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O jakich 
pokoleniach mowa?
Być może jest to znacz-
nie uproszczenie, ale naj-
częściej w firmach można 
spotkać pracowników, któ-
rzy pasują do jednej z tych 
czterech grup:

Baby boomers to pra-
cownicy urodzeni po 1946 
roku, w czasie powojen-
nego wyżu demograficz-
nego. Obecnie to grupa 
pracowników w wieku 50+, 
dla których najważniej-
sze w miejscu pracy są kla-
syczne wartości, takie jak 
stabilność i bezpieczeń-
stwo zatrudnienia. Zazwy-
czaj są posłuszni przełożo-
nym i bez zarzutu realizują 
powierzane im zadania. 
Nie są roszczeniowi, ale ze 
względu na wiek mogą być 
dyskryminowani i trakto-
wani „po macoszemu”.

Pokolenie X to grupa 
pracowników urodzo-
nych po roku 1965. Zostali 
oni wychowani w czasach 
PRL-u, dlatego wielu z nich 
nie do końca płynnie we-
szło w nową gospodarkę 
rynkową po roku 1989. Jest 
to pokolenie niejedno-
rodne. Część z nich to tzw. 
„niebieskie kołnierzyki”, 
dla których ważny jest 
prestiż i pełniona funkcja, 
a praca jest wartością samą 
w sobie. Istotną motywa-
cją są dla nich finanse. Ce-
nią pracę i stabilność, są lo-
jalni, silnie wiążą się z miej-
scem pracy.

Milenialsi, nazywani 
również pokoleniem Y, to 
pracownicy urodzeni po 
1989 roku. Internet jest dla 
nich naturalnym środo-
wiskiem – nie wiedzą jak 
wygląda życie bez niego. 
Pewni siebie, toleran-
cyjni i nastawieni na roz-
wój. W przeciwieństwie 
do pokolenia X, nie sta-
wiają pracy na piedestale – 
ważny jest dla nich balans 
pomiędzy pracą a życiem 
prywatnym (work-life ba-
lance).

Pokolenie Z lub C to 
osoby urodzone po 1996 
roku. Funkcjonują w sym-

biozie z wszechobecną 
technologią i internetem. 
Zwykle mają duże zdolno-
ści analityczne. Nie tylko 
konsumują nowe media, 
ale są także twórcami tre-
ści. Na rynku pracy mogą 
czuć się zagubieni i przy-
tłoczeni zasadami oraz 
sztywnymi ramami orga-
nizacyjnymi. Przez praco-
dawców często postrze-
gani są jako pokolenie 
roszczeniowe, które boi się 
ciężkiej pracy.

Całkowicie 
odmienne mentalności
To, co w szczególno-
ści rzuca się w oczy, to 
nie tylko różne potrzeby 
i oczekiwania tych grup 
pracowników od praco-
dawcy, ale ich mentalność. 
Bardzo często okazuje się, 
że jedna strona nie rozu-
mie zasadności i celu pracy 
wykonywanej przez inną 
grupę wiekową.

– Przez kilka lat pra-
cowałem w dużej agen-
cji interaktywnej w Krako-
wie.  – opowiada 29-letni 
Szymon. – Potem coś 
mnie podkusiło i przenio-
słem do małej miejscowo-
ści w Małopolsce, gdzie 
w średniej wielkości firmie 
miałem odpowiadać za 
działania marketingowe. 
Jakie było moje zdumie-
nie, kiedy 60-letni dyrektor 

finansowy blokował moje 
wydatki na kampanie pro-
mocyjne w portalach spo-
łecznościowych, uznając, 
że to są jakieś bzdury. Prze-
cież z takich serwisów ko-
rzysta jego wnuczka i jej 
koleżanki, a nie przedsię-
biorcy czy kierowcy, do 
których kierowaliśmy kam-
panię.

Podobne podejście 
działa w drugą stronę. Mło-
dzi często drwią z zasad-
ności pracy wykonywa-
nej przez starsze pokole-
nia. Bardzo szybko potrafią 
znaleźć w internecie prost-
sze i często tańsze rozwią-
zania w postaci różnych 
aplikacji czy programów. 
Zdarzają się nawet sytu-
acje, gdy przedstawiciele 
młodego pokolenia prze-
konują szefa, że tworzenie 
oddzielnego stanowiska 
do wykonywania danego 
zadania jest bezzasadne. 
Oni mogą to wziąć na sie-
bie i zajmie im to kilka-
dziesiąt minut dziennie, 
a nie cały dzień pracy, jak 
w przypadku pracownika 
„starej daty”.

Szansa 
na wymianę wiedzy
Jak w takim razie „ogar-
nąć” tak różnych ludzi 
w pracy? Odpowiedź wy-
daje się prosta, ale sposób 
jest jednocześnie trudny 

w realizacji: należy przed-
stawić ofertę i zadbać 
o każdą ze stron. Idealnym 
rozwiązaniem jest, aby 
wszystkie pokolenia stwo-
rzyły zgrany zespół, który 
wymienia się doświadcze-
niami, pomysłami i wiedzą.

Pierwszym krokiem 
powinna być identyfika-
cja problemu. Następ-
nie warto przeanalizować 
każdą z grup, aby znaleźć 
jej mocne i słabe strony. 
Kolejnym etapem może 
być stworzenie czegoś 
w rodzaju programu men-
torskiego, w który będą 
zaangażowani wszyscy 
pracownicy. Będzie to dla 
nich okazja do dzielenia 
się swoim wykształceniem 
i doświadczeniem.

Tak było w firmie Mo-
niki, która zaczęła pracę 
od razu po studiach na sta-
nowisku młodszej księ-
gowej: – To było dla mnie 
bardzo cenne doświad-
czenie. Moja menadżerka 
już pierwszego dnia pracy 
powiedziała, że więk-
szość moich koleżanek jest 
w wieku przedemerytal-
nym. Na początku byłam 
załamana, ale szybko to 
doceniłam. Miały ogromną 
wiedzę. Mogę nawet po-
wiedzieć, że tak naprawdę 
nauczyły mnie całego za-
wodu i bardzo się zżyły-
śmy. Ja natomiast poka-

załam im świat nowych 
technologii. Prowadzi-
łam szkolenia z nowych 
programów i np. pokazy-
wałam jak obsługiwać sy-
stemy bankowe online.

Zastanów się 
nad zmianą struktury
Płaską strukturę organi-
zacji z pewnością doce-
nią młodsze pokolenia. 
Ich przedstawiciele z za-
sady są negatywnie nasta-
wieni do hierarchii w fir-
mie. Szczególnie jeżeli bę-
dzie zarządzał nimi długo-
letni kierownik, który nie 
do końca nadąża za zmia-
nami w branży.

Młode pokolenie nie 
uznaje autorytetów lu-
dzi, którzy stają się nimi 
z racji swojego wieku i za-
siedzenia w firmie. Na uz-
nanie w oczach młodych 
pracowników trzeba za-
pracować. Jeżeli zauważą, 
że ich przełożony nie jest 
ekspertem w dziedzinie, 
którą się zajmują, to nie 
uznają go za swojego li-
dera.

Z drugiej jednak strony 
płaska struktura może nie 
do końca spodobać się 
pracownikom, którzy po-
święcili wiele lat na to, aby 
zdobyć wymarzoną pozy-
cję kierownika lub dyrek-
tora. 

Warto w takim razie po-
stawić na szkolenia podno-
szące ich kwalifikacje. Mu-
szą się rozwijać, aby na-
dążać za zmianami. Jest 
to obowiązkowe niemal 
w każdej branży. Tym bar-
dziej, że pracownicy 50+ 
są zazwyczaj bardziej lo-
jalni, dlatego z pewnoś-
cią warto w nich inwesto-
wać bez obaw, że uciekną 
zaraz do innej firmy. Jeżeli 
poczują, że pracodawca 
nadal w nich wierzy, od-
wdzięczą się pracowitoś-
cią i większą motywacją do 
podnoszenia swoich kwa-
lifikacji. A to z kolei będzie 
cenne dla wszystkich po-
koleń w firmie.

Piotr Krupa

Cztery pokolenia
w jednej firmie
Przedsiębiorcy nieczęsto o tym myślą, ale w wielu firmach funkcjonują i współpra-
cują  cztery pokolenia pracowników. Każde wyznaje inne wartości, ma inne ocze-
kiwania, a przede wszystkim własny styl życia i pracy.
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Katarzyna Miłkowska: Za 
chwilę grasz koncert – emo-
cje na scenie są takie same jak 
dwadzieścia kilka lat temu?
Peja: Różnie, wiele zależy od mo-
jego samopoczucia danego dnia, 
intensywności pracy, poziomu 
zmęczenia. Nie bez znaczenia 
jest też ranga wydarzenia – ina-
czej gra się koncert na festiwalu 
z kilkutysięczną publicznością, 
inaczej w klubie dla 300 osób. 
Chodzi tu oczywiście o kwestię 
tremy. Zawsze gram z takim sa-
mym zaangażowaniem – tak dla 
garstki ludzi, jak i tłumu.

Jeśli jednak pytasz o upły-
wający czas, rap sam w sobie 
nie stawia w tej kwestii nikomu 
żadnych ograniczeń – ani słu-
chaczom, ani artystom. Nie-
stety, często szczuje się star-
szych raperów komentarzami, 
że już dawno trzeba było zejść ze 
sceny, zejść niepokonanym albo 
inne podobne farmazony. Oka-
zuje się, że ktoś próbuje podej-
mować za ciebie decyzje i wy-
rokować, że już zupełnie do ni-
czego się nie nadajesz.

Być może ludzie mają obawę, 
że w pewnym momencie staje 
się to po prostu odcinaniem 
kuponów, a nie rzetelnym ro-
bieniem muzyki?
Nie w moim przypadku. Za-
wsze daję maksa i staram się, 
żeby każda płyta była lepsza 
od poprzedniej. Bazą jest jed-
nak chyba to, że ja sam od sie-
bie bardzo dużo wymagam – 
nagraniom zawsze towarzy-
szy ogromny entuzjazm, wczu-
wam się w to i przeżywam całym 
sobą. Moje płyty są pracą twór-
czą, a nie kolejnym przeznaczo-
nym na sprzedaż plastikowym 
produktem, który ma na celu 
wyłącznie zysk.

I trzeba przyznać, że to two-
rzenie jest niezmiennie bar-
dzo intensywne. Zastana-
wiam się, czy świeżo po wy-

daniu swojego najnowszego 
krążka – „G.O.A.T.” – masz już 
pomysł na kolejny?
Pomysły się nie kończą! Zresztą 
przez większość mojego ży-
cia było tak, że kiedy domyka-
łem jedną płytę, to miałem już 
tytuł następnej. Jednak kiedy 

urodziło mi się pierwsze dzie-
cko, sprawy się pozmieniały – 
robię tyle, ile mogę i zbyt wiele 
wolę nie zapowiadać. Wszystko 
w swoim tempie.

Priorytety się pozmieniały?
Tak, przecież nie jestem Piotru-
siem Panem, który powie: „Słu-
chaj, nie zajmę się teraz dziećmi, 
bo jestem artystą i psuje to moją 
aurę” – otóż nie. Jak się chce tak 
postępować, nie trzeba zakładać 
rodziny, wiązać się z kobietą i ba-
wić w dom. Bycie odpowiedzial-
nym wiąże się z tym, że nie mogę 
przerzucać tej – nomen omen 
– odpowiedzialności na drugą 
osobę, na moją partnerkę. Mu-
zyka muzyką, ale na co dzień zaj-
muję się wszystkim tym, czym 
trzeba.

To może jednak właśnie praca 
w korporacji bardziej wpaso-
wałaby się w taki klimat?

O takiej pracy to ja niewiele 
wiem... Tyle, że postrzegana 
jest, także przez raperów, nega-
tywnie. Słyszałem, że ludzie za-
trudnieni w takich miejscach są 
pracoholikami gotowymi zro-
bić wszystko dla kariery, wy-
gryzą ze stanowiska kolegę i idą 

do celu po trupach a szefowie są 
bezwzględni i liczy się tylko ka-
pitalizm. Jest wyzysk, mobbing, 
szantaż i napychanie kabzy – sy-
stem niewolniczy, w którym pre-
zesi obrastają w tłuszcz, a korpo-
szczury się dla nich zaharowują. 

Ile w tym prawdy? Nie mam 
pojęcia, bo znam ten świat tylko 
z opowieści.

Wyczuwam dystans w tym, co 
mówisz.
Wiesz co, z natury nie gardzę 
ludźmi i przestałem też wypo-
wiadać się na wszystkie tematy. 
Każdy ma wolną wolę i może 
prowadzić swoje życie tak, jak 
tylko chce. Sam nigdy nie by-
łem świadkiem żadnych korpo-
racyjnych spotkań i mogę to so-
bie tylko wyobrazić na podsta-
wie prasy albo filmów – widzę 
sale konferencyjne, gdzie toczą 
się poważne biznesowe spot-
kania, przychodzi małomówny, 

nadąsany szef, wszyscy stają na 
baczność i boją się o stanowi-
ska. Gdyby tak to miało wyglą-
dać, miałbym z taką pracą prob-
lem – z tym, że ktoś mną pomiata 
i traktuje mnie jak gówno.

Jednocześnie jestem jednak 
przekonany, że istnieją firmy, 

którymi kierują dobrzy szefo-
wie, płacą trzynastki, wysyłają 
wszystkich na wycieczki, mają 
gest. Nie wszyscy muszą stoso-
wać mobbing czy powtarzać 
głupie seksistowskie żarty – cały 
czas wierzę w człowieka.

Rozumiem, że trzymasz się 
z dala od stereotypów?
Jak najbardziej. Staram się mieć 
zawsze własne zdanie. Mogę 
się mylić, mogę wysnuć błędną 
tezę, mogę czegoś nie wiedzieć, 
ale wtedy tym bardziej two-
rzy się pole do dyskusji. Chęt-
nie też pytam innych – wiem, że 
Ty masz doświadczenie w pracy 
w korporacji?

Tak i jest ono bardzo pozy-
tywne.
No widzisz! Wszyscy jesteśmy 
ludźmi, jeżeli więc szanuję tych, 
którzy po ciężkiej pracy fizycznej 
mają brud za paznokciami, dla-

czego nie mam szanować kogoś, 
kto ma wypolerowane buty i zro-
bioną fryzurę? Pod warunkiem 
– zaznaczam – że ten człowiek 
także nie kategoryzuje innych.

To działa w dwie strony.
Na tym to powinno polegać. Sza-
nujmy siebie nawzajem niezależ-
nie od wykonywanej pracy – tak 
naprawdę dopiero wspólnie mo-
żemy stworzyć coś większego. 
Nie jest przecież tak, że skoro je-
stem artystą, to nikogo nie po-
trzebuję! Jeżeli przed koncertem 
okaże się, że nie ma  prądu lub 
ktoś nie posprząta, to będę sie-
dział w syfie, a sprzęt nie ruszy. 
Trzeba być kulturalnym w odnie-
sieniu do całej obsługi, tego wy-
maga zwykła ludzka przyzwo-
itość. Kiedy wchodzę do klubu 
tak samo witam się z właścicie-
lem, menadżerem, ochroną i pa-
nią sprzątającą – w swoim „jobie” 
wszystkich traktuję równo. Być 
może dlatego, że w tym momen-
cie to właśnie ja im ten „job” daję 
i w gruncie rzeczy uważam się za 
dobrego szefa.

Szefa, który nie jest tylko ra-
perem – zajmujesz się pro-
dukcją, masz wytwórnię pły-
tową, organizujesz koncerty. 
Nie bujasz w obłokach i nie ży-
jesz tylko sztuką. Muzyka to 
poważny biznes.
Swój talent bardziej widzę 
w kategorii ciężkiej rzemieślni-
czej pracy, chociaż część arty-
sty żyjącego tylko i wyłącznie 
sztuką też we mnie jest. Gdybym 
jednak miał tak funkcjonować, 
to teraz siedziałbym przy barze, 
walił lufy i zupełnie zapomniał-
bym o naszej rozmowie. Ow-
szem, takie życie artystyczne też 
prowadziłem, więc w zasadzie 
sam nie wiem…

Niezależnie jednak od tego, 
jak miałbym się określić, nie zmie-
nia to faktu, że nie oceniam ludzi 
przez pryzmat tego, jak wyglą-
dają. Nie kształtuję też swoich są-
dów na podstawie ich wykształ-
cenia czy sposobu wysławia-
nia się. Wnioski wyciągam tylko 
z tego, czy dany człowiek jest do-
bry i czy potrafi coś od siebie dać.

Rozumiem, że mówisz o sta-
wianiu ludzi na równi – ale czy 
zawsze tak się da?
Nie wiem, choć w moim przy-
padku takie podejście nie przy-
niosło dobrych rezultatów. Od 
zawsze tak właśnie traktowałem 
ludzi, co kończyło się wyłącznie 
narastającymi oczekiwaniami. 
Dajesz, dajesz, dajesz, a kiedy 
nagle przestajesz, ludzie się dzi-
wią i traktują to jak obrazę.

Trzeba wyznaczać granice?
Po prostu dzisiaj traktuję ludzi 
z wzajemnością. Staram się być 
dla innych dobry i na pewno 
nie zachowywać się jak buc. Je-
śli jednak nie czuję flow, to stwa-

rzam wyraźny dystans, nie ot-
wieram się. Unikam też osób 
pod wpływem alkoholu i narko-
tyków. Jestem w takim momen-
cie, że wybieram sobie znajo-
mych. Brzmi to może dziwnie, 
ale w trakcie kariery zawodowej 
pojawiło się w moim życiu wielu 
różnych ludzi, w pewnych mo-
mentach zbyt wielu.

Mówisz o jakimś rodzaju we-
ryfikacji?
Tak, a poza tym, jak to mówi 
Pihu, „rodzisz się i umierasz sam”. 
Z problemami też zostajesz sam. 
Nie obwiniaj nikogo za swoje po-
rażki, nie szukaj winnych i nie licz 
na to, że ktoś ci pomoże. Wszy-
scy są zbyt skoncentrowani na 
sobie i swoim interesie – z takiej 
perspektywy każdy człowiek 
jest taką małą korporacją.

Strasznie gorzkie jest to co 
mówisz.
Nie tyle gorzkie, co realistyczne. 
Jestem po prostu pogodzony 
z tym, jak ten świat jest skonstru-
owany i nie robię już nic, żeby 
z tym walczyć – koniec końców 
i tak nikogo nie zmienię.

No tak, podobno wystarczy 
zmienianie siebie.
Właśnie! Jeśli zmieniasz siebie, to 
ludzie dookoła też ulegają prze-
mianie. Niekoniecznie na do-
bre, ale jednak… Wiesz, nie kie-
ruje się zasadą, że nigdy więcej 
nowych znajomych czy nowych 
twarzy. Jeżeli starzy cię zawodzą 
lub nawet ty ich, dlaczego nie ot-
wierać się na innych?

Najbardziej wartościowe re-
lacje mam z osobami, które ro-
zumieją, że rozmowa nie jest cza-
sem straconym. Ani dla mnie, 
ani dla nich. Ważna jest dla mnie 
pożywka intelektualna – chcę 
i lubię ścierać się z ludźmi, któ-
rzy mogą mnie czegoś nauczyć. 
Z ludźmi, którzy opowiedzą mi, 
jak do czegoś doszli, dadzą do-
brą radę, podzielą się pouczającą 
anegdotą. Wiem, że trochę filo-
zofuję, ale jeżeli ktoś nie docenia 
wartości rozmowy, to nie mam 
żalu jeżeli znika z mojego życia.

Mam wrażenie, że kiedy mó-
wisz teraz o relacjach z ludźmi, 
słyszę prawie to samo, co na 
początku naszej rozmowy 
opowiadałeś o muzyce – że 
wciąż szukasz inspiracji, nie 
boisz się poznawać nowych 
rejonów, sam siebie nie ogra-
niczasz.
Widocznie takie jest moje ge-
neralne podejście do życia – ale 
to chyba dobrze? Wciąż widzę 
przed sobą rozwój i pomimo 43 
lat nie stwierdzam, że doszed-
łem do ściany. W moim przy-
padku słowa „Sky is THE limit” 
nie mają zastosowania – zdecy-
dowanie “Sky is NO limit”.

Katarzyna Miłkowska

PEJA

Nie malimitów!
Na jego płytach wychowało się już kilka pokoleń, a on jest wciąż w znakomitej formie twórczej! 
We wrześniu wydał nowy krążek, ma pomysły na kolejne, koncertuje – czy da się w tym wszyst-
kim zachować zdrowy dystans i mimo wszystko dostrzegać „człowieka w człowieku”? O unika-
niu stereotypów, otwartości na nowe i wzajemnym szacunku mówi Peja.
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wybiegi: „Uwaga! Naplute! Mi 
moja ślina nie przeszkadza”. Na 
wiele osób działa to tylko jak za-
proszenie do konfrontacji. I już 
w południe karton jest opisany 
różnymi, najczęściej kreatyw-
nymi odpowiedziami w stylu: 
„Ja też naplułem. Naprawdę”.

Są też inne sposoby radzenia 
sobie z firmowymi „mlekopij-
cami”. – Moja koleżanka wpadła 
na pomysł, że przeleje sobie to 
mleko do małej, przezroczystej 
plastikowej butelki, na którą na-
kleiła kartkę: „Nie ruszać! Mleko 
dla mojego synka. Odciągane 
laktatorem”. Nagle chętni na 
podkradanie jej mleka zniknęli – 
opowiada Dorota.

Mleko to tylko jeden z za-
grożonych zniknięciem produk-
tów spożywczych. Najczęściej 
tak samo dzieje się z keczupem, 
musztardą oraz innymi sosami.

Lepiej nie być tą osobą, która 
stara się żerować na innych. Jak 
zostaniesz przyłapany na gorą-
cym uczynku to może się oka-
zać, że będzie kosztować cię to 
trochę więcej niż tylko odro-
binę wstydu. Wyobraź sobie, że 
mleko, które „pożyczasz” będzie 
należało do szefowej działu HR. 
Nie spotkają cię za to żadne kon-
sekwencje, ale niesmak i zła opi-
nia to mogą być gorsze następ-
stwa, prawda?

Kawusia sprzyja 
rozmowom
Jeszcze kilka lat temu zrobie-
nie kawy w trakcie pracy ograni-
czało się do zagotowania wody 
w czajniku, wsypania kawy do 
kubka, a potem zalania jej wodą. 
Teraz niemal w każdej firmo-
wej kuchni stoi ekspres ciśnie-
niowy oferujący kilka rodzajów 
kaw. A to oznacza, że nawet jak 
ktoś się spieszy, to i tak zrobienie 
latte, cappuccino czy flat white 
zajmuje co najmniej kilka minut. 
Często też jest tak, że w dziale 
pada hasło: „To może kawusia?” 
i w tym samym momencie po 
ten magiczny napój wyrusza 
do kuchni kilka osób jednocześ-
nie. A to oznacza, że proces ro-
bienia kawy może potrwać na-
wet dwadzieścia minut. A wia-
domo, że zapach kawy sprzyja 
konwersacjom, więc jest okazja, 
aby porozmawiać o prywatnych 

sprawach lub – co się zdarza naj-
częściej – aby wylać swoje żale 
i ponarzekać na ciągnący się 
projekt, szefa, innych członków 
działu, itp.

W takich przypadkach lepiej 
być powściągliwym i unikać wy-
rażania egzaltowanych opinii. 
Pamiętaj, że w kuchni mogą być 
jeszcze inne osoby. Ponadto jest 
to pomieszczenie najczęściej 
umiejscowione w newralgicz-
nym miejscu firmy, aby każdy 
miał do niego szybki dostęp. 
A to oznacza, że w każdej chwili 
mogą do niej wejść osoby, które 
są bohaterami twoich historii. 

Czas spędzony przy ekspre-
sie potraktuj lepiej jako okazję 
do poznania innych współpra-
cowników. Uznaj, że jest to kla-
syczny „small talk”, podczas któ-
rego wymieniasz podstawowe 
grzeczności i informacje.

Tylko neutralne tematy
Nie zawsze jest tak, że przy fir-
mowym ekspresie kłębią się 
tłumy pracowników. Są też takie 
sytuacje, że będziesz w kuchni 
sam i dołączy do ciebie współ-
pracownik, którego kompletnie 
nie znasz. W takim przypadku 
lepiej bądź proaktywny i wyjdź 
z inicjatywą rozmowy na niezo-
bowiązujący temat. Jeżeli pra-

cujesz w dużej firmie, warto byś 
poznawał różnych ludzi, bo ni-
gdy nie wiesz z kim będziesz 
musiał współpracować przy ko-
lejnym projekcie. A nawet po-
wierzchowna znajomość może 
ci potem ułatwić np. zdobycie 
informacji.

Nie daj się tylko wciągać 
w rozmowy na trudne tematy, 
które mogą być dla ciebie kło-
potliwe lub stawiać cię w złym 
świetle. Obecnie takimi tema-
tami będą z pewnością bieżące 
sprawy polityczne lub kwestie 
światopoglądowe. Lepiej rów-
nież nie oceniać pracy innych 
pracowników lub działów.

Kilka lat temu znana była 
opowieść o tym, że prezes du-
żej firmy IT z Trójmiasta lubił 
zaglądać do firmowej kuchni, 
gdzie zawsze natknął się na no-
wego pracownika. Prezes wy-
glądał jak jeden z wielu zatrud-
nionych programistów w fir-
mie. Jeżeli nowy pracownik go 
nie znał, szef od razu to wyko-
rzystywał, próbując wyciągnąć 
prawdziwie szczerą opinię na 
temat firmy. Niestety, jak głosi 
„legenda”, kilka osób wykazało 
się nadmierną szczerością, która 
nie spodobała się właścicielowi.

Piotr Krupa

Firmowa kuchnia to współ-
czesny odpowiednik greckiej 
agory. To tu toczy się jej życie to-
warzyskie (jeżeli takie istnieje). 
To tu poznajesz ludzi, plotkujesz 
lub zdobywasz informacje. Ale 
nie tylko. Kuchnia jest również 
areną codziennej walki o miej-
sce przy stole podczas lunchu, 
o przekąski, a nawet o… mleko.

Kto wypił moje mleko?
Chyba każdy, kto chociaż przez 
chwilę pracował w dużej firmie, 
zna historię pod hasłem „kto 
wypił moje mleko”. Ma ona swój 
początek w polityce firmy. Nie-
którzy pracodawcy wychodzą 
z założenia, że pracownikom 
wystarczy sama kawa i herbata, 

a mleko mogą sobie dostarczyć 
już we własnym zakresie. Tym 
bardziej, że w obecnych czasach 
pełnych wegan i alergików zwy-
kłe mleko często okazuje się nie-
wystarczające. Dlatego firmowa 
lodówka jest bardzo często wy-
pełniona niemal wszystkimi ro-
dzajami mleka dostępnymi ak-
tualnie na rynku. Czasami nawet 
trudno znaleźć tam to zwykłe.

W takich przypadkach pra-
cownicy dzielą się na dwie 
grupy: tych co przynoszą dla sie-
bie mleko do kawy i tych, którzy 
go nie przynoszą, ale jakimś cu-
dem zawsze piją kawę z jego do-
datkiem. Oznacza to, że „poży-
czają” odrobinę mleka z karto-
nów stojących w lodówce. A jeśli 

zdarzy się świadek tego proce-
deru, to tłumaczenie zazwyczaj 
jest takie samo: „nie opłaca mi 
się kupować całego kartonu, bo 
piję kawę tylko z odrobinką. To 
raptem kilka kropel, nawet nikt 
tego nie zauważy”. Szkoda tylko, 
że tak samo rozumuje kolejne 
dziesięć osób. W ten sposób 
przyniesiony rano nowy karton 
mleka, pod koniec dnia pracy 
jest niemal pusty.

Może się wydawać, że są na 
to sposoby, ale chyba żaden 
z tych powszechnie stosowa-
nych nie jest skuteczny. Najczęś-
ciej właściciel mleka podpisuje 
karton swoim imieniem i do-
pisuje do tego różne groźby. Ci 
bardziej kreatywni stosują różne 

Kuchnia w pracy
– miej się na baczności
Nieważne czy pracujesz w startupie, amerykańskiej korporacji, czy małej, lokalnej firmie. Jeżeli 
znajduje się tam pracownicza kuchnia lub stołówka, to znaczy, że ten tekst jest twoją lekturą 
obowiązkową. Oto kilka wskazówek, które pomogą ci przetrwać w tym środowisku.
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Zacznę od wyjaśnienia kluczo-
wego pojęcia: „znaczenie”. Zna-
czenie naszego przekazu po-
wstaje, kiedy wyrażamy my-
śli używając języka. Budowanie 
właściwego przekazu może być 
wyzwaniem, gdy za pomocą 
ograniczonych środków języ-
kowych staramy się uformować 
nieujarzmione myśli. 

Pisząc ten felieton, wymaza-
łem mniej więcej tyle samo tre-
ści, ile ostatecznie ukazało się 
w druku. Starając się skondenso-
wać jak najwięcej treści, usuwa-
łem zdania, które byłyby dla cie-
bie niejasne lub nieistotne. Nie-
bagatelny wpływ na znaczenie 
ma oczywiście kontekst. Kon-
tekst może być kulturowy, mogą 
być też nim okoliczności, w któ-
rych znajdują się interlokutorzy.

I tak oto zbliżam się do omó-
wienia maksym konwersacyj-
nych opisanych przez Paula 
Grice’a. Grice był pochodzącym 
z Wielkiej Brytanii filozofem ję-
zyka i liznął temat skutecznej 
komunikacji w książce pt. „Lo-
gika a konwersacja”. Grice wy-
odrębnił cztery główne zasady, 
które wymieniam poniżej, po-
dając przykładowy przebieg 
rozmowy z szefem.

Zasady 
skutecznej komunikacji
Maksyma ilości: przekazuj 
właściwą ilość informacji, uni-
kam zdawkowości oraz wodo-
lejstwa. Kiedy nie mam konkre-
tów, mówię, że sprawdzę.
Szef: – Jakie były wyniki twojego 
zespołu w minionym kwartale?

Ja: – Byliśmy blisko targetu. 
Wskaźnik terminowości dostaw 
wyniósł 98 proc.

Maksyma jakości: przeka-
zuję fakty i to co uznajemy za 
prawdę, unikamy zwodzenia i 
kłamania. Jeśli zobowiązałem 
się sprawdzić, zamieniam słowa 
w czyny jak najszybciej.
Szef: – Dlaczego nie udało się 
Wam osiągnąć targetu?
Ja: – Jedną z głównych przyczyn 
było wyłączenie internetu w ca-
łej Etiopii na kilka dni. Przyczy-
niło się to do obniżenia naszych 
wyników o jeden punkt procen-
towy w skali globalnej. 

Maksyma odniesienia: mó-
wię to co istotne, kieruję przekaz 
w stronę sedna omawianego te-

matu. Wiem, że dla szefa naji-
stotniejszy jest poziom satysfak-
cji klienta i sprawne rozwiązanie 
problemu. 
Szef: – Co z tym zrobiliście?
Ja: – Informowaliśmy klienta na 
bieżąco o sytuacji. Sporządzili-
śmy listę opóźnionych projek-
tów i poprosiliśmy o zaznacze-
nie priorytetów. Pozwoliło nam 
to usuwać zaległości zaczynając 
od tych najpilniejszych. 

Maksyma sposobu: mówię 
w sposób zwięzły, uporządko-
wany i właściwy dla odbiorcy. 
Unikam wieloznaczności, dy-
gresji i niestosownego języka. 
Zakładam też, że szef szefa 
może chcieć podobne sprawo-
zdanie.
Szef: – Jak zareagował klient?

Ja: – Przyjął informację do wia-
domości, zaznaczył najpilniej-
sze projekty i poprosił o poru-
szenie problemu na kolejnym 
spotkaniu biznesowym. Mamy 
to pod kontrolą. Jeśli potrzebu-
jesz, do końca dnia wyślę emai-
lem status sprawy.

Ograniczenia 
i rozsądek
Następcy Grice’a dodawali ko-
lejne maksymy, np. maksymę 
grzeczności. O grzeczność 
trochę trudniej – biorąc pod 
uwagę aspekt kulturowy. Dla-
tego też zasady Grice’a spoty-
kają się z krytyką. Zarzuca się im 
sprzeczność z zasadami kultur 
wysokokontekstowych, w któ-
rych przekaz słowny nie powi-
nien być zbyt dosadny. Co wię-
cej, istotnym elementem kon-
wersacji w licznych kulturach 
jest komunikacja fatyczna (np. 
small-talk), która z zasady jest 
o byle czym i działa jak roz-
grzewka przed grą.

Oczywiście najlepiej sto-
sować te zasady w ramach 
zdrowego rozsądku. W prze-
ciwnym razie na pytanie: Jak 
zdrowie? Musielibyśmy przed-
stawić wyniki badania kolono-
skopowego i zacytować mor-
fologię krwi.

Określenie 
oczekiwań
Znajomość maksym konwer-
sacyjnych może też być narzę-
dziem do asertywnego określe-
nia naszych oczekiwań wzglę-
dem uczestników konwersacji. 
Jak? Podczas rozmowy konfe-
rencyjnej jeden z pracowników 
zaczął sprowadzać dyskusję 
na boczne tory, narzekając na 
pracę innego oddziału. Ze spo-
kojem odpowiedziałem, że to 
nieodpowiednie forum do zgła-
szania takich uwag, poruszony 
problem nie dotyczy omawia-
nego tematu i jest poza zasię-
giem naszej mocy w danym mo-
mencie. Po konferencji spot-
kałem się z tym pracownikiem 
osobiście, aby podzielił się ze 
mną swoimi uwagami wspo-
mnianymi wcześniej na forum. 
Jego uwagi stały się więc głów-
nym tematem naszej kolejnej, 
już bezpośredniej rozmowy.

Skrajnie optymistyczne 
jest sądzić, że każdy interloku-
tor stosuje (świadomie lub nie) 
maksymy efektywnej komuni-
kacji. Niemniej jednak dobrze 
jest poeksperymentować z ich 
zastosowaniem. Podzielcie się 
swoim doświadczeniem!

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Reguły 
skutecznej gaduły
Jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy istnieją uniwersalne zasady efektywnej 
komunikacji, ten odcinek Pełnej Kulturki może być dla was.
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Pracę na Mordorze zaczy-
nała, gdy ten nie był jesz-
cze Mordorem, gdy przy Do-
maniewskiej dawało się bez 
trudu zaparkować, a jego 
wrót nie tarasowały gigan-
tyczne korki. W międzyna-
rodowych przedsiębior-
stwach przepracowała 23 
lata. Tym bardziej trudno 
uwierzyć w to, czym teraz 
zajmuje się Ewa Kopeć.

Izabela Marczak: Byłam za-
skoczona, kiedy usłyszałam, 
dla jakiego biznesu porzuciła 
pani życie korporacyjne.
Ewa Kopeć: Nie tylko panią to 
zaskoczyło. Wiele osób długo 
uważało to za żart. Jeden z kole-
gów nie wierzył dopóki nie prze-
czytał wywiadu w „Gazecie Wy-
borczej”, w którym opowiada-
łam o swojej firmie. 

Cóż, to dość kontrowersyjny 
biznes.
Nie dla mnie. I to podejście 
chciałabym zmienić, edukując 
ludzi. Chcę odczarować kwestię, 
która wciąż jest tabu. Wie pani, 
jak nasze klientki nazywają to, 
co robimy? „Wybawienie!”. 

Ale skąd u kogoś, kto praco-
wał na pełnych obrotach w fir-
mach takich jak Unilever czy 
Deloitte i osiągnął najbar-
dziej pożądane szczeble ka-
riery, pomysł akurat na tego 
typu przedsięwzięcie?
Nie planowałam odejścia z kor-
poracji. Nie doszłam do ściany, 
nie miałam poczucia, że jestem 
trybikiem. Co więcej – uwielbia-
łam życie korporacyjne. Funkcjo-

nowałam tak 23 lata i to był fan-
tastyczny czas. Nigdzie człowiek 
nie uczy się tak szybko i tak dużo. 
Można znaleźć mentora niemal 
w każdej dziedzinie i rozwijać się 
w wybranym kierunku. Ja prze-
szłam przez różne działy – od HR, 
przez szkolenia, usprawnianie 
procesów biznesowych po der-
matologię i szczepionki. Trudno 
sobie wyobrazić podobną róż-
norodność poza korporacją. Nie 
mówiąc już o stabilności finan-
sowej i benefitach... 

Jednak musiały być jakieś rysy 
na tym idealnym korpowize-
runku, skoro pani odeszła?
Nie chodzi o ideały, takich nie 
ma. To, co korpo mi dawała, zde-
cydowanie wystarczało. Poza 
tym jak pracuje się z rozma-
chem, różnorodnością i w nie-
ustannym biegu, zwyczajnie nie 
ma czasu na to, by skupiać się na 
czymś, co uwiera.

Czyli w końcu zdarzył się ja-
kiś postój w tym biegu, skoro 
to co uwiera doszło do głosu?
Owszem. Gdy moja młodsza 
córka poszła do przedszkola po-
stanowiłam wziąć urlop wycho-

wawczy. Wcześniej nigdy nie ko-
rzystałam z takich przywilejów, 
starałam się jak najszybciej wró-
cić do pracy. Tyle, że w ostatniej 
korporacji po 15 latach potrzebo-
wałam czasu, by w spokoju pobyć 
sama ze sobą, znaleźć przestrzeń 
na zastanowienie się, czego da-
lej chcę. I ten urlop akurat wtedy 
okazał się świetnym rozwiąza-
niem. Choć wcale nie myślałam, 
że po nim już nie wrócę.

Więc co się wydarzyło? 
Zastanowiłam się nad swoimi po-
trzebami, a przy okazji wyszło, że 
coś mi jednak przeszkadza. Oka-
zało się, że największe zastrzeże-
nia miałam do efektywności dzia-
łania. Zrozumiałam jak nieznośnie 
wkurza mnie ten niewspółmierny 
podział energii wydatkowanej na 
działanie, w stosunku do tej po-
święconej na uzyskiwanie akcep-
tacji na to działanie. Jak jazda na 
rowerze z opornym dynamo. Mu-
sisz się potwornie napedałować, 
by żarówka ożyła. Jak człowiek 
jest młodszy i ma siłę, to mu to tak 
bardzo nie przeszkadza, ale z wie-
kiem zaczyna myśleć raczej, jak to 
światło uzyskać mniejszym kosz-
tem i mniejszym nakładem sił. 

I co pani wyszło z tych rozmy-
ślań?
Prócz wniosku, że jest coś, czego 
mi brakuje – nic. Dopóki któraś 
z moich córek po raz kolejny nie 
przyniosła do domu... wszy.

Paskudna sprawa.
I nie wiadomo co z nią zrobić. 
O wszach się nie rozmawia. To 
tabu, wstyd – „przecież wszy 
biorą się z brudu”, a „wszawica 
to choroba patologii”. Każdy 
udaje, że jego dziecka to nie do-
tyczy. I choroba spokojnie roz-
nosi się dalej, panosząc się w da-
nym środowisku.

Był problem z ich pozbyciem się?
Wszy to „ziemia niczyja”. Szkoły 
uważają, że to problem rodzi-
ców, rodzice – że szkoły. Zni-
kąd pomocy. Domowe terapie 
są często nieskuteczne. Fryzje-
rzy, pielęgniarki i lekarze abso-
lutnie się tym nie zajmują. A oka-
zało się, że w wielu krajach są ga-
binety, które taką pomoc świad-
czą. I mają co robić – wszawica to 
powszechna przypadłość wieku 
dziecięcego. Milion preparatów 
przeciw wszom sprzedawanych 
każdego roku w Polsce też poka-
zuje skalę tego zjawiska. Tyle, że 
mało kto mówi otwarcie, że wszy 
dotyczą jego dzieci!

Dlatego postanowiła pani ot-
worzyć w Polsce salony profe-
sjonalnego usuwania wszy?
Tak. I wiele matek odetchnęło 
z ulgą. Bo jak się dziecko za-
razi nie muszą już w panice ra-
dzić sobie same i to jeszcze 
w wielkiej tajemnicy. W punk-
tach MAMY z GŁOWY doświad-
czone pielęgniarki dokładnie 

usuną wszy i gnidy z głowy dzie-
cka, a ponadto przekażą wszyst-
kie niezbędne informacje, jak 
postępować dalej, by zapobiec 
powtórnemu zarażeniu. 

Już same słowa „wesz” czy 
„gnida” brzmią obrzydliwie...
Gdyż mają pejoratywny wy-
dźwięk. Facebook bloko-
wał reklamy MAMY z GŁOWY 
ze względu na użycie wulga-
ryzmów! W internecie słowo 
„gnida” najczęściej występuje 
w komentarzach politycznych… 
A to przecież zwykłe wszowe 
jajko!

Na szczęście z korporacji 
wyniosłam też doświadczenie 
w pracy z trudnymi produktami 
(szczepionki pediatryczne – 
red.), więc jestem zahartowana.

Niemniej budowanie biznesu 
związanego z kontrowersyjną 
kwestią wymagało odwagi.
I fantazji. A tego akurat korpo-
racje nie uczą. Bo w korpo taka 
prawdziwa przedsiębiorcza od-
waga nie jest potrzebna. Od-
powiedzialność rozkłada się na 
wiele szczebli. Człowiek jest ase-
kurowany, by nie podjąć ryzyka, 
które odbiłoby się na reputacji 
firmy. Więc trudno mieć fantazję.

Co zatem pani tę odwagę dało?
Świadomość, że jest realny 
problem i nisza, którą wszy-
scy obchodzą szerokim łukiem! 
Poza tym dostrzegłam w tym 
szansę, żeby mieć tę spraw-
czość, za którą tak tęskniłam. 
No i nie porywałam się na ten 
biznes sama, lecz ze wspaniałą 
wspólniczką, a – jak wiadomo – 
w grupie raźniej.

Dwa lata bez korporacji nie 
sprawiły, że chciałaby pani 
jednak wrócić na etat?
Na razie nie. Uzyskałam to, co 
chciałam – rower z efektyw-
nie działającym dynamo. Co 
nie znaczy, że jest lekko. Jest za 

to szybko, sprawnie i na temat. 
Mogę podejmować decyzje 
z dnia na dzień, nie muszę czekać 
na pozwolenie. Nie muszę też 
zlecać badań rynkowych, a znam 
swój target znakomicie – biorę 
kawę i wychodzę z zaplecza roz-
mawiać z matkami w salonie. 
Oczywiście są też minusy, np. fi-
nanse, których nie da się porów-
nać z tymi, jakie dawała korpora-
cja. I ciągły lęk, taki na poziomie 
organicznym, związany z bez-
pieczeństwem: czy będzie za co 
opłacić czynsz i pracowników?

Widać jednak, że lęki was nie 
paraliżują. Pierwszy warszaw-
ski salon MAMY z GŁOWY po-
wstał przed rokiem, a dziś są 
już kolejne w Poznaniu i za 
chwilę w Krakowie...
Do tego wizyty domowe, wery-
fikacje masowe, programy edu-
kacyjne… I właśnie otwieramy 
drugi biznes związany ze sprze-
dażą profesjonalnych grzebieni 
na wszy, których jesteśmy wy-
łącznym dystrybutorem. Tu 
przydało mi się bardzo doświad-
czenie korporacyjne – jedyny 
producent tych grzebieni z Ar-
gentyny niespecjalnie był zain-
teresowany współpracą z ma-
leńkim startupem. Negocjacje 
trwały kilka miesięcy, ale udało 
się. Robimy też rzeczy nieoczy-
wiste i niebiznesowe – np. zbie-
ramy wszy do badań naukowych 
dla parazytologów z Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Dużo się dzieje.

A jak dużo się dzieje, to czło-
wiek nie ma czasu skupiać się 
na tym, co uwiera?
Właśnie. Czasem nawet nie ma 
czasu podrapać się po głowie 
(śmiech).

Izabela Marczak

UCIEKINIERKA Z MORDORU

Problemy MAMY z GŁOWY

Masz problem na głowie? 
Wejdź na
�� https://mamyzglowy.pl/

i o nim zapomnij.

REKLAMA
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Twój kreatywny

listopad
Inspiracje z dzieciństwa
Listopadowe wichury najchęt-
niej przeczekujemy w domo-
wym zaciszu. Zakopujemy się 
pod kocem, włączamy ulubiony 
serial i grzejemy się ulubioną 
herbatą. I nie ma w tym niczego 
złego. Ale co ambitniejsi widzo-
wie mogą trochę urozmaicić so-
bie codzienne seanse. Bo przed 
telewizorem też można się cze-
goś dowiedzieć. Wystarczy wy-
łączyć w ulubionym filmie głos 
lektora lub wybrać wersję bez 
dubbingu, by skutecznie szkolić 
się z brzmienia, wymowy i gra-
matyki obcych języków. 

Dowodem na skuteczność tej 
metody, niech będzie znajomość 
angielskiego w pokoleniu wy-
chowanym na Cartoon Network. 

Bajki nie miały wtedy polskiego 
tłumaczenia, a dzieciaki chłonęły 
je jak gąbka. Śledząc perypetie 
ulubionych postaci, nabywały ję-
zykowe umiejętności, które owo-
cowały szybszą nauką w szkole, 
lepszym akcentem, znajomością 
słówek. To dziecięce doświad-
czenie warto przełożyć na do-
rosłe życie. Swoją naukę można 
oprzeć na najróżniejszych fil-
mach i serialach, których dzisiaj 
nie brakuje. Hiszpańskie, francu-
skie, włoskie czy niemieckie roz-
mówki w formie małej książeczki 
już nie będą nam potrzebne.

Odważnie do zmiany
Jesień to moment, w którym 
często mierzymy się ze znacz-
nym spadkiem nastroju. Desz-

czowa aura i długie wieczory 
sprawiają, że nachodzą nas re-
fleksję nad życiem, podjętymi 
dotąd decyzjami, światem jako 
takim. Zastanawiamy się, czy 
to, co robimy, jest naszym prze-
znaczeniem; czy wykonywana 
przez nas praca ma sens i czy 
naprawdę chcemy się jej po-
święcić. I tutaj często przycho-
dzą odpowiedzi, których by-
śmy się nie spodziewali. Okazuje 
się, że wielogodzinne siedzenie 
w biurze nie jest szczytem na-
szych marzeń. Jednak zamiast 
załamywać ręce nad straconym 
czasem, dajmy sobie szansę na 
zmianę. Niech listopad stanie się 
tym momentem, w którym po-
ważnie podejdziemy do poszu-
kiwania nowej życiowej drogi.

Najpierw poważnie zasta-
nówmy się nad tym, co fak-
tycznie nas interesuje i co spra-
wia nam przyjemność. Może od 
lat marzy nam się własna kwia-
ciarnia lub kawiarnia? A może 
chcemy pójść w inną stronę 
i zająć się profesjonalnie robie-
niem mebli, projektowaniem 
wnętrz lub ogrodów? Albo – 
wprost przeciwnie – naszą am-
bicją jest rozpoczęcie kariery 
w korporacji. Jakkolwiek byśmy 
nie odpowiedzieli sobie na te 
pytania, czas na działanie jest 
teraz.

Na rynku znajdziemy setki 
przeróżnych kursów i szkoleń, 
które mogą nas przybliżyć do 
realizacji marzeń. Szkoły police-
alne, zaoczne studia lub week-

endowe spotkania można spo-
kojnie pogodzić z pracą zawo-
dową. I dać sobie szansę na coś 
nowego.

W głąb siebie
Jesiennej nauki nie trzeba jed-
nak traktować tak dosłownie. 
Bo cóż jest złego w kanapowym 
relaksie z ulubioną książką? Nie 
dajmy się zwariować – niech 
każdy korzysta z tego okresu na 
własny sposób. Domowy relaks 
nie musi oznaczać braku roz-
woju. Nie ma przecież ważniej-
szej nauki niż ta na własny te-
mat.

Zanim pobiegniemy na ko-
lejny kurs lub zapiszemy się na 
siłownię, dajmy sobie szansę 
na szczerą rozmowę ze swoim 

wnętrzem. Spróbujmy bez 
uprzedzeń i stereotypów spoj-
rzeć na to co myślimy, co czu-
jemy, kim jesteśmy. Niech jesień 
będzie okazją do głębszego za-
nurzenia się we wszystkie kon-
flikty i problemy, które nas tra-
wią. 

Taka egzystencjalna medyta-
cja potrafi wiele zmienić – i naj-
częściej są to zmiany na lepsze. 
Nie dajmy się więc zwieść po-
trzebie nieustannej gonitwy. To 
w spokoju i wyciszeniu rodzą się 
rewolucyjne myśli. Uczmy się 
siebie – to praca na całe życie. 
I początek wielkiej przygody, 
która pozwoli na dobre odkryć, 
kim pragniemy się stać.

Katarzyna Sudoł

Jesień to czas, kiedy większość z nas traci energię. Tymczasem najlepszym sposobem na 
to, by odzyskać siły, jest – oprócz oczywistych zaleceń jak zdrowa dieta czy ruch – przeję-
cie kontroli nad własnym życiem. A świetną drogą do tego celu jest nauka. Niekoniecznie 
musi to być mozolne ślęczenie nad książkami. Sposobów na rozwój i edukację jest wiele.
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Prawie połowa moich znajo-
mych pracuje w korpo. Rzecz 
jasna, nie w tym samym, 
a w wielu różnych biurach roz-
sianych po całej Polsce – choć 
zasadniczo stacjonują w War-
szawie, Krakowie, Wrocławiu 
i Gdańsku. I tak ostatnio prze-
glądając fejsika, zauważyłem 
dość ciekawą tendencję. Wielu 
z nich zmieniło na swoich spo-
łecznościowych profilach miej-
sce zamieszkania, równocześ-
nie nie zmieniając firmy w któ-
rej pracują. Co istotne, sprawa 
nie tyczy się jednej czy dwóch 
osób, a najmniej kilkunastu zna-
jomych z FB. Dziwne, prawda? 
No właśnie. Cała sytuacja dość 
mocno mnie zaciekawiła i po-
stanowiłem ją nieco zgłębić. 

Ku mojemu zdziwieniu oka-
zało się, że były to tzw. migracje 
wewnątrzkorporacyjne, które 
zresztą stanowią element prze-
myślanej taktyki globalnych 
przedsiębiorstw, polegającej na 
podkradaniu sobie pracowni-
ków z siedziby A do siedziby B. 
Czasami zjawisko dotyczy jed-
nego państwa, czasem konty-
nentu, a czasami do takiego 
podprowadzania personelu do-
chodzi między ośrodkami na 
dwóch przeciwległych krań-
cach świata.

Na czym dokładnie po-
lega owa taktyka? Jak do tego 
wszystkiego dochodzi? I czy 
również was mogą czekać prze-
nosiny w niedalekiej przyszło-
ści?

Uroboros
W mitologii greckiej oraz sta-
ro e gipsk iej  f unkcjonowa ł 
symboliczny obraz przedsta-
wiający węża trzymającego 
w pysku swój własny ogon. 
Gad miał w swoistym kole ży-
cia bezustannie się pożerać 
i odradzać się z samego siebie. 
Pierwotnie symbol ten – okre-
ślany mianem uroboros lub 
urobor – odnosił się do wyob-
rażenia wiecznej rzeki opły-
wającej Ziemię, nie posiadają-
cej ani źródła, ani ujścia, który 
przy tym przyjmował wodę ze 
wszystkich rzek i mórz tego 
świata. Jest on związany z sym-
boliką nieskończoności, gdzie 
jednoczą się przeciwieństwa; 
symbolizuje również cykliczne 
powtarzanie – obieg czasu, 
odnawianie się świata, śmierci 
i odrodzenia.

Piszę o tym, by naświet-
lić całą koncepcję podkra-
dania zdolnego personelu 
w wewnątrzkorporacyjnej woj-
nie o sukces.

Mitologia 
a korporacja
Przekładając mitologiczną sym-
bolikę na korporacyjną praktykę 
– chodzi tu o taktykę wprowadza-
nia hiperkapitalistycznych mecha-
nizmów wolnego rynku do we-
wnętrznych praktyk międzynaro-
dowych przedsiębiorstw. Jednym 
z tych mechanizmów jest walka 
o najlepiej wykwalifikowany i per-
spektywiczny personel.

Wolność 
w ramach systemu
Weźmy taki przykład: wielka 
amerykańska marka funkcjonu-
jąca na polskim rynku od dwu-
dziestu lat, z dwoma siedzibami 
w Warszawie i Krakowie, posta-
nawia wybudować nowe biuro 
w Gdańsku. Trójmiejska branża 
jest wciąż dla tej marki świeżą 
przestrzenią zawodową, brak tu 
doświadczonych specjalistów, 
kard szkolących i wysoko wy-
kwalifikowanych.

Firma mogłaby zarządzić 
odgórnie przerzucenie swoich 
pracowników z Krakowa i War-
szawy do Gdańska i czekać aż 
miejscowy personel się rozwi-
nie. Jednak takie rozwiązanie – 
w przeciwieństwie do dobro-
wolnej migracji – może zaowo-
cować wieloma negatywnymi 

skutkami, o czym wiedzą mene-
dżerowie, bo taktyka „korpora-
cyjnego uroborosa” ma mocne 
podłoże w teorii, psychologii 
i ekonomii.

Po co dawać wybór?
Po pierwsze, przerzucanie pra-
cownika „na siłę” z miasta do 
miasta może podziałać na niego 
demotywująco, a wręcz może 
zostać odebrane jako swoista 
kara, tym bardziej gdy w dniu 
rozpoczęcia przez niego pracy 
w mieście bazowym nikt zdecy-
dowanie nie zakomunikował mu 
ewentualnej perspektywy wy-
jazdowej bądź okresowej zmiany 
zawodowego stacjonowania.

Po drugie, w Polsce – w prze-
ciwieństwie np. do Stanów Zjed-
noczonych – nie ma zwyczaju 
zmiany miejsca zamieszkania 
w celach zarobkowych. Wielu 
analityków wskazuje, że przy-
jęcie amerykańskiego mo-
delu rynku pracy jest dla Pol-
ski nieuniknione w perspekty-
wie kilku najbliższych dekad, 
jednak nie może do tego dojść 
i z pewnością nie dojdzie nagle 
czy też wskutek terapii szoko-
wej. Zmiana percepcji warun-
ków zatrudnienia musi odbyć 
się przede wszystkim za sprawą 
racjonalnych wniosków samych 
pracowników. Czyli po pro-
stu muszą sami skonstatować, 

że przeprowadzka do nowego 
biura im się po prostu opłaca 
i otwiera nowe perspektywy 
rozwoju zawodowego oraz oso-
bistego.

Po trzecie, większa konku-
rencyjność wewnątrz firmy spra-
wia, że firma wykazuje  większą 
konkurencyjność w skali całej 
branży. Poza tym lepiej, by wy-
kwalifikowany pracownik pozo-
stał w starej korporacji na no-
wych, lepszych warunkach niż 
by dał się uwieść innej, wrogiej 
korporacji. Ponadto taka migra-
cja pracowników odbywa się za-
zwyczaj w kierunku od starego 
ośrodka do nowego. Zatem 
w tym „starym”, gdzie rynek jest 

gęstszy, łatwiej będzie zapełnić 
lukę po takim transferze. Co wię-
cej – firmy, widząc szczerą chęć 
pracownika do przejścia do no-
wej filii, premiują jego decyzje 
i są skore do ustępstw i mody-
fikacji zawartej umowy zatrud-
nienia.

Po czwarte, pracownicy kon-
kurencji, widzący „wolny prze-
pływ” w korporacji stosującej 
taktykę „uroborosa”, będą sko-
rzy do przechodzenia na miej-
sca po wewnętrznych migra-
cjach. Taka pozorna „wolność” 
wbrew pozorom mocno od-
działuje na wyobraźnię ludzi za-
nurzonych od lat w korporacjo-
nizmie.

Wykradanie pracownika 
w praktyce
Moja koleżanka Anita, trzydzie-
stoletni korpoludek w IT, prze-
niosła się ostatnio na zasadach 
wewnętrznego transferu z Kra-
kowa do Gdańska. Jak cały pro-
ces przebiegał w jej przypadku?

– W marcu tego roku zoba-
czyłam ogłoszenie w naszym 
biurze, że jest możliwość przej-
ścia do nowiuteńkiej siedziby 
w Gdańsku na atrakcyjnych wa-
runkach.

Ogłoszenie nie zawierało fi-
nansowych konkretów, lecz roz-
budowaną argumentację prze-
konującą do przenosin. Bez 
ogródek przedstawiało poziom 
zanieczyszczenia powietrza 
w Krakowie, statystyki zado-
wolenia mieszkańców ze swo-
jego miejsca zamieszkania, go-
spodarcze perspektywy roz-
woju, ceny mieszkań, itd. Na tym 
tle Gdańsk po prostu miażdżył 
Kraków. Sama od roku miałam 
problemy zdrowotne związane 
z zanieczyszczeniem powietrza 
i myślałam o przeprowadzce, za-
tem wybór był logiczny.

Jeśli chodzi o podwyżkę po 
przenosinach nad morze, to 
była ona raczej symboliczna. 
Jednak po przeliczeniu kosztów 
życia, zdecydowanie wyszłam 
na plus – stwierdza Anita.

Czy migracja 
jest dla każdego?
Oczywiście nie dla każdego ta-
kie przenosiny okażą się atrak-
cyjne. W grę wchodzą przyzwy-
czajenia, miejscowe znajomo-
ści, styl życia itd. Jednak gdy 
jesteśmy zatrudnieni już kilka 
lat, nie mamy własnego domu 
lub kredytu hipotecznego na 
mieszkanie, to – z gospodar-
czego oraz psychologicznego 
punktu widzenia – warto dać 
się skraść innej siedzibie naszej 
korpomamy.

Tomasz Rot

REKLAMA

Wewnętrzne 
„kradzieże” 
pracowników
Zjawisko podkradania pracowników przez konkurujące korporacje jest powszechnie 
znane i praktykowane. Jednak również migracja wewnątrzkorporacyjna nabiera ostatnio 
u nas rozpędu. Czym jest?
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W duńskim stylu
LOOP Fitness to największa sieć butiko-
wych klubów fitness w Danii, która od 
2004 roku prężnie rozwija się nie tylko 
w rodzimym kraju, ale też w Hiszpa-
nii. Od niedawna jest obecna również 
w Polsce. Pierwszy klub powstał w War-
szawie w 2018 roku. Przyciąga osoby, 
które nigdy nie miały styczności z klu-
bami fitness czy siłownią, gdyż z jednej 
strony obawiały się, że nie wyglądają 
jak reszta, z drugiej zaś, że sobie nie po-
radzą z treningiem.

Klubowicze LOOP Fitness to ludzie 
w różnym wieku: od trzydziestolatków, 
którzy najczęściej pracują w korpo-
racjach w trybie siedzącym i nie mają 
zbyt wiele ruchu, po osoby 60+, które 

chcą zauważalnych rezultatów – wy-
raźnej poprawy kondycji i zdrowia. 
Można w nim spotkać również mamy 
z dziećmi. To młode kobiety, które 
pragną wrócić do formy po ciąży, a do 
tej pory nie miały ani czasu na trening, 
ani odpowiedniego miejsca, gdzie wy-
konają szybkie ćwiczenia, podczas 
gdy dziecko śpi obok nich lub bawi się 
w kąciku zabaw.

Przyjazny klub
Od pierwszych chwil po przyjściu za-
uważymy, że LOOP Fitness to nie siłow-
nia ani zwykły klub fitness. Przytulne 
wnętrze, rośliny i przyjazna atmosfera 
zatrzymują bywalców na dłużej i spra-
wiają, że każdy czuje się tu sobą. Pod-

czas ćwiczeń można zauważyć, że 
wszystkie maszyny są napędzane wy-
łącznie siłą mięśni, a na ścianach nie 
ma luster, dzięki czemu można się sku-
pić na tym co najważniejsze – na zdro-
wiu. Sam trening trwa tylko 24 minuty 
– to krócej niż ulubiony serial! A po tre-
ningu? Chwila odpoczynku i relaksu 
z przyjaciółmi przy pysznej, darmowej 
kawie.

24 minuty to hit!
Program treningowy LOOP jest tre-
ningiem typu HIIT, czyli intensywnym 
treningiem interwałowym, który jest 
idealny dla osób chcących poprawić 
swoją kondycję, wzmocnić całe ciało 
i spalić nadmiar tkanki tłuszczowej.

Jak wygląda 
trening?
To proste:

 y 16 maszyn do ćwiczeń siłowych oraz 
treningu cardio ustawionych jest 
w okręgu;

 y po usłyszeniu charakterystycznego 
gongu dołączasz i zaczynasz ćwi-
czyć na jednej z maszyn w dowol-
nym miejscu okręgu;

 y jedno ćwiczenie to 45 sekund – czas 
jest odliczany automatycznie;

 y za każdym razem gdy usłyszysz 
dźwięk, zmieniasz maszynę w kie-
runku odwrotnym do ruchu wskazó-
wek zegara;

 y powtarzasz wszystkie ćwiczenia 
w okręgu tylko dwa razy;

W ten sposób mijają 24 minuty i trening 
całego ciała jest już skończony – szybko, 
skutecznie i bez czekania na zwolnienie 
maszyn jak na tradycyjnej siłowni.

Pierwsze gratis i karty
Co ważne, pierwszy, próbny trening 
jest bezpłatny. A ponieważ zawsze jest 
przeprowadzany pod okiem doświad-
czonego trenera, należy wcześniej za-
pisać się na wybrany termin. Co wię-
cej? W LOOP Fitness można również 
skorzystać nie tylko karty Multisport, 
ale też Fit Profit oraz OK System, co 
czyni klub otwartym i przyjaznym dla 
wszystkich.

Anna Paśnik

24 
minuty dla
ciebie

LOOP Fitness to miejsce dla osób, które chcą utrzymać formę, ale nie mają czasu na długie, 
skomplikowane treningi, a także cenią sobie przytulne wnętrza i przyjazną atmosferę – to 
wszystko w duchu skandynawskiej filozofii hygge.

m
ateriał prom

ocyjny
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Każdego dnia wsiadając do sa-
mochodu czy autobusu włą-
czamy się w dramatyczny wy-
ścig po awans, uznanie, lep-
szą pracę, wyższą pensję. Nie 
mamy czasu na odpoczynek, 
a jeśli już uda nam się go wy-
gospodarować, to koniecznie 
musi być opatrzony przymiot-
nikiem „aktywny”. Bezproduk-
tywne leżenie na kanapie to 
dzisiaj wielka ujma i wstyd dla 
„człowieka sukcesu”. Przecież 
im więcej pracujesz i im więcej 
robisz, tym wyżej w hierarchii 
się plasujesz.

Tymczasem gdzieś za ro-
giem ktoś „bezproduktyw-
nie leżący na kanapie” właś-
nie wpada na przełomowy, ge-
nialny pomysł na biznes. Gdzie 
indziej kolejny „leń” właśnie pa-
tentuje swój wynalazek, obok 
jakiś „próżniak” właśnie po-
zwala swojemu mózgowi od-
począć i dzięki temu uwalania 
tkwiącą w nim kreatywną siłę.

Szansa na odkrycie
Nuda jest super, naprawdę. 
Wystarczy dać sobie szansę 
na zanudzenie, by na powrót 
uświadomić sobie jak wiele 
ważnych, ciekawych myśli 
umyka nam w codziennej po-
goni za „sukcesem”. Doskonały 
wpływ nudy na ludzką egzy-
stencję zauważył już żyjący 
na przełomie XIX i XX wieku 
hiszpański filozof i pisarz, Mi-
guel de Unamuno. Nuda jego 
zdaniem jest tym czynnikiem, 
który wyczula nas niejako na 
drgania świata, otwiera oczy 
na to, czego w zabieganiu nie 
jesteśmy w stanie dostrzec. 
Nuda daje nam też szansę na 
odkrycie miłości, przyjaźni, 
uniesień. 

Idąc tym tropem można 
zauważyć, że nuda staje się 
punktem wyjścia dla wszyst-
kiego, co w życiu wartościowe, 
ciekawe, rozwijające. Gdyby 
nie ona nie powstałaby więk-
szość epokowych dzieł, wyna-
lazków, odkryć. To nuda każe 
nam sięgać po literaturę, pró-
bować tego, co nowe, uczyć 
się, rozwijać. W ciągłym pę-
dzie nie mamy czasu ani siły na 
rozglądanie się. A to ono jest 
szansą na wszystko, co nowe.

Oczy szerzej otwarte

Nudząc się, patrzymy na świat 
inaczej, oczami szerzej otwar-
tymi, z bardziej wyczulonymi 
zmysłami. To co dotąd mijali-
śmy bez zastanowienia, staje 
się ciekawym zjawiskiem. Za-
czynamy interesować się świa-
tem i dostrzegać jego niuanse, 
dziwactwa, rządzące nim 
prawa. W ten sposób uczymy 
się nie tylko świata, ale także 
samych siebie.

Punkt zwrotny
Dopiero w uspokojeniu 
i w przerwie między kolejnymi 
„osiągnięciami”, możemy sku-
pić się na tym, kim jesteśmy. 
Bo, jak głosi znane powiedze-
nie, „praca nad sobą to jedyna 
pewna robota w życiu”. I to na 
tej pracy, na początek, powin-
niśmy się skupić. A punktem 
wyjścia dla niej jest właśnie 
to swoiste, mgliste znudzenie 
światem. W momencie, w któ-
rym zaczynamy mieć dość po-
goni za tym, czego oczekuje 
od nas społeczeństwo, w mo-
mencie, w którym odkładamy 
na bok codzienne zajęcia i w 
momencie, w którym pozwa-
lamy sobie na nudę – wtedy 
rodzą się najciekawsze myśli 
i spostrzeżenia. To ta chwila 

może stanowić punkt zwrotny 
w naszym życiu.

Głębsze poznanie siebie
Dając sobie szansę na nudę, 
dajemy sobie szansę na głęb-
sze, pełniejsze poznanie sa-
mych siebie. Dlaczego jeste-
śmy znudzeni? Co by nas roz-
bawiło? Czego – tak naprawdę 
– potrzebujemy? Odpowiedzi 
na te pytania stanowią konsty-
tucję naszego człowieczeń-
stwa. A nie dając sobie szansy 
na nudę, nie dajemy jej sobie 
nawet na dojście choćby jedy-
nie do  wątpliwości. A to właś-
nie wątpliwość rodzi odpowie-
dzi, nie pogoń za pieniędzmi 
czy awansem. 

Prawdziwy rozwój
Tam, gdzie nie ma nudy, nie 
ma więc szans na refleksje. 
Na motywujące, angażujące, 
głębsze myśli i spostrzeżenia. 
Nie dając sobie szans na znu-
żenie światem, nie dajemy so-
bie też szansy na odpoczynek. 
Naszemu mózgowi nie dajemy 
wytchnienia od codziennych, 
angażujących problemów. 
Zmęczony mózg, tak jak zmę-
czone ciało, nie ma siły na nic – 
a na pewno nie na twórcze my-
ślenie i rozwój.

A przecież wszyscy prag-
niemy się rozwijać – naprawdę, 
nie pozornie, nie na modłę fał-
szywych coachów i pseudo-
-zbawców. Chcemy rozwijać 
się jako ludzie – świadomie, 
rozsądnie, zgodnie z własnymi 
potrzebami i namiętnościami. 
I, wbrew znanemu powie-
dzeniu, także inteligentni lu-
dzie się nudzą. Ale to oni nudę 
wykorzystują w sposób kre-
atywny. Nudzić się z samym 
sobą to już rozrywka – dać po-
rwać się myślom, dać ponieść 
się do innych wymiarów. Tam, 
gdzie nic nas nie ogranicza.

Nuda to stan immanentnie 
ludzki. Żadne zwierzęta nie 
mogą sobie na nią pozwolić. 
Korzystajmy więc z tego przy-
wileju. Bo, jak powiedział Goe-
the, „Gdyby wszystkie małpy 
potrafiły się nudzić, zostałyby 
ludźmi”.

Katarzyna Sudoł

NUDA
to twoja szansa
Nuda może przynieść nam wiele pożytku. Kontrowersyjne stwierdzenie? Chyba tak. Szcze-
gólnie w czasach, w których naszą wartość ocenia się przez pryzmat pracy, którą wykonu-
jemy, zajęć, w które jesteśmy zaangażowani, aktywności, które uprawiamy. Dzisiaj mieć 
wolny czas oznacza być „przegrywem”, kimś, komu w życiu się nie udało. Czy na pewno?
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Sprawdź, 
czy nie ścierasz 
zębów... nocą

Coraz częściej, nawet wśród 20 
proc. społeczeństwa, występuje 
problem bruksizmu, czyli zgrzy-
tania zębami. A to wszystko dzieje 
się nocą – z reguły w wyniku 
stresu czy przemęczenia. Wiele 
osób odreagowuje to... zgrzyta-
jąc zębami i zaciskając je nieświa-
domie. To powoduje ścieranie po-
wierzchni kontaktujących się zę-
bów, a z czasem doprowadza na-
wet do pękania szkliwa.

Objawy często można utoż-
samiać ze zmęczeniem lub 
chwilowym gorszym samopo-
czuciem. Są to np. uporczywe 
napięciowe bóle głowy i ga-
łek ocznych (przypominające 
ataki migreny), problemy z żu-
ciem, bóle stawów skroniowo-
-żuchwowych, karku, pleców, 
barków, szczęki czy nawet 
problemy podczas spożywa-
nia posiłków. W dodatku nocne 
zgrzytanie zębami nie pozwala 
nam odpowiednio wypocząć 
podczas snu.

Tymczasem rozwiązanie 
tego problemu jest bardzo pro-
ste – zazwyczaj stosuje się szynę 
specjalnie przygotowaną przez 
protetyka, a czasem dodatkowo 
rekomendowana jest współ-
praca z fizjoterapeutą (rozluź-
niające masaże) lub logopedą.

Migreny, szumy 
w uszach – przyczyn 
szukaj u dentysty

– Jeśli w porę nie zatrzymamy 
ścierania zębów, możemy do-
prowadzić do obniżenia zwar-
cia. To sytuacja, w której zmienia 
się struktura żuchwy, następuje 
ucisk na ważne nerwy i naczy-
nia. Skutkuje to migrenami, bó-
lami głowy a nawet występowa-
niem szumów w uszach. Co naj-
częściej robią pacjenci w takiej 
sytuacji? Idą do neurologa lub 
laryngologa. A tak naprawdę 
szumy w uszach to często prob-
lem stomatologiczny – komen-
tuje lekarz stomatolog Anna 
Gietka z Medicover Stomatolo-
gia Wołoska.

Wada postawy 
= wada zgryzu?

Ciekawostką jest, że jeśli mamy 
wadę postawy to zazwyczaj 
też mamy... wadę zgryzu. Jak to 
możliwe?

– Mechanizm jest dość pro-
sty – tłumaczy Anna Gietka. 
– Nasz organizm dąży do syme-
trii, więc na podstawie mechani-
zmów kompensacyjnych nasze 
ciało wyrównując linie symetrii, 
może dążyć do zmiany położe-
nia przestrzennego żuchwy. Jest 
to więc kolejny dowód na to, że 
prawidłowe ustawienie naszego 

zgryzu to nie tylko kwestia este-
tyki, ale także zdrowia.

Wybielająca pasta 
może zaszkodzić

Uśmiech to nasza wizytówka, 
dlatego dążenie do zdrowych, 
białych zębów to coś zupełnie 
naturalnego. Jednak z braku 
czasu sięgamy zazwyczaj po 
najprostsze rozwiązanie – pasty 
wybielające, jednocześnie nie 
mając pojęcia, że pozytywnego 
efektu raczej nie zobaczymy, 
a możemy nawet pogorszyć sy-
tuację. Dlaczego?

– Tak naprawdę zwykła wy-
bielająca pasta do zębów ku-
piona w sklepie może nam po-
ważnie zaszkodzić. Zdarza się, 
że zęby pacjenta są nadwrażliwe 
i nie powinien on takich past 
stosować lub powinien ich uży-
wać tylko dwa razy w tygodniu, 
a nie codziennie. Często, para-
doksalnie – o czym pacjenci nie 
wiedzą – zdarza się, że po pół 
roku stosowania takiej pasty, 
nasze zęby będą ciemniejsze niż 
w momencie wyjściowym – wy-
jaśnia Anna Gietka.

Pamiętajmy, że najkorzyst-
niejszą metodą wybielania zę-
bów jest oczywiście zabieg wy-
konany przez doświadczonego 
stomatologa. Taki profesjonalny 
zabieg powinna poprzedzać 
konsultacja u dentysty, który 

sprawdzi stan naszych zębów 
i w razie potrzeby wyleczy je, 
gdyż do wybielania kwalifikują 
się tylko zdrowe.

Zatem przy najbliższej okazji 
warto umówić się na wizytę do 
specjalisty i na wczesnym etapie 
wychwycić wszelkie problemy 
z uzębieniem. Przegląd stoma-
tologiczny zajmuje tylko chwilę, 
tak samo jak umówienie się na 
wizytę – do Medicover Stomato-
logia można zapisać się z dnia na 
dzień i nie trzeba posiadać abo-
namentu.

ekspert Anna Gietka

Karta na siłownię i pakiet 
opieki medycznej to dużo. 
Czy można zaproponować 
coś więcej? Niekoniecznie 
coś, co można kupić, ale ra-
czej – co będzie dawało za-
trudnionemu realną ko-
rzyść? Takie pytania zadają 
sobie w obecnych czasach 
liderzy oraz pracownicy 
działów HR. Jedną z odpo-
wiedzi może być udziele-
nie wsparcia pracownikom 
praktykującym drobne 
ćwiczenia... w biurze.

Jeśli chcesz zadbać o siebie, to 
aktywny tryb życia, regularne 
wizyty na siłowni oraz week-
endowy jogging są dosko-
nałą podstawą. Niestety, praca 
przez osiem godzin dziennie 
w pozycji siedzącej przed kom-
puterem odbija się negatywnie 

zarówno na twojej kondycji fi-
zycznej, jak i psychicznej. Sta-
tystki są przerażające: ilość wi-
zyt w placówkach medycznych 
dobitnie pokazuje, że bezruch 
wyjątkowo szkodliwy. Tymcza-
sem siedzisz nie tylko w pracy 
przy biurku. Siedzisz, jadąc au-
tem, siedzisz też spożywając 

posiłki, a nawet jadąc rowerem. 
A potem? Siedzisz w domu 
przed telewizorem, na fotelu 
z telefonem, w knajpie ze zna-
jomymi, itd.

Niestety, to właśnie ciągła 
pozycja siedząca jest zabój-
stwem dla twojego organizmu 
oraz zmorą lekarzy i rehabili-

tantów. Co możesz zrobić? Mo-
żesz nauczyć się w jaki sposób 
dbać o swoje zdrowie w miej-
scu pracy, aby przestać odczu-
wać ból pleców, karku, nad-
garstka czy głowy. Jeśli pora-
dzisz sobie z tym samodzielnie, 
pozbędziesz się problemu po-
przez profilaktykę, a nie uciąż-
liwą rehabilitację i środki prze-
ciwbólowe.

A co twój pracodawca może 
w tej sytuacji zrobić dla ciebie?

Kaizen w Mordorze
Dobre nawyki budowane ja-
pońską metodą kaizen, czyli 
tzw. małych kroków, mają 
szansę stać się podstawą trwa-
łych zmian. Przyzwyczajamy 
się do tych „drobiazgów”, nie są 
kosztowne ani czasochłonne 
ponieważ są drobne, ale za to 
codzienne. Dlatego też po-
winniśmy wprowadzić w ży-

cie kilka zdrowych nawyków, 
które pomogą zapobiegać kło-
potom zdrowotnym wynikają-
cym z trybu pracy. Co ma jed-
nak do tego pracodawca i jak 
może wesprzeć w tym swo-
ich pracowników? Otóż może 
stworzyć w firmie takie wa-
runki i kulturę pracy, które 
będą sprzyjały dbaniu o sie-
bie, robieniu krótkich przerw 
na zmianę pozycji albo wyko-
nanie kilku ćwiczeń.

Jest kilka sposobów na to, 
by zadbać o siebie i swoje ciało 
nawet w środku dnia i w środku 
Mordoru. Idealny byłby masaż. 
Kto z nas nie marzyłby o gabi-
necie masażu w swoim biurze? 
Można by też skorzystać z salki 
do jogi na godzinną praktykę 
przed lunchem... Stop! Bądźmy 
realistami! Co tak naprawdę 
możesz zrobić w biurze? Mo-
żesz nauczyć się kilku prostych 
ćwiczeń, do których wykorzy-
stasz to, co masz w zasięgu ręki, 
czyli biurko, krzesło, ewentual-
nie kawałek wolnej przestrzeni.

Pracodawca może cię wes-
przeć również poprzez zapew-
nienie warunków sprzyjają-
cych zachowaniu jak najbar-
dziej naturalnej postawy ciała 
podczas pracy. Mogą być to 
dobrej jakości krzesła lub fotele 
biurowe albo piłki do siedze-
nia, które stają się coraz popu-

larniejsze, ponieważ są ergo-
nomiczne, wygodne i pozwa-
lają utrzymać odpowiednią 
pozycję, nawet podczas wielo-
godzinnego siedzenia. Piłka za-
miast krzesła (albo dodatkowo) 
pozwala również na wykona-
nie w ciągu dnia dodatkowych 
ćwiczeń, wzmacniających oraz 
rozciągających.

Zmiany wprowadź już dziś
Codzienne, regularne wykony-
wanie prostych ćwiczeń może 
pomóc zregenerować nasze 
ciało nawet bez wychodzenia 
z biura, a nieraz również bez 
przerywania codziennych obo-
wiązków. Idealne są ćwiczenia 
pilates, które pomagają ukoić 
ból oraz rozciągnąć i wzmocnić 
ciało. Oczywiście, że w pracy 
nie masz czasu na to, by wy-
rwać się do klubu fitness, ale 
możesz zaadaptować poszcze-
gólne drobne ćwiczenia do wa-
runków biurowych.

Pracodawca nie kupi zdro-
wia sobie ani swoi pracowni-
kom, ale może zainwestować 
w odpowiednie wyposażenie 
oraz sprzyjać kulturze pracy, 
w której jest miejsce na co-
dzienne zadbanie o własne do-
bre samopoczucie.

Magdalena Kempkiewicz

www.kikam.pl

Co jeszCze
pracodawca może zrobić

DLA TWoJeGo ZDROWIA?

Kilka faktów, 
którymi 
zaskoczy cię 
stomatolog

Kawa w biegu, śniadanie na 
stojąco, czasu na sen zazwy-
czaj za mało. W ciągu dnia 
spotkania, praca w ogniu 
krótkich terminów i dużo stresu. 
Tak często wygląda codzien-
ność pracowników korpora-
cji. Nie zawsze mamy chwilę, 
by spokojnie zjeść lunch, więc 
gdzie w tym wszystkim znaleźć 
czas na zadbanie o zdro-
wie… swoich zębów? Stoma-
tolog to specjalista, który 
z jamy ustnej może wyczytać 
bardzo wiele i przy tym za-
skoczyć cię faktami, o których 
zapewne nie miałeś pojęcia. 
Przekonaj się sam!

wybielanie

– 20%
tylko 

w Medicover 
Stomatologia

ul. Wołoska 22a
wybielanie lampą Beyond

oferta ważna do 31.12.2019 r.

na hasło
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Po czym poznać prawdziwego 
inżyniera? Inżynier z krwi i kości 
zanim przystąpi do pracy, prze-
myśli cały proces, rozrysuje pro-
jekt i poszczególne etapy reali-
zacji. A potem, w trakcie wyko-

nywania pracy, będzie spraw-
dzał czy wszystko jest zgodne 
z projektem. Tak właśnie jest te-
raz u nas w domu.

Jasiek odkrył w sobie żyłkę 
do tworzenia przeróżnych rze-
czy. A zaczęło się od buteleczki 
po wodzie. Wpadł na pomysł, 
że przerobi ją na bidon. W za-
sadzie to na menażkę, taką jak 
mają żołnierze. I jak na prawdzi-
wego inżyniera przystało, roz-
począł od wykonania szkicu pro-
jektu. Ale nie był to byle jaki bo-
homaz, tylko prawdziwy projekt. 
Na kartce znalazł się przekrój od-
rysowanej 1:1 butelki z miejscami 
do nacięć zaznaczonymi równie 
profesjonalną, przerywaną linią. 

A obok niewielkie krzyżyki wska-
zujące na miejsca, które zostaną 
zalepione taśmą klejącą. 

Kolejnym etapem było przy-
stąpienie do rozpisanych w pro-
jekcie prac.

I w tym przypadku Jasiek 
również zachował się  
jak rasowy inżynier.  
Czyli znalazł sobie człowieka  
od fizycznej roboty,  
a siebie mianował PM-em, 
kierownikiem projektu  
czy innym „supervisorem”.

Nazewnictwo odgrywa w tym 
przypadku rolę drugorzędną. 
Ważniejsze było to, że wiedział 
kto wydaje, a kto wykonuje po-
lecenia. Rola pracownika przy-
padła oczywiście mnie. Wia-
domo, trzeba znać swoje miej-
sce. Od „kierownika” słyszałem 
tylko krótkie, acz precyzyjne 
polecenia: – Tu natnij, po tej linii. 
Tylko równo; lub: – Tylko delikat-
nie, żebyś nie uszkodził butelki, 
bo drugiej nie mamy.

A całemu procesowi przyglą-
dał się dumny jak paw dziadek, 
który fuchę inżyniera ma od po-
nad trzydziestu lat.

Następnie przyszła kolej na 
oklejanie całości taśmą budow-
laną, żeby woda nie przeciekała. 
Na tym etapie w prace zaanga-
żował się dziadek, który zaczął 
robić za mentora młodego inży-
niera. W efekcie powstała taka 
sama butelka tylko mniejsza 
o jedną trzecią. Czyli najpięk-
niejszy bidon na świecie. Duma 
rozpiera mnie do dzisiaj.

Potem poszło już z górki. Ja-
siek stworzył własną papie-
rową konsolę „cymbergaj”, grę 
planszową, boisko do piłki noż-
nej dla watahy miniaturowych 
superbohaterów spod znaku 
Marvela oraz przeróżne plakaty, 
narzędzia, mikrofony, a nawet 
scenę dla pacynek. Wszystko 
sam, według własnych pro-
jektów. A ja to obserwowałem 
i z każdym cięciem nożyczek lub 
pociągnięciem mazaka, byłem 
(i jestem) coraz bardziej dumny 
z mojego synka.

Najważniejsze w tym wszyst-
kim są jednak dla mnie rysunki. 
Jasiek jest teraz w takiej fazie 
tworzenia, że potrafi wyproduko-
wać nawet kilkanaście rysunków 
dziennie. Są one już wszędzie, 
w salonie, kuchni i łazience. A naj-
lepsze w tym wszystkim jest to, że 
od kilku tygodni najlepszą formą 
spędzania czasu jest wspólne ry-
sowanie. Siadamy razem przy 
stole i wspólnie rysujemy to co 
nam wpadnie do głowy, a po-
tem opowiadamy sobie co każdy 
z nas narysował. Niestety, nasze 
prace są tak abstrakcyjne, że na 
pierwszy rzut oka i bez podpo-
wiedzi „artysty”, trudno zgad-
nąć, co przedstawia rysunek. Ni-
gdy nie myślałem, a może już po 
prostu zapomniałem, że rysowa-
nie może sprawiać tak dużo ra-
dości. A może też – po prostu – 
nie ważne, co robisz, tylko z kim, 
prawda? I tak nam właśnie mijają 
ciemne jesienne popołudnia. Jak 
mawiał klasyk: byle do wiosny.

Piotr Krupa

Prawdopodobnie każdy rodzic 
ma jakiś plan na rozwój swojego 
dziecka. Z założenia chcemy, 
aby nasze dzieci były lepszymi 
wersjami nas samych. Chociaż 
czasami się do tego nie przyzna-
jemy, tak właśnie jest – po pro-
stu chcemy, aby nasze dzieci 
miały lepsze życie. I zazwyczaj 
punktem wyjścia jest nasze 
własne: utracone szanse, nie-
koniecznie dobre wybory, itp. 
Ja mam podobnie. Otóż moja 
córka ma m.in.:

 y znać języki i jeździć na wymia-
ny uczniowskie i studenckie, 
żeby stała się osobą otwartą 
na wszelkie kultury i narodo-
wości;

 y podchodzić do życia nauko-
wo – czyli poddawać testom 
wszelkie tezy, idee i twierdze-
nia, które się pojawią w jej ży-
ciu. Nie powinna wierzyć ni-
komu i niczemu na słowo, 
powinna zaś polegać na włas-
nym rozumie. Obowiązkowo 
zadawać pytania!

 y kierować się bliskimi mi war-
tościami: otwartością na ludzi, 
empatią i troską o środowisko.

Jak na razie to właśnie troska 
o środowisko najczęściej tra-
fia we mnie bolesnym rykosze-
tem. Dla przykładu tylko kilka 
sytuacji, jakie nam się w związku 
z tym przytrafiły:

1. Młoda ma około 2,5 roku, 
jesteśmy nad morzem i jest tak, 
jak to na morzem. Młodzi lu-
dzie bez dzieci jeżdżą w innych 
celach niż rodziny (sama pa-
miętam jeszcze te czasy). Więc 
my spacerujemy sobie wśród 

drzew ubrane – jak to bywa la-
tem nad polskim morzem – 
w kurtki i grube spodnie. Nagle 
młoda się zatrzymuje – Tiu tiu, 
mama! Tiu tiu! Myślę, że pew-
nie jakiegoś ślimaka zobaczyła, 
ale nie – w krzakach leżą trzy pu-
ste butelki po piwie. Rozglądam 
się, ale w okolicy nie widać żad-
nego kosza. Więc co miałam zro-
bić? Jak dziecku się pokazuje, 
że trzeba sprzątać, to trzeba. 
Więc wzięłam je i tak poszłyśmy: 
mama z córką trzymająca w jed-
nej dłoni rączkę dziecka, a w 
drugiej trzy butelki po piwie...

2. Spacer do szkoły. Sytua-
cja podobna to tej wyżej, tyle że 
szłam z opakowaniami po pu-
stych ciastkach i chipsach. Lep-
sze jednak to, niż jakbym miała 
przyprowadzić dziecko o ósmej 
rano do szkoły z trzema butel-
kami po piwie.

3. Mąż pracuje przy kompu-
terze – młoda chce wyjść z nim 
na spacer. On mruczy coś pod 
nosem, że ma dużo pracy. A na 
to dziecko – Tata, a czy ty wiesz, 
że komputer zużywa prąd i nisz-
czy środowisko i umierają zwie-
rzęta?

4. Warsztaty chemiczne pod-
czas tegorocznego „Festiwalu 
nauki”. Pani prowadząca zajęcia 
powiedziała, że brokat jest bar-
dzo niebezpieczny ponieważ 
trafia do wody i jest tak mały, 
że oczyszczalnie ścieków nie są 
w stanie go wychwycić, tak więc 
podróżuje dalej do rzeki, mo-
rza, oceanu. Brokat jest znajdo-
wany nawet na lodowcach. Na 
to moje dziecko: – MAMA! Mu-

simy pani w szkole szybko po-
wiedzieć jak niebezpieczny jest 
brokat! Nie możemy go używać! 
I na drugi dzień faktycznie po-
szła i powiedziała pani, że bro-
katu nie powinno się stosować...

Tak więc uważajcie rodzice 
jakie postawy swoich 
pociech kreujecie, 
 bo potem może się okazać, 
że ktoś na was doniesie  
do opieki społecznej 
 – gdy zostaniecie zauważeni 
jak o 8 rano spacerujecie 
z dzieckiem do szkoły 
trzymając w ręku butelki  
po jakimś alkoholu.
Ja ostatnio postanowiłam, że 
będę na spacery z młodą za-
bierać rękawiczki i woreczki na 
śmieci. Zawsze to jakieś rozwią-
zanie...

Dorota #MamaPolki

KORPOMAMA

Ostrożnie z ekoprzykładem!
KORPOTATA

Mamy w domu inżyniera
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REKLAMA

Fundacja Sukcesu Pisanego 
Szminką po raz kolejny po-
szukuje i nagradza wyjąt-
kowe przedsiębiorczynie 
i przedsiębiorców – kobiety, 
które nie boją się realizo-
wać odważnych bizneso-
wych, społecznych i kul-
turalnych projektów oraz 
mężczyzn, którzy wspierają 
kobiety w swoich środowi-
skach pracy i realizują poli-
tykę różnorodności.

Na kandydatów i kandydatki 
czeka w tym roku 10 statue-
tek. W dotychczasowej histo-
rii konkursu udało się nagłoś-
nić sukcesy kobiet, które działa-
jąc w różnych regionach Polski 
zbudowały ogólnopolskie i mię-
dzynarodowe marki. Dla wielu 
z nich start w nim był szansą na 
rozwinięcie swoich firm i wejście 
na nowe rynki. 11. edycja otwiera 

przed uczestniczkami nie tylko 
ciekawe możliwości rozwoju, 
ale daje im także szansę na po-
zyskanie nowych inwestorów 
i biznesowych partnerów.

Pokazuje różnorodność

– Zeszłoroczna, jubileuszowa 
edycja okazała się wielkim suk-
cesem. Odnotowaliśmy ponad 
584 nominacje, z czego aż 33 
w kategoriach zamkniętych i 551 
w kategoriach otwartych. No-
minacje to zgłoszenia dokony-
wane przez osoby trzecie, które 
doceniają czyjeś osiągnięcia bi-
znesowe i uważają, że ta osoba 
zasługuje na nagrodę. A my? 
Chcemy po prostu pokazać róż-
norodność projektów tworzo-
nych przez kobiety, ich zasięg 
i osiągnięcia – mówi Olga Kozie-
rowska, prezeska Fundacji Suk-
cesu Pisanego Szminką i twór-
czyni konkursu.

Zmienia rzeczywistość

– Takie inicjatywy jak konkurs 
Bizneswoman Roku, w który za-
angażowaliśmy się jako partner 
strategiczny już po raz czwarty, 
są niezwykle istotne, bo poma-
gają zmieniać rzeczywistość 
oraz wspierać rozwój kobiet na 
wielu płaszczyznach. Chcemy je 
inspirować i zachęcać do tego, 
by podejmowały odważne de-
cyzje i osiągały sukcesy. W Ma-
stercard od lat kierujemy się za-
sadą, że wszyscy powinni mieć 
równy dostęp do możliwości 
rozwoju. Różnorodność jest ele-
mentem naszej strategii już od 
ponad dekady i w pełni wyko-
rzystujemy potencjał, jaki z niej 
płynie. Współpraca w środo-
wisku o równych szansach dla 
wszystkich ma wpływ również 
na poziom innowacyjności, 
a także wyniki finansowe firmy – 
twierdzi Bartosz Ciołkowski, dy-

rektor generalny polskiego od-
działu Mastercard.

Każda kolejna edycja konkursu 
Sukces Pisany Szminką Biznes-
woman Roku udowadnia, że 
polski rynek bardzo potrzebuje 
takich inicjatyw. Nie tylko po 
to, by nagradzać osoby, które 
mogą już pochwalić się sukce-
sami, także lecz również wspie-
rać te, które mają pomysły i ini-
cjatywy, ale ich działania blokują 
wewnętrzne obawy związane 
z negatywnymi przekonaniami, 
że sobie nie poradzą czy nie da-
dzą rady utrzymać się na rynku 
przy tak dużej konkurencji.

Wpływa na świadomosć

– Bizneswoman Roku to na-
prawdę duża sprawa, bo na 
przestrzeni ostatniej dekady 
wyłoniono już ponad setkę 
zwyciężczyń. Konkurs realnie 

wpływa na świadomość spo-
łeczną i pokazuje kobietom, jak 
szerokie mają przed sobą per-
spektywy działania oraz że nie 
ma dla nich rzeczy niemożli-
wych. Fakt, że już od kilku lat je-
steśmy partnerem kategorii „Po-
mysł na Start/Biznes lokalny”, 
świadczy o tym, że w Coca-
-Cola przywiązujemy szcze-
gólną wagę do wspierania ko-
biet i motywowania ich do od-
ważnego uwalniania swojego 
potencjału i pomysłów. Kobiety 
są kreatywne oraz przedsiębior-
cze, ale czasem potrzebują za-
chęty, tej drobnej „iskry”, by po-
dzielić się tym ze światem ze-
wnętrznym. Dlatego jesteśmy 
szczególnie dumni, wspiera-
jąc kategorię, która pomaga ko-
bietom zakładać własne firmy 
– podsumowuje Anna Sola-
rek, dyrektor komunikacji i kon-
taktów zewnętrznych w Coca-
-Cola Poland Services, partnera 

wspierającego konkurs Biznes-
woman Roku.

Zgłoś się lub nominuj!

Kandydatki mogą zgłaszać się 
samodzielnie lub mogą zostać 
nominowane przez osoby trze-
cie, które już zauważyły ich suk-
cesy i chciałyby, żeby teraz do-
cenili je inni. Zgłoszeń oraz 
nominacji można dokonać po-
przez formularz on-line na stro-
nie https://bizneswomanroku.pl  
do końca listopada 2019 r.

Partnerzy konkursu: Master-
card, Coca-Cola, Microsoft, BNP 
Paribas, IGT Poland, DPD Polska, 
Deloitte, emba@UW, Vital Voi-
ces, Fundacja Przedsiębiorczo-
ści Kobiet, Shell, Google Cloud, 
Dziewczyny Na Politechniki. Pa-
tronat Honorowy: Prezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy.

Redakcja „Głosu Mordoru”

KTO ZOSTANIE

BIZNESWOMAN ROKU 2019
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GOING. POLECA KULTURALNIE

Festiwal Filmów Rosyjskich 
Sputnik, 21 listopada – 
1 grudnia, kina: Luna, 
Elektronik i Iluzjon

Zbliża się trzynaste warszaw-
skie spotkanie z rosyjskim ki-
nem! Festiwal zawdzięczający 
nazwę pierwszemu sztucznemu 
satelicie Ziemi zadomowił się 
u nas na dobre i w tym roku za-
istnieje w trzech stołecznych ki-
nach. W programie m.in. retro-
spektywa Pawła Łungina, pro-
gram dokumentalny czy przelot 
przez najlepsze pozycje prezen-
towane w trakcie poprzednich 
edycji.

The National, 
poniedziałek 25 listopada, 
Torwar [Łazienkowska 6a]

Indie band went big – Matt 
Berninger i reszta The Natio-
nal są wśród najważniejszych 

beneficjentów złotej ery gi-
tarowego grania ubiegłej de-
kady. Trudno uwierzyć, że od 
premiery takich klasyków jak 
Boxer czy Alligator minęło już 
przeszło 10 lat, ale hej! – teraz 
na świeczniku jest najnowszy 
„I Am Easy to Find”. To właś-
nie ten materiał zdominuje 
warszawski koncert, ale je-
śli chcecie usłyszeć „Mistaken 
for Strangers” czy „Bloodbuzz 
Ohio”, to też nie powinniście 
wyjść rozczarowani.

Żabson & Ziomale, 
czwartek 28 listopada, 
Progresja [Fort Wola 22]

Misja Internaziomal została 
rozpoczęta już chwilę temu, 
ale jej kulminacyjny moment 
jeszcze przed nami. Wielkie 
spotkanie gorących rapowych 
nazwisk w Progresji skiero-
wane jest raczej do fanów tra-

powego newschoolu, więc je-
śli reagujecie alergicznie na 
cykające bity – trzymajcie się 
z daleka! Cała reszta powinna 
mieć poważne wyrzuty sumie-
nia, jeśli jeszcze nie ma w gar-
ści biletów.

Skalpel Big Band, 
sobota 30 listopada, 
Palladium [Złota 9]

Marcin Cichy i Igor Pudło przez 
lata zapracowali na miano jed-
nego z najważniejszych pro-
duktów eksportowych polskiej 
elektroniki. Ich wyjątkowa nu-
-jazzowa wizja od lat ma za dom 
brytyjską oficynę Ninja Tune, 
a to ogromne wyróżnienie samo 
w sobie. Na koncercie w Palla-
dium będzie można poznać inną 
twarz materiału z „Transitu” czy 
„Konfusion” – duet nieco się roz-
rośnie i zaprezentuje w formule 
bigbandowej.

Festiwal Radio Azja, 
4-8 grudnia, TR Warszawa 
[Marszałkowska 8] 
i 999 [pl. Dąbrowskiego 8]

Japonia, Nepal, Tajwan i Korea 
Południowa zagoszczą w grud-
niu w Warszawie. Zbliżająca się 
trzecia edycja Festiwalu Radio 
Azja to prawdziwa uczta dla wy-
magających melomanów, któ-
rzy w muzyce szukają tego, co 
nieokreślone i peryferyjne, ale 
też taneczne oraz ogólnoświa-
towe. Od 4 do 8 grudnia czeka 

Dzień Pióra 
Wiecznego 2019

23 listopada, godz. 10, 
Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1

Czwarta Edycja Dnia Pióra Wieczne-go, czyli największe święto piór wiecznych, papieru, atramentu, stalówek, ołówków i wszyst-
kiego co analogowe!

Planszówki 
na PGE 

Narodowym – 2019

30 listopada, godz. 10, 

Stadion Narodowy

Kolejna edycja Planszówek to – 

jak obiecują organizatorzy – 

jeszcze więcej gier, jeszcze 

więcej atrakcji i jeszcze 

więcej zabawy! Wystawa Dobry 
Wzór 2019

Do 1 grudnia, Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego, 

Świętojerska 5/7 
Zobaczycie najlepszy design w domu, biurze, sferze publicznej, grafice użytkowej, usługach, 

nowych materiałach i no-
wych technologiach.

Darmowy 
listopad 

w rezydencjach 
królewskich 2019

Do końca listopada

Bezpłatne zwiedzanie obiek-

tów w Łazienkach Królew-

skch, Zamku Królewskie-
go i Pałacu w Wila-

nowie!

WARSZAWA ZA FREE

Szczegóły oraz więcej wydarzeń 
znajdziesz na waw4free.pl

Za darmo 
w WarszaWie!

nas wyjątkowe muzyczne tsu-
nami prosto z egzotycznych za-
kątków Krainy Kwitnącej Wiśni 
i nie tylko.

Tęskno, 
środa 11 grudnia, 
Studio Koncertowe 
im. W. Lutosławskiego 
[Kaczmarskiego 59]

Już nie duet, a projekt solowy, 
ale wciąż podobnie wzrusza-
jący i magnetyczny. Hania 
Rani ruszyła w swoją stronę, 

więc Tęskno to teraz wyłącz-
nie Joanna Longić i jej marzy-
cielski pop, bazujący głównie 
na klasycznym instrumenta-
rium, nie stroniącym jednak 
od elektronicznych wtrąceń. 
Jakość stoi za tym wszystkim 
niepodważalna, o czym niech 
świadczy fakt zainteresowa-
nia prestiżowej wytwórni PIAS 
Recordings.

Tęskno

Pokaz 
filmu 

„Żelazny most”26 listopada, godz. 19, FINA, Wałbrzyska 3/5W cyklu „Nowe polskie kino” po-kaz trzymającego w napięciu debiutu Moniki Jordan--Młodzianowskiej oraz spotkanie z reży-
serką.




