bo sama 
dojeżdżałam do pracy około 1,5 
godz. w jedną stronę!

Co najważniejsze, nie musi 
to być droga zabawa. A i pa-
kietu danych będzie pod do-
statkiem! Jakim cudem? Korzy-
stając z nowej oferty Plus, wy-
starczy wykupić abonament 
za 70 zł miesięcznie, a 24 GB da-
nych oraz dostęp do HBO GO 
dostajesz od ręki! Wykupu-
jąc zaś drugą umowę zapłacisz 
tylko 45 zł – żeby partner/part-
nerka byli na tym samym etapie 
serialu. Wieczorem dokończy-
cie wspólnie!

ODPRĘŻAJĄCE PASJE
Warto w tym kontekście po-
wiedzieć też o IPLA Sport, 
gdzie zobaczysz mecze za-
równo Ligi Europy, jak i Ligi Mi-
strzów. Dlaczego warto? Pie-
lęgnowanie pasji  pozwala 
nam bowiem na utrzymanie 
balansu pomiędzy pracą a ży-
ciem prywatnym. Każdy powi-
nien dla własnego dobra zna-
leźć przestrzeń na dbanie o to, 
co nas interesuje, co sprawia 
przyjemność, co wywołuje 
w nas dobre emocje.

Jeśli zatem od zawsze by-
łeś fanem piłki nożnej, ale przez 
brak czasu nie jesteś w stanie 
śledzić meczów, które kiedyś 
oglądałeś z wypiekami na twa-
rzy – pozwól sobie na to. Bez 
równowagi może być ci trudno 
ciągnąć to wszystko na dłuż-
szą metę. A i z kolegami z pracy 
będzie o czym pogadać. Może 
dzięki temu pojawi się jakiś 
nowy pomysł na integrację – 
wspólny mecz?

KULTURA
Godziny spędzane w autobu-
sach to znakomity czas na nad-
rabianie chociażby zaległości 
muzycznych. W ciągu roku wy-
chodzą tysiące nowych płyt – 
zapewne twoi ulubieni artyści 
to co najmniej kilka krążków do 
przesłuchania. Droga do pracy 
jest więc idealną chwilą na po-
znanie tego, co dzieje się w świe-
cie muzycznym. Nie dość, że bę-
dziesz na bieżąco, to jeszcze 
przyjemnie wejdziesz w dzień!

Nie jesteś do tego przeko-
nany? Chciałbyś mieć wszystko 
w jednym miejscu i najlepiej, 
żeby muza sama układała się 
w dopasowane do ciebie playli-
sty? Sprawdź w takim razie apli-
kację TIDAL. Dobre kawałki mo-
żesz wybierać tam bez końca 
i – co ważne – jest to kolejna pro-
pozycja, z której możesz sko-
rzystać wybierając abonament 
w Plusie.

MEDYTACJA
Pewnie pojawia ci się w głowie 
myśl: „Medytacja w autobusie?! 
To jest niemożliwe!”. Zgadza się, 
może być trudno, ale zawsze 
warto spróbować. W TIDAL znaj-
dziesz wiele plików z muzyką re-
laksacyjną i nagraniami przygo-
towanymi specjalnie do medy-
tacji. Może rzeczywiście w czasie 
drogi do pracy nie uda ci się wejść 
w stan zupełnie czystego umy-
słu, ale na pewno możesz posta-
rać się nieco uspokoić i przygo-
tować na kolejne wyzwania. Mo-
żesz spróbować oderwać głowę 
od małych, błahych problemów 
i – co istotne – złapać odpowiedni 
rytm oddechu. Na takie pod-
stawowe ćwiczenia jest miejsce 
wszędzie – tak, w tramwaju także.

Stwórz 
dpowiednie warunki
Jasne, nie sposób nie zgodzić się 
z tym, że czasami w komunika-
cji miejskiej rzeczywiście nie ma 
warunków do tego typu rozrywki 
i załatwiania bieżących spraw. Je-
śli jednak uda ci się znaleźć do 
tego przestrzeń, skorzystaj! Po 
pierwsze: będziesz miał mniejsze 
poczucie straty czasu. Po drugie: 
łatwiej będzie ci zbudować pozy-
tywne nastawienie do pracy. Po 
trzecie: miło spędzając czas bę-
dziesz odczuwał mniejsze zmę-
czenie po całym dniu.

Zapewne zauważyłeś, że 
wszystkie wymienione tu czyn-
ności wiążą się z dostępem do 
sieci www, ale któż z nas nie ma 
dziś przy sobie smartfona? Warto 
jednak zabezpieczyć się odpo-
wiednią ilością internetu, a w 
przypadku abonamentu w Plusie 
pakiet danych to aż 24 GB mie-
sięcznie. Na spokojnie możesz 
wtedy szukać odpowiedniego 
dla siebie sposobu na wykorzy-
stanie czasu długich dojazdów – 
a naprawdę zaczną się one koja-
rzyć z dużą dawką przyjemności!

Katarzyna Miłkowska

m
ateriał prom

ocyjny

REKLAMA

Wykorzystaj dobrze godziny, 
których jest za dużo!
Warszawski Mordor, godziny szczytu – z czym nam się to kojarzy? W dużej mierze z wieloma godzinami, które spędzamy 
w komunikacji miejskiej. Stoimy w korkach, czekamy na spóźnione autobusy lub – decydując się na mieszkanie na obrze-
żach miasta – przejeżdżamy kolejką wiele kilometrów dziennie. Masz poczucie straty czasu? Wykorzystaj go jak najlepiej!
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Wczasy zorganizowane sa-
modzielnie, czy przez biuro 
podróży? Miejsce ładne, 
z dużą wartością histo-
ryczną i mnóstwem zwie-
dzania, czy może odizolo-
wany all inclusive? Wśród 
znajomych, czy obcych, 
których chętnie poznamy?

Ludzie czekają na te kilkanaście 
dni iurlopu przez cały rok. Męczą 
się na spotkaniach, znoszą kole-
gów i koleżanki w pracy i wyko-
nują zadania, których sens jest 
znikomy. A wszystko po to, żeby 
móc sfinansować sobie dwa ty-
godnie w jakimś ciekawym miej-
scu, z którego będą mogli za-
mieszczać „instagramowe” fotki. 
Chodzi przecież o to, aby wy-
wołać zazdrość u tych nielubia-
nych „towarzyszy niedoli”, któ-
rzy będą w tym czasie dalej tkwić 
w biurowej rzeczywistości.

Tylko jak wybrać miejsce, 
które będzie odpowiedzią właś-
nie na to, czego potrzebujemy 
w danym okresie? Bardzo często 
jest bowiem tak, że cel wyjazdu 
określamy na podstawie stwier-
dzenia „tam jeszcze nie byłem”, 
a potem żałujemy, że nie prze-
myśleliśmy tego na chłodno.

Zresztą udany urlop to nie 
tylko kierunek wyjazdu, ale jego 
organizacja. Oto kilka pytań, 
które warto sobie zadać zanim 
podejmiemy decyzję, gdzie je-
dziemy na wakacje.

All inclusive 
vs. wyjazd samodzielny
Pytaniem, które z pewnością 
bardzo często zadajemy sobie 
podczas organizowania wakacji 
brzmi: czy jedziemy na wyjazd 
all inclusive? Jest to bez wątpie-
nia najłatwiejszy sposób zapew-
nienia sobie wypoczynku. Ogra-
nicza się do trzech prostych kro-

ków: wybrania kraju i miasta, do 
którego chcemy się udać; okre-
ślenia budżetu i wybrania ho-
telu. Kolejnym krokiem jest re-
zerwacja zrobiona online lub 
w punkcie biura podróży. I go-
towe.

Taki wyjazd ma oczywiście 
swoje wady i zalety. Po pierw-
sze, większość dnia spędzisz 
na basenie lub przyhotelowej 
plaży i to nie dlatego, że taką 

formę wypoczynku lubisz naj-
bardziej. Powody to wyżywie-
nie i oczywiście „open bar”. Jak 
tu się gdzieś ruszyć – jeszcze 
nas ominie jeden z czterech po-
siłków, a przecież za wszystko 
jest już zapłacone, więc byłoby 
szkoda.

Jeżeli jednak jesteś tzw. aran-
żerem i lubisz niezależność, to 
cały wyjazd zorganizujesz sobie 
sam. Znajdziesz loty, sprawdzisz 
dzielnice miasta pod kątem noc-
legu, zrobisz research na jednej 
z popularnych wyszukiwarek 
baz noclegowych i przy okazji 
zlokalizujesz najlepsze „punkty 
żywieniowe”. Ten wariant może 
okazać się bardziej stresogenny, 
bo zawsze jedno z ogniw łańcu-

cha logistycznego może nie wy-
palić i wtedy trzeba będzie im-
prowizować. Jednak z drugiej 
strony przynosi znacznie więk-
szą satysfakcję i już na etapie 
przygotowań sprawia, że pozna-
jesz kraj i miasto, do którego się 
wybierasz.

Basenowy żywot 
vs. prawdziwe uroki miasta

Jeżeli od swojego wakacyjnego 
wyjazdu oczekujesz jedynie 
upalnej pogody i „nicnierobie-
nia”, to zaleganie przy basenie 
jest ofertą skrojoną zdecydo-
wanie dla ciebie. Niemal cało-
dobowy dostęp do alkoholu, 
posiłki podstawiane pod nos 
i liczne atrakcje hotelowe, po-
winny wyczerpać kwestię two-
ich wakacji „all inclusive”.

Co innego, jeżeli lubisz po-
czuć rytm kraju i miasta, w któ-
rym spędzasz te kilka dni. Wów-
czas porzuć kurort z basenem 
i znajdź nocleg w centrum. 
Dzień zorganizuj sobie wo-
kół długich miejskich space-
rów, podczas których mo-
żesz zapuszczać się w mniej 
turystyczne ulice. Unikaj też re-
stauracji stworzonych z myślą 
o naiwnych. Postaw raczej na 
lokalne bary i „food trucki”, aby 
chociaż przez chwilę poczuć się 
jak autochton.

Wybierz takie miasto, które 
ma dostęp do morza lub oce-
anu. W ten sposób pod koniec 
upalnego dnia i tak możesz za-
lec na plaży, aby złapać trochę 
relaksu. Satysfakcja z minionych 
godzin, kiedy udało się zoba-

czyć takie wiele atrakcji sprawi, 
że takie leżenie na plaży będzie 
relaksowało zupełnie inaczej.

Nowe twarze 
vs. znane towarzystwo
Kolejnym pytaniem, na które 
warto sobie odpowiedzieć, to 
czy podczas wyjazdu wakacyj-
nego chcesz być otwarty na 
nowe znajomości.

Jeżeli tak, to – znowu – pobyt 
w hotelu z wariantem „all inclu-
sive” będzie z pewnością sprzyjał 
poszerzeniu grona twoich znajo-
mych. Będą otaczali cię rodacy, 
a rodzaj obiektu hotelowego 
sprawi, że pozostali goście będą 
mieli podobne potrzeby. Jeżeli 
będzie to hotel z licznymi atrak-
cjami dla dzieci, to z pewnością 
będą tam przeważały właśnie 
rodziny z pociechami w różnym 
wieku. A jeśli dzieci złapią kon-
takt, to dorośli – czy tego chcą, 
czy nie – i tak będą skazani na 
wspólne spędzanie czasu.

Jeżeli jednak wolisz spraw-
dzone towarzystwo, np. grupy 
znajomych lub chcesz spędzić 
więcej czasu z własną rodziną 
(wakacje w końcu od tego po-
winny być), to tradycyjne zwie-
dzanie z pewnością ci to ułatwi.

Piotr Krupa

WYBIERZ TYP
wakacyjnego 
wyjazdu
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Gdyby z narzeka-
nia zrobić konku-
rencję olimpijską , 
nasz dorobek móg-
łby dać nam miejsce 
na podium. A może 
warto odwrócić ten 
trend i wziąć sprawy 
w swoje ręce?

Podobno jesteśmy jedynym naro-
dem w Europie, który potrafi uza-
leżnić samopoczucie od zmian 
ciśnienia atmosferycznego. Z do-
świadczeń w prowadzeniu profilu 
„Lepszy Służewiec” na Facebooku 
wiemy, że nawet najbardziej po-
zytywna informacja i tak spotka 
się z krytyką oraz narzekaniem 
części odbiorców.

Jako społeczeństwo nie wie-
rzymy w sens działania, znajdu-
jąc wymówki w rodzaju „a co 
zmieni jeden głos”, lub „ten pro-

jekt i tak nie ma szans przejść”. 
Walka z takim nastawieniem 
będzie długotrwała, a efekty 
widoczne po latach, niemniej 
warto ją prowadzić, bo oka-
zuje się, że zależy od nas bardzo 
wiele. Co na przykład?

Budżet 
obywatelski

Budżet oby watelski (daw-
niej: partycypacyjny) to mode-
lowy przykład przedsięwzięcia, 
w którym możemy bezpośred-
nio decydować o wydawaniu 
części publicznych – czyli na-
szych – pieniędzy.

Działania w ramach partycy-
pacji dotyczą naszego bezpo-
średniego otoczenia – osiedla, 
parku, ulicy, którą codziennie 
jeździmy. Przy wciąż niskim za-
angażowaniu społecznym, nie-
które projekty do zwycięstwa 

potrzebują kilkuset głosów, 
więc gdyby zależało nam na 
nowym skwerze, wybiegu dla 
psów, czy ścieżce rowerowej, 
nie jest trudno to przeforsować.

Łyżką dziegciu w tej beczce 
obywatelskiego miodu może 
być działanie władz. Ciągnące 
się przez lata realizacje projek-
tów, czy brak spójnej polityki 
informacyjnej o budżecie, sku-
tecznie podkopują wiarę w sku-
teczność przedsięwzięcia. Mu-
simy więc zgłaszać, wygrywać 
i pilnować realizacji, a z cza-
sem stanie się to skuteczne na-
rzędzie zmiany otoczenia. Na 
szczęście jest bardzo wiele przy-
kładów, gdzie determinacja lo-
kalnych mieszkańców doprowa-
dziła do uporządkowania tere-
nów zielonych, budowy ścianek 
wspinaczkowych, czy wypo-
sażenia bibliotek multimedial-
nych. Jest więc o co walczyć.

Jak by było dobrze, 
gdyby deweloper…

Kupując mieszkanie zwracamy 
uwagę na metraż, cenę i otocze-
nie, często zapominając, że na 
konkurencyjnym rynku, to my 
– jako członkowie wspólnoty – 
mamy bardzo dużo do powie-
dzenia.

Jako stowarzyszenie znamy 
sporo przykładów na to, jak 
dużo zmienia samoorganizowa-
nie się mieszkańców danej inwe-
stycji. Mówiąca jednym głosem 
wspólnota jest nie tylko silniej-
szym, ale i wygodniejszym part-
nerem dla inwestorów. Łatwiej 
ustala się konkretne usprawnie-
nia, jak choćby wyposażenie si-
łowni, czy zwykłą furtkę w ogro-
dzeniu, która usprawni nam po-
ruszanie się.

Warto też dyskutować we 
wspólnocie o działaniach czy 
potrzebach. Wiele potencjal-
nych konfliktów rozwiązuje się 
zanim strony niepotrzebnie 
okopią się na swoich stanowi-
skach.

Warto pamiętać, że im 
wcześniej się zorganizujemy 
i podejmiemy rozmowy z właś-
cicielami inwestycji, tym ła-
twiej będzie nam osiągnąć po-
rozumienie. Zawiązanie ta-
kiej wspólnoty w formie grupy 
w mediach społecznościo-
wych jest możliwe już na eta-
pie budowy. W grupie można 
nie tylko informować się o ter-
minach odbioru mieszkań, czy 
wynajmować miejsca parkin-
gowe, ale także zgłaszać po-
prawki deweloperowi. Taki ka-
nał komunikacji z osobami od-
powiedzialnymi za inwestycję 
jest dużo bardziej skuteczny, 
niż zgłaszanie się pojedynczo 
tylko we własnej sprawie.

Mitem jest, że nie mamy na 
nic wpływu. Z doświadczenia 
wiemy, że partnerskie podejście 
oszczędza obu stronom nerwy 
i pieniądze, warto więc siąść do 
stołu i konstruktywnie rozma-
wiać na każdym etapie.

Gdybyśmy mieli takie 
informacje wcześniej…

W kulturze korporacyjnej czę-
sto musimy akceptować roz-
wiązania, które nie zawsze nam 
odpowiadają. Systemy, pro-
cesy i rozporządzenia z jed-
nej strony są niezbędne do ut-
rzymania w ryzach zespołów, 
z drugiej często krępują działa-
nia, nawet te kreatywne i pożą-
dane. Nam, pracownikom, wy-
daje się, że zrobilibyśmy pewne 
rzeczy dużo lepiej – i często tak 
właśnie jest.

A z drugiej strony – firma cza-
sem nie wie, jakie są nasze po-
trzeby, bo ich nie komuniku-
jemy. Skąd dział HR ma wiedzieć, 
że zamiast kolejnej firmowej im-
prezy integracyjnej na polu pa-

intballowym wolelibyśmy kurs 
gotowania indyjskich potraw? 
Albo że na wigilii firmowej za 
bardziej atrakcyjny od czterech 
przemówień podsumowują-
cych wyniki uznamy występ uta-
lentowanych muzyków?

Nie wszystko da się zapewne 
zmienić, ale zebranie podpisów 
pod petycją na rzecz jakiegoś 
działania może zapoczątkować 
dialog między kadrą zarządza-
jącą a pracownikami. Pomyślmy 
o tym w ten sposób, że propo-
nując gotowe rozwiązanie, uła-
twiamy życie tym, których obo-
wiązkiem jest dbanie o nasz 
komfort pracy, a i w filozofii za-
rządzania zespołami coraz częś-
ciej pojawia się element włącza-
nia pracowników w proces po-
dejmowania decyzji. Dlaczego 
więc nie rozpocząć zmiany od 
wewnątrz?

Ale jakie są Pani/Pana 
oczekiwania finansowe?

Rozmowy kwalifikacyjne to te-
mat co najmniej na doktorat, 
a niektóre z pytań stają się legen-
darne, jak choćby to, dlaczego 
pokrywy studzienek ściekowych 
są okrągłe... Pewnie już wiecie, 
ale warto przypomnieć: żeby nie 
wpadały do środka, a poza tym 
łatwiej je transportować…

Widać jednak pierwsze 
zmiany, które wynikają z wcho-
dzenia na rynek pracy nowych 
roczników, dla których firmowy 
telefon i smycz z logo nie są 
już synonimem sukcesu zawo-
dowego. Zmieniają się relacje 
firma – potencjalny pracow-
nik. Coraz częściej to kandydat 
pyta o to, ile firma przeznaczyła 
w budżecie na jego wynagro-
dzenie. Świadomy pracodawca 
wie, że to nie czasy, w których 
łaskawie daje możliwość pracy, 
tylko obopólne zobowiąza-
nie. Łaskawiej spojrzy więc 
na kogoś, kto wie czego chce 
i ma plany na rozwój w struk-
turach przedsiębiorstwa. Jeśli 

nie, może być pewien, że straci 
wielu potencjalnie znakomi-
tych pracowników.

Podczas aplikowania o pracę 
warto być dobrze przygoto-
wanym pod względem na-
szych oczekiwań, żeby później 
nie było wzajemnych rozczaro-
wań. Na jednej z rozmów kwali-
fikacyjnych o której słyszeliśmy, 
kandydat spytał, jak często zda-
rzają się nadgodziny. W związku 
z sytuacją rodzinną chciał mieć 
przewidywalny i stały grafik 
pracy. Gdyby nie wyjaśnił tego 
na początku, zapewne doszłoby 
do nieporozumień i wzajem-
nych pretensji.

Działać 
– ale jak i gdzie?

Podane przykłady – od najbar-
dziej ogólnych do osobistych to 
tylko propozycje. Z pewnością 
można znaleźć inne. To, co po-
winniśmy zrozumieć to fakt, że 
jeśli spróbujemy, może nam się 
nie udać, ale jak nie spróbujemy, 
nie uda nam się na pewno.

I nie trzeba być społeczni-
kiem z błyskiem w oku agitują-
cym za kolejnym szalonym pro-
jektem – choć tacy ludzie są na 
wagę złota. Wystarczy poszu-
kać wokół tego, co nas wkurza 
i czego zmiana leży w naszym 
zasięgu.

Jedno z osiedli ogłosiło ostat-
nio akcję sprzątania śmieci wo-
kół inwestycji. Jego mieszkańcy 
zrobili to sami dla siebie i mogą 
teraz cieszyć się z efektów, a przy 
okazji udało im się nawiązać 
kontakty z sąsiadami. Koszt ta-
kiego działania – zero złotych 
i jedno czwartkowe popołudnie.

Jedną z idei Stowarzyszenia 
Lepszy Służewiec jest wspieranie 
takich inicjatyw. Z przyjemnością 
obserwujemy, że jest ich coraz 
więcej i że firmy zaczynają przy-
chylnie patrzeć na takie działa-
nia. A więc ruszmy się i do roboty!

Jakub Kompa

Skończ narzekać

i działaj!

R
EKLAM

A
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REKLAMA

Odwiedziła mnie ostatnio ko-
leżanka z Hongkongu. Jednym 
z pierwszych miejsc, w które 
chciałem ją zabrać były Po-
wązki. Holly zamarła na wieść 
o zwiedzaniu cmentarza. Tak 
dowiedziałem się, że w jej kul-
turze groby odwiedza się tylko 
w określone dni. Mieszkańcy 
Hongkongu nie mają zwyczaju 
chodzić ot tak na cmentarz, by 
po nim pospacerować. 

Hongkong (61 w skali Hof-
stedego) wypada „długotermi-
nowo” w porównaniu z Polską 
(38) lub Meksykiem (24). Kultura 
Hongkongu słynie z pragma-
tycznego podejścia – oznacza 
to, że jej przedstawiciele ce-
nią sobie gospodarność, wy-
soką etykę pracy, wytrwałość 
i umiejętność dostosowania do 
zmieniających się okoliczności. 

Hongkończycy są sfokusowani 
na przyszłości – chętniej też in-
westują w wykształcenie i roz-
wój umiejętności, aby zapewnić 
sobie dostatek. Z drugiej strony 
kultury długoterminowe częś-
ciej zasypują ślady historii. Holly, 
zwiedzając warszawską Sta-
rówkę, zazdrościła nam naszego 
dziedzictwa. W Hongkongu za-
chowały się tylko nieliczne po-
zostałości starej architektury 
– na miejscu domu, w którym 
urodził się jej ojciec, stoi teraz 
drapacz chmur...

Kultura Meksyku nato-
miast jest krótkoterminowa – 
jej przedstawiciele szukają jed-
nej prawidłowej odpowiedzi 
na problemy ideologiczne i na-
ukowe. Są też mniej elastyczni 
w obliczu przemian społecz-
nych, zmieniających się okolicz-

ności lub odstępstw od norm. 
Zapatrują się w przeszłość, wie-
lokrotnie rozliczają z tego, co się 
wydarzyło, wspominają tych, 
którzy odeszli i kochają trady-
cję. W kulturach krótkotermi-
nowych planowanie przyszłości 
nie jest tak istotne, jak osiąganie 
doraźnych celów. Meksykanie 
wierzą w nieuchronność losu 
i to, że przeznaczenie każdego 
człowieka już jest zapisane 
gdzieś wyżej.

Zaczynamy współpracę 
z oddziałem w Meksyku 
– jak z nimi rozmawiać?

Meksykanie dumni są ze swo-
jego kraju i bogatej kultury. Za-
pewne chętnie ci opowiedzą 
o sekretach Majów, jak przy-
gotować tradycyjne tacos lub 

poprawnie pić tequilę. Mniej 
dumni są z rządu, podziałów 
klasowych i korupcji – to też te-
maty tabu, których lepiej uni-
kać w rozmowach. Kluczem 
do sukcesu może okazać się 
twoja charyzma, transparen-
tność i umiejętność przedsta-
wienia obustronnych korzyści 
ze współpracy. Pamiętaj, że nie-
taktem jest być małomównym 
i tajemniczym. Wchodzenie so-
bie w słowo podczas zagorzałej 
dyskusji jest całkiem bueno.

Inne wskazówki:
(( Wcześniej umówione spotka-
nie należy potwierdzić kilku-
krotnie z wyprzedzeniem. Bę-
dzie to odebrane jako dobry 
znak niecierpliwego wyczeki-
wania na to wydarzenie.
(( Pierwsze spotkanie, a przy-
najmniej jego znaczna część, 
będzie poświęcona lepsze-
mu zapoznaniu. Nie trzymaj 
się sztywno agendy.
(( Meksykanie z natury ciekawi 
są ludzi z innych miejsc, więc 
chętnie usłyszą kilka słów 
o Polsce.
(( Zauważ że Meksykanie nie-
chętnie odmawiają. Jeśli od-
powiedź na twoją prośbę jest 
zawiła lub niejasna, to może 
oznaczać odmowę.

(( Wchodzenie sobie w słowo 
podczas zagorzałej dyskusji 
nie jest nietaktem.

Hongkong to mieszanka 
kultury Zachodu 
i Azjatyckiej – w czym 
się to uwidacznia?

W Hongkongu widać silny wpływ 
kultury Zachodu (np. brytyjskiej), 
ale  jednocześnie pod względem 
etnicznym jest on w przewa-
żającej większości chiński. Nie-
mniej jednak należy pamiętać, że 
Hongkończycy nie znoszą, gdy 
myli się ich z narodem chińskim. 
Azjatycka strona kultury Hong-
kongu przejawia się w aspekcie 
„twarzy” (więcej w odcinku Peł-
nej Kulturki z kwietnia zeszłego 
roku), wzajemnym okazywa-
niu szacunku (zwłaszcza star-
szym) i potrzebie zachowania 
harmonii. Hierarchiczność kul-
tury Hongkongu wypierana jest 
przez bardziej demokratyczną fi-
lozofię biznesu z Zachodu. Ozna-
cza to, że coraz rzadziej decyzje 
podejmowane są przez wysoko 
postawioną jednostkę, a częściej 
drogą zespołową.

Hongkong to też kultura ko-
lektywistyczna, więc lojalność 
w zespole i interes firmy przed-
kładany jest  nad osobisty – a to 

odróżnia Hongkong od brytyj-
skiego indywidualizmu.

Inne wskazówki:
(( Chwalenie się, że ma się mnó-
stwo pracy, a nawet dokłada-
nie jej sobie jest oznaką wy-
sokiej etyki pracy. Lenistwo 
hańbi.
(( Wyrażenie myśli może być 
poprzedzone długą pauzą. 
Pauza ta podkreśla, że wypo-
wiedź została dobrze prze-
myślana i słowa nie są rzuco-
ne na wiatr.
(( W odróżnieniu od Meksyka-
nów, w prezentowaniu roz-
wiązań bardziej liczą się so-
lidne uzasadnienie i konkret-
ne liczby niż umiejętności 
krasomówcze.
(( Jako że to kultura długotermi-
nowa, liczą się dalekosiężne 
plany współpracy i gwarancja 
utrzymania tempa pracy.
(( Hongkong to kultura wielu 
zabobonów. Unikaj rozmów 
o śmierci, biedzie, kolorów 
czarnego, białego i niebie-
skiego, oraz liczb z cyfrą 4.

Czy powinniśmy zostawiać za 
sobą przeszłe zdarzenia i brać 
się do pisania kolejnych, obfitu-
jących w dobra rozdziałów?

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Co liczy się dzisiaj?
Dziś trochę o orientacji krótko- i długoterminowej. Orientacja ta wskazuje, do jakiego 
stopnia kultury są zadumane nad tym, co minęło, a do jakiego nastawiają się na drogę ku 
przyszłości.
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Na parterze mojego bloku ot-
warto w zeszłym roku przed-
szkole. Blok – osiem pięter, 
ładny, nowoczesny, dużo kawa-
lerek, ale trzy- i dwupokojowych 
lokali też pod dostatkiem, no i to 
nieszczęsne przedszkole na sa-
mym dole… Jakoś tak zrobili, ja-
koś tak to wyszło. Zresztą ostat-
nio chyba taka moda, by szarym 
mieszkańcom POD PODŁOGĘ 
wkomponowywać te kolorowe 
żłobki i przedszkola z całą do-
brocią inwentarza – stołówko-
wym zapachem, dziecięcym 
hałasem, rodzicielskim ruchem 
motoryzacyjnym.

Miałem jednak pisać nie 
o tym, co „w przedszkolu”, ale 
o tym, co „na przedszkolu”. 
A tam – setki ogłoszeń, ulotek 
i plakatów: „Joga dla dzieci”, 
„Ceramika dla dzieci”, „Angielski 
dla dzieci”, „Włoski dla dzieci”, 
„Tenis dla dzieci”, „Siłownia dla 
dzieci”, „Nocne czuwanie dla 
dzieci”… Do wyboru, do koloru, 
co kto chce. Każdy może tak dys-
ponować swoją pociechą, by 
widział się z nią tylko przy śnia-
daniu i kolacji. To wręcz takie 
rodzicielstwo bezstresowe – 
oczywiście bezstresowe dla za-
pracowanego rodzica, bo dzie-
cko to się jednak chyba trochę 
postresuje takim grafikiem na-
pakowanym niczym kalendarz 
w przychodni kardiologicznej. 

Możecie tu stwierdzić, że 
przesadzam, a ja na to mogę 
odpowiedzieć historią o analo-
gicznej tematyce. Bo pewnego 
dnia, gdy wchodziłem do swej 
klatki, minął mnie – wchodzący 
do przedszkola – mój stary zna-
jomy. Wchodzący ze swym włas-
nym dzieckiem, rzecz jasna. 
Więc patrzę, dostrzegam, łapię 
kontakt wzrokowy i zagajam:
– Hej, Maciej, co tam u ciebie?
– Ooo, hej. U mnie spoko, właś-

nie dziecko oddaję do przed-
szkola – odpowiada nieco za-
skoczony.

– To długo będziesz ją odpro-
wadzał? (Poznałem, że „ją” po 
różowym odzieniu wierzch-
nim) Mieszkam na drugim 
piętrze i mam jeszcze trochę 
do planowanego rozpoczę-
cia roboty. Może wpadniesz 
na chwilkę na pogaduchy? – 
zapytałem z szerokim uśmie-

chem, stukając przy tym nie-
opatrznie czterema sztukami 
piwa marki „Desperados” 
oraz słoikiem kawy „Nescafé 
Créme”, które właśnie naby-
łem w pobliskiej żabce – bo 
tak często wyglądają poranne 
zakupy freelancera, który po-
rzucił jakiś czas temu korpo.

– Aaaaa, nie wiem… – odpo-
wiada wahający się szcze-
rze kolega, tak jakby jego 
szczere chęci i potrzeby zloka-
lizowane w najniższych regio-
nach piramidy Maslowa mó-
wiły „TAK”, a społeczne wy-
mogi, normy, ograniczenia 
i „zdualizowane małżeńskie 
sumienie” krzyczały mu w my-
ślach „NIE!”.

– Daj spokój… Jak to się zwykło 
mawiać na polskiej ziemi… 
Ze mną się nie napijesz? No… 
Zapraszam na kawę – zapro-
ponowałem z pocieszającym 
uśmiechem.

– Zobaczymy... Może powiedz, 
jaki masz numer mieszka-
nia, a ja zobaczę, ok? – próbo-
wał za wszelką cenę ukrywać 
swoje emocje.

Dziesięć minut później Ma-
ciej pukał do moich drzwi, 
a ja zalewałem świeżo zaku-
pioną kawunię. Więc żeby nie 
przedłużać – z półgodzinnej roz-
mowy dowiedziałem się, że mój 
stary kolega, ojciec niespełna 
pięcioletniej dziewczynki i dwu-
letniego chłopca, nie ma zbyt 
łatwego żywota. Oczywiście 
chłopiec póki co wiedzie sobie 
spokojny żywot, ale za to dziew-
czynka, którą przed momentem 
widziałem na własne oczy, to już 
jest tak ustawiona w życiu jak 
afrykański książę. Najpierw to 
przedszkole „społeczne”, póź-
niej ceramika, później „zajęcia 
z kultury fizycznej”, następnie 
hiszpański i na sam koniec „bro-

dzik” – i to wszystko jednego 
dnia, dnia dzisiejszego! Więc py-
tam:
– Po co?
– Warto, żeby się rozwijała od 

najmłodszych lat, zresztą… 
w inne dni ma mniej zajęć, dziś 
akurat tak wyszło.

– Ale kiedy będzie miała czas na 
dzieciństwo, na realne kon-
takty społeczne wśród zazna-

jomionych rówieśników, na 
podwórku lub gdzieś indziej? 
I kiedy ty – i twoja żona oczy-
wiście – będziecie mieli czas 
na realne przeżywanie rodzi-
cielstwa?

Oczywiście po powyższym 
pytaniu musieliśmy przejść 
na stopień „czystej kurtua-
zji” i pożegnać się w nastrojach 
„niekoniecznie szczerego poro-
zumienia”. Chyba po prostu trzy-
dziestolatkowie tak miewają, 
gdy różnica stabilizacji społecz-
nej jest aż tak duża, jak w na-
szym przypadku.

Zatem po tych odwiedzi-
nach on został z pracą, żoną 
i dziećmi, a ja z licznymi wątpli-
wościami. Czy warto wpychać 
swoje dzieci na tyle kursów po-
zaprzedszkolnych, ile wlezie? 
Jak dysponować czasem rodzi-
cielskim, by faktycznie mieć so-
wite korzyści z tego, iż jest się 
mamą i tatą? Po cholerę pięcio-
latkowi siłownia?

Okazało się, że do rozwi-
kłania powyższych zagadnień 
wystarczyło odnaleźć kilka re-
kordów w anglojęzycznej wy-
szukiwarce internetowej. A te 
doprowadziły mnie do wyni-
ków badań trzech niezależnych 
ośrodków naukowych w USA 
i Hiszpanii. Co dokładnie z nich 
wynika? Otóż to, że ilość za-
jęć pozaszkolnych/pozaprzed-
szkolnych przekraczająca trzy 
tego typu kursy dla dzieci poni-
żej lat dziewięciu, może spowo-
dować duże zaburzenia w ich 
rozwoju – uwaga! – niekoniecz-

nie intelektualnym, ale z pew-
nością emocjonalnym. Nad-
miar w dziedzinie tak zwanego 
samorozwoju dzieci prowadzi 
wprost do trudności w przy-
szłym tworzeniu relacji spo-
łecznych, przyjacielskich i towa-
rzyskich.

Choć nie zdajemy sobie naj-
częściej z tego sprawy, to nasza 
„struktura psychiczna” w obsza-
rze społecznym kształtuje się 
już od najmłodszych lat. Roz-
szczepienie na gruncie relacji 
z rówieśnikami jest dla homo 
sapiens nienaturalne i będzie 
najprawdopodobniej prowa-
dziło do komplikacji w wieku 

dojrzewania i do zaburzeń psy-
chicznych w dalszych fazach 
rozwoju młodego człowieka. 
Dziecko do lat sześciu potrze-
buje przede wszystkim inte-
gracji ze swoimi domownikami 
i najbliższym otoczeniem. Owo 
„najbliższe otoczenie” konstru-
owane było w naszej szerokości 
geograficznej zazwyczaj wo-
kół osób związanych z podwór-
kiem i mieszkaniem. Dziś, głów-
nie dzięki korporacjonizmowi 
i konsumpcjonistycznym ten-
dencjom, dzieci wyrywane są 
z ich naturalnych środowisk, 
z pierwocin otaczającego je 
świata. I nie ważne, kim wedle 
naszych imaginacji mają zostać, 
jaki szablon życia przygotowali-
śmy dla naszych pociech…

Moi szanowni rodzice, któ-
rzy – podobnie jak ja – przekro-
czyliście trzydziestkę i już chce-
cie mieć wszystko pod kontrolą. 
Pamiętajcie: organizując życie 
swoich dzieciaków, popatrz-
cie tak zupełnie neutralnie – ale 
z totalną tolerancją i od serca – 
czy chcielibyście, by wasze dzie-
ciństwo wyglądało w ten spo-
sób, z tymi pięcioma kursami 
w tygodniu poza przedszkolem 
społecznym? Czy na serio do 
tego dążymy?

Tomasz Rot

NIE ZABIJAJ
WŁASNEGO DZIECKA!
Ten tekst kieruję do moich korporacyjnych sióstr i braci określających się mianem rodziców. Macie dzieci? Pracujecie 
w korpo? Staracie się o dobro swoich kilkuletnich pociech? Kierujecie je na wszelakie możliwe kursy, zajęcia, lekcje, itd.? 
Jeśli tak, to błagam, przeczytajcie ten tekst uważnie, bo cała sprawa dotyczy życia i śmierci naszych ukochanych dzieciaków!

Ilość zajęć pozaszkolnych/ 
/pozaprzedszkolnych 
przekraczająca trzy 

tego typu kursy dla dzieci 
poniżej lat dziewięciu, 

może spowodować 
duże zaburzenia 

w ich rozwoju emocjonalnym.

REKLAMA



www.glosmordoru.pl16 GŁOS MORDORU #6 [43]

Kilka tygodniu temu świat 
obiegła informacja, że w jed-
nym z krakowskich szpitali uro-
dziły się sześcioraczki – cztery 
dziewczynki i dwóch chłopców. 
Wszystkie dzieci zdrowe, o zbli-
żonej wadze. Cud, można po-
wiedzieć.

Według statystyk sześcio-
raczki rodzą się bardzo rzadko – 
raz na 4,7 miliarda ciąż na świe-
cie! Taką ciążę trudno też dopro-
wadzić do szczęśliwego finału. 
Wszyscy gratulują, rodzicie się 

cieszą, bo – jak mawia moja bab-
cia – narodziny dziecka to za-
wsze radość. A internauci liczą 
ile rodzina będzie dostawała co 
miesiąc w ramach „500+” oraz 
innych zasiłków.

Za chwilę jednak noworodki 
opuszczą szpital i dla rodziny za-
cznie się codzienna proza życia. 
Wiadomo że rodzice sami sobie 
nie poradzą, więc do pomocy zo-
stanie zaprzęgnięta pewnie po-

łowa rodziny z dwóch stron. Ja 
mam jedno dziecko i przyznam 
szczerze, że moja wyobraźnia 
kończy się na opiece nad dwoma 
noworodkami. A warto wspo-
mnieć, że w tym przypadku na 
sześcioraczki czeka w domu jesz-
cze ich 2,5-letni braciszek. Ozna-
cza to, że rodzice muszą sprawo-
wać opiekę nad siedmiorgiem 
małych dzieci. Po 3,5 dziecka na 
jednego rodzica. Zmiana pieluch 
czy chociażby karmienie będzie 
zajmowało łącznie całą dobę. 
Jedno dziecko potrafi ssać bu-
telkę z mlekiem czasami przez 
20-30 minut, a teraz trzeba prze-
mnożyć to przez sześć i tak 4-5 
razy w ciągu dnia. Mam nadzieję, 
że jest na to jakiś skuteczny spo-
sób, bo jak nie, to potrafię so-
bie wyobrazić, że tata tej dużej 
rodziny powie pewnego dnia, 
że idzie do sklepu po pieluchy 
i wróci po kilku latach.

Logistyka to oczywiście 
tylko jeden aspekt wycho-
wywania siedmiorga małych 
dzieci.

A co takim zwyczajnym 
emocjonalnym 
przywiązaniem? 
Dla mnie bardzo ważne 
jest, aby mieć silną 
wieź rodzicielską 
z moim synem.

Aby wiedział, że zawsze go wy-
słucham. Ważne jest dla mnie 
to, co ma do powiedzenia, jaką 
ma opinię na dany temat oraz 
interesuje mnie np. jak spę-
dził dzień lub z jakimi proble-

mami koleżeńskimi boryka się 
w przedszkolu.

Pozwalamy Jaśkowi po-
dejmować decyzje odnośnie 
ubioru, niektórych zakupów czy 
dań na obiad. Są to drobnostki, 
ale chodzi o to, aby w przyszło-
ści był pewnym siebie człowie-
kiem i miał poczucie własnej 
wartości. A przede wszystkim 
„własnego ja”. Poświęcamy mu 
sporo czasu, aby wiedział, jak 
bardzo jest dla nas ważny oraz 
dlatego że to po prostu najzwy-
czajniej w świecie lubimy.

I teraz nasuwa mi się pyta-
nie: jak zbudować taką relację 
i więź z sześcioraczkami? Prze-
cież każde z tych dzieci będzie 
miało inną osobowość, po-
trzeby i oczekiwania? Jak po-
święcić każdemu z nich taką 
ilość czasu, aby czuło się od-
rębnym bytem, który nie jest 
klonem swojego rodzeństwa? 
A do tego dochodzi jeszcze ich 
2,5-letni braciszek, który zosta-
nie zdominowany przez swoje 
rodzeństwo. Jak pokazać mu, 
że nie jest drugoplanowym ak-
torem w rodzinie, lecz nadal jest 
tak samo ważny jak przez pierw-
sze dwa lata swojego życia?

Nie twierdzę, że to wszystko 
jest niemożliwe, ale z pewnością 
cholernie trudne i wyczerpujące, 
zarówno fizycznie, jak i psychicz-
nie. Dlatego trzymam kciuki za 
rodziców, bo wiem, że właśnie 
zaczynają największy projekt 
swojego życia, który w Polsce 
nie udał się jeszcze nikomu.

Piotr Krupa

W bieżącym numerze „Głosu 
Mordoru” ukazuje się wywiad, 
który przeprowadziłam z Pa-
nem Jackiem Santorskim – psy-
chologiem, psychoterapeutą, 
wydawcą i przedsiębiorcą. Uwa-
żam, że to jest jedna z mądrzej-
szych osób, które miałam oka-
zję poznać.

Pan Jacek, kiedy zapytałam 
o radę dla rodziców, powiedział 
bardzo ważną rzecz: – Bądźcie 
osobami, którym dzieci chcą 
powierzyć swoje marzenia.

I nagle to zdanie spowodo-
wało, że jakaś klapka mi się ot-
worzyła w mózgu. Głęboko 
mnie poruszyło i już we mnie 
zostało.

Do tej pory myślałam, że 
mam być tą osobą, do której 
dziecko przychodzi z proble-
mami. Jeżeli coś dzieje się źle, 
to do mnie ma się zwrócić o po-
moc. Że chcę być osobą, której 
nie będzie się wstydziła opo-
wiadać o porażkach. Jeżeli za-
dzieje się jej krzywda, będzie 
wiedziała, że dom jest miej-
scem, w którym znajdzie ukoje-
nie i rozwiązanie swoich prob-
lemów. Gdzie uzyska pełną ak-
ceptację. Ale zaraz przecież, 
ona o tym wie i to od urodzenia. 
Kiedy się przewróci, to gdzie pę-
dzi? Do mamy. Kiedy się uderzy, 
to gdzie pędzi? Do mamy. Kiedy 
ktoś zrobi jej przykrość, to gdzie 
pędzi? Oczywiście do mamy. Po-
czucie, że ma gdzie się schować 
i ukoić swoje nerwy wpajamy jej 
od urodzenia. Słuchamy jej, da-
jemy rady, zachęcamy do szuka-
nia rozwiązań.

A co z marzeniami? Czy ja 
wiem o czym marzy? Ale tak na-
prawdę. Kim by chciała być? Czy 
już w jej maleńkim serduszku ro-
dzą się pragnienia, wizje siebie? 
Zastanowiłam się nad tym... 
A jak jest ze mną? Gdy coś mnie 
trapi, nie mam problemu, żeby 
o tym opowiedzieć. Ale gdy 
chodzi o moje marzenia, prag-
nienia, to zwierzam się z nich 
tylko wybranym osobom... Po-
myślałam, że ludzie, którym po-
wierzamy swoje marzenia, mu-
szą być według nas dużo bar-
dziej godni zaufania, niż ci od 
problemów.

Opowiadanie o tym, 
co siedzi w nas głęboko, 
na samym dnie serca, 
wymaga wielkiej odwagi  
i pełnego zaufania.

Czasami są to sprawy zupełnie 
odmiennie od tego, czym zaj-
mujemy się na co dzień. Cza-
sami to coś siedzi w nas ukryte 
od dzieciństwa, bo ktoś wtedy 
zaśmiał się z naszych pragnień. 
I teraz siedzą w samym kąciku 
serca. Wyjawienie ich wymaga 
naprawdę wielkiej odwagi i za-
ufania do drugiej osoby.

Zastanówcie się chwilę. Czy 
łatwiej opowiadać o problemie 
do rozwiązania czy o wielkich 
pragnieniach serca? Zróbcie 
mały rachunek sumienia i prze-
łóżcie to na swoje dzieci. Czy na-
prawdę wiemy, czego pragną? 
Od razu w mojej głowie rodzi 
się milion pytań. Jak wśród co-
dziennych rzeczy do załatwie-

nia sprawić, żeby nie umknęło 
mojej uwadze, kiedy moja córka 
chce opowiedzieć o marzeniu. 
Nawet tym najmniejszym, tym 
trywialnym. Jak znaleźć balans 
i wyczuć, czy coś jest tylko chwi-
lowym kaprysem, czy jednak za-
lążkiem prawdziwych marzeń? 
Jak nie zerwać tej delikatniej nici 
zaufania, kiedy dziecko odsłania 
się całym sercem?

Na razie nie mam na to od-
powiedzi, możecie do mnie na-
pisać za 20 lat i zapytać się, czy 

wiem o czym marzy moje dzie-
cko. Jeżeli odpowiem twier-
dząco, to znaczy, że mój proces 
wychowawczy przyniósł sukces.

Tak więc pamiętajcie „Bądź-
cie takimi rodzicami, którym 
dzieci powierzają swoje marze-
nia” – więcej przeczytacie w wy-
wiadzie z Panem Jackiem San-
torskim.

Dorota #MamaPolki

KORPOMAMA

Bądź powiernikiem marzeń
KORPOTATA

Mieć sześcioraczki
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Elektryczne pojazdy co-
raz agresywniej roz-
pychają się na ulicach, 
ścieżkach rowerowych 
i chodnikach. Niestety - 
prawo nie nadąża za po-
stępem technologicz-
nym i każdego dnia coraz 
wyraźniej widać ustawo-
dawczą zadyszkę. Prądu 
w przestrzeni publicz-
nej jest coraz więcej. 
W końcu musiało dojść 
do zwarcia.

Zwarli się jadący chodni-
kiem nieroztropny młodzie-
niec na elektrycznej hulaj-
nodze i piesza, która tym 
samym chodnikiem space-
rowała. Najprawdopodob-
niej jak zawsze szła ze świa-
domością, że na chodniku 
nic jej nie grozi. Niestety, nie 
tym razem. Potrącił ją nasto-
latek na czymś, co w świetle 
prawa jest… zabawką. Piesza 
nie dość że po wszystkim wy-
lądowała w szpitalu, to jesz-
cze… dostała mandat.

To mniej więcej tak, jakby 
policja weszła do naszego 
domu i ukarała nas za to, że 

trzymamy w lodówce nie-
świeże mięso. Pocieszające 
jest to, że kobieta wyszła 
z tego jedynie z drobnymi 
obrażeniami. We Francji 
w 2017 roku doszło do sied-
miu śmiertelnych wypadków 
z udziałem hulajnóg. Sprawa 
zrobiła się tam na tyle po-
ważna, że trójkolorowi 
szybko zaprowadzili porzą-
dek w przepisach. U nas jesz-
cze nikt nie zginął, a gdyby 
nie kontrowersyjny man-
dat dla pieszej „zaatakowa-
nej” na własnym terytorium, 
pewnie nadal byłoby o tym 
wszystkim cicho.

Coś czego nie ma
Do tej pory hulajnogi nikomu 
nie przeszkadzały a prawo 
traktowało je jako proste, 
dziecięce zabawki do jazdy 
po chodniku. Nie było to ani 
szybkie, ani niebezpieczne. 
Po prostu turlało się niewiele 
szybciej niż idący żwawym 
krokiem pieszy.

I nagle pojawiła się ona: 
elektryczna hulajnoga, która 
może ważyć nawet kilkadzie-
siąt kilogramów, a osiągnię-
cie prędkości rzędu 30 km/h 

to dla niej żaden problem. 
I właśnie... to jest problem. 
Nagle na chodniku poja-
wił się twór, który w świetle 
prawa… nie istnieje, bo nie 
jest pojazdem.

Pięć worków cementu
Długo zastanawiałem się 
nad fenomenem hulajnogi. 
Nigdy jej nie miałem, jeździ-
łem może dwa razy w życiu, 
w dodatku beż żadnej ekscy-
tacji. Elektryczna mnie zacie-
kawiła.

Zainstalowałem aplika-
cję, doładowałem konto, wy-
pożyczyłem i… naprawdę mi 
się spodobało. Podobnie jak 
setkom warszawiaków, któ-
rzy od dawna klęli na brak 
miejsc do parkowania albo 
ścisk w komunikacji miej-
skiej. Nagle pojawiło się coś, 
co stoi na każdym rogu i po-
zwala swobodnie przemiesz-
czać się między biurowcami.

A jak się tym jeździ? 
Wbrew pozorom dość nie-
przewidywalnie. Całość jest 
wyjątkowo niestabilna, a dla 
małych kółek każda większa 
nierówność to być albo nie 
być. No i masa. Ciężki sprzęt 

w połączeniu z dorosłym 
jeźdźcem to czasami nawet 
ponad 100 kg. I teraz wyob-
raźcie sobie, że takie rozpę-
dzone do 30 km/h 100 kg 
wpada na was na chodniku. 
To tak jakby dostać w twarz 
pięcioma workami cementu. 
Zabolało na samą myśl, 
prawda?

Posprzątać w przepisach
Po dwóch głośnych wy-
padkach z udziałem hulaj-
nóg i pieszych, władza zło-
wrogo ogłosiła, że należy 
bezwzględnie wyrzucić hu-
lajnogi z chodników. I na tym 
na razie się skończyło. Żad-
nych konkretów, tylko ogó-
lne zapowiedzi.

Sprawę w swoje ręce 
wzięli natomiast aktywi-
ści, którzy jak zawsze ocho-
czo zabrali się do poprawia-
nia ułomnej rzeczywistości. 
Tak jak nigdy nie trawiłem 
ich abstrakcyjnych mądro-
ści, tak dzisiaj staję z nimi ra-
mię w ramię, bo to co mó-
wią, ma sens. Według war-
szawskiego stowarzyszenia 
Miasto jest Nasze, prędkość 
hulajnóg powinna być fa-

brycznie ograniczona do 20 
km/h, a na chodniku użyt-
kownik nie mógłby przekra-
czać 10 km/h. Szybciej móg-
łby przemieszczać się tylko 
i wyłącznie ścieżkami ro-
werowymi. Logiczne i pro-
ste. Co jeszcze? Niezbędne 
wyposażenie, takie jak syg-
nał dźwiękowy, oświetlenie, 
dwa hamulce i minimalny 
wiek użytkownika podnie-
siony do 14 lat. 

Wszystko to brzmi sen-
sownie i obiecująco. Jak bę-
dzie w praktyce? Na razie nikt 
z aktywistami w minister-
stwie rozmawiać nie chciał…

Jednak każdy widzi, że 
nastał prawdziwy boom na 
elektryczne hulajnogi. Są na 
każdym kroku, przy każdym 
skrzyżowaniu czy stacji me-
tra. To genialny sposób na 
komunikację w centrum mia-
sta i alternatywa dla autobu-
sów czy tramwajów. Warto 
więc solidnie to wszystko 
uregulować, bo ustawo-
dawca już wielokrotnie po-
kazał, jak efektownie można 
wylać dziecko z kąpielą.

Kacper Wyrwas

m
ateriał prom

ocyjny

Po dwóch 
głośnych 
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z udziałem 
hulajnóg 

i pieszych, 
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że należy 

bezwzględnie 
wyrzucić 
hulajnogi 

z chodników. 
I na tym 
na razie  

się skończyło. 

Naprzeciwko „Ponia-
tówki”, między mostami ko-
lejowym i Poniatowskiego 
powstał WIR – pierwsza 
pływająca platforma 
skupiająca najciekawsze 
atrakcje kulturalne, roz-
rywkowe i sportowe let-
niego sezonu.

W ciągu dnia to chillout, sporty 
wodne, łodzie, różnorodna 
i wyśmienita gastronomia ser-
wowana przez Yafo oraz Bobby 
Burger – czyli relaks nad rzeką 
w centrum stolicy. Wieczorem 
to kino, muzyka grana przez 
najlepszych DJ’ów, koncerty 
i świetny cocktail bar – mnó-
stwo okazji do poznania kogoś 

nowego lub spędzenia miło 
wieczoru ze znajomymi.

WIR tworzą ludzie od lat zwią-
zani z aktywnym życiem War-
szawy, odpowiadający za 
najciekawsze projekty ga-
stronomiczne i inicjatywy kul-
turalno-społeczne stol icy: 
Yafo, Kosmos, Inne Beczki w Hali 
Gwardii, Bazar Miejski, Olean-
drów 3 i kilka innych warszaw-
skich lokali.

Za atrakcje na wodzie odpo-
wiada Piotr Jedynasiak, mi-
łośnik Wisły i popularyzator 
wszelkich form rekreacji oraz 
wypoczynku na rzece. Do-
świadczenie tego zespołu jest 
gwarancją najwyższej jako-

ści rozrywki i kultury, ciekawej 
oferty dla dzieci i dorosłych, 
różnorodnych propozycji ga-
stronomicznych oraz wciąga-
jących atrakcji sportowych.

Nową propozycją nad Wi-
słą jest niewątpliwie komplek-
sowa oferta profesjonalnych 
łodzi, które można będzie wy-
nająć na godziny ze sternikiem 
lub samodzielnie. Do wyboru 
są łodzie motorowe zróżnico-
wane pod względem wielko-
ści, parametrów i wyposaże-
nia. Wypożyczyć można na 
miejscu, telefonicznie lub za 
pośrednictwem systemu rezer-
wacji online: warszawskiwir.pl.

Zapraszamy!

NOWA PRZESTRZEŃ
relaksu, kultury, jedzenia i sportu

NAD WISŁĄWIR

MOTOSEKCJA

Problem 
z prądem



www.glosmordoru.pl18 GŁOS MORDORU #6 [43]

Kiedy kandydat na pracow-
nika powinien dowiedzieć 
się o wynagrodzeniu pro-
ponowanym przez praco-
dawcę? Czy należałoby je 
podać już w ogłoszeniu, czy 
lepiej później, w czasie re-
krutacji?
Za ujawnianiem proponowa-
nego wynagrodzenia już na eta-
pie ogłoszenia o pracę przema-
wia kilka argumentów.

Najważniejszy to precyzyjne 
„wycelowanie” takiego anonsu: 
pracodawca miałby większą 
szansę, że nie zgłosi się do niego 
osoba ze zbyt wysokimi, czę-
sto niemożliwymi do spełnienia 
oczekiwaniami finansowymi.

Inna korzyść to oszczędność 
czasu – zarówno kandydata jak 
i rekrutującego: obie strony nie 
tracą go na wieloetapowy pro-

ces, który może zakończyć się 
niczym, gdy okaże się, że ofero-
wana kwota jest zbyt niska. 

Po trzecie taka jawność  
wpływa dobrze na rynek pracy: 
gdy wiemy, jak wysoko cenione 
są określone umiejętności, 
wiemy co zrobić, by się rozwijać 
i podnieść swoją wartość (czy-
taj: by więcej zarabiać). Wiemy 
też, u kogo bardziej opłaca się 
pracować.

Tajemnica?
Jednak pracodawcy – szcze-
gólnie w Polsce – niechętnie 
ujawniają stawki w ogłosze-
niach rekrutacyjnych. Z ba-
dań przeprowadzonych w 2018 
roku przez wyszukiwarkę ofert 
pracy Adzuna wynika, że pod 
kątem liczby ogłoszeń o pracę 
z informacją o wynagrodze-
niu Polska znajduje się w ogo-

nie. Wzmianka o proponowa-
nej kwocie występuje u nas 
w 4 proc. anonsów. Analizie 
poddano ogłoszenia publiko-
wane on-line w Holandii, Pol-
sce, Rosji, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Kanadzie, USA i we 
Włoszech.

Bardziej tajemniczy od na-
szych są pracodawcy włoscy 
i kanadyjscy, którzy o kasie mó-
wią jedynie w 2 proc. ogłoszeń 
rekrutacyjnych. Natomiast li-
derem w kontekście podawa-
nia wysokości pensji w takich 
ogłoszeniach jest Rosja – aż 84 
proc. opublikowanych na stro-
nie Adzuna.ru anonsów zawie-
rało informację o proponowa-
nym uposażeniu.

Niby więc nie jest u nas aż 
tak źle pod tym względem – 
ale czy jest dobrze? Raczej nie 
jeśli pamiętać, że ogłoszenia 

z podaną stawką są wybierane 
przez kandydatów nawet kilka-
krotnie częściej od tych bez tej 
informacji.

Podwójna strata
Co jest przyczyną wytworze-
nia się tej zarobkowej „strefy 
mroku”? Mówi się o iluzorycz-
nej obawie przed konkurencją, 
która widząc stawkę, mogłaby 
zaproponować więcej. A prze-
cież informacje o zarobkach i tak 
przenikają na zewnątrz.

A może specjaliści od HR są-
dzą, że nawet gdy kwota okaże 
się dla kandydata niesatysfak-
cjonująca, to jednak przyjmie 
ofertę, licząc na negocjacje już 
po podpisaniu umowy? Wydaje 
się to nieprawdopodobne – do-
wodziłoby bowiem nie tylko 
braku szacunku dla potencjal-
nego pracownika, ale także za-
niku instynktu samozachowaw-
czego.

Fakty jednak są takie, że 
większość firm szukających 
pracownika nie informuje 
o stawce w ogłoszeniu, a kan-
dydaci dopiero po kilkukrot-
nych spotkaniach z ewentual-
nym pracodawcą dowiadują się 
o wysokości proponowanego 
wynagrodzenia. Kończy się to 
często rozczarowaniem.

Jak go uniknąć? Można za-
uważyć, że kandydat powinien 
umieć w sposób asertywny 
powiedzieć o swoich oczeki-
waniach finansowych – ale to 

przecież jest bardzo trudne lub 
wręcz niemożliwe. Czy nie by-
łoby lepiej, gdyby propono-
wana stawka była podana od 
razu? Okazuje się, że zależy dla 
kogo.

Chcę wiedzieć wcześniej
W kwietniu 2019 roku Adzuna 
przeprowadziła wśród polskich 
internautów anonimową an-
kietę skierowaną zarówno do 
osób szukających pracy jak i ak-
tywnych zawodowo, a także do 
agencji rekrutacyjnych i praco-
dawców*. Uczestników zapy-
tano, czy informacja o zarob-
kach powinna być podawana już 
na poziomie ogłoszenia o pracę.

Opcję „tak” wybrało 97 proc. 
ankietowanych, z czego 64 
proc. chciałoby, aby informacja 
ta była w formie widełek (od-
-do), a pozostałym wystarczy-
łoby określenie, jakiej minimal-
nej stawki mogą się spodziewać.

Znależli się też tacy, którzy 
nie chcieli ujawniania wynagro-
dzenia na poziomie ogłosze-
nia – tych było niecałe 3 proc. 
W świetle poprzedniej ana-
lizy oraz wobec faktu, że wśród 
uczestników ankiety praco-
dawcy stanowili około 4 proc., 
wniosek nasuwa się oczywisty...

Mój czas jest cenny
Jak swoje preferencje uzasad-
niali ankietowani?

Z odpowiedzi udzielonych 
na pytanie otwarte wyłonił się 

obraz kandydata, który nie chce 
marnować czasu zarówno swo-
jego, jak i potencjalnego praco-
dawcy, jeśli oferta nie spełnia 
jego oczekiwań finansowych. 
Argument oszczędności bądź 
straty czasu przywołało aż 38 
proc. wszystkich badanych.

Kandydaci, którzy chcieli po-
dawania stawki wynagrodzenia 
w ogłoszeniu o pracę, uważają, 
że ta informacja pozwoliłaby im 
uniknąć rozczarowań na póź-
niejszych etapach rekrutacji.

Apel do pracodawców
Jak widać, preferencje osób 
pracujących lub poszukują-
cych pracy nie pokrywają się 
z rzeczywistością, w której pra-
codawcy raczej nie ujawniają 
proponowanych zarobków na 
etapie ogłoszenia, choć ankieto-
wani wyraźnie wskazują, że po-
danie stawki działa na korzyść 
zatrudniającego.

Pozostaje zaapelować do 
pracodawców, żeby dostrzegli 
obopólne, a choćby wyłącznie 
własne faktyczne korzyści pły-
nące z przełamania tabu zarob-
kowego i – dla dobra wszyst-
kich – podawali w ogłoszeniach 
o pracę tę nieszczęsną stawkę, 
choćby w formie „widełek”.

Tomasz Turek

* https://www.adzuna.pl/blog/wp-
-content/uploads/2019/05/Raport-
-rynku-pracy-Adzuna_Maj-2019_-
-Jawne-zarobki.pdf

Wynagrodzenie

z klauzulą tajności
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Willa Łepkowskich to budynek 
z ponad 80-letnią historią po-
łożony przy ulicy Francuskiej 2. 
Został zaprojektowany w latach 
trzydziestych przez architek-
tów Lucjana Kongolda i Piotra 
Łubińskiego.

A dziś? Dziś pod tym adresem 
kryje się restauracja Grupy War-
szawa: Biała – zjedz i wypij, 
która zachwyciła nas przede 
wszystkim swoim ogrodem, 
który uruchamiany jest w se-
zonie wiosenno-letnim. Przy-
jazna, niezobowiązująca atmo-
sfera awangardowej willi i jej 

ogrodu urzekła nas moderni-
stycznym stylem.

Przebywając wśród drzew, 
siedząc na leżakach czy ław-
kach, można się tam rozkoszo-
wać daniami kuchni polskiej, 
które zachwycają nie tylko sma-
kiem, ale i sposobem podania. 
Wszystkie są przygotowywane 
na bazie produktów od lokal-
nych dostawców. Oferta ba-
rowa oparta jest na najciekaw-
szych i najnowszych trendach 
a zioła do orzeźwiających kok-
tajli zrywane są prosto z zielnika 
w ogrodzie.

W większość sobót organizo-
wane są tu koncerty na żywo 
znanych polskich artystów, a w 
niedziele animacje dla najmłod-
szych.

Dzięki tym walorom Biała jest 
sympatycznym miejscem spot-
kań lokalnej społeczności, go-
ści, sąsiadów, przyjaciół i tych, 
którzy po prostu lubią tu być. 
Unikalne chwile spędzone 
w tej interesującej restauracji 
na długo pozostają w pamięci – 
sprawdźcie koniecznie.

Do zobaczenia na Saskiej Kępie!

LIFESTYLE

Klimat Białej
Odkrywamy klima-
tyczne miejsca na 
spotkania po pracy, 
organizację uro-
dzin czy po prostu 
weekendowy wypad. 
Dziś „zaczarowany 
ogród” na Saskiej Kę-
pie czyli restauracja 
Biała.
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Pokaz filmu „ALIBI.
COM”

29 czerwca, godz. 21.30,  
Al. Solidarności 55

Kino Plenerowe na Zoo 
Markecie

wydawca 
redaktor naczelna

Sisi Lohman
wydanie on -line:

www.glosmordoru.pl

wydawca: Auto Fix 
Bartosz Las -Opolski

Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

redakcja językowa i łamanie
Tomasz Turek

skład graficzny 
Igor Kałuża

Informacje z gazety „Głos Mordoru”
są analizowane przez

Press -Service Monitoring Mediów

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

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

napisz  do nas :  redakcja@glosmordoru.pl

Pokaz filmu „Bohemian 
Rhapsody”

30 czerwca, godz. 21.30, DK Za-
cisze, ul. Blokowa 1

Letnie kino plenerowe z cy-
klu „Oscary na Zaciszu”

Pokaz filmu „Młode 
wilki”

25 czerwca, godz. 19, FINA, 
Wałbrzyska 3/5

Pokaz kultowego filmu 
w ramach cyklu 

„Kino 89+” 27. 
Międzynarodowy 

Festiwal Sztuka Ulicy
28 czerwca – 7 lipca, 

różne lokalizacje

W ramach Festiwalu odbę-
dzie się ponad 20 plene-

rowych spektakli!

Eksplozja 
Kolorów Holi na 
Pradze Północ

21 czerwca, godz. 15, 
Muszla Koncertowa
w Parku Praskim

Color Fest Party, czyli ko-
lorowa impreza dla 

wszystkich

WARSZAWA ZA FREE

Więcej wydarzeń i bilety
w mobilnej aplikacji Going.

oraz na Goingapp.pl

GOING. POLECA KULTURALNIE

Nadchodzące bezpłatNe wydarzeNia

Szczegóły oraz więcej wydarzeń 
znajdziesz na waw4free.pl

S e z o N  f e -
s t i w a l o w y 
w  p e ł N i !
Muzyczne wyjazdy:

Tauron Nowa Muzyka 
Katowice, 20-22 
czerwca, Strefa Kultury 
w Katowicach

Marka, której nikomu przedsta-
wiać nie trzeba – renoma No-
wej Muzyki już dawno wyszła 
poza Śląsk. Do Katowic w poszu-
kiwaniu nowych elektronicz-
nych brzmień, alternatywnego 
rapu czy też współczesnego 
R&B znowu ściągną tłumy z ca-
łej Polski. Wśród gwiazd Skepta, 

Rhye, Kraftwerk, Amnesia Scan-
ner, Yves Tumor czy Slikback.

Malta Festival, 21-30 
czerwca, Poznań
Poznańskie wydarzenie roś-
nie i ma apetyt na gości z ca-
łego kraju. Tegoroczna Malta to 
rzecz z rozmachem: ponad pięć-
dziesiąt lokalizacji i sześć razy 
więcej wydarzeń, niż poprzed-
nio! Festiwal kusi wystawami 
w specjalnie zaaranżowanych 
przestrzeniach, spektaklami ta-
necznymi i teatralnymi oraz ple-
nerowymi koncertami. Krótko 
mówiąc – każdy znajdzie tam 
coś dla siebie.

Silberberg Festival, 28-29 
czerwca, Srebrna Góra
Niespodziewanie w Kotlinie 
Kłodzkiej pojawił się kolejny in-
teresujący zawodnik z katego-
rii „elektroniczny wypad za mia-

sto w pięknych okolicznościach 
przyrody”. Silberberg, jak nazwa 
wskazuje, odbędzie się w nie-
samowicie położonej Twierdzy 
Srebrna Góra. Jeśli nie przeko-
nuje was ten argument, to na 
pewno zrobią to Karenn, Phase 
Fatale i AKME.

Pohoda Festival, 11-13 lipca, 
Trenczyn, Słowacja
A może wycieczka do naszych 
sąsiadów z południa? Ich odpo-
wiednik Open’era dysponuje 
w tym roku naprawdę pokaź-
nym arsenałem argumentów. 

Już pierwsze plakatowe linijki 
przyprawiają o ból głowy: Lykke 
Li, The Roots, Skepta, Mac De-
Marco, Charlotte Gainsbourg... 
Dalej jest równie dobrze, więc 
jeśli macie ochotę na klasyczny 
plenerowy festiwal z polem na-

miotowym i wszystkimi tego 
konsekwencjami – ruszajcie do 
Trenczyna.

Colours of Ostrava, 17-20 
lipca, Ostrawa, Czechy
Wolicie Czechy od Słowacji? Ża-
den problem. Tam także czai się 
festiwalowy pewniak, od lat sta-
nowiący świetną alternatywę 
dla osób poszukujących nowych 
wrażeń i przestrzeni. Ulokowany 
w postindustrialnym komplek-
sie Colours of Ostrava w tym 
roku kusi The Cure, Florence + 
The Machine czy rosnącą z mie-
siąca na miesiąc Rosalią.

Co na miejscu?

Big Book Festival, 21-23 
czerwca, Stary Mokotów
Jedno z najciekawszych wy-
darzeń czytelniczych w Polsce 
powraca z intrygującym moty-
wem przewodnim. Skok w Bok 
ma zachęcić do wyjścia poza co-
dzienną literacką bańkę i skupić 
się na tych mniej uznanych po-

zycjach, dopuścić się świado-
mej guilty pleasure. Warsztaty, 
spotkania, performance – a to 
wszystko na Starym Mokotowie.

Primal Scream, 24 czerwca, 
Palladium [Złota 9]
Niezłomni Szkoci nic sobie 
nie robią z kolejnych proble-

mów zdrowotnych, zmian per-
sonalnych czy gwałtownych 
zmian stylistyki. To wciąż Primal 
Scream, których kojarzycie jeśli 
nie z muzyki, to na pewno z cha-
rakterystycznej okładki Scre-
amadelici. Koktajl z alternatyw-
nego rocka, neo-psychodelii, 
industrialu i tanecznych nalecia-
łości będzie smakował tak samo 
dobrze jak zawsze.

Tinariwen, 29 czerwca, 
Progresja [Fort Wola 22]
Nomadyjski skład z korzeniami 
w Mali to jedna z najciekaw-
szych propozycji dogasającego 
sezonu klubowego. Bo jak tu 
zignorować fakt, że w Progre-
sji pojawią się legendy afrykań-
skiego bluesa, od lat wyznacza-
jące kierunek dla zespołów z tej 
części świata, próbujących swo-
ich sił na rynku europejskim. Pu-
stynna, instrumentalna uczta.

Primal Scream




