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REKLAMA

Z tym doganianiem to jeszcze 
spora przesada… Dla porówna-
nia: londyńskie metro liczy sobie 
12 linii i 270 stacji; moskiewskie – 
15 linii, 222 stacje; paryskie – 16 li-
nii, 302 stacje; berlińskie – 10 linii, 
173 stacje... Jak widać chwilę nam 
zajmie, zanim dorównamy czo-
łówce, ale trzeba przyznać, że 
w ostatnich latach sporo się w tej 
kwestii zmienia. 15 września 2019 
roku do użytku zostały oddane 
trzy nowe stacje na trasie M2:

 y Szwedzka 
 y Targówek Mieszkaniowy 
 y Trocka 

To niewątpliwie duże udogod-
nienie dla mieszkańców, których 
z II linii metra korzystało dotąd 
ok. 140 tys. dziennie. Po otwarciu 
nowych stacji liczba ta powięk-
szyła się o kilkanaście tysięcy – 
tylu pasażerów przewinęło się 
przez nie w pierwszych dniach 
funkcjonowania. A przecież 
dane z czasu inauguracji często 
nie oddają jeszcze przepływu, 
który może być „standardowy” 
dla tych punktów. Potrzebujemy 
przyzwyczaić się do nowych 
możliwości komunikacyjnych – 
w tym także do zmian w kurso-
waniu linii autobusowych, które 
nie zawsze podobają się pasaże-
rom. Trzeba też pamiętać, że ot-
warcie odbyło się jeszcze przed 
rozpoczęciem roku akademi-
ckiego, który nieodłącznie wiąże 
się ze zwiększeniem ruchu.

 Rozwój II linii
M2 została otwarta w 2015 roku, 
jednak prace nad nią rozpoczęły 
się niemal dekadę wcześniej. 
W 2006 roku ustalono jak będzie 
przebiegać, rok później ruszył 
pierwszy przetarg na budowę 
centralnego odcinka, który ko-
niec końców unieważniono – po-
wodem były zbyt wygórowane 
kosztorysy przedstawione przez 
oferentów. Kolejny rozstrzyg-
nięto w 2009 roku, podpisano 
umowę i budowa ruszyła! Zakoń-
czono ją w roku 2014, by 8 marca 
2015 mogły wystartować regu-
larne kursy pociągów nowej linii.

W międzyczasie rozpoczęły 
się prace nad jej rozbudową. 
Jeszcze w 2014 roku ogłoszono 
przetarg na przedłużenie trasy 
o trzy stacje na wschód oraz trzy 
na zachód – w 2016 roku podpi-
sano stosowne umowy.

W zeszłym roku podjęto de-
cyzję o rozbudowie o kolejne 
stacje, by finalnie móc oddać do 
użytku całą II linię metra – czyli 
łącznie 21 stacji – w roku 2023. 
Rozpoczęcie kursowania po-
ciągów na odcinku obejmują-
cym przystanki Płocka, Młynów, 
Księcia Janusza – planowane 
jest na przyszły rok. Następne 
będzie Bródno, na które doje-
dziemy metrem w roku 2022.

Budowa bródnowskiego od-
cinka ruszyła już w pierwszym 
kwartale 2019 roku i wiąże się 

ze sporymi utrudnieniami dla 
mieszkańców – zmieniony zo-
stał ruch komunikacji miej-
skiej, inaczej poruszać muszą się 
także piesi, rowerzyści oraz sa-
mochody. Związane jest to m.in. 
z wyłączeniem z ruchu ulicy Kon-
dratowicza, która w tym rejonie 
ma rzeczywiście duże znaczenie 
komunikacyjne. Należy jednak 
podkreślić, iż ruch tramwajowy 
ma być utrzymany przez cały 
czas prac (mowa o tramwajach 
kierujących się do pętli Annopol 
oraz Żerań Wschodni).

 Będzie się działo!
Niezwykle istotną kwestią dla 
warszawiaków jest także bu-
dowa III linii, która początkowo 
miała być jedynie odnogą li-
nii II. Ma ona przebiegać na od-
cinku Stadion Narodowy-Goc-
ław, a start budowy planowany 
jest na rok 2023. Co istotne, prace 
koncepcyjne już ruszyły! W maju 
tego roku został ogłoszony prze-
targ na wykonanie studium 
technicznego tej linii, które ma 
zawierać m.in. analizy przebiegu 
trasy oraz plan lokalizacji kon-
kretnych stacji. Wyniku prze-
targu jeszcze nie znamy, ale wia-
domo, że zgłosiło się do niego 
pięć pracowni projektowych.

Omawiając czekające nas 
w tym zakresie zmiany, nie 
można nie wspomnieć o pla-
nach rozbudowy I linii. Pojawić 

się mają dwie nowe stacje – Plac 
Konstytucji oraz Muranów, które 
mają być gotowe do roku 2026. 
Dzisiaj M1 zatrzymuje się na 21 
stacjach i kursuje po odcinku 
o długości 23,1 km. Budowa no-
wych przystanków oczywiście 
nie wiąże się z wydłużeniem 
trasy – mają one zmniejszyć 
odległości pomiędzy stacjami 
w okolicach centrum. Co ważne, 
prace wiążące się z rozbudową 
I linii metra nie powinny wpły-
wać na ruch na powierzchni, ani 
też pod nią – co wydaje się klu-
czowe. Trudno bowiem wyob-

razić sobie wyłączenie z ruchu 
Placu Konstytucji lub zatrzyma-
nie kursowania I linii np. na kilka 
miesięcy w związku z robotami 
ziemnymi...

 Duma i kompleksy
Wracając do porównań – czy 
kiedykolwiek dorównamy in-
nym stolicom europejskim? Je-
żeli rzeczywiście za kilka lat bę-
dziemy mieli trzy linie metra, 
dogonimy pod tym względem 
Pragę, której liczba ludności 
jest co prawda nieco mniejsza (o 
około 500 tys.), ale ich pierwszy 

odcinek metra został oddany do 
użytku w 1974 roku! U nas stało 
się to ponad 20 lat później – po-
ciągi na trasie Kabaty-Politech-
nika ruszyły w kwietniu 1995 
roku. Trzy lata później dołączyły 
kolejne stacje na odcinku Cen-
trum-Ratusz Arsenał. 

Jednak biorąc więc pod 
uwagę tempo rozwoju me-
tra, wydaje się, że nie jest u nas 
wcale tak źle. Trudno w końcu 
porównywać się ze stolicami, 
w których metro ruszyło ponad 
100 lat wcześniej, jak np. Londyn 
(1863 rok) czy Paryż (1900). Są to 
też miasta dużo większe, gdzie 
rzeczywiście tego typu trans-
port wydaje się niezbędnym 
elementem infrastruktury – bez 
niego życie we wspomnianych 
tu metropoliach byłoby wręcz 
niemożliwe.

Czy zabrzmiało to jak rodzaj 
usprawiedliwienia i stwierdze-
nia, że w Warszawie świetnie po-
radzilibyśmy sobie bez metra? 
Nic podobnego! Po prostu naj-
ważniejsze jest realne spojrzenie 
na rzeczywistość i świadomość, 
że na zmiany o podobnej skali po 
prostu potrzeba czasu.

Nie można jednak tracić 
z oczu motywacji – i akurat 
w tym kontekście warto spoj-
rzeć na Barcelonę. Jest to mia-
sto zajmujące mniej niż 1/5 po-
wierzchni Warszawy, które za-
mieszkuje podobna liczba 
ludności i które posiada sieć 
metra złożoną z… 11 linii! Oczy-
wiście, barcelończycy jeżdżą 
swoją kolejką podziemną już 
od roku 1924. Jednak jeśli po-
równamy rozległość sieci metra 
w obu miastach i ich powierzch-
nie, możemy się delikatnie zaru-
mienić… No cóż. Nadrabiamy!

Kolejne trzy stacje do przodu, 
a jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, za parę lat będzie ich 
o kilka, a nawet o kilkanaście wię-
cej. Weźmy więc głęboki oddech 
i poczekajmy – prawdopodob-
nie warto!

Katarzyna Miłkowska

METRO
rośnie w siłę
Kolejne stacje dołączyły do siedmiu dotychczasowych na trasie II linii metra – od połowy 
września mamy już na niej 10 przystanków, a jej łączna długość to 9,7 km. Całość inwesty-
cji ma być gotowa w 2023, ale co ważne, w międzyczasie trwają prace nad III linią oraz roz-
budowywana jest I! Czyżbyśmy powoli doganiali inne europejskie stolice?

2 linie

31 stacji

32,4 km
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Katarzyna Miłkowska: Jako 
Kobiety Bez Diety mówicie 
o intuicyjnym podejściu nie 
tylko do jedzenia, ale też do 
życia w ogóle. Myślę, że wy-
maga to jednak sporej dozy 
odwagi, zatrzymania się, być 
może zmienienia swoich sche-
matów – na ile jest to zatem re-
alne we współczesnym, wiel-
komiejskim świecie?

Agata Ziemnicka: Masz ra-
cję, w tych warunkach rzeczywi-
ście bardzo trudno o przestrzeń 
dla intuicji, w tym także dla intui-
cyjnego jedzenia. Nie chodzi na-
wet stricte o pracę, ale chociażby 
o samą kwestię dojazdów do niej 
– zajmuje to nieraz całe godziny. 
Szczególnie widać to na przykła-
dzie Mordoru – do którego do-
jazdy w korkach zabierają tyle 
czasu, że często na nic innego po 
prostu nie starcza doby. Druga 
sprawa jest taka, że w wielu fir-
mach wciąż nie ma świadomo-
ści tego, jak bardzo efektywność 
zawodowa wiąże się ze stylem 
życia. Realizujemy bardzo duże 
projekty w bardzo krótkim cza-
sie, niezwykle się przy tym eks-
ploatując. A używając czasow-
nika, który jest bardzo nieprzy-
jemny, ale najlepiej oddaje to, co 
robimy ze sobą zawodowo – za-
jeżdżamy się!

W tym kontekście korzysta-
nie z diety pudełkowej i ćwicze-
nie na siłowni wydają się wręcz 
ekskluzywnymi rozwiązaniami. 
Jeżeli bowiem inwestujesz 
w pudełka, to oznacza, że masz 
świadomość tego, że w ogóle je-
dzenie jest istotne i na pewno 
wybierasz lepiej, niż gdybyś ku-
piła pierwszy z brzegu baton 
i napój energetyczny. Jeżeli do 
tego rzeczywiście uprawiasz 
sport, który pomaga radzić so-
bie z dużym poziomem napię-
cia – kortyzol przy intensywnej 
pracy jest oczywiście bardzo 
wysoki – to już w ogóle super! 
Faktycznie, dieta pudełkowa 
i siłownia są objawem sporej 
świadomości i dbania o sie-
bie. Gdybyśmy w takim razie 
cofnęły się o krok – od czego 
zacząć, żeby w ogóle dowie-
dzieć się, co jest dla nas dobre 
i czego potrzebujemy?

Jeżeli chodzi o intuicyjne 
podejście do ciała, to przede 
wszystkim trzeba pozwolić so-
bie na odbieranie sygnałów ja-
kie nam ono wysyła. Trzeba 
wsłuchać się w to, czy jest ono 
głodne, spragnione, zmę-
czone, a może potrzebuje spa-
ceru i świeżego powietrza? 
Dużym problemem w niektó-
rych środowiskach korporacyj-
nych jest to, że pracownicy nie 
mogą liczyć na żadnego ro-
dzaju „wsparcie systemowe”. To 
sytuacja, gdy grupa zarządza-
jąca nie ma wszczepionej po-
trzeby „higienicznego życia” – 
czyli np. w danej firmie nie ma 
kultu sensownej przerwy, je-
dzenia nie przy komputerze, 
wychodzenia z pracy o czasie, 
nie wysyłania maili w weekend, 
itp. W tych warunkach nawet 
jeżeli pojedyncza osoba bę-
dzie chciała zacząć intuicyjnie 
się odżywiać i słuchać potrzeb 

swojego ciała, będzie to dla niej 
bardzo trudne.
Choćby chciała, nie pozwala 
jej na to otoczenie? 

Zgadza się, chociaż oczywi-
ście można to ułożyć tak, żeby 
mimo wszystko móc się o sie-
bie zatroszczyć. Najczęściej wy-
maga to niestety bardzo dużo 
czasu, samozaparcia, świado-
mości oraz – naprawdę nie prze-
sadzam mówiąc to – miłości do 
siebie. Dzięki temu będziemy 
mieli motywację chociażby do 
tego, żeby wieczorem przygoto-
wać sobie jedzenie na następny 
dzień. Jedzenie, które będzie 
pożywne i adekwatne do pory 
roku – teraz byłaby to np. kasza 
z dynią, imbirem, rozgrzewającą 
kurkumą, jakimś słonym serem 
i orzechami włoskimi. Wszystkie 
te produkty mamy w Polsce, są 
sezonowe i odznaczają się dzia-
łaniem przeciwzapalnym, co 
wzmocni naszą odporność. Bie-

rzemy takie jedzenie do pracy 
i – choćby nie było nawet takiej 
mody, ani praktyki – planujemy 
sobie trzy przerwy w ciągu dnia, 
których nie będziemy spędzać 
przy komputerze. Nasze ciało 
szybko nam za to podziękuje.
Łatwo powiedzieć...

Zdaję sobie z tego sprawę, 
że w świecie wypełnionym pre-
sją wcale nie jest to proste zada-
nie i dlatego, jeżeli ty – kobieto, 
dziewczyno, mężczyzno, chło-
paku – nie robisz tego, nie ka-
tuj się i nie dobijaj, że nie jesteś 
idealny.
Od czego w takim razie za-
cząć, żeby zrobić chociaż krok 
ku temu ideałowi?

Myślę, że niezwykle ważne 
są nawet pozornie niewielkie 
działania – jeżeli wiesz, że jesz 
śniadanie i kolację w domu, 
a masz wtedy możliwość przy-
gotowania czegoś wartościo-
wego, to rzeczywiście staraj się, 
żeby te dwa posiłki były najlep-
sze z możliwych. Kupuj dobre 
produkty, miej zapas kaszy ja-
glanej, której możesz ugotować 
dużą porcję na trzy dni i dzięki 
temu oszczędzisz czas. Nie wy-
maga to wielkiego wysiłku, 
a ty możesz zjeść uważnie, bo 
masz na ten moment ogromny 
wpływ.

Jeżeli zaś w pracy tego 
wpływu nie ma i wiesz, że doo-
koła panuje straszny młyn, mo-
żesz kupić 10 butelek soku po-
midorowego, który zawsze 
znajdzie się pod ręką. Dzięki 
temu nawet w kryzysowej sytu-
acji bez żadnego wysiłku dostar-
czysz swojemu ciału coś wartoś-
ciowego, Coś, co będzie dużo 
lepsze niż zupełne pominięcie 
posiłku. Musisz jednak pomy-
śleć o tym wcześniej i zaopa-
trzyć się w tego typu „produkty 
awaryjne”.
Czyli trzeba się skupić i jed-
nak poświęcić tej kwestii tro-
chę uwagi?

Niestety, nie udzielę prostej 
odpowiedzi: zwolnij i daj sobie 
czas – nie, ten świat nie zwolni. 
I chociaż myślę, że te indywidu-
alne starania rzeczywiście wy-
magają od nas nieraz ogrom-
nych kosztów, to zwracają się 

w postaci dużo lepszej efektyw-
ności, kreatywności, nastroju, 
a nawet chronią nas przed zwol-
nieniami, które są jasnym świa-
dectwem wypalenia zawodo-
wego.

Troska o siebie jest więc 
ogromną inwestycją – i z tego 
powinni zdawać sobie sprawę 
managerowie pracujący w fir-
mach, które mają nie tylko sza-
cunek do pracownika, ale są też 
nastawione na zyski – to się po 
prostu opłaca. Opłaca się wpro-
wadzenie kultury dobrego je-
dzenia, dbanie o tzw. „wellbe-
ing”. Niestety, w wielu miejscach 
to się po prostu jeszcze bardzo 
długo nie wydarzy i w związku 
z tym trzeba wziąć sprawy 
w swoje ręce.
Co zatem jeszcze możemy dla 
siebie zrobić? 

Z mojego doświadczenia 
w pracy z kobietami, których ży-
cie zawodowe związane było 
z korporacją, wynika, że najlep-
szą metodą okazywało się picie 
bardzo dużej ilości wody – na 
siłę, zmuszając się. Często mó-
wiły wtedy: „Pani Agato, ja nie 
mogę tak dużo pić. Zbyt czę-
sto chodzę wtedy do toalety!” – 
i właśnie o to chodzi, żeby dużo 
sikać! Dzięki temu tworzymy so-
bie dodatkowe, dosłownie mi-
nutowe przerwy, które nazy-
wam „body break”.

Nie jest to czas na zagląda-
nie w telefon czy poprawianie 

makijażu. Jest to moment, kiedy 
musimy wstać od biurka, zatrzy-
mać się na chwilę i wsłuchać 
w siebie. Zastanowić się, czy je-
stem zmęczona? Jest mi zimno, 
czy gorąco? Czy jestem głodna, 
spragniona? Czy nie bolą mnie 
plecy, szyja, czy mam zmęczone 
oczy? Niestety, często jest tak, 
że jeżeli się do tego nie zmu-
sisz, nie wstaniesz i nie skieru-
jesz uwagi do wewnątrz, to na-
wet do głowy ci nie przyjdzie, że 
twoje ciało może mieć jakąś po-
trzebę. Robiąc sobie takie „przy-
musowe” przerwy, można się 
tego nauczyć. Warto też nasta-
wić budzik w telefonie, który 
kilka razy w ciągu dnia da nam 
sygnał o konieczności zatrzy-
mania – to bardzo pomaga przy-
pomnieć sobie o tym, że właśnie 
starasz się o siebie zadbać!

Jeżeli zaś chodzi stricte o je-
dzenie, niezwykle pomocna jest 
dieta wspierająca odpowiednią 
pracę mózgu. Wystarczy uży-
wać dużo oliwy, jeść awokado, 
kupić orzechy i mieć je w to-
rebce, plecaku, biurku – w ciągu 
dwóch-trzech miesięcy można 
realnie odczuć efekt, czyli 
lepszą koncentrację i mniej-
szy poziom napięcia. Niewiel-
kie zmiany, a mogą okazać się 
prawdziwą rewolucją. Rewolu-
cją nie tylko dla ciała, ale przede 
wszystkim dla głowy!

Katarzyna Miłkowska

Ciało na polu walki!
Czy można o siebie zadbać w korpo-codzienności?
Stereotypowy korporacyjny świat to życie w nieustannym kołowrotku – praca, pudełkowe jedzenie, później siłownia... i od nowa. Ludzie stają 
się perfekcyjnymi tworami, które de facto niewiele wiedzą o swoich prawdziwych potrzebach, emocjach, o swoim ciele. Gdzie w tym wszyst-
kim jest intuicja? Czy da się poznać swój organizm na nowo? Jak w codziennym pędzie dbać o zdrowe i spełnione ciało? – Troska o siebie jest 
ogromną inwestycją – mówi Agata Ziemnicka, psycholożka, dietetyczka, założycielka Fundacji Kobiety Bez Diety i jedna z właścicielek firmy 
Healthy Workplace.

Jak lepiej o siebie zadbać?
Korpo-wskazówki na co dzień

�� Pij duże ilości wody – jeżeli masz z tym problem, przynieś do 
pracy owoce i dodaj je do niej. Będzie dużo smaczniejsza!

��Miej zawsze zapas soku pomidorowego

�� Ustaw budzik na „body break” – 3 razy w ciągu dnia

��Medytuj – możesz ściągnąć aplikacje, które oferują zale-
dwie minutowe sesje medytacyjne na uspokojenie lub kon-
centrację. Błyskawiczna regeneracja!

��Miej zawsze pod ręką orzechy – świetnie działają na mózg

�� Zaopatrz się w produkty na „czarną godzinę” – miej w szafce 
np. puszkę tuńczyka lub oliwki, czyli produkty z dość długą 
datą przydatności, a w firmowej lodówce 2-3 kefiry. Dzięki 
temu nie dopuścisz do sytuacji, w której nie masz zupełnie 
nic do zjedzenia i sięgasz po pożywienie, które zamiast wes-
przeć twój organizm, koniec końców może go znacznie 
osłabić. Nie warto!

Agata Ziemnicka
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Analizując sposoby na to jak 
pozyskuje się najlepszych 
pracowników, trafiliśmy na 
zagadnienie, które znacznie 
wykracza poza granice Słu-
żewca i wiąże się ze zmia-
nami pokoleniowymi i tym, 
jak zmienia się postrzeganie 
pracy jako takiej.

Rekrutację w firmie 
można porównać prowa-
dzenia talent show. Kandy-
daci prezentują się przed 
komisją, której członko-
wie oddają głos na to, czy 
osoba przejdzie dalej, czy 
odpadnie z eliminacji. Przy-
najmniej tak było do nie-
dawna. Według zgodnej 
opinii rekruterów, coraz 
częściej to jury musi pre-
zentować się przed kandy-
datem udowadniając, że to 
właśnie w tej konkretnej fir-
mie czeka nań świetlana 
przyszłość. Z wypowiedzi 
kilkudziesięciu osób z dzia-
łów HR wynika, że na umó-
wione spotkania kwalifi-
kacyjne przychodzi w naj-
lepszym wypadku połowa 
potwierdzonych kandy-
datów. W rekrutacji na wy-
specjalizowane stanowi-
ska praktycznie nie zdarza 
się, żeby to kandydat za-
biegał o szansę na podpisa-
nie umowy. Ściągnięcie do 
firmy najlepszych pracow-
ników to nie lada wyzwa-
nie, ponieważ kandydaci 
są coraz bardziej świadomi 
swojej wartości i potrzeb. 
Służbowa komórka, lap-
top i karta na siłownię nie 
tylko nie robią wrażenia, 
ale wręcz mogą być dowo-
dem na to, że firma mental-
nie wciąż tkwi w latach 90., 
a to zdecydowanie nie jest 
zaleta. Co zatem musi zro-
bić pracodawca, który chce 
zbudować zmotywowany 
i wykwalifikowany zespół?

Zwracać uwagę 
na otoczenie pracy
Jedna z mądrości korpo-
racyjnych mówi, że przy-
chodzi się pracować do 

firmy, ale odcho-
dzi od szefa. Już 
daw n o z au w a -
żono, że atmosfera 
w pracy, kultura or-
ganizacyjna (albo 
jej brak), to jedne 
z najważniejszych 
elementów, które 
„lojalizują” pra-
cownika, lub wręcz 
przeciwnie, kierują 
go w stronę zmiany 
pracy.

Niemniej ważne 
jest miejsce, w któ-
rym spędzamy co 
najmniej 30 proc. 
dnia. Koncepcja 
open-space po-
woli odchodzi do 
lamusa, a nowo-
czesne biura są co-
raz lepiej dopaso-
wane do potrzeb 
pracowników. Za-
pewniają możli-
wość pracy wspól-
nej, ale i miejsca, 
w których można 
się odciąć od reszty 
świata. Coraz częś-
ciej projektanci sta-
rają się, by samo 
otoczenie wpły-
wało na kreatyw-
ność pracowni-
ków. Niektórzy idą 
w tym trendzie 
dość daleko i przewidują 
w biurach zjeżdżalnie, po-
kój do medytacji, czy worki 
bokserskie na których 
można odreagować stres. 
I choć wydaje się, że to tylko 
gadżety, praca w takim oto-
czeniu jest zdecydowanie 
lepiej oceniana niż w kla-
sycznych boksach wydzie-
lonych ściankami działo-
wymi. Dowodem na to jest 
chociażby rosnąca liczba 
przestrzeni co-workingo-
wych, zgodnie z koncepcją, 
która zakłada współdziele-
nie przestrzeni, co daje nam 
możliwość wyboru miejsca 
w którym chcemy siedzieć 
i pracować, ale i poznania 
innych.

Zaoferować 
coś wyjątkowego
Czy tego pracodawcy chcą 
czy nie, katalog świad-
czeń pozapłacowych roz-
rasta się z każdym rokiem. 
Karta na siłownię, bon na 
święta i impreza firmowa 
to coś, co mogło robić wra-
żenie dekadę temu, ale te-
raz to standard albo ob-
ciach. Kreatywne działy 
HR dwoją się więc i troją, 
by uszczęśliwiać pra-
cowników. Bywa, że ofe-
rują pracownikom nieod-
płatne wypożyczenie luk-
susowego kampera lub 
załatwianie w ich imieniu 
codziennych obowiązków, 
jak np. odebranie rzeczy 

z pralni, czy wycieczka 
do sklepu po lampkę 
nocną. Coraz częściej 
te właśnie elementy 
są eksponowane przy 
prezentowaniu firmy. 
Wynika to również 
z tego, że walka wyso-
kością wynagrodzenia 
jest nie tylko bardzo 
kosztowna, ale przede 
wszystkim powyżej 
pewnego poziomu po 
prostu nieskuteczna.

Postępować 
uczciwie
W wielu firmach, za-
zwyczaj zaraz po wej-
ściu do głównej recep-
cji, możemy zobaczyć 
spisane w punktach 
wartości jakie są wpi-
sane w DNA poten-
cjalnego pracodawcy. 
Często po paru mie-
siącach zdajemy so-
bie sprawę, że dekla-
racje to jedno, a prak-
tyka drugie. Pokolenia, 
które właśnie wcho-
dzą na rynek pracy są 
bardzo na to wyczu-
lone. Jeśli firma dekla-
ruje, że ważne są dla 
niej wartości rodzinne, 
oczekują, by rodzice 
mieli np. dodatkowe 
dni urlopu „na dzie-

cko”, czy przedszkole w bu-
dynku. Jeśli firma chwali 
się, że dba o środowisko, 
nie będą zadowoleni z pla-
stykowych butelek w sa-
lach konferencyjnych, czy 
jednorazowych opako-
wań w stołówce. Reputacja 
firmy, która zależy od tego 
jak w praktyce realizowane 
są szczytne deklaracje, bę-
dzie w coraz większym 
stopniu wpływała na to jak 
na rynku pracy będzie po-
strzegana dana firma.

Być elastycznym
Pojęcie smart city, które 
ostatnio bywa naduży-
wane, w gruncie rzeczy 
sprowadza się do tego, że 

miasto ma być wygodne. 
W praktyce chodzi o to by-
śmy mieli możliwość ela-
st ycznego korz ystania 
z jego zasobów – od prze-
mieszczania się po nim po 
zamawianie jedzenia czy 
załatwianie spraw urzędo-
wych online. Firma musi 
również dawać tę możli-
wość – zarówno jeśli cho-
dzi o sposób oraz godziny 
pracy jak i dostępność roz-
wiązań dopasowanych 
do konkretnych potrzeb. 
Wielu przedsiębiorców 
pozwala pracownikom sa-
modzielnie decydować 
o tym, które świadczenia 
będą dla nich realizowane 
– czy będzie to dopłata do 
firmowego przedszkola, 
karta zniżkowa na komuni-
kację (nie tylko miejską, ale 
także współdzieloną), czy 
może darmowe lunche. 
W niektórych przypad-
kach to pracownicy gło-
sują i zgłaszają swoje po-
trzeby, co może prowadzić 
do tego, że zamiast firmo-
wej wigilii, organizuje się 
dzień w spa lub kursy efek-
tywnego spania.

Według szacunków 
przedstawiciele pokoleń, 
które właśnie wchodzą 
na rynek pracy, w swo-
jej karierze zmienią pracę 
nie 5-6 razy, jak bywało 
dotychczas, ale nawet 
30 razy! Dla pracodaw-
ców, którzy już teraz od-
czuwają trudności w za-
trudnianiu wymarzonych 
pracowników, będzie to 
oznaczało dalsze stara-
nia o zatrzymanie tych, 
których udało się zrekru-
tować i którzy pasują do 
kultury organizacyjnej 
firmy. Czeka nas więc bar-
dzo interesujący „wyścig 
zbrojeń”, ale biorąc pod 
uwagę, że większość z nas 
jest pracownikami, nie po-
winno być to powodem 
do zmartwień.

Jakub Kompa

Zwracanie uwagi 
na otoczenie, 
zaoferowanie 

czegoś wy-
jątkowego, 
uczciwość 

i elastyczność 
– to właśnie 
te elementy 

decydują 
dziś  o zdo-
byciu war-

tościo-
wego 

pracow-
nika

OWOCOWE ŚRODY 
JUŻ NIE WYSTARCZĄ
czyli jak rekrutować najlepszych
Jedno z powiedzeń krążących po służewieckim Mordorze mówi o tym, że albo się tam pracowało, albo pracuje, albo pracować będzie. 
Największa dzielnica biurowa w Polsce codziennie wita w swoich granicach prawie 100 tys. pracowników. To w przybliżeniu o kilka ty-
sięcy więcej niż populacja Słupska i niewiele mniej niż liczy Koszalin. Nic więc dziwnego, że budowanie zespołu to dla firm tam działa-
jących bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza że stereotypy wciąż trzymają się mocno.
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Dla każdego menedżera 
jest jasne, że wydajność 
pracownika ma ścisły zwią-
zek z jego mobilizacją do 
działania. Dlatego coraz 
częściej firmy z najróżniej-
szych branż sięgają po roz-
wiązania mające na celu 
poprawę samopoczucia 
pracowników na różnych 
polach. Są to tzw. systemy 
motywacyjne. Które z nich 
są najskuteczniejsze?

Istnieje wiele sposobów na 
zwiększenie zaangażowania 
pracownika. Najogólniej rzecz 
ujmując, dzieli się je na finan-
sowe oraz pozapłacowe. Wiele 
przedsiębiorstw decyduje się 
też na tzw. konkursowy system 
przyznawania dodatkowego 
wynagrodzenia, który polega 

na ocenianiu wyników – choćby 
sprzedaży – i przyznawaniu na 
koniec roku dodatkowych gra-
tyfikacji tym pracownikom, któ-
rzy mieli największe osiągnię-
cia. Do sposobów pozapłaco-
wych zalicza się m.in. karnety 
do kina, kursy językowe czy też 
bony świąteczne.

Skuteczność wymienio-
nych powyżej rozwiązań ma 
jednak swoje ograniczenia. 
Głównie komunikacyjne – pra-
codawcy nie zawsze potrafią 
skutecznie przekazać, że cho-
ciażby takie benefity jak bony 
lub zniżki na produkty macie-
rzystej firmy to nie coś, co się 

po prostu pracownikowi na-
leży, lecz że stanowią one do-
datek do ich podstawowego 
wynagrodzenia. Często po-
wstaje na tym tle masa niepo-
rozumień.

Co więc działa niezawodnie?

#1
DOBRA ATMOSFERA

Wbrew pozorom jest to czyn-
nik bardzo stymulujący. Nie-
którzy pracownicy uznają go 
wręcz za równie istotny jak wy-
nagrodzenie. Jeśli ktoś czuje się 
dobrze w firmie, na pewno bę-
dzie chciał zostać w niej na dłu-
żej. Koszty utraty dobrego pra-
cownika – choćby z powodu źle 
funkcjonującego zespołu – są 
na ogół o wiele wyższe niż koszt 
jego wynagrodzenia. To zagad-

nienie wiąże się też z kwestią 
tworzenia odpowiedniej kul-
tury pracy.

#2
DOBRA ORGANIZACJA

Jest to kwestia w pewnym sen-
sie powiązana z poprzednią, 
ponieważ na atmosferę w pracy 
wpływają zarówno relacje mię-
dzy ludźmi, jak też styl, w ja-
kim pracują. W dobrze zorga-
nizowanym zespole powinny 
być jasno określone procedury 
wykonywania poszczególnych 
zadań, a także każdy powinien 
wiedzieć, co wchodzi w zakres 
jego obowiązków. By wypraco-
wać takie rozwiązania, niekiedy 
niezbędne jest skorzystanie 
z usług specjalistycznej firmy 
konsultingowej, która pomaga 
stworzyć optymalny system. 
I to również wchodzi w zakres 
budowania motywacji.

#3
MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU

Większość ludzi poza tym, że 
chce zarabiać, chce się rów-
nież rozwijać, osiągać kolejne 
szczeble kariery i odczuwać 
związany z tym prestiż. Dlatego 
ważne jest, aby firmy inwesto-

wały w rozwój kompetencji 
swoich najlepszych pracowni-
ków, równocześnie zapewnia-
jąc im możliwość awansu na 
adekwatne do tych kompeten-
cji stanowiska.

– Sednem każdego skutecz-
nego systemu motywowania 
jest to, że przynosi on pracow-
nikom realne korzyści. Czasem 
stworzenie takiego systemu nie 
jest łatwe i zachodzi koniecz-
ność skorzystania z pomocy 
specjalistów, którzy dokonają 
gruntownego audytu środowi-
ska pracy i opracują optymalne 
rozwiązania. Sądzę jednak, że 
warto zaryzykować – mówi Na-
talia Bogdan z agencji pośred-
nictwa pracy Jobhouse.

– Poza tym – uzupełnia eks-
pertka – funkcjonowanie sy-
stemów motywacyjnych daje 
przedsiębiorcom dodatkowe 
korzyści. Są one związane nie 
tylko ze zmniejszeniem rota-
cji pracowników, a tym samym 
zwiększeniem stabilności 
firmy, lecz także z poprawą wi-
zerunku. Motywujący przed-
siębiorca jest postrzegany jako 
przyjazny i dbający o swoich 
ludzi.

Dorota Steliga

Jobhouse

najskuteczniejsze sposoby
motywowania pracowników 

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

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

Izabela Marczak: Jaką po-
wierzchnię ma obiekt, w któ-
rym właśnie się znajdujemy?

Dorota Kierznikowicz: 
2,5 tys. metrów kwadratowych. 
To największy z naszych lokali, 
a oprócz Warszawy działamy 
jeszcze w Radomiu i w Łodzi.
Teraz zapewne nie ma Pani na 
nic czasu? Ogarnąć taki biznes 
to i doby za mało?

Nie jest tak źle. Grunt to do-
bra organizacja, a ja nigdy nie 
miałam z tym problemu. Mam 
czwórkę dzieci i jak na razie nie 
potrzebuję przy nich pomocy 
opiekunki. To chyba najlepszy 

dowód na to, że można pogo-
dzić jedno z drugim – prowadzić 
własny biznes i jednocześnie nie 
zaniedbywać życia prywatnego.

Owszem, szukanie odpo-
wiedniej lokalizacji, otwieranie 
nowych obiektów, zajmowanie 
się później ich promocją, marke-
tingiem z tym biznesem związa-
nym, rekrutowanie pracowników 
i nadzór nad obsługą – to zajmuje 
sporo czasu i kosztuje sporo 
nerwów. Ale jeśli dobrze się 
wszystko zaplanuje, trafnie do-
bierze ludzi, z którymi się współ-
pracuje, to z czasem wszystko za-
czyna się samo kręcić.

Kręcić? Tu raczej wszyscy wo-
kół Pani skaczą. I jak Pani 
z tym się czuje?

Świetnie. Choć przeskok 
z branży paliwowej na trampo-
linową wymagał ode mnie eks-
presowego dokształcenia się 
w wielu sprawach. Nim powstał 
nasz pierwszy park trampolin 
w Radomiu, ponad rok trwały 
przygotowania do podjęcia 
tego wyzwania. Badanie rynku, 
analizy finansowe, prognozy 
opłacalności i ryzyka, nasycenie 
branży, konkurencja. Było też 
jeżdżenie po kraju i zwiedzanie 
dosłownie wszystkich obiektów 

UCIEKINIERKA Z MORDORU

Wskoczyć
na swoje
Blisko 15 lat przepracowała w branży paliwowej, z czego 
11 w jednej korporacji. W końcu postanowiła rozkręcić 
własny biznes, a teraz... Teraz wszyscy wokół niej... skaczą. Dorota Kierznikowicz

tego typu, rozmowy z ludźmi, 
którzy prowadzą już podobny 
biznes, itd.

W końcu, gdy byliśmy już 
zdecydowani i gotowi ruszyć 
z takim przedsięwzięciem, oka-
zało się, że w tym sektorze nie 
ma w Polsce żadnego franczy-
zodawcy. Tymczasem jako świe-
żynki w tej branży potrzebo-
waliśmy know-how i pewnej, 
gotowej już formuły. Wiedzieli-
śmy, że na daną chwilę nie mo-
żemy sobie pozwolić na budo-
wanie biznesu w mało znanej 
nam dziedzinie  samodzielnie, 
od podstaw.
Ostatecznie zaczęliście współ-
pracę z JumpWorld

Owszem, ale byliśmy pierw-
szymi franczyzobiorcami tej 
firmy. Wcześniej JumpWorld 
nie był zainteresowany tego 
typu systemem sprzedaży. 
Nam jednak udało się go do 
siebie przekonać. Nie ukry-
wam, że gdy szliśmy na roz-
mowy o współpracy, byliśmy 
bardzo dobrze przygotowani. 
Wiedzieliśmy, czego chcemy, 
jak, za ile, a nawet gdzie po-
wstanie nasz pierwszy obiekt, 
bo zrobiliśmy również mapo-
wanie rynku pod kątem naj-
lepszej lokalizacji.
Mówi Pani „my”, a nie „ja”, co 
oznacza, że...

Że również mój mąż zre-
zygnował z etatowej pracy na 
rzecz prowadzenia wspólnego 
biznesu. Choć muszę przy-
znać, że trzy lata temu ja by-
łam bardziej zdeterminowana 
, by jak najszybciej wystarto-
wać z czymś swoim. Po pierw-
sze dlatego, że już w VIII kla-
sie szkoły podstawowej wie-
działam, że kiedyś będę miała 
własną firmę i w końcu nale-
żało to marzenie zrealizować. 
Po drugie – zostałam dość nie-
ładnie zwolniona z firmy, która 
najpierw podkupiła mnie z BP, 
dała mi dyrektorskie stanowi-
sko, mówiąc: „rządź i dziel”, po 
czym – jak już wyprowadziłam 
jej biznes na prostą – znale-
ziono zupełnie „od czapy” po-
wód, by mnie zwolnić. Tak więc 
zostałam bez pracy.

Nie chciała Pani wrócić do po-
przedniej firmy?

Nie, choć pracę w BP wspo-
minam z wielkim sentymen-
tem. Bo to naprawdę świetna 
firma, mająca niesłychany dar 
przyjmowania do zespołu od-
powiednich ludzi. Pracowa-
łam tam przez 11 lat i to właś-
nie ludzi, których tam pozna-
łam, i z którymi miałam okazję 
współpracować, uważam za 
najcenniejszą wartość. Ale były 
też oczywiście i inne korzyści – 
ogromna wiedza, jaką zdoby-
łam, kontakty biznesowe, wy-
jazdy z klientami po świecie, im-
prezy integracyjne, itp.
I mimo to dała się Pani podku-
pić innej firmie?

Tak, bo potrzebowałam 
zmiany, bo dawali mi lepsze 
warunki finansowe, ale przede 
wszystkim, dlatego, że dosta-
łam tam samodzielne stanowi-
sko zarządcze. A właśnie to, co 
w korporacji najbardziej mnie 
uwierało, to pewne ryzy i ogra-
niczone możliwości realizacji 
zadań biznesowych zgodnie 
z własną wizją czy pomysłem.
To z powodu tych ram nie my-
ślała Pani o ponownej pracy 
korpo?

Nie, nie chciałam wracać ani 
do korpo, ani do żadnej innej 
firmy. Byłam zła i rozgoryczona 
tym, jak postąpił ze mną ostatni 
pracodawca, więc powiedzia-
łam sobie „nigdy więcej pracy 
dla kogoś”. I nie było innej opcji, 
wiedziałam, że muszę iść własną 
drogą. 
Skąd jednak pomysł na ska-
kanie?

Bo to fajne, ekscytujące. Jak 
się skacze na dwa metry w górę, 
to nie dość, że poziom endorfin 
wzrasta, to jeszcze uruchamiają 
się mięśnie, o których nawet nie 
wiedzieliśmy, że istnieją. Ska-
kanie na trampolinach jest su-
per. Nie trzeba do tego wcześ-
niejszych treningów ani zakupu 
sprzętu czy specjalnych strojów 
– ubierasz skarpetki i gotowe. 
Skaczesz i czerpiesz z tego ra-
dochę.

Tak właśnie odebraliśmy na-
szą pierwszą rodzinną wizytę 
w trójmiejskim parku trampo-
lin. Gdy ma się dzieci, nieustan-
nie poszukuje się jakichś cie-
kawych miejsc, gdzie można 
z nimi spędzić czas. Dla nas, któ-
rzy jesteśmy niezwykle aktywni, 
trampoliny okazały się tak zna-
komitą zabawą, że po powro-
cie do domu pod Warszawą, od 
razu zaczęliśmy szukać czegoś 
podobnego w okolicy. I okazało 

się, że nie ma. Jak to: nie ma? – 
oburzyliśmy się, ale rzeczywi-
ście wtedy nic takiego w pobliżu 
nie było. No, to trzeba stworzyć 
– stwierdziliśmy zgodnie. I właś-
ciwie od tej myśli wszystko się 
zaczęło.
Minęły dwa lata od startu jako 
DJUMP i uruchomienia parku 
w Radomiu. Jak teraz ocenia 
Pani decyzję o „wskoczeniu” 
na swoje? Nie tęskni Pani za 
powrotem na etat?

W ogóle nie tęsknię, co wię-
cej – dziś nie wyobrażam już so-
bie powrotu do tego, co było. 
Mimo że w korporacji pracowa-
łam na stanowiskach manager-
skich, a później na stanowisku 
dyrektorskim i miałam stosun-
kowo dużą swobodę w zakre-
sie dysponowania czasem, to 
jednak z pozycji prowadzącego 
własny biznes nie da się jed-
nego z drugim porównać.

Obecnie, choć mam wię-
cej obowiązków, to uważam, że 
mam więcej czasu na prywatne 
życie, niż wcześniej. A poza tym 
świadomość, że pracuję jed-
nak na własne konto i że nikt 
mi nie może popsuć czy zniwe-
czyć moich działań jedną swoją 
autorytarną decyzją, naprawdę 
zmienia jakość życia zawodo-
wego. Człowiekowi bardziej się 
chce i ma z pracy większą satys-
fakcję.

Dlatego decyzję o ruszeniu 
z własnym biznesem bezdysku-
syjnie uważam za trafioną. Po-
dobnie jak i tę o wejściu w świat 
obiektów sportowo-rozryw-
kowych. Z perspektywy czasu 
pewnie zmieniłabym jedynie 
tempo, w jakim zaczęliśmy ot-
wierać nowe punkty. Trochę 
bym zwolniła, działała z mniej-
szym rozmachem albo też bym 
to wszystko rozciągnęła w cza-
sie, bo przecież nie dla samej 
pracy człowiek żyje.
Ale jak ma się pracę, w której 
można sobie poskakać, za-
miast siedzieć za biurkiem, to 
chyba duży plus?

Wie Pani, ile razy w ciągu 
tych dwóch lat skakałam na 
trampolinach? Wstyd się przy-
znać. Na szczęście jestem tak 
skonstruowana, że bez sportu 
żyć mi trudno, więc uprawiam 
inne aktywności – crossfit, jazdę 
na rowerze, bieganie itp. Nie 
bez powodu mówią, że szewc 
bez butów chodzi, więc rzeczy-
wiście wygląda na to, że wokół 
mnie wszyscy skaczą, za to ja 
ciągle w biegu (śmiech).

Izabela Marczak
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Usłyszawszy wspomnianą decyzję 
amerykańskiego dyrektora zamar-
łem. W mojej głowie zaroiło się od py-
tań: co będzie z naszymi pracowni-
kami? co z bieżącymi projektami? czy 
zespół odbierający nasze zadania jest 
gotowy? Przypomniał mi się wtedy 
rozdział o schemacie podejmowa-
nia decyzji u Niemców i Amerykanów 
w godnej polecenia książce Erin Meyer 
pt. „The Culture Map”.

Decyzje szybkie
Za oceanem decyzje biznesowe po-
dejmowane są szybko i odgórnie. 
Amerykanie nie tracą czasu na szuka-
nie półśrodków i osiąganie konsen-
susu. Wychodzą z założenia, że nigdy 
nie uda się zadowolić każdego, więc 
lepiej oszczędzić wszystkim czasu, po-
zwolić szefowi podjąć decyzję i zwar-
tym tłumem iść wyznaczoną drogą. 

Motto „United we stand, divided we 
fall” (polski odpowiednik to przysło-
wie „Zgoda buduje, niezgoda ruj-
nuje”) wpisuje się w fundamenty kul-
tury amerykańskiej.

Co ciekawe, taki nieegalitarny 
schemat podejmowania decyzji jest 
rzadkością w krajach o niskim dystan-
sie władzy Hofstedego (więcej w od-
cinku Pełnej Kulturki z maja 2018 r.). 
Okazuje się też, że taka „szybka ame-
rykańska decyzja” rzadko kiedy jest 
ostateczna. Najczęściej jest ona jedy-
nie decyzją o podjęciu działań, które 
doprowadzą nas do kolejnej decy-
zji, która to znów… i tak dalej. Dzi-
siaj wiem, że za rozporządzeniem na-
szego amerykańskiego dyrektora 
nie stały dogłębne analizy i wielo-
godzinne dywagacje. On powiedział 
gdzie mamy być, a to, jak tam do-
trzemy, zostawił nam.

Decyzje poparte analizami
Zarządzanie zmianą w znacznym 
stopniu zależy od kultury firmy, ale 
wydaje się, że polski schemat podej-
mowania decyzji jest zbliżony do nie-
mieckiego. Decyzje nie są sponta-
niczne, a większość z nich opiera się na 
analizie danych i dyskusjach. Łączymy 
różne metody, zbieramy i interpretu-
jemy informacje z rozmaitych źródeł, 
zbliżając się do rozwiązania. Od Kai-
zena przez diagram fishbone (tzw. dia-
gram ryby) po analizę SWOT – nie za-
pominając oczywiście o analizie ryzyk.

Udokumentowane wyniki ba-
dań i dyskusji dają nam poczucie bez-
pieczeństwa i stanowią wiarygodną 
podstawę do twierdzenia, że zmiana 
przyniesie takie-a-takie rezultaty. To 
wtedy jesteśmy gotowi podjąć decyzję 
i przejść do jej realizowania. Decyzja 
dla Polaków jest zwykle ostateczna, za-

planowana i przekalkulowana. Co wię-
cej, zmiana wcześniej podjętej decyzji 
może być odbierana jako niezdecydo-
wanie i niekonsekwentność. 

Reakcja polsko-amerykańska
Co więc zrobiliśmy jako zespół w ob-
liczu tej zmiany? Zakasaliśmy rękawy, 
zabraliśmy się za budowanie relacji 
z zagranicznym oddziałem i rozpo-
częliśmy poszukiwanie atrakcyjnych 
ofert wewnątrz firmy dla naszych od-
dalanych pracowników.

Jednocześnie poprzez skrupulatną 
analizę ryzyk i solidny plan działań da-
liśmy upust oczekiwaniom wpisanym 
w polską kulturę.

Potem, w amerykańskim stylu, po-
wiedzieliśmy dyrektorowi, że jeste-
śmy gotowi na wprowadzenie zmiany. 
Przedstawiliśmy jakich środków i ile 
czasu potrzebujemy do przeprowadze-

nia przekazania. Dyrektor przyjął to do 
wiadomości, zaczął udostępniać środki 
i przyjął nowy termin do wiadomości.

Deklaracje zza oceanu
Doskonale znamy wypowiadane 
przez wysoko postawionych Amery-
kanów na jednym wydechu obietnice 
zniesienia wiz dla Polaków. Tłumacząc 
owe zapewnienia na kulturowy polski, 
wychodzi na to, że to jedynie deklara-
cje dobrej woli i skuteczny sposób na 
budowanie pozytywnego wizerunku 
wśród szerokiego grona odbiorców. 
Kwestię zniesienia wiz chętnie podej-
mują media od prawej do lewej, je-
dynie zdawkowo wspominając, że to, 
kiedy wizy zostaną zniesione, zależy 
od spełnienia wcześniej ustalonych 
warunków.

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Jak podejmujemy decyzje?
W jednej z firm, w której pracowałem, nadeszło odgórne rozporządzenie o wprowadzeniu istotnej zmiany. Roz-
porządzenie wyszło od dyrektora z USA, a zmiana miała polegać na przekazaniu zadań części polskiego zespołu 
do kraju, w którym koszt pracowników jest niższy niż nad Wisłą. Na realizację tego postanowienia dano nam trzy 
miesiące. Reakcja polskiego zespołu (w tym moja) na wspomniane rozporządzenie zainspirowała mnie do opisa-
nia problemu.
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MŁODZ I  I  KAR I ERA
Tytuł magistra już nie jest kluczem do sukcesu?
Jeszcze kilka lat temu młodzi ludzie w nadreprezentacji wybierali studia wyższe na kierunkach typu zarzą-
dzanie i marketing. Raport Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką pokazuje, że obecnie coraz częściej biorą 
pod uwagę ścieżkę rozwoju opartą o naukę w szkole zawodowej lub technikum. Jednocześnie ponad 80 
proc. osób w wieku 15-29 lat podejmuje te decyzje nieświadomie, większość informacji czerpiąc z internetu, 
a 2/3 z nich robi to bez konsultacji z ekspertami.

Młodzi ludzie często decydują 
się na pracę poniżej swoich kwa-
lifikacji, za niskie wynagrodze-
nie, w branżach i zawodach, któ-
rych przyszłość jest niepewna 
lub na które nie ma popytu. Efek-
tem jest frustracja i częste zmiany 
szkół, kierunków studiów i pracy. 
Szukając źródeł tego problemu, 
Fundacja Sukcesu Pisanego 
Szminką sprawdziła, czym kie-
rują się młode osoby decydując 
o swojej karierze. 

Szkoły zawodowe 
postrzegane coraz lepiej
Panujące do niedawna przeko-
nanie o wyższości studiów nad 
szkołami zawodowymi i tech-
nicznymi powoli odchodzi do 
lamusa. Ankietowani w wieku 
od 15 do 29 lat w 82 proc. odpo-
wiedzieli, że zawodówki i tech-
nika nie są wcale gorszą per-
spektywą, a ukończenie ich nie 
oznacza niższych zarobków 
w przyszłości.

Kto lub co decyduje  
o wyborze 
ścieżki zawodowej?
Z ankiety wynika, że 60,5 proc. 
młodych zasięgało rady rodzi-
ców, ale dla aż 80 proc. nie są oni 
źródłem wiedzy o rynku i miej-
scach pracy. Co więc nim jest? 
Okazuje się, że obecnie najważ-
niejszym „doradcą” jest internet 

– 81,7 proc. młodych ludzi właś-
nie tam szuka informacji o karie-
rze i konkretnych zawodach.

– W intrenecie znajdziemy 
wszystko. Młodzi często trafiają 
tam na różnego rodzaju treści 
i przypadkowe testy kompeten-
cji, które nie są profesjonalnymi 
narzędziami, a jedynie stronami 
służącymi pozyskiwaniu przy-
chodów z wyświetlanych na nich 
reklam. Przyszli pracownicy nie-
jednokrotnie są także pod wpły-
wem reklam różnego typu szkół 
dla dorosłych, które często nie są 
obiektywne jeśli chodzi o pod-
powiadanie najlepszej ścieżki 
kariery. Dlatego na ogólnodo-
stępnej platformie YEP Academy 
przygotowano rzetelne testy 
kompetencji, opisy zawodów, 
a nawet innowacyjny kalkula-
tor wynagrodzeń – mówi Ola Le-
gosz, współzałożycielka Fundacji 
Sukces Pisany Szminką i pomy-
słodawczyni YEP Academy.

Młodzi 
nie słuchają doradców
Jak wynika z ankiety, 77,5 proc. 
respondentów w wieku 15-29 
lat twierdzi, że zna swoje kom-
petencje, mimo że ponad 2/3 
z nich (67,6 proc.) nigdy nie ko-
rzystało z doradztwa zawodo-
wego a ponad połowa (53,9 
proc.) nie wykonała nawet te-
stów kompetencji.

Profesjonalnie, 
w naturalnym otoczeniu
Wybór zawodu to niezwykle 
poważna decyzja, której zna-
czenia młodzi ludzie często do 
końca nie rozumieją. Odpowie-
dzią na ten problem jest plat-
forma YEP.Academy, która łą-
czy internet, najbardziej na-
turalne źródło zdobywania 
przez młodzież wiedzy o świe-
cie, z profesjonalnym syste-
mem doradztwa zawodowego. 
Umieszczone na niej narzędzia 
i treści mają pomóc w plano-
waniu drogi zawodowej. Pro-
mowany za pomocą haseł „wy-
bierz pracę dla siebie”, „wybie-
raj świadomie, kim chcesz być” 
serwis jest bezpłatny i nieko-
mercyjny.

– Platforma YEP.Academy, 
którą tworzymy razem z Funda-
cją Sukcesu Pisanego Szminką, 
osiąga imponujące wyniki, co 
tylko potwierdza, jak bardzo mło-
dzi ludzie potrzebują profesjo-
nalnego wsparcia. Dzięki naszej 
najnowszej kampanii społecznej 
#WYBIERAM, która wystartowała 
w lipcu, odnotowaliśmy ponad 35 
tys. nowych użytkowników plat-
formy YEP. Chcemy dawać mło-
dym odpowiednie narzędzia 
oraz rzetelną wiedzę, wspierające 
ich w procesie wyboru najlepszej 
ścieżki rozwoju. Tym bardziej, że 
młodzi ludzie nie chcą realizo-

wać cudzych ambicji, np. rodzi-
ców, których rady często mogą 
odstawać od współczesnych re-
aliów panujących na rynku pracy 
– mówi Anna Solarek, dyrektor 
ds. komunikacji i kontaktów ze-
wnętrznych w Coca-Cola Poland 
Service.

Co jest najważniejsze 
w pracy?
Okazuje się, że wcale nie za-
robki, które znalazły się dopiero 
na drugim miejscu. Dla 38,2 
proc. najważniejsza jest możli-
wość rozwoju, dla 26 proc. pen-
sja, a dla 19,6 proc. atmosfera. 
Młodych ludzi nie interesują 
szczególnie dodatkowe bene-
fity oferowane jako dodatek do 
wynagrodzenia. Jako najmniej 
ważne wskazało je aż 30 proc. 
ankietowanych.

Ciekawe jest także to, że 
młodzi wcale nie myślą o emi-
gracji – aż 96,7 proc. chce się 
uczyć w Polsce, a tylko co dzie-
siąty ankietowany odpowie-
dział, że chciałby pracować za 
granicą.

Premiera unikalnej 
gry edukacyjnej
Od 9 października dostępna jest 
bezpłatna gra edukacyjna YEP na 
smartfony. Skierowana do mło-
dych ludzi przygodowa gra teks-
towa ma na celu rozwój kom-

petencji społecznych. Zdobyte 
w grze umiejętności mają ułatwić 
im poruszanie się po rynku pracy. 
Nowatorskie podejście do edu-
kacji jest odpowiedzią na zmiany 
technologiczne i społeczne za-
chodzące we współczesnym 
świecie. Twórcami gry są Coca-
-Cola i Fundacja Sukces Pisany 
Szminką. Grę YEP można pobrać 
przez sklep Play – na smartfony 
z systemem Android oraz przez 
AppStore – na iPhone’y. Po ukoń-
czeniu gry otrzymujemy certy-
fikat potwierdzający zdobyte 
umiejętności.

– W takich okolicznościach 
doskonale sprawdza się gry-
walizacja, czyli zastosowanie 
nowoczesnych metod e-lear-
nigu i samoedukacji, opartych 
o gry i aplikacje, których ce-
lem jest zdobywanie określo-
nych umiejętności przydatnych 
w życiu zawodowym. Stąd po-
mysł na grę mobilną YEP z oka-
zji rocznicy działania platformy 
YEP.Academy, która do tej pory 
przeszkoliła już 200 tysięcy mło-
dych ludzi i pozwoliła im pew-
nie wejść na rynek pracy – mówi 
Olga Legosz, pomysłodawczyni 
gry YEP i współzałożycielka Fun-
dacji Sukces Pisany Szminką.

Anna Kowalska

we współpracy 
z Fundacją Sukces Pisany Szminką

Platforma YEP
(od nazwy programu – Yo-
uth Empowered Program) 
została stworzona przez 
Fundację Sukcesu Pisa-
nego Szminką wspólnie 
z firmą Coca-Cola po to, 
aby wesprzeć młodych lu-
dzi z całej Polski na trud-
nej drodze wyborów, jaka 
ich czeka: od kierunku stu-
diów, staży i praktyk po wy-
bór zawodu i charakteru 
pracy.

To pierwsze kompleksowe 
narzędzie, wzorowane na 
doświadczeniach ame-
rykańskich, które zawiera 
tak unikatowe funkcjonal-
ności.

Na platformie YEP znajdują 
się m.in. testy kompeten-
cji i zdolności, po których 
wypełnieniu młoda osoba 
otrzyma listę odpowiada-
jącym im zawodów i ich 
pełne opisy wraz ze ścieżką 
kariery.

Dostęp do bazy zawodów 
możliwy jest także bez wy-
pełniania testów.

Nowoczesnym i unikato-
wym narzędziem jest kal-
kulator wynagrodzeń po-
kazujący zarobki w danym 
zawodzie w wieku 35-40 lat 
– ich wysokość zależy tu od 
indywidualnych odpowie-
dzi na pytania m.in. o po-
ziom i styl życia, miejsce 
i rodzaj zamieszkania oraz 
planowane życie rodzinne.

YEP to także platforma 
edukacyjna oferująca pe-
łen dostęp do wiedzy, czyli 
bazy publikacji i artyku-
łów o szeroko rozumianym 
rynku pracy oraz bazy po-
rad dotyczących rozmów 
kwalifikacyjnych czy two-
rzenia CV.

Platforma YEP: 
https://yep.academy

Kampania #WYBIERAM: 
http://bit.ly/Spot-WYBIERAM

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85, 
wkd@wkd.com.pl www.wkd.com.pl 

 

OD 01.10.2019 R. W WKD OBOWIAZUJE  
NOWY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

 
 
 
 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina,                          
że od dnia 01.10.2019 obowiązuje nowy rozkład jazdy 
pociągów WKD, w ramach którego uruchomionych zostało               
8 nowych kursów w dni powszednie, a blisko 30 
istniejących kursów zmieniło swoje dotychczasowe 
relacje i godziny odjazdów. Rozkład jazdy w soboty, 
niedziele i święta pozostaje bez zmian (zmianie ulegną 
wyłącznie numery poszczególnych kursów w związku                           
z koniecznością dostosowania do systemu oznaczeń                            
w powiązaniu z dniem powszednim). 

Szczegółowe informacje dostępne są w gablotach,                            
w wiatach przystankowych oraz na stronie internetowej 

www.wkd.com.pl 
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Miasto NAJ
Liberec jest oddalony od War-
szawy o 550 km, a od granicy 
z naszym krajem dzieli go ok. 
20 km. Nie bez powodu nazy-
wany jest przez miejscowych 
miastem „NAJ”. Mają tu najstar-
sze w Czechach ZOO i ogród 
botaniczny, najdłuższą w kraju 
linię tramwajową, największy 
kompleks rozrywkowo-usłu-
gowy (ale też najstarsze kre-
matorium!), największy aqua-
park i najstarszą kolejkę gon-
dolową... A nad miastem góruje 
najważniejsza czeska budowla 
XX wieku.

Co robić w Libercu?
A na co masz ochotę? Klasyczne 
zwiedzanie? To idealne miej-
sce dla ciebie. Piękna architek-
tura, bogato zdobiony neore-
nesansowy ratusz na pięknym 
rynku, mnóstwo interesujących 
małych uliczek, galerii, wystaw, 
a na każdym kroku klimatyczne 
kafejki i dobre restauracje.

Chcesz czegoś więcej? Zejdź 
do podziemi. Miasto otwo-
rzyło dla zwiedzających schron 
obrony cywilnej „Lucembur-
ská”, którego korytarze mają 
łączną długość jednego kilo-
metra. Zachowało się tam ory-
ginalne wyposażenie pomiesz-
czeń, a zwiedzanie całości to po-
nad godzinne niezapomniane 
doświadczenie.

Rozrywkowy Babylon
Historia i starocie to nie twoja 
bajka? W takim razie skieruj się 
od razu do Centrum Babylon. 
To największy w Czechach kom-
pleks rozrywkowy z najwięk-
szym całorocznym parkiem 
wodnym, podziemnymi sau-
nami, IQparkiem, lunaparkiem, 
strefą wellness, hotelem i cen-
trum kongresowym. Można tam 
spokojnie spędzić cały urlop, ko-
rzystając ze wszystkich atrakcji 
i z bogatej sieci lokali gastrono-
micznych.

Aktywnie
A może szukasz jednak aktyw-
nego wypoczynku? Nie mogłeś 
trafić lepiej. Cały liberecki kraj 
(odpowiednik naszego woje-
wództwa), to region stworzony 
do uprawiania sportów. Poło-
żenie w naturalnej kotlinie mię-
dzy Górami Łużyckimi i Górami 

Izerskimi czyni z Liberca idealną 
bazę wypadową do pieszych 
górskich wędrówek.

Znajdziecie tu też liczne 
szlaki rowerowe, a coraz bar-
dziej popularnym środkiem 
transportu na trasach – rów-
nież górskich – stają się hulaj-
nogi. Zimą region ten również 
nie przestaje przyciągać tury-
stów. Liberec i jego okolice to 
idealna baza również dla narcia-
rzy. Znajdziecie tu liczne narto-
strady, kolejki linowe i wyciągi, 
a ośrodki sportowe dysponują 
dobrze wyposażonymi wypoży-
czalniami sprzętu.

Największy ośrodek spor-
towy w okolicy znajduje się na 
Górze Jeszted. Nie sposób nie 
zauważyć tego górującego nad 
Libercem symbolu regionu. Na 
szczycie postawiono blisko 50 
lat temu niebanalną budowlę 
– wieżę telewizyjną z hotelem 
i restauracją. Ten oryginalny 
projekt jeszcze przed ukoń-
czeniem otrzymał prestiżowe 
wyróżnienie architektów – na-
grodę Auguste’a Perreta, a w 
roku 2000 został uznany za bu-
dowlę stulecia w czeskiej archi-
tekturze. 

Musisz koniecznie zobaczyć 
to miejsce na własne oczy, na-
pić się kawy lub czeskiego piwa 
w restauracji, podziwiając ba-
jeczną panoramę okolicy, albo 
nawet przenocować w tym nie-
banalnym hotelu z widokiem na 
niebo. Na szczyt zawiezie ciebie 
z Liberca klimatyczna kolejka 
gondolowa z 1933 roku.

Jablonec
Sam Liberec i jego najbliższa 
okolica mają wiele do zaofero-
wania, ale jeżeli ktoś szuka orygi-

nalnych pamiątek z podróży, po-
winien wybrać się do Jablonca 
nad Nysą. Miasto jest głównym 
ośrodkiem produkcji sztucznej 
biżuterii i znane na świecie z tzw. 
szkła jabloneckiego.

W miejscowym Muzeum 
Szkła i Biżuterii można obejrzeć 
niesamowitą kolekcję ozdób 
i innych wyrobów ze szkła, po-
znać historię tego rzemiosła 
i jego tradycje oraz zobaczyć 
najdłuższy na świecie naszyjnik 
o długości 220 m. Muzeum zo-
stało oddane do użytku w 1904 
roku, a wystawa biżuterii, którą 
możemy tu oglądać, jest naj-
większa na świecie.

Oryginalne ozdoby możemy 
kupić w muzealnym sklepie, 
ale warto wybrać się też do Pa-
lace Plus – największego cen-
trum sprzedaży jabloneckiej bi-
żuterii i szkła. Oferowany tam 
ogromny wybór ozdób zado-

woli nawet wybrednych klien-
tów, a dla tych, którzy chcą 
mieć naprawdę oryginalne pa-
miątki, przygotowano warsztat, 
w którym z tysięcy koralików 
w różnych kształtach i barwach 
można samodzielnie skompo-
nować własną, niepowtarzalną 
biżuterię. Pomagają w tym 
oczywiście pracownicy sklepu, 
a wychodząc płacimy za wagę 
użytych materiałów. Koszty 
są naprawdę niewielkie, bo za 
własnoręcznie wykonaną bran-
soletkę, czy naszyjnik zapłacimy 
najwyżej kilkanaście złotych.

Zamek Frydlant
W odległości ok. 20 km na pół-
noc od Liberca, przy granicy 
z Polską, znajduje się jeszcze 
jedno zdecydowanie warte zo-
baczenia miejsce. XIII-wieczny 
zamek Frydlant to jeden z naj-
ważniejszych zabytków w Re-
publice Czeskiej. Ta ogromna 
budowla zaskakuje zwie-
dzających. Jest połączeniem 

średniowiecznego zamku z re-
nesansowym pałacem.

Ciekawostką jest fakt, że był 
on pierwszym zamkiem w Euro-
pie Środkowej udostępnionym 
do zwiedzania (w 1801 roku). Wy-
posażenie zwiedzanych sal jest 
oryginalne i zachowane w ide-
alnym stanie. Bogato zdobione 
pokoje, piękne umeblowanie, 
oryginalna łazienka, a nawet 
pełne wyposażenie zamkowej 
kuchni z wciąż działającym pie-
cem – to wszystko robi ogromne 
wrażenie i pozwala na chwilę 
cofnąć się w czasie i przenieść 
się w zupełnie inny świat. 

Zdecydowanie zamek Fryd-
lant również powinien znaleźć 
się na szczycie listy miejsc do zo-
baczenia w okolicy Liberca.

Zaskakująca różnorodność
Jozin z bazin, krecik, czeski film, 
piwo i smażony ser – to chyba 
najczęstsze skojarzenia z ojczy-
zną naszych południowo-za-
chodnich sąsiadów. A może jed-
nak Republika Czeska ma nam 
coś więcej do zaoferowania?

Po weekendzie spędzonym 
w libereckim kraju na pewno 
będziecie zaskoczeni różnorod-
nością tego regionu. Atrakcje 
przygotowane dla zwiedzają-
cych, infrastruktura na wysokim 
poziomie i bogactwo okolicy 
sprawią, że jeszcze nie raz wró-
cicie w te rejony.

Warto czasem zrezygnować 
z tych popularnych miejsc wy-
jazdów i poszukać takich, które 
nie odstraszają jeszcze tłumami 
turystów, a mają naprawdę 
wiele do zaoferowania i – co naj-
ważniejsze – są idealną opcją na 
kilkudniowy wypad.

Redakcja „Głosu Mordoru”

Liberecký kraj
– opcja nie tylko na weekend

Zbliża się kolejny weekend, a ty nie wiesz, jak go spędzić? Przydałoby się zresetować, odpocząć, zmienić otoczenie, ale 
nie masz pomysłu, gdzie wyruszyć? A może przed tobą perspektywa kolejnego długiego weekendu, który nie wiadomo, 
gdzie zaplanować? Znów Zakopane, Praga, Berlin, Gdańsk i tłumy turystów! A może coś nowego? Liberec, piąte co do 
wielkości miasto w Czechach oraz czeskie Góry Izerskie i Łużyckie to interesująca alternatywa!

Rynek w Libercu

Zamek Frydlant

W Muzeum Szkła i Biżuterii w Jabloncu

Widok ze szczytu Ještědu
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U nas ostatnio same zwycię-
stwa. Jasiek „awansował” do 
starszej grupy w przedszkolu. 
Jako jeden z dwóch pięciolat-
ków przeszedł z „Kotków” do 
„Biedronek”. Należy wiedzieć, 
że „Biedronki” to już nie prze-
lewki. W tej grupie są same 
sześciolatki, a rocznikowo to 

i nawet siedmiolatki. Zabawa 
schodzi trochę na dalszy plan, 
bo wraz z wrześniem wjechały 
podręczniki do angielskiego 
i elementarze. Czyli poznawa-
nie liter i liczb oraz nauka ich 
pisania idą pełną parą. Jak nic 
rośnie już nam powoli mały 
uczeń.

To nie jedyna duża zmiana. 
„Awans” jest również w gru-
pie treningowej piłki nożnej. 

Jasiek załapał się do trenin-
gów z sześcio – i siedmiolat-
kami. Widać, że trochę czuje 
przed nimi respekt, bo jednak 
dwa lata różnicy w tak młodym 
wieku to przepaść. Ale nie od-
puszcza i stara się pokazywać, 
że nie odstaje od pozostałych. 
I faktycznie tak jest, w szybko-
ści i tempie jeszcze trochę bra-
kuje, ale pod względem tech-
nicznym dorównuje innym 
chłopakom.

Dlaczego tak bardzo nas cie-
szy „awans” Jaśka do starsza-
ków? Wychodzimy z założenia, 
że lepiej, aby był średniakiem 
w starszakach niż najlepszy 
wśród młodszych dzieci. To nie 
jest żaden wyścig czy konkurs. 
Ważne, żeby się cały czas roz-
wijał i budował poczucie swojej 
wartości. A wiadomo, że lepiej 
będzie go stymulowała rywali-
zacja ze starszymi niż młodszym 
dziećmi, gdzie wszystko przy-
szłoby łatwiej.

To jednak nie wszystkie na-
sze ostatnie sukcesy jakimi mo-
żemy się pochwalić. Zawzię-
liśmy się i udało się Jaśkowi 
w końcu nauczyć jeździć na ro-
werowych dwóch kółkach. Nie 
chcę żeby zabrzmiało to gór-
nolotnie, ale uważam, że jest to 
naprawdę duża sprawa. Ja do 
dzisiaj pamiętam dzień, w któ-
rym pierwszy raz, bez pomocy 
taty, pojechałem sam na dwóch 
kółkach. Miałem wtedy 6 lat 
i jeździłem błękitnym „Smy-
kiem”. Byłem z siebie niezwy-
kle dumny. Jasiek zalicza jeszcze 
potknięcia, ale idzie mu świet-

nie. Mówi co prawda, że musi 
jeździć szybko, bo przy wolnej 
jeździe traci równowagę. Mogę 
to jednak przeboleć. Najwyżej 
w przyszłości będzie klasycz-
nym kierowcą BMW. Trudno, 
nie można mieć w życiu wszyst-
kiego. 

Jest jeszcze jeden sukces. 
Są nim nasze rozmowy, 
które coraz częściej 
dotykają trudnych, 
życiowych tematów.  
Na przykład: dlaczego  
ktoś nie ma pieniędzy, 
a ktoś ma ich dużo? 
Dlaczego ktoś musi  
żebrać na ulicy?  
Czy wszyscy  
kiedyś umrzemy?  
Co dzieje się z osobami, 
które umierają?  
Co to jest dusza?  
I skąd bierze się powietrze,  
albo kto umrze szybciej:  
tata czy mama?

Niektóre z tych kwestii są 
trudne nawet dla dorosłych. 
Zauważyłem jednak, że w na-
szym przypadku takie zaga-
jenie jest zazwyczaj iskierką 
do rozpoczęcia dłuższej roz-
mowy, która będzie potem  
schodziła na wiele pobocz-
nych tematów. I to mi się bar-
dzo podoba. W takich sytu-
acjach jestem szczególnie 
dumny, że mogę być tatą tego 
fajnego pięciolatka.

Piotr Krupa

Posiadanie dziecka daje wiele 
korzyści. Kiedyś będzie praco-
wać na naszą emeryturę, a teraz 
rozwesela dni. Można sobie ku-
pić zabawkę i powiedzieć, że to 
dla dziecka. Można też wykorzy-
stać dziecko do testowania róż-
nych usług.

Moje dziecko na przykład 
testuje wszystkich fryzjerów 
z okolicy. Jeżeli czyta ten tekst 
osoba z kręconymi włosami, na 
pewno wie jak ważne jest dobre 
cięcie, które prawidłowo rozłoży 
włosy. Tym, którzy nie mają krę-
conych włosów, już wyjaśniam 
o co w tym chodzi. Może się 
wam wydawać, że kręcone są 
super, bo i tak się zakręcą i ułożą. 
Nie ważne jak się wywiną i tak 
są kręcone. Otóż sprawa nie jest 
taka prosta. Właśnie przy krę-
conych włosach odpowiednie 
cięcie jest podstawą, ponieważ 
trzeba je obcinać w odpowied-
nim miejscu skrętu. Jeżeli cię-
cie nie będzie w odpowiednim 
miejscu, włosy będą się zwijały 
nie w te strony i nic im nie po-
może – ani tony lakieru, ani tony 
żelu i innych wynalazków.

Tak więc sami przyznacie, że 
dziecko, które ma lekko falujące 
włosy, w takiej sytuacji spraw-
dza się idealnie. Dodatkowo jest 
zawsze obcięta na krótko, więc 
mogę często zmieniać fryzje-
rów, no i jest w takim wieku, że 
jak ma coś krzywo czy źle uło-
żone, to jej – delikatnie mó-
wiąc – „powiewa”. Ważne jest, 
żeby włosy nie przeszkadzały 
w zabawie. Kolejny plus jest taki, 
że cierpliwie siedzi na krześle 

i czeka, aż pani lub pan skończy 
robotę. Więc jako testerka jest 
idealna.

I jak to wygląda  
w praktyce?  
Wybieram sobie takiego 
oto fryzjera, który ma 
miliony pozytywnych 
opinii i puszczam dziecko 
na pierwszy ogień. 
Umawiamy się,  
tłumaczę jaka ma być 
fryzurka, gdzie dłużej, 
gdzie krócej, jaka grzywka 
i czekam na rozwój 
wypadków.

Czy coś mi podpowie, czy zrobi 
i tak po swojemu? Zresztą za-
uważyłam taką prawidłowość, 
że osoba, która zadaje najwięcej 
pytań i tak zetnie włosy po swo-
jemu. Jakby pchała ją jakaś ma-
giczna siła: „Niee, niee, nie słu-
chaj tej klientki, idź swoją drogą, 
nie zbaczaj z niej. Uuuuuu! Idź 
swoją drogą!” i bach – każe zro-
bić boba ze ściętymi bokami 
i mam dziecko obcięte prosto 
jak od garnuszka.

Wchodzimy do zakładu 
i uśmiechamy się szeroko. Dzie-
cko dostaje cukierka do buzi 
i wskakuje na fotel. Siedzi sobie  
tak zadowolona i nieświadoma, 
że właśnie bierze udział w bar-
dzo ważnym eksperymencie 
badawczym. Nie wie jak ważne 
zadanie spoczywa na jej bar-
kach – bo przecież od tego cię-
cia zależy być albo nie być ma-
minych włosów. A ja w mię-

dzyczasie badam: – A kręcone 
włosy to lubi Pani/Pan obci-
nać?, – Włosy kręcone się ciężko 
tnie, prawda?, – Chyba krę-
cone włosy się łatwiej obcina, 
niż proste? – i tak dalej brnę 
w temat. Zazwyczaj też jestem 
w czapce z daszkiem, więc fry-
zjer czy fryzjerka niczego nie 

świadomi udzielają mi odpo-
wiedzi, a ja uważnie słucham. 
I tak oto sprawdzam, czy mogę 
osobiście skorzystać z usług da-
nej osoby. Czyż to nie jest super 
wygodny sposób na przetesto-
wanie takiej możliwości?

I tak się teraz zastanawiam, 
do jakich jeszcze testów można 
wykorzystać dziecko...?

Dorota #MamaPolki

KORPOMAMA

Testowane na dzieciach!
KORPOTATA

Małe i duże osiągnięcia
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REKLAMA

Religia, pieniądze, polityka...
O czym nie rozmawiać w pracy?
Są takie tematy, które nawet w bliskiej rodzinie potrafią wywołać konflikty. Poruszane podczas spotkań nie wpływają 
najlepiej na atmosferę i oddalają ludzi. Kluczem do stworzenia przyjaznej atmosfery jest zgrabne unikanie takich za-
palników. Tak jak dbamy o atmosferę przy rodzinnym stole, tak powinniśmy zatroszczyć się o nasze relacje w pracy.

Praca to miejsce, w którym spę-
dzamy ogrom czasu – przynaj-
mniej osiem godzin, niemal co-
dziennie. Dobre relacje z kole-
gami i koleżankami z biura są 
podstawą zdrowego funkcjo-
nowania i sprawiają, że nawet 
najtrudniejsze obo-
wiązki udaje nam 
się wykonać bez 
przerw na „mi-
nutę płaczu” 
w łazience. 
Na te sto-
sunki ogromny 
w p ł y w na 
to, o czym 
rozmawiamy 
na co dzień. Ist-
nieją bowiem ta-
kie zagadnienia, które ze 
względu na specyfikę nieszcze-
gólnie nadają się do porusza-
nia w tych warunkach. Różnice 
światopoglądowe, religijne wy-
bory, sytuacja finansowa – to 
tylko niektóre z nich.

Cóż tam, panie, w polityce?
W dobie niezwykle zaognio-
nego konfliktu politycznego 
utarczki na linii rząd-opozycja 
są jednym z najpowszechniej-
szych tematów debaty publicz-
nej. Nic dziwnego, że natural-
nie pojawiają się też w pracow-
niczych dyskusjach. O ile często 
rozmowy na temat poczynań 
rządzących są jedynie niewin-
nymi żartami i anegdotami na 
temat najgłupszych wybryków, 
o tyle czasem przybierają po-
ważny charakter.

Nasze wybory polityczne 
mają związek z wyznawa-
nym światopoglądem. Głosu-
jemy na tych, którym najbliżej 
do naszego systemu wartości, 
którzy mają program najbar-
dziej zbieżny z naszymi potrze-

bami, którzy oferują wi-
zję świata bliską 

tej, w którą sami 
wierzymy. I to 

właśnie dla-
tego poli-
tyka jest tak 
delikatnym 
i  niebez-

piecznym te-
matem – do-

t yka bowiem 
jednego z tych 

aspektów, które są dla 
nas z gruntu najważniejsze. To, 
jak urządzony jest świat, jakie 
jest w nim miejsce człowieka, 
jak wygląda sytuacja zwierząt, 
czym jest religia – oto tematy 
związane bezpośrednio z wy-
borami politycznymi. Niewinna 
z pozoru wymiana zdań na te-
mat ostatniej wypowiedzi pre-
miera, jednego z ministrów czy 
popularnej posłanki potrafi roz-
pętać burzę. Bo tam, gdzie w grę 
wchodzą wartości, tam do walki 
potrafimy wytoczyć najcięższe 
działa.

Nic dziwnego. Za wszelką 
cenę chcemy bowiem dowieść, 
że to my, nikt inny, mamy rację, 
a wszyscy myślący inaczej są 
nie tylko niewyedukowani, ale 
wprost zagrażają porządkowi 
świata. Taki klimat dyskusji, nie-

stety, jest dzisiaj powszechny. 
Wraz z eskalującym konfliktem 
na wysokich szczeblach za-
ognia się też sytuacja między 
nami – zwykłymi ludźmi. Nie 
umiemy rozmawiać, a każdą 
wymianę zdań traktujemy jak 
wyzwanie bitewne. 
W takiej atmosfe-
rze nie da się ni-
czego zbudo-
wać. Dlatego 
też w pracy 
lepiej unikać 
tematów, 
które wprost 
nawiązują do 
politycznych 
sympatii. Nigdy 
nie wiemy, kiedy 
urazimy czyjąś dumę 
i kiedy trafimy w czuły, patrio-
tyczny punkt.

Biurowa krucjata
Podobną skalę przybrać może 
również konflikt na tle religij-
nym. Nie bez przyczyny religie 
od setek lat stanowią zarzewie 
najkrwawszych wojen. Różnice 
na tym polu mogą doprowa-
dzić do skłócenia nawet najwięk-
szych przyjaciół. Tematu tego 

jak ognia należy więc unikać 
w pracy. Niewielu jest bowiem 
ludzi, którzy w rozmowie potra-
fią odrzucić swój system warto-
ści i na chłodno, bez emocji po-
dejść do problemu. Niezależ-
nie od wyznawanej wiary lub jej 

braku mamy w sobie po-
trzebę udowadnia-

nia swoich racji. 
Wierzący ro-

bią wszystko, 
by przeko-
nać ateistów 
o błędach 
w ich pojmo-

waniu świata, 
a ateiści z zacię-

tością tłumaczą 
absurdalność kolej-

nych do- gmatów. Obie 
strony okopują się w swoich prze-
konaniach, a rozmowa zmienia się 
w wojnę zaczepną, w której każdy 
chce za wszelką cenę ośmieszyć 
rozmówcę.

Biuro nie jest najlepszym 
miejscem na wszczynanie ta-
kich dysput. Niezależnie od 
tego, jak bardzo by nas więc kor-
ciło, dajmy sobie na wstrzyma-
nie. Próba przekonania katolika, 
że powinien z rozsądkiem pod-

chodzić do poczynań władz ko-
ścielnych, raczej nie skończy się 
sukcesem. Podobnie zabiegi 
mające na celu nawrócenie nie-
wierzącego, także zapewne 
spełzną na niczym.

Rozmowy o religii prowa-
dzą wprost do spo-
rów o moralność. 
A o niej nie dys-
kutuje s ię 
w p r a c y, 
czyli miej-
scu, w któ-
rym zwykle 
spotykają się 
przypadkowi 
ludzie. Różne 
środowiska, 
różne sposoby wy-
chowania, poglądy i cele 
życiowe sprawiają, że inne są 
również nasze kodeksy etyczne. 
Jeśli naprawdę chcemy o nich 
rozmawiać, róbmy to w gronie 
zaufanych ludzi lub przy okazji 
filozoficznych spotkań czy uni-
wersyteckich debat.

Milczenie jest złotem
Tematem, który skutecznie 
psuje więzi i buduje napięcie 
między ludźmi, są – od zawsze 
i na zawsze – pieniądze. Ile za-
rabiamy, dlaczego tak mało, kto 
nam tyle płaci, dlaczego tak wy-
dajemy, na co to wszystko idzie 
– zagadnień jest tyle, ile zain-
teresowanych tematem osób. 
A któż z nas nie interesuje się 
pieniędzmi? To temat rzeka – raz 
zaczęty może się nigdy nie skoń-
czyć. Problem jednak polega na 

tym, że dla każdego kapitał ma 
inne znaczenie i inną wartość. 
Ludzie inaczej nim gospodarują 
i w różny sposób go zdobywają. 
Dlatego też do sprawy powin-
niśmy podchodzić z ostrożno-
ścią, szczególnie w pracy, w któ-
rej przecież nas wszystkich zgro-
madziły właśnie pieniądze.

Z pozoru niewinna dyskusja 
o zarobkach może się tutaj prze-
rodzić w prawdziwą wojnę. Przy-
kładowa sytuacja: dwie osoby 
zatrudnione na tym samym sta-
nowisku nagle orientują się, że 
jedna z nich zarabia sporo wię-
cej. To, z jednej strony, przyczy-
nek do rozmów o podwyżce, 
z drugiej jednak – poważne za-
grożenie dla dobrych stosun-
ków ze współpracownikami. 

Stąd już tylko krok do 
toksycznej atmos-

fery w biurze, na-
pięcia między 

nami a szefo-
stwem oraz 
kłótni o to, 
czyja praca 
jest bardziej 

wartościowa 
lub trudniejsza.
Do szczegól-

nie obrzydliwej ka-
tegorii rozmów o kasie na-

leżą przechwałki. Nie ma chyba 
nic gorszego niż kolega czy ko-
leżanka z pracy chwalący się 
tym, ile środków zgromadzili 
na koncie. Szczególnie jeśli inne 
osoby z biura nie zarabiają tyle, 
by móc sobie pozwolić na wiel-
kie szaleństwa. To nowa odsłona 
machania banknotami przed 
oczami gorzej sytuowanych. Je-
śli oczekujemy szacunku, do-
brych stosunków ze znajomymi 
i miłej atmosfery w miejscu za-
trudnienia, odpuśćmy prze-
chwałki na temat drogich zaku-
pów, luksusowych wakacji na 
Malediwach czy kosztownych 
błyskotek darowanych bliskim. 
Tego się nie robi. Nigdy.

Katarzyna Sudoł

Jeśli oczekujemy  
szacunku, 

dobrych stosunków ze znajomymi  
i miłej atmosfery 

w miejscu zatrudnienia, 
odpuśćmy sobie kilka tematów
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REKLAMA

Bez obaw, świat telewizji nie 
zniknie. Statystyczny Polak spę-
dza przed telewizorem cztery 
godziny dziennie. Niestety, brak 
jest szczegółowych danych, 
z których wynikałoby co zazwy-
czaj ogląda. Wiele osób dekla-
ruje, że nie ogląda telewizji, ale 
poświęca czas nas seriale do-
stępne w serwisach VOD. A to 
prawdopodobnie oznacza, że 
są one zaliczane do grona tych 
spędzających czas przed telewi-
zorem. I słusznie. Jest to przecież 
tak samo mało produktywne, 
prawda?

Bez telewizora 
można i da się żyć
– Wiem, że telewizor to zło-
dziej czasu. Staram się ograni-
czać oglądanie, ale każdemu 
zdarza się chyba taki dzień, że 
ma wszystkiego dosyć i chce po 
prostu spędzić wieczór skacząc 
po kanałach. Dla mnie jest to ja-

kaś forma relaksu – mówi Arek, 
mieszkaniec małego miasta pod 
Gdańskiem.

Zupełnie innego zdania jest 
Marta, która bez telewizora żyje 
od blisko 15 lat. Jak sama przy-
znaje, zrezygnowała z niego za-
nim to stało się modne i każdy 
miał szybki internet w domu. – 
Brak telewizora nie wynika z żad-
nej życiowej filozofii. Po prostu 
jak przyjechałam do Trójmia-
sta na studia, to wynajmowa-
łam pokój w mieszkaniu studen-
ckim. Telewizora nie miałam, bo 
był drogi, a poza tym nie mia-
łam nawet w pokoju gniazda TV, 
do którego mogłabym go pod-
łączyć. Na początku było dziw-
nie cicho, bo w moim rodzin-
nym domu telewizor zawsze 
był włączony. Ale z czasem tak 
się od niego odzwyczaiłam, że 
kiedy po studiach zamieszkałam 
z przyszłym mężem, to uznałam, 
że już nie potrzebuję telewizora. 

Zamiast zalegać przez 2-3 go-
dziny na kanapie wolałam po-
ćwiczyć jogę, posłuchać muzyki 
lub poczytać. Czułam przynaj-
mniej, że robię coś, co mnie roz-
wija. No i wiadomo – mówią, że 
telewizja ogłupia, więc czuję też, 
że coś wygrywam.

Czy telewizja 
faktycznie ogłupia?
Z jednej strony tak. Jak twierdził 
McLuhan, telewizja jest zimnym 
środkiem przekazu, który rozle-
niwia i ogłupia. Warto jednak za-
uważyć, że dotyczy to nie tylko 
„Kuchennych Rewolucji”, „Koła 
Fortuny” czy „Ukrytej Prawdy”, 
ale po prostu wyświetlanych 
obrazów. A to oznacza, że mózg 
wyłączy się również w przy-
padku seriali oglądanych w try-
bie VOD. Niestety, podczas kul-
towego „Stranger things” też.

Podobnego zdania są so-
cjolodzy i psycholodzy, któ-

rzy zauważają, że życie bez te-
lewizora pozwala ludziom ist-
nieć w realnym świecie. Nie 
ustalają oni rytmu dnia zgod-
nie z programem telewizyjnym 

i mogą bardziej odnaleźć siebie 
oraz umacniać relacje z najbliż-
szymi.

Poza tym, wraz z częstszym 
spędzaniem wolnego czasu 
przed telewizorem, pogłębia się 

odosobnienie i osamotnienie. 
Wzrasta natomiast wrażliwość 
na własne problemy i niepowo-
dzenia, skłonność do depresji 
i łatwiej ulega się nastrojom.

Brak telewizora 
to lepsze życie?
Niewłączanie telewizora lub re-
zygnacja z posiadania samego 
urządzenia nie będzie od razu 
oznaczać, że ktoś będzie pro-
wadził lepszy, bardziej war-
tościowy żywot. Wszystko za-
leży od naszego charakteru. Nie 

trzeba przecież włączać telewi-
zora, żeby marnować czas. Jak to 
możliwe? Odpowiedź jest krótka 
i jednoznaczna – YouTube 

Żyjemy w czasach, w któ-
rych to nie telewizor jest naj-

większym rozpraszaczem na-
szej uwagi. Zapewne niemal 
każdy z nas zmarnował niejeden 
wieczór na oglądanie głupich 
filmów w serwisach wideo, np. 
właśnie na YouTube.

– Nie mam telewizora, bo 
oferta stacji telewizyjnych mnie 
po prostu nie interesuje. Nie 
oznacza to jednak, że spędzam 
wieczory w jakiś lepszy, bardziej 
wartościowy sposób. Gram na 
konsoli, oglądam swoich ulu-
bionych youtuberów i siedzę 
na Facebooku – podsumowuje 
Bartek, handlowiec z Warszawy.

Najważniejsze korzyści
Jeżeli spojrzymy obiektywnie, 
to brak telewizora lub po prostu 
niewłączanie go każdego wie-
czoru daje trzy korzyści: 

 y więcej czasu dla siebie – i to 
od nas zależy, w jaki sposób 
go spędzimy;

 y brak reklam – wiadomo, że nie 
wyeliminujemy ich z naszego 
życia, ale przynajmniej ode-
tniemy się od tych telewizyj-
nych;

 y ograniczenie informacji po-
litycznych – bo po co dener-
wować się sprawami, na które 
i tak nie mamy wpływu...

Piotr Krupa

Życie bez telewizora
Kiedyś telewizor stał na honorowym miejscu, naprzeciwko ławy, fotela i kanapy. Musiał być większy niż ten u sąsiadów, 
koniecznie kolorowy i oczywiście podłączony do satelity lub sieci kablowej. Dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. W dobrym 
tonie jest powiedzieć, że nie mamy telewizora w domu, bo… nie. Czy życie bez telewizora jest faktycznie lepsze?
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GOING. POLECA KULTURALNIE

Skepta, środa 23 
października, Progresja 
[Fort Wola 22]
Jeden z najważniejszych bry-
tyjskich artystów współczes-
nej sceny muzycznej, zdobywca 
Mercury Prize i czołowa twarz 
grime’u – Skepta powraca do 
Polski na koncerty klubowe. 
Brytyjczyk zagra w Progresji i za-
prezentuje nowe kawałki z „Ig-
norance Is Bliss”. Nieokiełznana 
energia na jego występach to 
już klasyka, warto doświadczyć 
tego chociaż raz.

2 Nights with Michael Gira 
& Norman Westberg, 28-29 
października, Pardon, To Tu 
[Aleja Armii Ludowej 14]

Pardon, To Tu powrócił na do-
bre z całoroczną miejscówką 
i w ramach celebracji tego faktu 
trudno było o lepsze nazwisko. 
Do Warszawy na dwudniowe 

występy powróci muzyk, ma-
larz, lider legendarnej grupy 
Swans oraz projektu „Angels Of 
Light” i założyciel wytwórni Yo-
ung God Records – Michael Gira. 
U jego boku pojawi się gitarzy-
sta Swans, Norman Westberg. 
Można spodziewać się jeszcze 
bardziej awangardowego obli-
cza preferowanego przez nich 
brzmienia.

Wielka Trasa Stand-up 
Polska: Koniec Świata, 
wtorek, 29 października, 
Stodoła [Batorego 10]

Najczęściej koniec świata po 
prostu się przeklina. Czasem się 
też o nim marzy, a czasem dywa-
guje kto go na nas sprowadzi. 
Z pomocą przychodzi nam dzie-
więciu jeźdźców, którzy w le-
gendarnej warszawskiej Stodole 
rzucą zupełnie nowe światło na 
całą dyskusję. Jedyna w swoim 

rodzaju grupa Stand-up Polska 
wysyła swoich najlepszych re-
prezentantów, by charyzmą, 
warsztatem, doświadczeniem 
oraz niewymuszoną elokwen-
cją przedstawili swoim gościom 
show, które przekształci wtor-
kową szarość w najlepszy wie-
czór miesiąca.

T2: Deborah De Luca, 
sobota, 9 listopada, 
Tor Wyścigów Konnych 
Służewiec, Trybuna numer 
2 [Puławska 266]

Industrialna strefa Trybuny 2 – 
oryginalnych zabudowań Toru 
Wyścigów Służewiec – prze-
jęta zostanie przez elektro-
niczne brzmienia. Nowy cykl za-
inauguruje włoska DJ-ka i pro-
ducentka techno Deborah De 
Luca. Jej pełne duszy, ale i cha-
rakterystycznej surowości kom-
pozycje, pozwoliły jej założyć 

w 2013 roku własną wytwór-
nię płytową, a także wypuścić 
w świat niepowtarzalne kawałki 
jak „I Got Out”, czy LP „Ten”. To 
może być początek nowej ery 
na warszawskiej scenie – ko-
lejny punkt nocnej panoramy 
świeci coraz jaśniej.

13. Festiwal Filmowy Pięć 
Smaków, 13-20 listopada, 
Kino Muranów [Generała 
Andersa 5] i Kinoteka [Plac 
Defilad 1]

Trudno w to uwierzyć, ale już 
po raz 13. zanurzymy się w tygo-
dniowej podróży po świecie wy-
jątkowego azjatyckiego kina. Ta 
nie ogranicza się do żadnego 
konkretnego nurtu: pojawią się 
dzieła z każdej części tego pie-
kielnie zróżnicowanego konty-
nentu. Warto odnotować, że te-
goroczna edycja będzie dużo 
większa – seanse będą się odby-

Spektakl „Kara”
19 października, godz. 18, Dom Kultury WłochySpektakl, w którym bohate-rowie balansują na gra-nicy sprawiedliwości 

i zbrodni

Stand-up No Limits: 
Open mic PL

17 października, godz. 19, 
LOCAL na Mokotowie

Amatorzy humoru, domoro-
śli komicy, ale i doświadcze-

ni stand-uperzy testujący 
nowe żarty!

Halloweenowy Bal 
Cosplayerów

31 października, godz. 21, 

Moxy Warsaw Praga

Wilkołaki wyją, grasują fan-

tomy, Halloween już nad 

nami - impreza z Violet 

Cosplay!
NoBeautyInPlastic - 

wernisaż fotografii

8 listopada, godz. 19, 

Hala Koszyki

Projekt #NoBeautyInPlastic to nie-

my protest. Zafoliowany. Nie 

wydaje dźwięków ani od-

dechów...

Pokaz filmu 

„I Bóg stworzył 

kobietę”

17 października, godz. 11, 

FINA, Wałbrzyska 3/5

Klub Seniora zaprasza na pokaz 

filmu z Brigitte Bardot w ra-

mach cyklu „I Bóg stwo-

rzył… gwiazdy”

WARSZAWA ZA FREE

Szczegóły oraz więcej wydarzeń 
znajdziesz na waw4free.pl

wolny
Październik

wać w zasadzie od samego rana. 
Zafundujcie sobie idealną od-
skocznię od stylistyki, z którą na 
co dzień spotkamy się w naszym 
kręgu kulturowym.

Ghostface Killah, 
poniedziałek, 18 listopada, 
Progresja [Fort Wola 22]

Ghostface Killah z legendar-
nego Wu-Tang Clan wraca do 
Europy na serię koncertów, co 
nie zdarza się zbyt często. Tak 
się składa, że jeden z nich odbę-
dzie się w Warszawie. Niedługo 
po ostatnim albumie „Ghost-
face Killahs” Tony Starks aka 
Iron Man zawita do Warszawy, 
aby przedstawić nowy materiał 
w otoczeniu absolutnych klasy-
ków z „Fishscale” czy „Supreme 
Clientele”. Historia hip-hopu na 
wyciągnięcie ręki.

Deborah




