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Ash nazg Wrocław agh Warszawa durb ishi Mordor, czyli…

Mordor Wrocławski wita się z Mordorem Warszawskim
Drodzy Czytelnicy, oddajemy z pewną nieśmia-
łością w Wasze korporacyjne dłonie pierwszy 
numer „Głosu Mordoru” – Wrocław. To pierwsze 
poza Warszawą wydanie miesięcznika dla ludzi 
„korpo”. Chcemy, by wrocławski „Głos Mordoru” 
stał się Waszym głosem.

Wrocław i Warszawa to miasta trochę podob-
ne i bardzo różne zarazem. Różne są więc i na-
sze Mordory, i problemy pracujących w nich lu-
dzi. Stawiając na lokalność tematów i autorów 
nie rezygnujemy ze współpracy i wymiany mate-
riałów z warszawskim „Głosem Mordoru”. Założo-
ny i prowadzony przez Sisi Lohman miesięcznik 
stał się na rynku stołecznym prawdziwym przebo-
jem i mocną marką – bezpłatnym pismem, które-
go znakiem rozpoznawczym są wysokiej jakości 
materiały dziennikarskie, przewyższające często 
te, które spotykamy w pismach płatnych i czoło-
wych portalach.

Ambicją wrocławskiego zespołu „Głosu Mordoru” 
jest także pisanie o tym, jak zmienia się i co ofe-
ruje współczesny Wrocław oraz Dolny Śląsk. Ta-
ki przewodnik jest chyba potrzebny dziś każde-
mu – także wrocławianom z urodzenia i wyboru 

(jak niżej podpisani). Miasto i region zmieniają 
się w tempie zdumiewającym.

Złą wiadomość mamy jedynie dla miłośników szu-
fladkowania rzeczywistości: będziemy jedno-
cześnie pismem informacyjnym, biznesowym, life-
stylowym, poradniczym oraz nie stroniącym od 
kultury – także tej ambitnej. Chcemy pokazywać 
ludzkie losy i inspirujące przykłady – zarówno 
tych, którzy rzucili „korpo”, jak i tych, którzy rea-
lizują się z powodzeniem w jego ramach.

Mocno ironiczne słowo „Mordor” nie jest dla nas 
epitetem, lecz wyzwaniem – fenomenem z którego 
opisem będziemy się mierzyć co miesiąc.

Zapytacie: dlaczego Mordor? I skąd znamy tak 
dobrze jego Czarną Mowę? Odpowiedź brzmi: 
trochę z życia, trochę z lektury ponadczasowych 
dzieł sir Tolkiena, trochę z przekory, trochę wresz-
cie… z owoców współczesnej technologii pocho-
dzącej prosto z korpo: gdy wejdziecie na stro-
nę: lingojam.com/BlackSpeechofMordorTransla-
tor przetłumaczycie na Czarną Mowę wszystko 
– z propozycją podwyżki i życzeniami dla szefa 
włącznie.

Przede wszystkim jednak, chcemy poznawać na-
sze Mordory dzięki Wam – czekamy na maile, ko-
mentarze, propozycje, pomysły…

Dariusz Litera, redaktor naczelny 
wrocławskiego wydania „Głosu Mordoru” 
dariusz.litera@glosmordoru.pl

Maciej Wełyczko, zastępca redaktora naczelnego 
wrocławskiego wydania „Głosu Mordoru”: 
maciej.welyczko@glosmordoru.pl

Dariusz Litera

dokończenie na str. 3

JACEK SUTRYK

Żeby Wrocław
był dobrym miejscem do pracy,

musi być dobrym miejscem do życia
O współpracy z przedsiębiorcami, ułatwieniach dla istniejących i nowych projektów oraz o planach rozwoju biznesowych części miasta i je-
go infrastruktury mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Maciej Wełyczko: W mieście 
odnotowujemy dynamiczny 
rozwój Centrów Usług Wspól-
nych oraz firm IT. Jakie cele 
stawia sobie Wrocław, przy-
ciągając nowych inwestorów?
Jacek Sutryk: Jako miasto sta-
wiamy na tworzenie dobrych 
miejsc pracy, czyli takich, któ-
re pozwolą mieszkańcom 
w pełni wykorzystać ich poten-
cjał i umiejętności, a także będą 
atrakcyjne finansowo. W sekto-
rze nowoczesnych usług dla bi-
znesu pracuje u nas blisko 48 ty-
sięcy osób. I – co mnie bardzo 
cieszy – mamy najwyższy w kra-
ju procent zatrudnienia w cen-

trach badawczo-rozwojowych 
niosących największą wartość 
dodaną dla gospodarki. Chcie-
libyśmy ten stan ugruntować 
– przyciąganie nowych inwe-
storów jest istotne, lecz nie bar-
dziej niż współpraca z obecny-
mi. Badania, które przeprowa-
dziliśmy w 2019 roku, wskazują, 
że we wrocławskiej branży IT za-
trudnionych jest około 36 tysięcy 
osób. To w dużej mierze świetni 
i dobrze opłacani specjaliści, a aż 
84 procent firm dalej chce rozbu-
dowywać swoje zespoły, co wią-
że się z ambitnymi planami roz-
wojowymi. Centra usług dla bi-
znesu ściągają do Wrocławia 

coraz bardziej zaawansowane 
procesy, a lokalne przedsiębior-
stwa informatyczne rozwijają 
własne innowacyjne produkty. 
To wszystko daje powody do ra-
dości i optymizmu na przyszłość.

Z kim się ścigamy? Z Warsza-
wą czy może patrzymy gdzieś 
dalej?
Użyję nomenklatury sportowej: 
Wrocław od dawna gra nie tyl-
ko w polskiej ekstraklasie, ale 
też w europejskich pucharach. 
Otóż według ubiegłorocznego 
raportu „CEE 2019 Thriving Me-
tropolitan Cities” znaleźliśmy 
się na trzecim miejscu w ran-

kingu najdynamiczniej rozwi-
jających się miast na naszym 
kontynencie. Dzisiaj konkuru-
jemy o inwestorów ze stolica-
mi krajów całej Europy Środko-
wo-Wschodniej, a także z naj-
bardziej rozwiniętymi miasta-
mi Europy Zachodniej – takimi 
jak Barcelona. I dość często tę ry-
walizację wygrywamy. Było tak 
np. w przypadku centrum szko-
leniowego amerykańskiej fir-
my Infor, która pracuje dla bli-
sko 70 tysięcy klientów – w tym 
dla 19 z 20 największych na świe-
cie koncernów lotniczych. Dzię-
ki powstaniu we Wrocławiu In-
for Academy każdy specjalista 

zatrudniony przez tego giganta 
w Europie przyjedzie na szkole-
nie właśnie do nas. Takich przy-
kładów jest dużo więcej. Prze-
cież Wrocław jest drugim w Pol-
sce, zaraz po Warszawie, hubem 
start-upowym i trzydziestym 
trzecim w Europie, ze wskaźni-
kiem wzrostu wyższym niż osią-
gany przez Monachium i Paryż.

Wrocław to miasto dla miesz-
kańców czy pracowników? 
A może da się to pogodzić? 
I czy „korpo” może być „eko”?
Dla mnie to, bez dyskusji, na-
czynia połączone. Mianowicie, 
żeby Wrocław był dobrym miej-

scem do pracy, musi być do-
brym miejscem do życia. Tego 
absolutnie nie da się rozdzielić. 
Skutecznie przyciągamy talenty 
i doświadczonych specjalistów 
z całego świata – właśnie dlate-
go, że oprócz rozwijających się 
firm mamy dobre szkoły, atrak-
cyjną ofertę kulturalną czy też 
miejsca do rekreacji. Jeśli moim 
priorytetem jest rozwój trans-
portu publicznego, to dlatego, 
że wiem, iż nasi mieszkańcy mu-
szą szybko i wygodnie dojechać 
także do pracy. Jeśli inwestu-
jemy potężne pieniądze w wy-
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mianę pieców, to właśnie dlate-
go, żeby ludzie mogli oddychać 
lepszym powietrzem – i w pracy, 
i w domu. Doceniam też stara-
nia firm w zakresie ochrony śro-
dowiska. Podczas konferencji 
Made in Wrocław 2019 przedsta-
wiciele 3M szczycili się, że dzięki 
różnym usprawnieniom w swo-
ich wrocławskich siedzibach 
udało im się szczędzić 17 milio-
nów KWh energii. I planują ko-
lejne. Wiem również, że wiele 
firm w swoich zakładach elimi-
nuje plastik, co my regularnie 
czynimy podczas imprez orga-
nizowanych przez miasto. Mam 
wrażenie, że co do zasady wszy-
scy zmierzamy w jednym, do-
brym kierunku.

Co Wrocław może zrobić dla 
korporacji i czego oczekuje 
w zamian?
Od biznesu oczekujemy współ-
pracy, bo tylko wówczas możemy 
osiągnąć sukces. Dzięki wielolet-
niej pracy Agencji Rozwoju Aglo-
meracji Wrocławskiej jesteśmy 
w stałym kontakcie z przedsta-
wicielami firm i reagujemy na ich 
potrzeby w zakresie infrastruk-
tury czy też adaptacji we Wrocła-
wiu pracowników z zagranicy. Or-
ganizujemy wspólnie mnóstwo 
przedsięwzięć, z czego najwięk-
sze to targi i konferencja Made 
in Wrocław. W trakcie tego wy-
darzenia pokazujemy mieszkań-
com technologie oraz rozwiąza-
nia tworzone w naszym mieście 
i zachęcamy, by z nich skorzystać. 
W tym roku imprezę odwiedziło 
dziewięć tysięcy osób. Zatem na 
pytanie, co biznes może zrobić 
dla Wrocławia, daję firmom jed-
ną odpowiedź: zadbajcie, proszę, 
o to, by wasi pracownicy rozlicza-
li PIT-y w naszym mieście. Wów-
czas blisko połowa tej kwoty po-
wędruje do budżetu Wrocławia. 
I znajdą się pieniądze na realizację 
inwestycji, o które prosicie.

Gdzie planowane są nowe te-
reny inwestycyjne dla bizne-
su opartego o nowe techno-
logie?
To, że Wrocław jest nastawiony 
na innowacyjność i konkuren-
cyjność, nie podlega dyskusji.

Zatem rozwój ośrodków na-
ukowo-badawczych i akademi-
ckich będzie niezwykle istot-
ny. Mam na myśli koncentrację 
obiektów, laboratoriów i instytu-
tów naukowych. Obecnie istnie-
ją cztery główne lokalizacje ob-
szarów przemysłowych Wrocła-
wia. Południowo-zachodnie 
pasmo aktywności gospodar-
czej to przede wszystkim rejon 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskie-
go. Centralne pasmo koncen-
truje się w rejonie ulic: Fabrycz-
nej, Stargardzkiej, Szczecińskiej, 
Jerzmanowskiej i Żwirowej oraz 
w rejonie ul. Krakowskiej. Pół-

nocne pasmo to głównie ulice 
Kwidzyńska, Kowalska, Mydlana 
i Żmigrodzka, natomiast północ-
no-wschodnie usytuowane jest 
w obszarze ulic Bora-Komorow-
skiego i Bierutowskiej.

Powyższe już funkcjonują, 
natomiast nowe obszary o szcze-
gólnych predyspozycjach do 
tworzenia działalności z zasto-
sowaniem wysokich technologii 
zostały określone w naszej po-
lityce przestrzennej. To Pracze 
Odrzańskie, rejon ul. Mokrono-
skiej, Kowale Przemysłowe i Stra-
chowice. Przy czym należy pod-
kreślić, że taka koncentracja par-
ków technologicznych musi iść 
w parze z całą serią udogodnień. 
Tereny pod taką działalność trze-
ba zintegrować z obiektami ba-
dawczo-naukowymi i uczelnia-
mi wyższymi, trzeba zapewnić 
sprawny dojazd i szerokie po-
wiązania komunikacyjne, wy-
dolność systemów infrastruktu-
ry technicznej, wreszcie zieleń 
reprezentacyjną i rekreacyjną. 
I takie właśnie kompleksowe 
projekty nas interesują.

Mówi się, że Wrocław jest mia-
stem wielu „Mordorów”. Czy 
któraś z lokalizacji będzie się 
rozwijać bardziej od innych?

Oczywiście zakończenie dru-
giego etapu Business Garden 
Wrocław przy ul. Legnickiej 
robi wrażenie, bo łącznie mamy 
tam dziewięć budynków o po-
wierzchni około 117 tysięcy m2. 
Jednocześnie wzmożoną ak-
tywność deweloperów obser-
wujemy w południowej części 

Wrocławia – przy ul. Powstań-
ców Śląskich, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Sky Tower. Dużą 
popularnością cieszył się także 
nowy biurowiec w centrum mia-
sta – przy placu Nowy Targ. To 
powód do radości, że we Wroc-
ławiu przekroczyliśmy już mi-
lion metrów kwadratowych no-

woczesnej powierzchni dla bi-
znesu i nadal rozwijamy rynek 
biurowy.

Na jakie udogodnienia będą 
mogły liczyć nowe parki tech-
nologiczne oraz inkubatory 
przedsiębiorczości?
Zamierzamy zapewnić ulgi 
w podatku od nieruchomości 
tym parkom i tym inkubato-
rom, które przejdą międzyna-
rodowe oraz rządowe procesy 
certyfikacji i będą przeznaczać 
swoje zyski na wsparcie lokal-
nych przedsiębiorstw. Wpro-
wadzimy też system zachęt, by 
ich pracownicy możliwie naj-
częściej porzucali prywatne sa-
mochody na rzecz komunika-
cji zbiorowej. Ta oferta ma trafić 
w pierwszej kolejności do firm 
ulokowanych w parkach tech-
nologicznych i centrach bizne-
sowych. Chcemy wreszcie, by 
liczba start-upów działających 
we Wrocławiu nadal systema-
tycznie rosła. Dlatego wspiera-
my koła naukowe wrocławskich 
uczelni oraz innowacyjne pro-
jekty tam powstające, a także 
tworzymy miejsca dla uczelnia-
nych start-upów.

Kiedy powstanie Wrocław-
ski Budżet Przedsiębiorczości 
i Innowacji oraz na jakich za-
sadach będzie funkcjonował?
W ramach Strategii Rozwo-
ju Przedsiębiorczości Wrocła-
wia przygotowaliśmy projekt 
„Przedsiębiorczy Wrocław 2030” 
i zaplanowaliśmy na ten cel środ-
ki w wysokości około półtora mi-
liona złotych. Dzięki temu wes-
przemy m.in. rozwój lokalnych 
przedsiębiorców – innowacyj-
nych, ale też działających w tra-
dycyjnych gałęziach przemysłu, 
handlu i usług. Zadania będą 
realizowane we współpracy 
z uczelniami, lokalnymi firmami, 
instytucjami, izbami i fundusza-
mi gospodarczymi, organizacja-

mi sektora NGO, a także parka-
mi technologicznymi i przemy-
słowymi oraz stowarzyszenia-
mi przedsiębiorców i organizacji 
pracodawców. Wszystko po to, 
by stworzyć konkretny i szyty 
na miarę, zgodnie z określony-
mi potrzebami przedsiębiorców 
i biznesu, Wrocławski Budżet 
Przedsiębiorczości i Innowacji.

Jak będzie się zmieniała ko-
munikacja miejska w rejonie 
ulic Legnickiej, Strzegomskiej 
i Braniborskiej? Czy nowe li-
nie tramwajowe na Popowice 
i Nowy Dwór mogą rozłado-
wać korki w tej okolicy?
Nie zdecydowaliśmy jeszcze, 
ile linii będzie tam przebiegać 
i z jaką dokładnie częstotliwoś-
cią będą kursować tramwaje, bo 
czekają nas w tym zakresie kon-
sultacje społeczne – pierwszy 
w historii Wrocławia panel oby-
watelski. Zatem ostatecznych 
deklaracji nie złożę. Niemniej 
jedno jest niezaprzeczalne 
i budujące, mianowicie zachód 
Wrocławia będzie miał trzy al-
ternatywne trasy komunikacyj-
ne. Dziś, gdy coś się wydarzy na 
ul. Legnickiej, pasażerowie tram-
wajów nie mają de facto alterna-
tywy. Po wybudowaniu tras na 
Nowy Dwór i Popowice sytuacja 
zmieni się diametralnie.

Ale te inwestycje to nie tylko 
tramwaje i autobusy. Obie osie: 
Długa – Popowicka oraz Robot-
nicza – Strzegomska zyskają na 
całej długości wygodne trasy 
rowerowe i chodniki oraz bez-
pieczne przejścia dla pieszych. 
To dla mnie priorytet, bo wiąże 
się z poprawą jakości życia wroc-
ławianek i wrocławian. Taki wy-
znaczyłem sobie cel obecnej 
prezydenckiej kadencji i to mnie 
pochłania.

Dziękuję za rozmowę

Maciej Wełyczko

Wrocław to także Miasto Literatury UNESCO. Od lewej: Olga Tokarczuk, wrocławianka-noblistka, prezy-
dent Jacek Sutryk i Irek Grin, szef Wrocławskiego Domu Literatury. Fot. materiały prasowe UM Wrocławia.

Jacek Sutryk (ur. 1978 r.) – z urodzenia wrocławianin, z wykształ-
cenia socjolog – wieloletni dyrektor Departamentu Spraw Społecz-
nych wrocławskiego Urzędu Miejskiego. Od listopada 2018 r. prezy-
dent Wrocławia.

dokończenie ze str. 2
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Czy warto stosować tę metodę? Tak. 
Czy pomaga osiągać cele? Tak. Czy jak 
już napiszę taki cel SMART, to zawsze go 
osiągnę? Nie. Bo samo napisanie celu 
jest dopiero początkiem drogi. Ale do-
bry cel SMART wyznacza kierunek, dro-
gę i zakres działań.

Ważne pytania 
na początek
Dlaczego zaczynam cykl „Jak przeżyć 
świadomie życie w korporacji?” od tej 
zasady? Bo warto, aby każdy najpierw 
odpowiedział sobie na parę pytań:

 y W jakim celu  jestem w tej konkretnej 
organizacji?

 y Co jest dla mnie dziś kluczową war-
tością w życiu?

 y Jakie są moje zasoby osobiste, któ-
re codziennie pomagają mi myśleć, 
działać i czuć?

 y Jak komunikuję ze sobą i z innymi?
 y Jak buduję relacje?
 y Jakie są moje głębokie przekonania?
 y Dokąd zmierzam?
 y Jakie są moje pasje?
 y Czy mam możliwość realizować je na 

co dzień pracując w korporacji?

 y Jakie jest moje poczucie własnej war-
tości?

 y Jaki mam temperament?
 y Co mnie zachwyca?
 y Czego nie lubię?
 y Czy jestem raczej typem niezależne-

go specjalisty, czy człowiekiem ze-
społu?

 y Co mnie motywuje i czego nie cier-
pię robić?

Takich pytań jest znacznie więcej. Je-
stem przekonana, że kolejne pojawią 
się wraz z waszymi pierwszymi odpo-
wiedziami. Wiele z takich odpowiedzi 

odkryłam w ciągu mojej 25-letniej prak-
tyki biznesowej.

Każdy ma Zieloną Ścieżkę
Pracuję z pasją, pomagam moim part-
nerom odkrywać coś, co w Instytucie 
Talentów nazywamy Zarządzaniem 
sobą na Zielonej Ścieżce.

Czy każdy człowiek na Ziemi ma 
swoją Zieloną Ścieżkę? TAK. Czy każdy 
ją znalazł w wyniku edukacji, na drodze 
rozwojowej i zawodowej? NIE. Czy war-
to jej szukać? Z pewnością! Dlaczego? 
Bo życie na niej jest: przyjemne, satys-

fakcjonujące i pełne efektywnego osią-
gania zamierzonych celów.

Na start podkreślę, że mózg i umysł 
zawsze szukają sensu działań. Dlatego 
zapraszam do pierwszej głębokiej re-
fleksji. Czy widzisz i czujesz dzisiaj sens 
swojego bycia w korporacji? Dlaczego 
ty, tu i teraz, w tej organizacji, w tej roli 
i w tym miejscu?

Zimowe spacery sprzyjają refleksji, 
mózg i ciało lubią ruch i tlen. A może nie 
masz czasu na spacer?

Renata Gut

Renata 
Gut
– twórczyni In-
stytutu Talen-
tów Flashpoint 
w Polsce. Au-
torka modelu 
„Zarządzania 
Sobą na Zielo-
nej Ścieżce”.

fot. Marta Ankiersztejn

JAK PRZEŻYĆ ŚWIADOMIE ŻYCIE W KORPORACJI

Nie mogę świadomie i efektywnie zarządzać CZYMŚ, 
czego nie potrafię NAZWAĆ i ZMIERZYĆ
Najważniejsza zasada w biznesie oraz w zarządzaniu sobą związana jest z wyznaczaniem celów. Celów osobistych, zawodowych, strategicznych 
dla życia i organizacji. Jest stara jak świat, choć niestety stosunkowo rzadko świadomie stosowana w praktyce. Nazywa się SMART. Wiele osób 
o niej słyszało, wykładamy ją na treningach i warsztatach. A jak przychodzi co do czego, niestety nie każdy potrafi napisać swój cel SMART na ży-
cie i działanie.

Dariusz 
Wieczorkowski
– autor Blogoskopu w Radiu 
Wrocław – audycja o no-
wych techologiach, start-
-upach i IT: w każdy ponie-
działek od 19 do 20.

Tak się składa, że już po drugiej 
wojnie światowej Wrocław miał 
szczęście do ludzi, którzy myśle-
li innowacyjnie, a ich śmiałe po-
mysły, wizje i odwaga przynosi-
ły spektakularne efekty. Warto 
przypomnieć kilka z nich.

Niezawodny jak ODRA
Jako pierwsze należy wymie-
nić komputery ODRA, o których 
pokolenie dzisiejszych dwudzie-
sto – i trzydziestolatków wie nie-
wiele lub nie wie nic, a które to 
kiedyś były swego rodzaju od-
powiednikiem współczesnych 
urządzeń z emblematem jabłka. 
Z tym, że „made in Wrocław”.

Swoją drogą, zapewne na-
wet najstarsi wrocławianie nie 
zdają sobie sprawy z faktu, że 
jeden z ostatnich egzemplarzy 
komputera ODRA zakończył 
swój żywot całkiem niedaw-
no, bo w 2003 roku, po niemal 
30. latach bezawaryjnej pracy. 
Dziś trudno sobie wyobrazić 
tak bezawaryjny sprzęt.

Bywają upadki
Gdy jedni święcili triumfy, inni 
po latach sukcesów musieli za-
mykać swoje biznesy. W latach 
90. wrocławska firma JTT była 
jednym z największych polskich 
producentów komputerów. 

Spółka upadła w następnej de-
kadzie, gdy Urząd Kontroli Skar-
bowej i prokuratura podważyły 
jej model biznesowy. Budynki 
po tym zakładzie jeszcze do nie-
dawna można było oglądać na 
wrocławskich Bartoszowicach. 

Kilka miesięcy temu zostały 
zrównane z ziemią, a ich miejsce 
zajmie osiedle deweloperskie.

Nasza Klasa
Lata dwutysięczne to prawdzi-
wy boom i przełom. Rozwijają-

cy się Internet, wraz z jego w za-
sadzie niczym nieograniczony-
mi możliwościami, okazał się 
dla Wrocławia i jego mieszkań-
ców kolejnym obszarem, w któ-
rym doskonale sobie radzili i ra-
dzą do dziś.

Wystarczy wspomnieć cho-
ciażby Naszą Klasę. Młodsi czy-
telnicy pewnie teraz wpisują te 
dwa wyrazy w oknie przeglą-
darki, by sprawdzić, czy aby na 
pewno chodzi o coś, co ma zwią-
zek z Internetem, ale całe po-
kolenia Polaków właśnie dzię-
ki temu portalowi po wielu la-
tach ponownie mogły nawiązać 
kontakt ze znajomymi ze szkol-
nych ław.

Portal Nasza Klasa wymy-
śliła i wdrożyła w życie grupa 
kumpli z Wrocławia. To również 
w stolicy Dolnego Śląska od 
początku do końca było głów-
ne centrum zarządzania pro-
jektem.

Gry mobilne
I choć dziś po dawnej idei Na-
szej Klasy nie pozostał praktycz-
nie ślad, to jej ojcowie założycie-
le nadal z powodzeniem działają 
w branży IT. W 2011 roku ta sama 
ekipa założyła Ten Square Games. 
Firma ma w swoim portfolio oko-
ło 200 gier mobilnych i przeglą-
darkowych, które pokochali gra-
cze na całym świecie. Wrocławia-
nie zatrudniają ponad sto osób 
i zarządzają całym biznesem ze 
swojego rodzinnego miasta.

Dla Michelle
Trudno też nie wspomnieć o in-
nym narzędziu, które ma met-
kę „made in Wrocław”, a z któ-
rego korzystało m.in. biuro Mi-
chelle Obamy. Brand24, bo 
o nim mowa, to mechanizm do 
monitoringu Internetu. Twór-
com Brand24 udało się urucho-
mić firmę, która świadczy usłu-
gi na rynku międzynarodowym. 
Jej główna siedziba do dziś znaj-
duje się we Wrocławiu, ale spół-
ka posiada także biura w Gdań-
sku, Krakowie czy w Warszawie.

Czy więc niebawem Wrocław 
będzie można postrzegać jako 
naszą rodzimą Dolinę Krzemo-
wą? A może już można tak mó-
wić? Jedno jest pewne, wrocła-
wianie nie powiedzieli ostatnie-
go słowa.

Dariusz Wieczorkowski

Czy niebawem 
Wrocław 

będzie można 
postrzegać jako 
naszą rodzimą 

Dolinę Krzemową?  
A może już 

można  
tak mówić? 

Wrocławska innowacyj-
ność ma silne naukowe 
zaplecze. Dr hab. Paulina 
Płochocka-Maude z Wy-
działu Podstawowych 
Problemów Techniki Po-
litechniki wrocławskiej 
prowadzi pionierski pro-
jekt badawczy „Ekscy-
tony, fonony i polaro-
ny w półprzewodniko-
wych perowskitach i ich 
pochodnych”, na który 
otrzymała niedawno 
1,8 mln zł dofinansowa-
nia z Narodowego Cen-
trum Nauki. Półprze-
wodnikowe perowskity 
to przyszłość technolo-
gii ogniw fotowolota-
icznych.

Fot. materiały praso-
we Politechniki Wroc-
ławskiej

Innowacyjny jak
Wrocław
Gdyby zapytać przeciętnego Kowalskiego o pierwsze skojarzenia z Wrocławiem, zapew-
ne wskazałby na ponad sto mostów, kładek i innych mniejszych przepraw. Niektórzy pew-
nie wspomnieliby jeszcze o krasnalach, które biegają po mieście między nogami wrocła-
wian i coraz większej liczby turystów. Od kilku lat należałoby dodawać do tej listy jeszcze 
innowacje, startupy i rynek usług IT.
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Izabela Marczak: To niesły-
chane, że nie mając pojęcia 
ani o gastronomii, ani o pro-
wadzeniu własnego bizne-
su, postanowiłyście otworzyć 
w stolicy kawiarnię i na doda-
tek odniosłyście sukces. Rok 
po starcie „Kubek w Kubek 
Cafe” na Mokotowie wygrał 
w konkursie „GW”, zyskując 
opinię „Najlepszego miejsca 
na śniadanie w Warszawie”.
Olga Leonowicz: Wtedy stał 
się jeszcze bardziej popularny, 
a przecież już wcześniej nie na-
rzekałyśmy na brak klientów. 

Małgorzata Nowak: Prze-
kleństwo urodzaju... Bo gdy zakła-

dałyśmy naszą kawiarnię, miała 
być tylko dodatkiem do prywat-
nego życia, które wówczas sku-
piało się na macierzyństwie.

OL: W swej naiwności sądzi-
łyśmy, że będzie to coś w rodza-
ju przedłużenia naszego domo-
wego salonu. Takie przyjemne, 
nie wymagające wielkiego wy-
siłku i nie absorbujące zbytnio 
urozmaicenie życia młodych 
matek, które chcą wyjść z domu 
i trochę inaczej się realizować. 

MN: Jednak szybko okazało 
się, że jest odwrotnie i wszyst-
ko inne jest dodatkiem do bi-
znesu. Nieważne czy słońce, czy 
deszcz, dzień czy noc, weekend 

czy środek tygodnia, całe nasze 
rodziny nagle były zaangażo-
wane w to przedsięwzięcie. My 
stałyśmy za barem, nasi mężo-
wie na zmywaku, priorytetowy-
mi kontaktami w telefonach sta-
ły się te do hydraulików, złotych 
rączek, dostawców, itd. 

OL: To miał być niskobu-
dżetowy interes, prowadzo-
ny własnym sumptem, nawet 
nie w oparciu o profesjonalny 
sprzęt gastronomiczny, ale ja-
kiś półprofesjonalny, używa-
ny. A tymczasem okazało się, że 
mamy np. za mało talerzy albo 
że sprzęty lubią się psuć w naj-
mniej właściwych porach i w 

końcu, że bez zatrudnienia pra-
cowników z zewnątrz, długo tak 
nie pociągniemy.

Ale dałyście radę. A ja nadal za-
stanawiam się, jak to możliwe, 
że odniosłyście sukces bez do-
świadczenia i z tą, jak mówicie, 
„błogą nieświadomością”.
OL: Ja błogosławię tę nieświa-
domość. Gdyby jej nie było, nie 
ruszyłybyśmy z miejsca, a tak 
proszę, udało się. Choć czasem 
sama się temu dziwię (śmiech).

MN: Źródło sukcesu jest za-
równo w ciężkiej pracy, jak i w 
odrobinie szczęścia – bo trafiły-
śmy na dobry moment, kiedy na 
polskim rynku oferta śniadanio-
wa dopiero raczkowała, a moda 
na jedzenie śniadań poza do-
mem zyskiwała na popularno-
ści. Polacy zaczynali sobie właś-
nie uświadamiać, że nie jest im 
obojętne, co jedzą i stawiać na ja-
kość produktów żywnościowych. 
A my miałyśmy w ofercie kawiarni 
prawdziwe masło, jaja od szczęś-
liwych kur, wyśmienitej jakości 
pieczywo bez konserwantów 
i ulepszaczy. Ludzie to docenili.

OL: Ponieważ, jak wspomina-
łam, chciałyśmy, żeby to była taka 
kawiarnia – przedłużenie nasze-
go domu, postawiłyśmy w niej 
na rodzinną atmosferę i na za-
wieranie dobrych relacji z miesz-
kańcami wokół. Razem z nimi 
uczestniczyłyśmy w lokalnych 
inicjatywach, wspólnie z nimi sta-
wiałyśmy płotki, rewitalizowały-
śmy trawniki, a na koniec serwo-
wałyśmy uczestnikom akcji zupę, 
przy której wspólnie siadałyśmy 
i rozmawiałyśmy, powoli wrasta-
jąc w lokalną społeczność. 

MN: Bardzo cenny okazał się 
feedback, jaki od tej społeczno-
ści dostawałyśmy. Dzięki niemu 
mogłyśmy na bieżąco ulepszać 
naszą kawiarnianą ofertę.

Brzmi sielankowo.
MN: Przez te siedem lat prowa-
dzenia własnego biznesu, w wie-
lu aspektach przyszło nam bru-
talnie „się urealnić”, ale nawet te-
raz uważam, że budowanie go 
w oparciu o przyjazne relacje – 
z klientami, pracownikami, z usłu-

godawcami – może przynieść 
więcej dobrego, niż bezwzględ-
ne biznesowe podejście. Musia-
łyśmy się jednak nauczyć, że zdro-
wo jest czasem postawić pew-
ne granice. Zwłaszcza wtedy, gdy 
ktoś nie potrafi docenić takiej at-
mosfery lub chce ją zepsuć.

OL: Jedną z trudniejszych 
kwestii okazała się dla nas aser-
tywność. Ciężko było przyjąć, że 
niekiedy trzeba zwolnić pracow-
nika, gdy ten źle wpływa na resz-
tę zespołu, a jest oporny na ja-
kąkolwiek zmianę w sobie. Że 
w biznesie nie da się być nieskoń-
czenie wyrozumiałym dla innych, 
zwłaszcza gdy ta wyrozumiałość 
może pogrążyć zarówno nas, jak 
i ludzi którym dajemy pracę.

MN: Nie chodzi więc o to, by 
zabić w sobie wrażliwość, bo 
tego nie chcemy. Ale by umieć 
rozgraniczyć między empatią, 
a naiwnością.

OL: Zadbać o siebie, by lepiej 
dbać też o innych. 

Czy z perspektywy, jaką zy-
skałyście po kilku latach pracy 
na swoim, inaczej dziś postrze-
gacie swoich dawnych praco-
dawców i ich decyzje?
MN: Ja miałam zawsze bardzo 
fajnych szefów, więc złego słowa 
o nich nie powiem. A to, że prze-
szłam „na swoje”, to raczej efekt 
ambicji, by realizować się w inny 
sposób, które się we mnie kotło-
wały. Dziś mogę nawet powie-
dzieć, że od tych szefów wiele 
się nauczyłam i że pomaga mi to 
w ogarnianiu naszego biznesu.

OL: Mnie osobiście otworzy-
ły się oczy na pewne rzeczy i rze-
czywiście przyszło większe zrozu-
mienie działań ludzi, dla których 
pracowałam. Niemniej nigdy nie 
pojmę tego, jak korporacja szczy-
cąca się tytułem „Firma przyjazna 
mamie”, może wyrzucić kobietę 
z pracy, tylko dlatego, że ta poin-
formowała ją, iż jest w ciąży. A to 
właśnie spotkało mnie w ostat-
nim miejscu, w którym pracowa-
łam. Dwa tygodnie później stra-
ciłam ciążę, ale do korpo już nie 
wróciłam. Nie chciałam też już ni-
gdy więcej przeżywać takiej sytu-
acji, kiedy wypruwam sobie żyły 
dla kogoś, a gdy z jakiegoś powo-
du nagle staję się mniej użytecz-
na lub sprawna, bezceremonial-
nie wyrzucają mnie za drzwi.

Mimo to zdarza Wam się po-
myśleć: „a może tak rzucić to 
wszystko i wrócić do pracy dla 
kogoś”...
OL/MN: Przynajmniej raz w ty-
godniu (śmiech).

OL: Jakiś czas temu zaczęłam 
na poważnie myśleć o powrocie 
na etat. W międzyczasie urodzi-
łam drugą córkę i musiałam przy-
znać sama przed sobą, że właś-
ciwie non stop myślami jestem 
w pracy. Koncepcja, że prowa-
dząc kawiarnię będę miała wię-
cej czasu dla dzieci i rodziny niż 
pracując na etacie, runęła z krete-
sem. Zmęczenie oraz stres osiąg-
nęły punkt krytyczny i praktycz-
nie stałam na progu rzucenia 
tego wszystkiego w cholerę.

Co się stało, że jednak zostałaś?
OL: Znajoma zadzwoniła z in-
formacją, że ma dla nas świetne 
miejsce na kolejną restaurację. 
Gosia od dłuższego czasu na-
legała na drugi lokal. – Chyba 
oszalałaś! – złościłam się. – Z jed-
ną kawiarnią ledwo sobie radzi-
my, a Ty chcesz się porywać na 
kolejne? Ona na to, że przynaj-
mniej mogłybyśmy to zobaczyć. 
Byłam bardzo sceptyczna, ale 
pojechałam i... (śmiech). Teraz 
mamy dwa lokale: kawiarnię na 
Starym Mokotowie oraz bistro 
u wrót Mordoru. I – wbrew po-
zorom – nie jest o wiele trudniej.

Jak to?
MN: Dużo się nauczyłyśmy 
przez te lata. Na przykład zaczę-
łyśmy delegować obowiązki, 
w Bistro zatrudniłyśmy menad-
żera. Sentymentalizm zaczął 
nam się przekształcać w profe-
sjonalne biznesowe podejście. 
Działamy sprawniej.

OL: I, summa summarum, we 
własnym biznesie plusem nie 
do przebicia przez pracę na eta-
cie jest... elastyczność czasu. Za-
wsze możesz sobie go tak zorga-
nizować, by wygospodarować 
miejsce na ważne sprawy.

MN: Kiedy jako jedno z dwoj-
ga rodziców jestem w przed-
szkolu na porannym występie 
mojego dziecka, bo mogę sobie 
pozwolić na to, by wyjść z pracy, 
wszystkie argumenty za powro-
tem do korpo czy na etat, rap-
tem się unieważniają. Bo takie 
chwile są bezcenne.

Czyli z powrotu do korpo nici. 
Więc co dalej?
MN: Może kolejny lokal...

OL: Mowy nie ma! Przecież 
dopiero niedawno otworzyły-
śmy bistro! Chcę trochę spokoju!

MN: Dobrze – porozmawiamy 
za dwa lata. Zawsze możesz tylko 
przyjechać i zobaczyć (śmiech).

Izabela Marczak

* A. Mickiewicz „Oda do młodości”

Tel. 514 406 337
www.grapepro.pl

Znajdziemy i rozbroimy każdą minę
zakopaną przez Waszych Finansist..uff

UCIeKINIeRKI z MORdORU

Kędy zapał 
tworzy cudy*
A może by tak rzucić to wszystko i... wrócić do korpo – tego typu my-
śli niczym mantra krążą po głowach Olgi i Małgosi, właścicielek dwóch 
warszawskich lokali „Kubek w kubek”. dziewczyny wyznają, że gdy-
by nie niewiedza o tym, co tak naprawdę oznacza „prowadzić biznes 
gastronomiczny w wielkim mieście”, do dziś kurczowo trzymałyby się 
swoich etatów.

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

Zgłoś szczęśliwca do naszego cyklu!
Napisz: redakcja@glosmordoru.pl

ALIVE!
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WAKACJE
– romantyczna wyprawa
czy projekt wypoczynek?
Świat wyraźnie przyspieszył. Nie dotyczy to wyłącznie innowacyjnych technologii, 
biznesu czy branży IT. Tanie linie lotnicze, internetowe rezerwacje, wyspecjalizowa-
ne portale z miejscami noclegowymi – wszystko to sprawia, że podróżowanie kiedyś 
zarezerwowane dla nielicznych dziś jest powszechne. Wyjeżdżamy na potęgę, naj-
chętniej w zorganizowanych grupach, rezerwując imprezy przynajmniej z trzymie-
sięcznym wyprzedzeniem – wynika z raportu „Zagraniczne wakacje Polaków 2019” 
przygotowanego przez Polską Izbę Turystyki.

W 2019 roku Polacy 
o 6 procent częściej wyjeżdżali  
na wczasy zagraniczne.

Wprawdzie to wynik słabszy niż w re-
kordowym 2018 roku, gdy wzrost wy-
niósł 30 procent, jednak analitycy nie 
mają wątpliwości, że branża będzie się 
rozwijać, bo w coraz bardziej świado-
my sposób wybieramy dostępne na 
rynku oferty. Dokąd najczęściej wy-
jeżdżamy? Jeśli decydujemy się na wy-
jazd z biurem podróży, to zwykle spę-
dzamy co najmniej tydzień w jednym 
z krajów basenu Morza Śródziemnego 
lub nad Morzem Czarnym.

Grecja, Turcja i Bułgaria 
– pierwsze trzy ulubione 
wakacyjne kierunki 2019

Co trzeci Polak planujący urlop rezer-
wuje go kilka miesięcy wcześniej. Jed-
nak z drugiej strony ponad 30 procent 
naszych rodaków liczy na atrakcyjne 

oferty last minute i czeka z rezerwacją 
do ostatniej chwili. Trudno powiedzieć, 
która strategia jest lepsza. Jeżeli zdaje-
my się na łut szczęścia i jesteśmy otwar-
ci na improwizację, warto poczekać na 
okazję. Z drugiej strony, najlepsza jest 
taka improwizacja, którą szczegółowo 
zaplanowaliśmy. Dlatego zanim wy-
ruszymy w wakacyjną podróż, powin-
niśmy dokładnie wybrać cel, zaplano-
wać trasę i określić budżet. Przyda się 
zasięgnąć opinii specjalistów. Wkrótce 
będzie ku temu okazja.

XII Międzynarodowe Targi 
Turystyczne we Wrocławiu  
28.02 – 01.03 2020

Na przełomie lutego i marca 2020 r. 
Wrocław znów zostanie stolicą bran-
ży turystycznej – przyjedzie tu ok. 200 
wystawców oferujących swoje usługi 
z tej dziedziny.

– Na FESTIWAL PODRÓŻNIKÓW za-
prosiliśmy amatorów i wyczynowców, 

globtroterów w sile wieku, jak również 
tych najmłodszych – mówi Piotr Ol-
czak, organizator imprezy.

Nie zabraknie atrakcji, bo tego-
roczni prelegenci zabiorą nas między 
innymi w Himalaje i do Kolumbii. Part-
nerem tegorocznych Targów został 
Zanzibar.

Oprócz podróżników na Stadio-
nie Wrocław spotkają się organiza-
torzy wypoczynku, przedstawiciele 
biur podróży, hotelarze i samorzą-
dowcy. Dolny Śląsk dla branży jest 
szczególnym regionem. Jak wyni-
ka z opracowań Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego znajduje się tu aż 20 
procent polskich „miast turystycz-
nych”, czyli ośrodków liczących do 
33 tysięcy mieszkańców, które uczy-
niły z turystyki główny czynnik swo-
jego rozwoju.

– Rok 2020 na Dolnym Śląsku de-
dykowany jest turystyce rowerowej. 
Intensywnie pracujemy nad rozwią-
zaniami w zakresie dedykowanej in-

frastruktury i nad standardami ozna-
kowania szlaków oraz dróg rowero-
wych w naszym regionie. Posiadamy 
blisko 400 km górskich szlaków ro-
werowych – singletracków – co jest 
ewenementem w skali europejskiej 
– mówi Michał Bobowiec, który w za-
rządzie Województwa Dolnośląskie-
go odpowiada m.in. za turystykę. – 
Oczywiście cały czas stawiamy na 
rozwój regionalnych produktów tu-
rystycznych, takich jak Szlaki Piwa 
i Wina, Smaki Dolnego Śląska, Szlak 
Dolnośląskich Podziemi czy Szlak Za-
mków i Pałaców. Pracujemy też nad 
tworzeniem wspólnej oferty tury-
stycznej mającej na celu promocję 
i rozwój turystyki na Dolnym Śląsku. 
Mam nadzieję, że w 2020 roku utrzy-
mamy wzrost przyjazdów turystów 
zarówno krajowych, jak i zagranicz-
nych – dodaje.

Specjaliści podkreślają, że tury-
styka to branża stabilna finansowo, 
z silną tendencją wzrostową. W Pol-
sce jej wkład w PKB wynosi niemal 6 
procent. Na ten wynik pracuje ponad 
700 tysięcy osób zatrudnionych w sta-
le rozwijającym się sektorze. Ta liczba 
może się jeszcze zwiększyć – jak wy-
nika z danych GUS już w 2017 roku nie-
mal 60 procent Polaków, którzy ukoń-
czyli 15 lat podróżowało turystycznie 
po kraju.

Sezon urlopowy trwa cały rok! 
Warto wypocząć  
na Dolnym Śląsku 

Średnia cena rezerwacji wakacyjnych 
wyjazdów w biurach podróży wyniosła 
w 2019 roku 6381 złotych i była o ponad 
670 złotych wyższa niż rok wcześniej. 
Eksperci wskazują, że Polacy postawi-
li na komfort. Co czwarty turysta, który 
zdecydował się na wyjazd z biurem po-
dróży, wypoczywał w hotelu pięciog-
wiazdkowym. Rezerwujemy hotele co-
raz wyższych kategorii i więcej uwagi 
poświęcamy dodatkowym atrakcjom 
oferowanym przez organizatorów wy-
poczynku.

Epidemia koronowirusa z Chin może 
diametralnie zmienić sytuację na tury-
stycznym rynku. Jeśli dodamy do tego 
rekordowe upały i pożary w Australii, na-
pięcia w rejonie Zatoki Perskiej oraz nie-
pokoje w Ameryce Południowej, okaże 
się, że liczba kierunków gwarantujących 
egzotyczny wypoczynek w przystęp-
nej cenie znacznie się zmniejszyła. Może 
to właśnie ten moment, by zaprzeczyć 
stwierdzeniu „cudze chwalicie, swo-
jego nie znacie” i poszukać egzotyki 
w najbliższym otoczeniu? Wiele urokli-
wych zakątków Dolnego Śląska nadal 
czeka na swoich odkrywców.

Dariusz Litera

Ulubionym kierunkiem 
lotniczych podróży 
Dolnoślązaków stały 
się Grecja i Włochy. 
Na zdjęciu: ruiny 
greckiej świątyni 
w Agrigento 
na  Sycylii.
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REKLAMA

Co zrobić, aby w tym roku się jed-
nak udało? Potrzebny jest do-
brze określony cel, precyzyj-
ny plan działań i determinacja 
do pracy – wtedy nic nas nie po-
wstrzyma. Ale bardzo ważna jest 
też świadomość, że przed nami 
ciężka praca. Żeby zagłuszyć we-
wnętrznego krytyka, który nam 
będzie szeptać, że się nie nadaje-
my, że się nie uda, że nie jesteśmy 
wystarczająco dobrzy/mądrzy/
piękni/odważni. Żeby nie słu-

chać tych, którzy będą nas znie-
chęcać, krytykować lub w nas nie 
wierzyć. Żeby przestać się bać 
zmiany swojego życia na lepsze.

Kilka wskazówek na drodze 
do sukcesu w roku 2020

	� Nie dopuszczaj do siebie ne-
gatywnych myśli i toksycz-
nych relacji, które będą cię 
powstrzymywać przed dzia-
łaniem. Wybieraj ludzi i sytu-

acje, które wspierają ciebie, 
twoje zdrowie, szczęście 
i dobre samopoczucie. Miej 
odwagę mądrze wybierać 
i przestań w siebie wątpić.

	� Precyzyjnie określ, co chcesz 
osiągnąć. Szczegółowo wy-
obraź sobie, co się musi wy-
darzyć, żeby osiągnąć cel. Za-
pisz kolejne kroki i działania, 
które musisz podjąć. Zrób listę 
niezbędnych zasobów oraz 

określ czas, który musisz po-
święcić. Nie zapomnij o oso-
bach, które mogą i będą cię 
wspierać. Pamiętaj, żeby od-
wdzięczyć się im za pomoc.

	� Bądź realistą. Jest pewnie 
bardzo dużo celów, które 
wspaniale byłoby urzeczy-
wistnić w tym roku, ale który 
z nich jest naprawdę najważ-
niejszy? I jak ciężko jesteś go-
towy pracować, aby go osiąg-

nąć? To nie czas na oszukiwa-
nie samego siebie – wybierz 
to, co będzie dla ciebie naj-
ważniejsze w tym roku i skup 
na tym całą swoją energię, 
wysiłek i entuzjazm.

	� Opracuj i wprowadź w życie 
plan. Poświęć dużo czasu na 
przygotowanie planu i zapi-
sanie, co zamierzasz zrobić, 
jak i kiedy. W razie potrzeby 
rozbij duże zadania na mniej-
sze, łatwiejsze do wprowa-
dzenia kroki, aby motywowa-
ły cię regularnie odnoszone, 
kolejne sukcesy.

	� Znajdź partnera, czyli kogoś, 
komu powiesz, co chcesz 
osiągnąć i kto będzie cię mo-
tywował, sprawdzał postępy 
i wspierał.

	� Ciesz się małymi sukcesami. 
To one pozwolą ci przetrwać 
momenty zniechęcenia czy 
powrotu do rutynowej pra-
cy. Wyznaczaj sobie małe na-
grody za kolejne kroki na dro-
dze do celu i doceniaj swoje 
postępy.

	� Wybaczaj sobie potknięcia. 
Jeśli do nich dojdzie, pamię-
taj, że to naturalna część pro-

cesu wprowadzania zmian. 
Najważniejsze to znowu za-
cząć i nie zniechęcać się. War-
to się zastanowić, co cię wybi-
ło z regularnej pracy i odpo-
wiedzieć na pytanie: „Co mi to 
mówi i jak mogę to doświad-
czenie wykorzystać w pla-
nowaniu dalszych działań?”. 
Wstawaj i ruszaj do pracy.

Pamiętaj, że bez planu działania 
cel jest tylko marzeniem. Aby 
osiągnąć cel, potrzebne jest so-
lidne przygotowanie, determi-
nacja, regularna praca i odwaga. 
I właśnie tego ci życzę!

Aleksandra Motriuk

Tym razem się

uda
Nowy rok, nowe postanowienia: niektóre robione na poważnie, a niektóre z krótką datą przydatności – mniej więcej do 
połowy lutego. Dlaczego co roku jest tak samo? Bo zmiany są trudne do wprowadzenia i utrzymania, nawet jeśli bardzo 
ich pragniemy. I bez względu na to, czy to się dzieje w styczniu, w lipcu czy w listopadzie, wdrażanie zmian wymaga od 
nas dużej dawki odwagi, dyscypliny i wysiłku.

Aleksandra 
Motriuk
coach PCC ICFi trenerka bi-
znesu
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Płyta „Jak malować 
ogień” to siła spo-
koju, a jednocześnie 
ogromna moc żywio-
łów. To głęboka za-
duma nad sobą, świa-
tem, a w tym wszystkim 
także nad zupełnie 
nieprzemyślanym pę-
dem. Jak zatem zwol-
nić, jak zbliżyć się do 
muzyki, ciała, emocji? 
„Warto rozejrzeć się 
dookoła i wyciągnąć 
z otaczającego nas 
świata jak najwięcej 
piękna” – mówi Nata-
lia Przybysz.

Katarzyna Miłkowska: We 
wcześniejszych wywiadach 
mówiła Pani, że praca nad 
najnowszą płytą przebiegła 
wyjątkowo szybko. Zasta-
nawiam się, co za tym stało – 
większa niż wcześniej świado-
mość siebie, muzyki, inny ro-
dzaj dojrzałości?
Natalia Przybysz: W związ-
ku z tym, że moi muzycy są na-
prawdę niesamowici – o każdym 
z nich, ich ogromnej wrażliwości 
artystycznej i projektach, w ja-
kich brali udział, można by dużo 
opowiadać – moja dojrzałość 
polegała chyba na tym, że to po 
prostu dostrzegłam. 

Moje tzw. szefowanie – cho-
ciaż oni to różnie nazywają – 
w zasadzie sprowadza się do 
dbania o atmosferę, żeby było 
nam razem dobrze i każdy mógł 
rozwinąć skrzydła. Mam oczywi-
ście jakąś swoją wizję, jakąś in-
tuicję, ale nie narzucam, nie mó-
wię poszczególnym osobom, 
jak mają wykonywać to, co robią 
przecież przez całe życie i zna-
ją się na tym dużo lepiej niż ja. 
Mam wrażenie, że rzeczywiście 
każdy miał przestrzeń i wolność, 
dzięki czemu to popłynęło.

Czy to jest pierwsza Pani pły-
ta, przy której praca wygląda-
ła właśnie w ten sposób?
Wcześniej powstał krążek 
„Światło nocne”, przy tworzeniu 
którego współkomponowałam 
poszczególne piosenki z kon-
kretnymi osobami z zespołu.

W przypadku „Jak malować 
ogień” rzeczywiście pierwszy 
raz było tak, że wszyscy razem 
spotkaliśmy się w punkcie pust-
ki, zera i zaczęliśmy wspólnie 
muzykować. W trakcie grania re-
jestrowałam przeróżne impro-
wizacje, a później siadałam nad 
tymi notatkami i myślałam, któ-
re z nich będą piosenkami, do 
których czuję, że wymyślę melo-
dię i tekst.

Proces artystyczny powsta-
wania tekstów sam w sobie 
jest zagadnieniem niezwykle 

ciekawym, bo myślę, że dla 
wielu osób jednym z najistot-
niejszych punktów Pani twór-
czości jest właśnie warstwa li-
teracka. Mam wrażenie, że lu-
dzie właśnie do tekstów przy-
wiązują się najbardziej.
Myślę, że wielu osobom może 
się tak wydawać, ponieważ 
warstwa intelektualna – tekst 
– jest tym, o czym mogą mó-
wić, do czego mają świadomy 
dostęp. Dużo odczuć związa-
nych z muzyką bierze się jednak 
z nieświadomości. Owszem, 
jest wiele osób, które uważają, 
że fałszują czy są głuche. Często 
ludzie zupełnie bezpodstawne 
ulegają różnym stereotypom 
na swój temat oraz na temat 
odbioru muzyki – zupełnie się 
z nimi nie zgadzam. Przekona-
nia te powodują bowiem, że lu-
dzie odcinają się i nie wiedzą, że 
de facto bardzo dobrze słyszą, 
reagują i odczuwają to co, dzie-
je się w muzyce.

A jakie emocje pojawiają się 
w Pani, gdy spotyka Pani swo-
je teksty z przeszłości?
Część z nich cały czas jest dla 
mnie okej – trzymają fason. Ale 
niektóre są oczywiście lekkim 
przypałem (śmiech).

Zastanawiam się nad tym, po-
nieważ jestem ciekawa, czy 
już wcześniej pojawiały się 
w nich myśli na temat tego... 
jak malować ogień?
Płyta „Prąd” w pewnym sensie 
podejmowała już temat ener-
gii wewnętrznej człowieka, pró-
bowała określić różne odczucia, 
które przez nas przepływają i te-
raz ten prąd po prostu stał się 
wiatrem i ogniem.

Energia jest dla mnie nie-
zmiennie ważna, a ponieważ 
wydaje mi się, że czas się tro-
chę kurczy, że w ciągu dnia coraz 
więcej się dzieje, a ludzie chcą 
być strasznie efektywni, to trze-
ba się zastanowić, co z tą ener-

gią i czasem robimy. Obudzić 
się należy natychmiast – nie po-
winniśmy narzekać i poddawać 
się stresom, które serwują nam 
media i otoczenie, lecz urosnąć 
w siłę i działać, bo to jest najważ-
niejsze.

Skoro mowa o działaniu, nie-
zwykle istotną kwestią zwią-
zaną z tą płytą jest też ekolo-
gia.
Do tego właśnie zmierzam – na-
tychmiast trzeba przestać jeść 
mięso, ograniczyć kupowanie 
nowych rzeczy i skupić się na 
trosce o to, co już mamy.

Mam wrażenie, że Polacy są 
w jakimś śnie. Śnie, w którym 
jest szaro, brudno i prawie nikt 
nie myśli o tym, że warto rozej-
rzeć się dookoła i wyciągnąć 
z otaczającego go świata jak naj-
więcej piękna. Przykładem zu-
pełnie przeciwnym jest Tajlan-
dia, gdzie kobiety bardzo dba-
ją o domostwo i chociaż ludzie 

mają tam dużo mniej pienię-
dzy, a wszystko jest takie kru-
che i azjatycko tanie, to czuć tam 
niesamowitą troskę nawet o naj-
mniejsze szczegóły.

Być może wynika to także 
z mentalności, która u nas wią-
że się z tym, że np. przez 20 lat 
potrafimy nie naprawić furt-
ki czy płotu. Nie dostrzegamy 
też skarbu, jaki nieraz mamy we 
własnym ogrodzie, czyli stare-
go drzewa. Nie umiemy zna-
leźć tego „tu i teraz”, nie umie-
my znaleźć w sobie miłości do 
własnego otoczenia i ziemi, któ-
rą cały czas mamy pod stopami.

Życie w wielkomiejskim pę-
dzie, tempo korporacji i ste-
reotypowa perspektywa ta-
kiego rodzaju funkcjono-
wania jest bardzo daleka od 
tego, o czym Pani mówi. Jak 
zatem znaleźć w sobie tę prze-
strzeń, obudzić się?
Niezmiennie będę powtarzać 
to samo – myślę, że bardzo dużo 
daje bliskość z przyrodą. Nie-
zwykle ważny jest też kontakt 
ze swoim ciałem, bo to prze-
cież także jest przyroda. W cie-
le mamy zapisanych wiele histo-
rii, wspomnień, blokad. Czuję 
to często po koncertach, kiedy 
przytulam się z wieloma ludźmi 
– każdy ma inny sposób tulenia 
i widzę wtedy, jak wiele napięć 
noszą ludzkie ciała. Z takiego 
dotyku można dużo odczytać. 
Myślę więc, że w cybernetycz-
nym świecie, z górnym świat-
łem biurowym i wykładziną peł-
ną antybiotyków, bliski kontakt 
międzyludzki jest niezwykle 
istotny.

Może trzeba też na prze-
kór coachom efektywności ro-
bić trochę mniej? Może trzeba 
potańczyć, a może nie zawsze 
papieros jest tą fajką pokoju, 
na którą trzeba robić przerwę? 
Może mniej kawy, może masa-
że i różnego rodzaju inne fizycz-
ności pozwalające odkleić się 
od tego sztucznego tworzywa, 
z którego zbudowane są biu-
rowce?

Co jednak istotne, trzeba się 
tej aktywności bacznie przyglą-
dać – czy rzeczywiście jest ona 
mindfulnessowa, czy może po 
prostu ćwiczymy na bieżni jed-
nocześnie oglądając film, słu-
chając muzyki i sprawdzając ma-
ila? Ważne, by zmniejszyć ilość 
czynności jednoczesnych. Sta-
rajmy się wrócić do takiego ro-
dzaju obecności, w którym jed-
no działanie będziemy mogli 
odczuwać poprzez jak najwię-
cej zmysłów.

Fakt, jest wielu zwolenników 
teorii, że jednak nie ma cze-
goś takiego jak podzielność 
uwagi.
Jest to kolejny argument za tym, 
by uważać na karoshi – Japoń-
czycy nazwali tak śmierć z prze-

pracowania. Musimy dbać o to, 
by emocje, jakie budzą w nas 
stresujące maile i deadline’y 
dało się gdzieś wyzwolić, żeby 
to nie zostawało w siedzącym 
za biurkiem ciele. Oni wymyśli-
li sobie pokój ze ścianami wy-
łożonymi specjalną osłoną, na 
którą mogą się porzucać i w któ-
rą mogą boksować. Dobrze jest 
mieć jakiś bufor.

Sama zupełnie nie wyobra-
żam sobie takiej pracy. Strasz-
ne jest dla mnie chociażby to, że 
nieraz w takich profesjach ope-
ruje się dużymi sumami pienię-
dzy, które są w zasadzie abstrak-
cyjne. Dla mnie nawet cały na-
kład winyli, pierwsze 300 sztuk, 
to była niepojęta liczba. Posta-
nowiłam się jednak zbliżyć do 
niej fizycznie – każdą z tych płyt, 
zrobionych zresztą z odpadków 
po innych artystach, ręcznie opi-
sałam i na każdej namalowałam 
węglem chmurę. Dzięki temu 
lepiej rozumiem tę ilość. Kie-
dy jednak porównuję ją do my-
śli o milionowych kwotach, ope-
rowaniu ogromnymi zasięgami 
czy kredytami, jest to dla mnie 
zupełnie abstrakcyjne.

Nie zapominajmy więc w tym 
wszystkim, że jesteśmy zwierzę-
tami i często potrzebujemy po 
prostu uproszczenia niektórych 
rzeczy, a co się z tym wiąże, ucie-
leśnienia.

Idąc tym tropem: trochę już 
o ciele mówiłyśmy, trochę 
wspominała też Pani o umyśle 
– jak to zatem jest? Najpierw 
głowa musi złapać niezbędną 
jej przestrzeń, a dopiero póź-
niej ciało, czy odwrotnie?
Jesteśmy całością, przy czym 
rzeczywiście – w czasach, w któ-
rych czytamy tak dużo książek 
i chodzimy na terapie, na któ-
rych rozkminiamy swoje życie 
umysłem – myślę, że ciało jest 
tym odrobinę zapomnianym 
fragmentem. A szkoda, bo jest 
w nim bardzo dużo.

Ciało jest prawdą – bo, na-
wet jeśli teoretycznie jest do-
brze, to za chwilę okazuje się, że 
„ma pani taką i taką morfologię, 
nieprawidłowy cukier, choleste-
rol”... Wszystko i tak koniec koń-
ców wychodzi właśnie w nim.

Widzę więc ogromną potę-
gę w pracy z ciałem. Może być 
bowiem wiele rzeczy niena-
zwanych, możemy spędzić kil-
ka lat na kozetce szukając, co 
tam w nas siedzi i za żadne skar-
by tego nie znaleźć. Jednocześ-
nie możemy pójść popraco-
wać z ciałem i poczuć ogromną 
ulgę – ciało się uwalnia, otwiera 
i opuszcza nas coś, czego nawet 
nie umiemy nazwać. Zdarza się, 
że ta wiedza później przycho-
dzi, ale jeśli nie, to też jest okej. 
Nie musimy wszystkiego wie-
dzieć.

Katarzyna Miłkowska

NATALIA PRZYBYSZ

Obudzić 
się należy 
NATYCHMIAST!
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Początek nowego roku to za-
wsze okres obfitujący w po-

stanowienia zmiany własnego 
życia. Palacze rzucają papiero-
sy, sfrustrowani pracą i zarob-
kami zapewniają, że rozpoczy-
nają szukanie nowego i lepiej 
płatnego zajęcia. A osoby bory-

kające się z nadwagą zaczynają 
kształtować szczupłą sylwetkę. 
Wiadomo, nowy rok – nowy/a ja.

Nawet jeżeli w naszym oto-
czeniu nie ma takich osób, to 
widzimy je na siłowniach pęka-
jących w szwach przez pierw-
szą połowę stycznia, truchtają-
ce na ścieżkach rowerowych lub 
wcinające w firmowej stołów-
ce sałatki i gotowanego indyka. 
Nie da się ukryć, że towarzyszą 
im często ukradkowe uśmiesz-
ki i docinki. Otoczenie wykpiwa 
tych, którzy postanowili zmie-
nić coś w swoim życiu.

Z jednej strony mogę tolero-
wać takich kpiarzy, bo najczęś-
ciej ich żarty nie są skierowane 
ad personam. Wyśmiewają je-
dynie koniunkturalizm i słomia-
ny zapał, którego resztki często 
gasną wraz z końcem pierwsze-
go miesiąca nowego roku. Wia-
domo przecież, że jak ktoś chce 
wprowadzić zmianę w swoim 
życiu, to najlepiej gdy zacznie 
od razu, od następnego dnia.

Niemniej jednak powściąg-
nąłbym lejce sarkazmu, który 
niestety coraz częściej wpisu-
je się w sferę wszechobecnego 
w naszych czasach hejtu.

Każdy, kto zdecydował 
się przełamać swoje 
dotychczasowe złe 
zwyczaje żywieniowe, 
zapragnął lepiej zarabiać, 
zdobyć nową umiejętność 
lub po prostu zadbać o 
swoje zdrowie, wykazał się 
przecież wewnętrzną siłą 
i odwagą. 

Wyszedł poza swoją strefę kom-
fortu (tak, wiem używanie tego 
terminu powinno zostać zdele-
galizowane). Pewnie nie zasługu-
je przez to od razu na podziw czy 
też wielbienie, ale na pewno za-
sługuje na wsparcie. Nie musi to 
oznaczać żadnego mentorstwa 
czy poklepywania po plecach.

Jeśli koleżanka z pracy zde-
cydowała się jeść tylko „zdrowe” 
potrawy i zrezygnowała z fast fo-
odów oraz słodyczy, to wystarczy, 
gdy nie będziesz zachęcać jej wy-

skoczenia na lunch do pobliskiej 
burgerowni. Po prostu powiedz 
jej, że w nią wierzysz i że na pew-
no uda się jej wytrwać. A jeżeli bę-
dzie miała gorsze dni, to niech 
może liczyć na twoje wsparcie.

Jeżeli biegasz i na ścieżce 
spotykasz biegacza powolnego, 
który na widok twojej szybkości 
odwraca zawstydzony wzrok, 
zagadnij do niego i powiedz, 
żeby się nie zniechęcał, bo ty też 
tak zaczynałeś kilka lat temu.

Oceniać, wyśmiać, i stwier-
dzić „początek roku i wszyst-
kie grubasy wyległy na basen” 
to akcja godna piętnastolatka. 
Warto wówczas pamiętać o sło-
wach przypisywanych Platono-
wi: „Bądź życzliwy, ponieważ 
każdy, kogo spotykasz, toczy 
ciężką bitwę”. A może ten otyły 
pan ok. 50-tki, który biega obok 
ciebie na mechanicznej bieżni, 
załamał się po śmierci żony i te-
raz próbuje wrócić do dawnej 
sylwetki? A jeśli ktoś inny zaczął 
palić, bo miał problemy z emo-
cjami i tylko papieros pozwalał 
mu złapać psychiczną równo-
wagę? Takich historii są tysiące.

Powinniśmy wystrzegać się 
obrażania czy niesłusznego oce-
niania również ze względu na na-
sze dzieci. A co, jeśli syn lub córka 
usłyszy twój komentarz na temat 
tuszy sąsiadki? Jak zareagujesz, 
gdy w szkole nazwie swoją ko-
leżankę „grubą świnią, która ru-
szyła się z kanapy”, a na pytanie, 
skąd zna takie teksty, odpowie: 
„Od ciebie się nauczyłem”?...

Piotr Krupa

Ciekawi mnie, czy są tutaj 
osoby, które stale czyta-

ją tę rubrykę, czy tylko stano-
wi ona wyraz mojego ekshibi-
cjonistycznego samouwielbie-
nia? Gdzie wpisuję „Wow! Ja to 
jestem super rodzic – nikt tak 
nie wychowa dziecka ja JA. Su-
per Matka Polki!”. Może czyta-
cie mnie jedynie z przypadku 
i w przypadkowych okolicznoś-
ciach? Czy to z nudów w kuchni, 
kiedy zajadacie kanapki, a kole-
ga obok tak truje, że jedyny ra-
tunek to zanurzyć się w lektu-
rze o tym, jak wychować dzieci 
(nawet jeżeli tych dzieci nie ma-
cie, a co najlepsze – nawet nie 
planujecie mieć). Czy też może 
stoicie ściśnięci w tramwaju na 
Domaniewskiej, gdzie nie ma 
miejsca na kiwnięcie palcem, 
a co dopiero na wyjęcie telefo-
nu żeby przejrzeć parę „walli”, 
i kątem oka widzicie, że jakiś sie-
dzący szczęśliwiec czyta w ga-
zetce wynurzenia o tym, jak to 
jest mieć dzieci. A może – to teza 
ku polepszeniu stanu mojego 
własnego ego – są osoby, które 
czytają, bo lubią. Nie ważne do 
której grupy należycie, po prze-
czytaniu tytułu możecie pomy-
śleć, że mam schizofrenię, bo 
tak niedawno w jednym z moich 
felietonów ostrzegałam, przed 
dawaniem przykładu, a teraz za-
chęcam, żeby dawać przykład. 
Skąd ta sprzeczność?

Otóż moje dziecko lat 6, 
wreszcie – ALLELUJA! – zaczę-
ło mówić „dzień dobry” i „do 
widzenia” podczas wchodze-
nia do urzędu, sklepu, bibliote-

ki czy też innego publicznego 
miejsca oraz gdy z nich wycho-
dzi. Ile to ja się natłumaczyłam, 
że tak wypada, że to kulturalnie, 
że to oznaka szacunku, że prze-
cież widzi moje postępowanie... 
Jak grochem o ścianę, wszystko 
na nic. Wchodziła do sklepu bez 
słowa i nawet nie odpowiadała, 
jak pani sprzedawczyni ją zaga-
dała. Więc już machnęłam ręką 
– a nich gadają że mam takiego 
niewychowanego gnoma, ja już 
się podaję.

Ale oto moja córka przed 
dwoma miesiącami, bez przy-
pominania, nagle zaczęła się za-
chowywać jak kulturalna jed-
nostka społeczna! Sama z siebie 
zaczęła mówić „dzień dobry” 
i „do widzenia”. Tak więc – uwa-
ga! – zaczęłam popadać powoli 
w samouwielbienie.

A jednak! A jednak jestem 
super Matką Polki, 
nie będzie z niej taki 
gnom. Chyba te poradniki 
mają rację, że lepiej dawać 
przykład niż mówić – 
dziecko w końcu 
wchłonie przez osmozę 
to co się wokół niego 
dzieje. Wstydu nie będzie 
jak pójdzie do ludzi.

Przypomniało mi się przy okazji, 
jak to było u mnie na wsi, na któ-
rej się wychowałam. Przecież to 
było nie do pomyślenia, żebym 
przeszła przez wieś i nie powie-
działa komuś „dzień dobry”. Gdy 
jednak tak się zdarzyło, to zanim 

doszłam do domu, mama już 
wiedziała jakie to ma niewycho-
wane dziecko, które nie umie się 
przywitać...

Nie wiem, jak to wygląda 
u was w bloku – ja mieszkam 
na dużym osiedlu i mam wra-
żenie, że powoli zwyczaj wita-

nia się z ludźmi wraca. Gdy mi-
jam dzieci, a nawet młodzież, 
bardzo często słyszę „dzień do-
bry” – to miłe, choć przecież 
oznacza, że dla nich jestem już 
starszą panią (sic!). Nie ma się 
co oszukiwać – lata lecą. Jest je-
dynie nadzieja, że za parę lat ci 
młodzi ludzie, którzy dzisiaj tak 
kulturalnie się witają, pomogą 
mi przeciągnąć przez próg wó-
zek z zakupami a może nawet 
podtrzymają lub przeprowa-
dzą przez ulicę...

Dorota #MamaPolki

KORPOMAMA

Lepiej dawać przykład
KORPOTATA

Nie oceniaj – wspieraj
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Trendsetter roku 2020 czyli

Classic Blue we wnętrzach
Profesjonalny, spokojny 
i elegancki granat wkro-
czył na salony. Specjali-
ści od designu są zgodni 
– potrzebujemy harmonii 
w sobie i w naszych wnę-
trzach a granat ją za-
pewnia. Ale uwaga – to 
kolor wymagający, dla-
tego eksperci z Galerii 
Wnętrz Domar podpowia-
dają, jak go wykorzystać.

Pantone 19-4052

Jak co roku Instytut Pantone przed-
stawia dominujący kolor we wzorni-
ctwie i modzie. W 2020 jest to Classic 
Blue (grafikom podpowiadamy: PAN-
TONE 19-4052). Według trendsetterów 
Instytutu symbolizuje on spokój, pew-
ność siebie oraz pragnienie stabilizacji 
i trwałych życiowych fundamentów.

Leatrice Eiseman, executive direc-
tor w Pantone Color Institute, pod-
kreśla: – Żyjemy w czasach, które wy-
magają zaufania i prawdy. Ten rodzaj 
trwałości i pewności odzwierciedla 
kolor roku 2020: PANTONE Classic Blue 
– solidny i niezawodny niebieski od-
cień, na którym można zawsze pole-
gać ma skłaniać do myślenia i refleksji 
oraz nieustannego poszerzania per-
spektyw. Classic Blue przypomina su-
gestywne wieczorne niebo i zachęca 
do poszerzenia horyzontów i otwarcia 
się na przepływ komunikacji.

Psychologiczne i biznesowe 
aspekty ciemnego błękitu
Błękit to kolor intelektu i spokoju. 
Mocne odcienie rozjaśniają myśli, jas-
ne uspokajają umysł i wzmacniają 
koncentrację. Jest kolorem autoryte-
tu, elegancji i komunikacji społecznej. 
Często wybierany jest jako kolor logo-
typów firm, które chcą być postrzega-

ne jako solidne, lojalne i prowadzące 
dialog z odbiorcami. Nie przypadkiem 
więc ciemny niebieski znaleźć można 
w znakach firmowych Volkswagena, 
Nokii, IBM, Philipsa, Hewlett Packard 
czy Intela. Ale niebieski to także kolor 
serwisów społecznościowych  – Fa-
cebooka, Twittera oraz komunikato-
rów – np. Messengera.

Granat, symbolizujący kontrolę 
i odpowiedzialność, to ulubiony ko-
lor dress kodu biznesowego. Oczywi-
ście czasy się zmieniają i strój do pra-
cy bywa coraz mniej formalny, dress 
code mniej rygorystycznie przestrze-
gany, ale… granatowe elementy ubio-
ru pracowników mogą wpływać na po-
strzeganie ich jako sumiennych i profe-
sjonalnych.

Granat we wnętrzach
We wnętrzach musimy obchodzić się 
z nim mądrze. Przede wszystkim dla-
tego, że przez ciemną tonację oraz in-

tensywność może zdominować po-
mieszczenie i optycznie je pomniej-
szyć. Warto więc stosować się do na-
stępujących zasad:

1. Granat na ścianach. Sprawdzi się 
w gabinetach, sypialni lub elegan-
ckiej jadalni. Radzimy pomalować 
lub wytapetować jedną ścianę, aby 
nie przytłoczyć pomieszczenia –np. 
w sypialni będzie to granatowa ta-
peta lub farba na ścianie za zagłów-
kiem łóżka.

2. Granatowe meble jako dominan-
ta kolorystyczna. Wybierz większość 
mebli w tym właśnie kolorze. W tym 
przypadku zestaw je z jasnymi ściana-
mi – białymi, jasnoszarymi lub blado-
żółtymi. Mając bazę i dominantę kolo-
rystyczną dobierz do nich kolorowe 
dodatki – z granatem pięknie kompo-
nuje się pomarańcz, odcienie koralo-
we a także jasne oliwkowo-zielone. 

Nie przesadzaj z liczbą dodatków, by 
nie stworzyć efektu chaosu.

3. Wybór jednego mebla w kolorze 
granatowym. A co powiesz na repre-
zentatywną sofę lub narożnik jako ele-
ment przykuwający uwagę? Dodat-
kowo możesz „pobawić się” różnymi 
fakturami i odcieniami tego koloru. 
Modne są welurowe obicia na meb-
lach wypoczynkowych – eleganckie 
i bardzo wygodne.

4. Granatowe tekstylia i dodatki. Je-
śli boisz się eksperymentów z grana-
tem w dużych gabarytach, wybierz 
poduchy, zasłony i inne dodatki w tym 
kolorze – jednolite lub w proste geo-
metryczne wzory. Nadadzą one twe-
mu wnętrzu charakter spokoju i upo-
rządkowania.

Powodzenia z eksperymentami!

Eksperci Domar
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Czy
Liczni naukowcy 
twierdzą, że prze-
ciętny iloraz inteli-
gencji homo sapiens 
regularnie się obniża. 
Czy to prawda? Co 
jest przyczyną tego 
zjawiska? I – w końcu – 
jak temu zaradzić?

„Za moich czasów to byś nawet 
matury nie zdał z taką wiedzą, 
a dziś to ci magistra dają”, „Co 
to za głupot oni was teraz uczą 
w tych szkołach”, „Tylko głupie 
się rozmnażają”, „Kiedyś to było, 
ech”– słyszysz nieraz i już chcesz 
odpowiedzieć: „Tak, tak, bo kie-
dyś to były czasy, a dziś to już nie 
ma czasów!”… Starcze ględze-
nie, przywilej rodziców, dziad-
ków i wszystkich „dawnych po-
koleń”. Argumentów na zbicie 
ich tez mamy zawsze ilości nie-
zliczone, ale i tak rzadko kiedy 
się je wypowiada, no bo po co – 
i tak nie przyswoją, i tak nie prze-
gadasz… Jednak czy rzeczywi-
ście cała ta ich gadanina to czy-
ste brednie?

Naukowcy potwierdzają
W zeszłym roku na łamach „The 
Times” ukazał się artykuł stresz-
czający prace badawcze norwe-
skich naukowców z Centrum Ba-
dań Ekonomicznych Ragnara 
Frischa (Brenta Bratsberga i Ole 
Rogeberga), w których udo-
wadniają, iż średnia inteligen-
cja homo sapiens obniża się o 7 
punktów IQ w każdym kolejnym 
pokoleniu.

Materiał badawczy stanowi-
ły testy IQ, jakim zostają podda-
wani kandydaci do służby woj-
skowej (niecały milion osób). 
W badaniach zostały wykorzy-
stane kwestionariusze wypeł-
niane od początku lat 70. XX 
wieku do końca pierwszej deka-
dy XXI wieku.

Analizy społeczne, których 
wyniki potwierdzają sukcesyw-
ne obniżanie się poziomu inteli-
gencji na podobnym poziomie, 
jak ten wskazywany przez nor-
weskich badaczy, pojawiały się 
w ostatnich latach również w in-
nych wysoko rozwiniętych kra-
jach Zachodu.

Głupieją 
głównie mężczyźni

Na początku warto przedstawić 
kilka najważniejszych „ale” do-
tyczących powyższych badań.

Po pierwsze – dotyczą one 
wysoko rozwiniętych krajów, 
gdzie najwyższy poziom inte-
ligencji został już osiągnięty 
i ludzie nie muszą aż tak bardzo 
„przykładać się” do uzyskania 
bezpieczeństwa na rynku pracy 
czy – ogólnie – w sferze społecz-
nej. Po drugie – badania dotyczą 
przede wszystkim mężczyzn.

Kwestia tego, że to kobie-
ty na przestrzeni ostatnich 
wieków mają możliwość swo-
bodnego rozwoju intelektual-
nego, jest faktem. Co więcej, 
w erze współczesnego kapitali-
zmu, to kobiety lepiej radzą so-
bie z wykonywaniem „nowo-
czesnych zawodów” (szcze-
gólnie w korporacjach) i lepiej 
godzą życie prywatne z zawo-
dowym. W końcu to one, korzy-
stając z „należnych im tradycyj-
nie przywilejów patriarchatu” 
(możliwość nieograniczonego 
wyrażania emocji, przyznawa-

nia się do słabości i leczenia się 
z nich, rozdawanie kart w rela-
cjach partnersko-seksualnych, 
mniejszy nacisk na konieczność 
odniesienia sukcesu zawodo-
wego, itd.) zdobywają jedno-
cześnie – jakby to nie brzmiało 
– nowe prawa w zakresie macie-
rzyństwa, wolności seksualnej, 
przeciwdziałania dyskryminacji 
na polu płciowym, itd.

Dlatego warto zwrócić uwa-
gę, że „wzrost poziomu głupo-
ty” tyczy się w większym stop-
niu mężczyzn, szczególnie tych 
nieradzących sobie z postępem 
cywilizacyjnym. Zatem, choć 
statystycznie panowie wciąż 
mogą się pochwalić IQ wyższym 
od pań, to w niedługim czasie 
proporcje mogą się odwrócić.

Jak to wytłumaczyć?
Więc dlaczego głupiejemy? Tez 
mających tłumaczyć ten trend 
jest wiele.

1. Pik
Pierwsza opcja została już za-
sygnalizowana wyżej – osiąg-
nęliśmy już swój „pik” i lepiej już 

po prostu nie będzie. Jesteśmy 
coraz bardziej konformistycz-
ni i nie chcemy wychodzić z na-
szych stref komfortu.

2. Mądrzy 
mniej płodzą
Inna teza odnosi się do kwestii 
dziedziczenia genów. Mianowi-
cie ludzie z niższych warstw spo-
łecznych, z niższym wykształce-
niem, o poglądach bardziej kon-
serwatywnych rozmnażają się 
częściej niż osoby „po drugiej 
stronie barykady”.

Gdy kariera liczy się bardziej 
niż posiadanie licznego potom-
stwa, to ograniczenie jego licz-
by jest niemal pewne. Poza tym 
ludzie skupieni na nauce często 
zaniedbują rozwijanie „mięk-
kich zdolności społecznych” i w 
sferze towarzyskiej są niejako 
emocjonalnymi inwalidami.

Nie dziwi wiec fakt, iż na sa-
mym szczycie zestawienia „naj-
mniej płodnych zawodów” tuż 
obok zakonnic plasują się pra-
cownice naukowe uczelni wyż-
szych. Zegara biologicznego na 
razie nie da się tak łatwo oszu-

kać, a gdy dana dziedzina na-
ukowa wciągnie nas do reszty, 
to nietrudno o braki w „uczeniu 
się życia”.

3. Komputer 
rozleniwia mózg
Kolejna teza odnosi się zmian 
w edukacji i sposobach przy-
swajania wiedzy. To, że kom-
puter może ogłupić, wie chyba 
każdy. Gry komputerowe mogą 
pomagać nam w rozwoju pew-
nych umiejętności, ale nie ma 
co ukrywać, że większość z nich 
to mało wymagająca rozryw-
ka. Do tego komputer staje się 
niejako zewnętrznym „przedłu-
żeniem” naszego układu ner-
wowego, znacznie go odcią-
żając. I choć dzięki mechanicz-
nym procesorom życie staje się 
łatwiejsze i osiągnięcia nauko-
we ludzkości mogą wchodzić 
na poziomy nieosiągalne dla 
wcześniejszych pokoleń, to na-
sze PC-ty oraz laptopy dopro-
wadzają do rozleniwienia umy-
słu i „usypiania”, a nawet niedo-
rozwoju konkretnych obszarów 
mózgu.

Prócz tego postęp technicz-
ny przebiega w dzisiejszych 
czasach tak szybko, jak nigdy 
wcześniej, ergo – nasze we-
wnętrzne procesory nie wytrzy-
mują tego tempa, co doprowa-
dza do problemów psychicz-
nych (jak chociażby „epidemia 
depresji”) oraz do niewydolno-
ści systemu nerwowego.

Warto w tym miejscu pod-
kreślić kwestię spadku czytelni-
ctwa. Bo mimo że każda lektura 
nie jest wartością samą w sobie, 
to proces czytania aktywuje klu-
czowe dla naszej inteligencji ob-
szary mózgu, które trudno jest 
„zmobilizować” np. poprzez grę 
w CS-s czy WoW-a.

4. Zły 
system edukacji
Ostatnie zagadnienie, które do-
tyczy problemów edukacyj-
nych, to sam system edukacji. 
Globalizacja i wdrażanie nowo-
czesnego obowiązku szkolne-
go wymuszają zmiany w zasa-
dach kształcenia na wszystkich 
poziomach. Program edukacji – 
w myśl obecnie przyjętego pa-
radygmatu – dostosowuje się 
do „ogółu”, więc wiadomo, że 
ma być on najbardziej korzyst-
ny dla tych najmniej zdolnych 
uczniów, więc jest on tworzo-
ny niejako „pod nich”. Stąd też 
ograniczanie liczby lektur, ob-
niżanie wymogów tzw. „pod-
stawy” czy też powielanie ele-
mentów programowych na ko-
lejnych etapach nauki kosztem 
wprowadzania rzeczy nowych 
i trudnych.

Gdzie jest ratunek?
Zatem – czy jesteśmy skazani na 
powszechną głupotę? Paradok-
salnie, nasze zbawienie w przy-
szłości może kryć się tam, gdzie 
dziś mieści się źródło naszej zgu-
by. Czyli w technologii. Nowo-
czesne programy i zaawanso-
wane urządzenia aktywizujące 
nasz umysł czy nawet genetycz-
ne rozwiązania, które pozwo-
lą nam na „podrasowanie” na-
szego DNA. Możliwości jest wie-
le, lecz póki co warto po prostu 
dbać o rozwój naszej „głowy” 
i „głów” naszych dzieci.

Tomasz Rot

ludzkość 
głupieje?
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Przy biurku:
 y Przechowuj dane w chmurze – 

to dobry sposób na ogranicze-
nie zużycia nieprzyzwoitych 
ilości papieru i na zachowanie 
porządku. Cyfrowe dokumen-
ty można łatwo skatalogować 
i w razie potrzeby odnaleźć.

 y Drukuj oszczędniej – tylko 
dokumenty, które naprawdę 
musisz, najlepiej dwustronnie 
i na ekologicznym papierze. 
W komunikacji wewnętrznej 
jego wygląd nie będzie miał 
znaczenia – a dla środowiska 
kolosalne.

 y Wyłączaj drukarkę (gdy jej nie 
używasz) – sprzęt ten zużywa 
93 proc. energii w trybie czu-
wania. Do drukowania zale-
dwie 7 proc. 

 y Wyłączaj komputer, monitor 
i ładowarkę (przed wyjściem 
z pracy) – w czasie twojej nie-
obecności wszystkie one po-
bierają energię.

 y Zainwestuj w zieleń – niektó-
re rośliny oczyszczają i jonizu-
ją powietrze. Naturalnie.

 y Zorganizuj w biurze szafkę 
wymiany – na pewno każ-
dy ma w domu niepotrzeb-
ne książki, gazety lub dzie-
cięce zabawki. W tym niepo-
zornym miejscu jedni będą 
mogli zostawiać przeczyta-
ną prasę i lektury, a inni z nich 
skorzystać.

W biurowej 
kuchni:

 y Wyeliminuj napoje w plasti-
kowych butelkach i jednora-
zowe kubki – co roku do oce-
anów trafia osiem milionów 
butelek. Nie musisz zwiększać 
tych ilości.

 y Wybieraj catering bez plastiku 
(a przynajmniej się staraj), po-
proś o niedołączanie jednora-
zowych sztućców i serwetek. 
Korzystaj z naczyń zgroma-
dzonych w biurowej kuchni.

 y Chodź po kawę z własnym wie-
lorazowym kubkiem. Te papie-
rowe w środku wypełnione są 

mikroplastikiem – dzięki cze-
mu nie przeciekają i będą roz-
kładały się kilkaset lat. Ich recy-
kling jest nieopłacalny.

 y Poproś o przygotowanie wody 
z kranu w karafkach na konfe-
rencje i spotkania. Zamiast sło-
dyczy kupowanych w plasti-
kowych opakowaniach zasu-
geruj świeże owoce.

 y Segreguj śmieci. Ponad połowa 
Polaków wciąż ma z tym prob-
lem. Nie musisz mieć pięciu ko-
szy pod zlewem. Ten na papier 
i plastik ustaw przy biurku.

W delegacji:
 y Wybieraj kolej – w podróży służ-

bowej zamiast auta. Zysk bę-
dzie nie tylko ekologiczny, ale 
i czasowy. Dojazd PKP trwa czę-
sto krócej, niż samochodem.

 y Korzystaj z auta ze znajomym 
– wspólna podróż to coraz 
popularniejsze rozwiązanie 
w skandynawskich i kanadyj-
skich biurach. Sprawdź, kto 
z twoich współpracowników 
mieszka niedaleko ciebie i za-

proponuj korzystanie z jedne-
go samochodu.

 y Nie drukuj biletów – zapisuj je 
w telefonie. Korzystaj z aplika-
cji także kupując bilet komuni-
kacji miejskiej czy prosząc o ra-
chunek za przejazd taksówką.

Zero waste to proces. Najważ-
niejsze, by go rozpocząć i mo-
bilizować innych do zmiany. Po-
rządki są konieczne, bo toniemy 
w śmieciach. W ciągu roku jeste-
śmy w stanie zużyć więcej pla-
stiku niż ważą wszyscy ludzie na 
świecie. Każdy może zrobić gest 
by ratować planetę. Nawet te 
najmniejsze mogą mieć ogrom-
ne znaczenie.

Sylwia Majcher

ZERO WASTE
w biurze

Zero waste, najgorętszy trend 2020 roku, to droga do niemarnowania. Można podążać nią także w pracy. Warto więc w biurze zrobić 
porządki i ograniczyć stos śmieci. Nie wszystkie dokumenty trzeba koniecznie wydrukować, bałagan w wielu miejscach naprawdę da 
się okiełznać. Wystarczy zastosować w praktyce kilka skutecznych podpowiedzi. Dla dobra swojego i planety. Jak więc śmiecić mniej?

Wagę empatii – racjonalnej 
i emocjonalnej – wspaniale 
uwypukla neurolog, specjali-
sta od autyzmu z Uniwerstyte-
tu Cambridge, prof. Simon Ba-
ron-Cohen. Warta przyswojenia 
jest jego książka „The Science of 
Evil” oraz prezentacja TEDx „The 
Erosion of Empathy”.

Cohen: mniej empatii 
to więcej konfliktów
Baron Cohen wychodzi z pro-
stego i przemawiającego do 
mnie założenia: dzielenie war-
tości na dobre i złe jest niesku-
teczne. Bo jeżeli zło jest po pro-
stu brakiem dobra, to takie my-
ślenie jest myśleniem w kół-
ko i do nikąd nas nie prowadzi. 
Dlatego znacznie lepiej, argu-
mentuje Cohen, jest rozpatry-
wać ludzkie działania i ich mo-

tywację w kategoriach empatii 
oraz stopnia jej nasilenia u każ-
dego z nas.

Większość ludzi ma śred-
nią ilość empatii – jedni wię-
cej, inni mniej. Kluczowy wyda-
je się komponent poznawczy, 
zdolność zobaczenia świata 
oczami innego człowieka, wej-
ścia w jego czy jej buty. Taka 
umiejętność ułatwia komuni-
kację i unikanie konfliktów. Im 
mniej empatii poznawczej, tym 
większe ryzyko pojawienia się 
konfliktów. 

Zmniejszają empatię
Czynników redukujących empa-
tię jest kilka wedle Cohena kil-
ka. Są to:

 y poddawanie się autoryte-
towi władzy (eksperyment 
Stanley’a Milgrama),

 y ideologia (która kierowała na 
przykład działaniami zama-
chowców z 11 września 2001 r.  
w Nowym Jorku),

 y myślenie „my i oni” wg. sche-
matu grupa własna kontra 
grupa obca (ludobójstwo 
w Rwandzie w 1994 r.),

 y geny i zaniedbanie emocjo-
nalne w dzieciństwie.

Pracujmy 
nad własną empatią
Jestem zdania, że empatię moż-
na świadomie zwiększać i świa-
domie nad nią pracować. I chy-
ba sam jestem tego nalepszym 
przykładem.

Moja własna praca z empa-
tią zaczęła się, gdy mój syn, gdy 
był w wieku przedszkolnym, zo-
stał zdiagnozowany jako dzie-
cko autystyczne. Wieloletnie 
obcowanie z autyzmem i cią-
głe przebywanie w świecie osób 
z niepełnoprawnościami dało 
mi zupełnie nową perspekty-

wę i zainteresowanie różnorod-
nością i włączaniem, a w rezul-
tacie certyfikat ESSEC Business 
School. To wszystko pozwala mi 
na przygotowywanie wartoś-
ciowych, jak słyszę, warsztatów 
równościowych.

Imprezy i tańce
Jako certyfikowany aktywista 
różnorodności i włączania (D&I)
jestem mile zaskoczony, jak ak-
tywne w tej dziedzinie są wroc-
ławskie i ogólnopolskie oddzia-
ły mniejszych firm i dużych kor-
poracji. Wielkim plusem jest, 
w moim przekonaniu, to, że 
specjaliści D&I (Diversity & In-
clusion, czyli specjaliści ds. róż-
norodności i integracji – red.)  
w tych firmach pracują z praw-
dziwym zaangażowaniem i nie 
traktują tego obszaru jako nie-

chcianej konieczności. U pod-
staw tego zaangażowania leży 
empatia.

W środowisku D&I mamy ta-
kie powiedzenie: różnorodność 
to zaproszenie na imprezę, włą-
czanie to zaproszenie do tańca. 
Te imprezy i te tańce nie byłyby 
możliwe bez empatii. 

Rafał Motriuk

Najpierw empatia
Empatia ułatwia komunikację, pozwala unikać konfliktów i zwiększa zaangażowanie w drugiego człowieka. 
Na szczęście jej poziom można świadomie zwiększać. 

Rafał Motriuk
executive communica-
tion consultant w firmie In-
terComm, dziennikarz (ex-
-BBC), wykładowca SWPS, 
anglista. W weekendy ba-
sista i wokalista, w razie ko-
nieczności ratownik.

Sylwia Majcher
dziennikarka, blogerka. Zaj-
muje się kwestiami związa-
nymi z niemarnowaniem je-
dzenia, ochroną środowiska 
i racjonalnym wykorzysty-
waniem zasobów planety. 
Prowadzi warsztaty i szko-
lenia zero waste. Autorka 
dwóch książek na ten temat.

Jestem zdania, 
że empatię  

można świadomie 
zwiększać  

i świadomie  
nad nią 

pracować
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BE FIT BE HAPPY

Ćwiczenia na rozruch

1.
WDECH I WYDECH

2.
URUCHOM BIODRA

Długie godziny spędzone za biurkiem, wzrok zmęczony od wpatrywania się w ekran kompu-
tera, zdrętwiałe stopy w eleganckich butach. W efekcie sztywny kark, obolały kręgosłup, 
mrowienie w palcach nad klawiaturą. Kto tego nie zaznał, nie wie jeszcze, jak korpo praca 
może odbić się na naszym zdrowiu i sprawności fizycznej. Lepiej nie czekać, aż dyskomfort 
będzie nie do zniesienia.

Zestaw ćwiczeń dla wszystkich zmęczonych biurowym stylem ży-
cia przygotowała Sabina Derda. Wrocławska sportsmenka i trener-
ka radzi by nie odkładać ćwiczeń, lecz zacząć je tu i teraz. – Robie-
nie planów i wyznaczanie terminów, zwykle kończy się ich przesu-

waniem. Codzienna aktywność mobilizuje i daje poczucie konse-
kwencji w działaniu, a to jest bardzo ważne – dodaje instruktorka. 

Dziś zestaw ćwiczeń, które zapewnią „rozruch” wszystkim, któ-
rzy zasiedzieli się przy swoich biurkach.

Sabina Derda – utytu-
łowana zawodniczka kulturystki 
w kategorii bikini fitness – multime-
dalistka. Mistrzyni Europy Federacji 
IBFF&WPF w kategorii bikini fitness 
2018 oraz Wicemistrzyni Świata Fe-
deracji IBFF&WPF w kategorii bikini 
fitness 2018.

Dopasowanie treningu
Pierwszy krok do poprawy kondycji 
można zrobić w biurze, kolejne ćwi-
czenia warto wykonywać już pod 
okiem specjalisty. – Ludzie różnią 
się pod względem zapotrzebowa-
nia na aktywność fizyczną i możli-
wości uprawiania sportu. Dlatego 
ważne jest dopasowanie treningu 
do indywidualnych potrzeb – zwra-
ca uwagę wrocławska mistrzyni.

Więcej trenerskich porad znajdzie-
cie na profilu facebokowym:
Sabina Derda – Trener Personalny

Usiądź wygodnie – opuść barki 
swobodnie w dół. Oprzyj dłonie 
z tyłu głowy. Z głębokim wde-
chem ściągnij łokcie do tyłu ot-
wierając mocno klatkę piersio-
wą (fot. 1 i 2).

Potem z wydechem ściągnij łok-
cie do przodu i bardzo mocno 
zaokrąglij plecy (fot. 3 i 4).

Powtórz 10-15 razy.

Uruchom biodra! Postaw sto-
pę na krześle (fot 1). Noga z tyłu 
prosta.

Wykonaj delikatny ruch do przo-
du i przytrzymaj pozycję na 
3-5 sekund (fot. 2). Ćwiczenie wy-
konaj dla obu stron ciała.

Całość powtórz 5-8 razy.

1

1

2

2

3 4
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Klub Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce 
okrzyknięto trzy lata temu „czarnym 
koniem” polskiego szczypiorniaka. Od 
tego czasu zwycięstwa popularnych 
„kobierek” nad najbardziej utytułowa-
nymi zespołami z dużych miast prze-
stały dziwić znawców, kibiców i komen-
tatorów. 

Osobom mniej wtajemniczonym 
na dźwięk słowa „Kobierzyce” uru-
chamia się zwykle skojarzenie natu-
ry gospodarczej – „polski Kuwejt”. 
Tak się bowiem od lat składa, że Ko-
bierzyce od lat lokują się regularnie 
również na trzecim miejscu w kate-
gorii najzamożniejszych samorzą-
dów w kraju.

Siła wychowanek
Siła kobierzyckiego KPR-u nie wynika 
jednak z przewag finansowych (klub 
ma jeden z najmniejszych budżetów 
w Superlidze i zaprasza sponsorów do 
współpracy) ani masowego ściągania 
najmocniejszych zawodniczek z kraju 
i z zagranicy.

Filarami świętującego niedawno 
20-lecie istnienia KPR-u Kobierzyce są 
wychowanki klubu – mieszkanki pod-

wrocławskich miejscowości: najszyb-
sza polska skrzydłowa i wielokrotna re-
prezentantka Polski Mariola Wiertelak 
i młodziutka, zaledwie 20-letnia lewo-
ręczna skrzydłowa Kinga Jakubowska, 
również reprezentantka kraju.

Jakubowska to także niekwestiono-
wana liderka tegorocznej tabeli strzel-
czyń Superligi. Jej dotychczasowy rekord 
to 15 bramek zdobytych w jednym meczu 
– w zwycięskim starciu z Eurobudem JKS 
Jarosław, mocnym beniaminkiem ligi.

Uzdolnionych wychowanek druży-
ny jest zresztą znacznie więcej. Jedną 
z nich jest nastoletnia Patrycja Kozioł, 
regularnie występująca w narodowej 
kadrze juniorek.

Bramkarki
O sportowej sile Kobierzyc stanowi 
również niezwykły tandem bramkarek 
starannie dobranych przez trener Edy-
tę Majdzińską. – Z bramkarkami jest 
jak z winem – wiek daje doświadczenie 
i klasę. Najlepiej, gdy w drużynie grają 
dwie bramkarki: bardzo doświadczona 

i bardzo młoda – zdolna i pojętna – tłu-
maczy trener Majdzińska.

Beata Kowalczyk to jedna z najbar-
dziej doświadczonym bramkarek pol-
skiego szczypiorniaka. W kilku me-
czach bieżącego sezonu pokazała już 
wyraźnie rywalkom, co w praktyce 
znaczy termin „zamurowanie bram-
ki”. W drużynie sekunduje jej niezwy-
kle uzdolniona, dysponująca świetny-
mi warunkami fizycznymi 20-letnia Bar-
bara Zima, wielokrotna młodzieżowa 
reprezentantka Polski. 

Szaleństwo piłki ręcznej

Ale wyniki sportowe to tylko część suk-
cesu kobierzyckiego klubu. Mieszkań-
ców gminy Kobierzyce, społeczności 
wyjątkowo zróżnicowanej – obejmu-
jącej zarówno popegeerowskie wsie, 
jak i ultra-zamożne willowe suburbia 
Wrocławia ogarnęło prawdziwe szaleń-
stwo piłki ręcznej.

Mecze w kobierzyckiej hali odby-
wają się regularnie przy pełnej widow-

ni (fenomen w skali kraju) a zorganizo-
wany fanklub kobierzyckich kibiców 
(w klubowych koszulkach i szalikach, 
z bębnami) jeździ wspomagać swe za-
wodniczki nawet na meczach w najbar-
dziej odległych miejscach.

Każdy, kto chciałby zrozumieć i po-
czuć niesamowite emocje towarzyszą-
ce piłce ręcznej na wysokim poziomie 
(a tych nie brakuje: w meczach pada 
zwykle 50-60 goli) i przeżyć radość, jaką 
daje kibicowanie wolne od przypadło-
ści stadionów piłkarskich, może śmia-

ło zacząć swą przygodę z tą dyscypliną 
w kobierzyckiej Hali Sportowo-Wido-
wiskowej. Patron hali, wielki wrocław-
ski sportowiec, koszykarz Adam Wój-
cik, w ostatnich latach życia pracował 
i mieszkał właśnie w Kobierzycach.

Tekst i fot. Maciej Wełyczko

Dokonania KPR Gminy Kobierzyce można śle-
dzić na bieżąco w Internecie:
FB: facebook.com/kprkobierzyce/
IG: instagram.com/kprkobierzyce/.

SPORT

WIELKI KLUB
z maleńkiej 
miejscowości
Czy wiecie, która drużyna z Wrocławia i okolic lokuje się najwyżej w ligowych tabelach po-
pularnych dyscyplin zespołowych? Nie, nie jest to zespół koszykarski ani futbolowy (pięk-
ne czasy dominacji drużyn z nazwą „Śląsk” w herbie nie chcą powrócić). O siatkówce też 
wspominać nie warto. Tymczasem na trzecim miejscu PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Ko-
biet mości się i umacnia (z pewnymi szansami nawet na srebrny medal) zespół z maleńkich 
podwrocławskich Kobierzyc.

Kinga Jakubowska, najskuteczniejsza snajperka polskiej piłki ręcznej

Edyta Majdzińska, trenerka kobierzyckiego KPR-u

Filigranowa Mariola Wiertelak, najszybsza skrzydłowa w kraju

W akcji Paulina Ilnicka, 
jedna z utalentowanych wychowanek 

KPR Gminy Kobierzyce
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Skrzydłokwiat
Oto idealne po-
łączenie piękna 
i funkcjonalności. 
Skrzydłokwiat to 
bardzo popularna 
roślina i doskona-
ły sprzymierzeniec 
w walce z niebez-
piecznymi, lotny-
mi cząstkami. Spraw-
nie oczyszcza powie-
trze z benzenu i acetonu, 
które bywają obecne w wo-
skach do drewna, farbach, zmy-
waczu do paznokci czy lakierach. To je-
den z lepszych wyborów do każdego biu-
ra. Świetnie będzie wyglądać zarówno 
w sali konferencyjnej, jak i na biurku. Pie-
lęgnowanie skrzydłokwiatu nie jest trud-
ne. Roślina lubi wilgoć, trzeba ją regu-
larnie zraszać, a doniczka powinna stać 
na kamykach i w nawodnionej podstaw-
ce. Latem należy podlewać go trzy razy 
w tygodniu, zimą zaś raz-dwa razy. Co ja-
kiś czas usuwamy zaschnięte liście i kwia-
ty. Ten przedstawiciel świata flory nie lubi 
nadmiernego nasłonecznienia. Ustawmy 
go więc w zacienionym punkcie pokoju 
i dbajmy o to, by nie miał wokół siebie zbyt 
wysokiej temperatury.

Paprotka
Stara, dobra paprot-
ka już kilka sezo-
nów temu zaliczyła 
spektakularny po-
wrót do naszych do-
mów i biur. To jed-
na z modniejszych 
roślin i jeden z cie-
kawszych dodatków 
aranżacyjnych. I świet-
ny pomocnik w codzien-
nym oczyszczaniu powie-
trza! Nefrolepis wyniosły, bo 
tak właściwie nazywa się ten cud na-
tury, pochłania unoszące się w powietrzu 
cząstki formaldehydu. A do tego świet-
nie wygląda. Jest to roślina bardzo prosta 
w utrzymaniu – wymaga jedynie regular-
nego nawadniania i niezbyt wysokiej tem-
peratury. Nie ustawiajmy jej więc w pobli-
żu kaloryfera i regularnie zraszajmy liście. 
Paprotka jest wrażliwa na spadki wilgot-
ności.

Dracena 
obrzeżona
Kolejna bardzo po-
pularna w polskich 
domach roślina. 
Często hodujemy ją, 
nie wiedząc, czym 
tak naprawdę jest. 
Jej długie, strzeliste li-
ście pięknie się pre-
zentują, a sama drace-
na doskonale radzi sobie 
z oczyszczaniem powietrza. 
Czasem potrafi wyrosnąć nawet 
na dwa metry – wygląda wtedy jak nie-
wielkie drzewo i świetnie sprawdzi się usta-
wiona w dużej, ciężkiej donicy. Dla fanów 
minimalizmu dobra rada – odpowiednio 
pielęgnowana i zasadzona w mniejszej 
doniczce nie będzie aż tak okazała. Dra-
cena obrzeżona nie powinna być nara-
żona na bezpośrednie naświetlenie, więc 
najlepiej umieścić ją z dala od parapetu. 
Radzi sobie w normalnej temperaturze po-
kojowej, źle znosi zimno. Wystarczy pod-
lewać ją raz-dwa razy w tygodniu, by za-
chwycała piękną prezencją i zdobiła każ-
de biurowe pomieszczenie.

Aglaonema
To jedna z modniej-
szych roślin ostat-
nich sezonów. 
Oglądamy ją 
na kartach ma-
gazynów wnę-
trzarskich, gdzie 
– w towarzystwie 
wyselekcjonowa-
nych mebli – peł-
ni funkcję ozdobną 
i dumnie pręży swoje 
wielokolorowe liście. Uwa-
ga – sok, który wytwarzają, mo-
że być szkodliwy, więc jeśli do naszej pracy 
przychodzą zwierzaki, zrezygnujmy z usta-
wiania jej na podłodze. Zaleca się ostroż-
ność w czasie pielęgnacji rośliny. Wszelkie 
zabiegi najlepiej przeprowadzać w ręka-
wiczkach. Aglaonema usuwa z powietrza 
ksyleny i formaldehydy. Lubi ciepło, la-
tem potrzebuje częstszego podlewania, 
zimą wystarczy jej nawadnianie raz w ty-
godniu. Do tego regularne zraszanie li-
ści i gotowe! W zamian oferuje egzotycz-
ny wygląd i perfekcyjne uzupełnienie każ-
dej przestrzeni. 

REKLAMA

Żeby dobrze się poczuć w pracy 
i stworzyć sobie komfortowe wa-
runki do realizowania codzien-
nych zadań, warto zadbać o miej-
sce, w którym spędzamy tak dużo 
czasu. To nasz zawodowy dom 
– zatroszczmy się o niego. Żeby 
nie wydawać majątku i jedno-
cześnie wykreować przyjemną 
przestrzeń, najlepiej inwestować 
w dodatki. A ze wszystkich, które 
możemy kupić, najlepiej spraw-
dzają się rośliny. Nie tylko pięknie 
wyglądają, ale również oczysz-
czają powietrze, dodają pomiesz-
czeniu uroku i pozwalają się zre-
laksować. Jakie rośliny wybierać 
do biura i jak się o nie troszczyć, by 
długo nam towarzyszyły?

Pomoc od natury
Funkcji roślinności nie da się opi-
sać w dwóch zdaniach. Oprócz 
tego, że doskonale się prezen-
tują, wpływają też zbawiennie 
na nasze zdrowie. W natural-
nym procesie fotosyntezy zuży-
wają dwutlenek węgla i wydala-
ją tlen. A ten, jak wiadomo, jest 
nam niezbędny.

W szerokiej ofercie roślin do-
niczkowych znajdziemy również 
takie, które dodatkowo pochła-
niają szkodliwe substancje z po-
wietrza. Mowa tutaj o tym, co wy-
trąca się z naszych mebli czy dy-
wanów, a nawet lakierów, farb 
czy kleju. Co ciekawe, niektóre 

pochłaniają nawet dym tytonio-
wy! To tak zwane rośliny oczysz-
czające powietrze. Ustawione 
w strategicznych miejscach po-
koju będą wykonywać dla nas 
ważną i pożyteczną pracę.

Obecność roślinności ma też 
wpływ na wilgotność powietrza 
w biurze. Im bardziej suche, tym 
więcej wilgoci produkują ro-
śliny. Wytwarzają parę wodną, 
która skutecznie zwiększa na-
wilżenie pomieszczenia. Jest to 
szczególnie istotne zimą, kiedy 
pracujące na pełnych obrotach 
kaloryfery wysuszają powietrze, 
którym oddychamy. Suche po-
wietrze wpływa negatywnie na 
nasze samopoczucie, podrażnia 
skórę i śluzówki.

Biurowe rośliny – przegląd
Oczywiście rośliny nie zastąpią 
wysokiej klasy oczyszczacza po-
wietrza, ale mogą go skutecz-
nie wspomóc w walce z wdzie-
rającym się do pomieszczeń 
smogiem i innymi szkodliwy-
mi związkami. Wybierajmy więc 
te doniczkowce, które nie tyl-
ko będą pięknie wyglądać, ale 
również pomogą nam zdrowiej 
żyć, wpłyną na poprawę samo-
poczucia, pozwolą się zrelakso-
wać. Na które stawiać? Obok kil-
ka propozycji.

Katarzyna Sudoł

Palma areka
Równie piękna, tak 
samo modna i na-
prawdę imponu-
jąca areka świet-
nie zda egza-
min wszędzie tam, 
gdzie na co dzień 
zmagamy się z po-
wietrzem zanie-
czyszczonym tolu-
enem, ksylenem i for-
maldehydem, a więc np. 
w salonach fryzjerskich i ko-
smetycznych. Imponujące liście 
tej rośliny naprawdę zachwycają i spra-
wiają, że natychmiast przenosimy się my-
ślami do egzotycznych zakątków. Pierza-
ste, długie i w żywym, zielonym kolorze, 
pięknie komponują się z białymi mebla-
mi lub loftową czernią i szarością. Perfek-
cyjnie zaprezentują się w chłodnych, indu-
strialnych wnętrzach. Jeśli nasze biuro wy-
gląda podobnie, koniecznie zainwestujmy 
w tę zachwycającą roślinę. Tym bardziej, 
że nie jest ona szczególnie wymagająca 
w uprawie. Świetnie znosi temperaturę po-
kojową. Doceni częste podlewanie i re-
gularne zraszanie liści. Najlepiej używać 
do tego odwapnionej wody, czyli np. po 
przegotowaniu. W zamian za skrupulatną 
pielęgnację palma ta odwdzięczy nam 
się niebanalnym urokiem i doda naszej fir-
mie prestiżu oraz elegancji.

Biurowe rośliny
Które wybierać i jak je pielęgnować?
Zadbane i eleganckie biuro to połowa zawodowego sukce-
su. O ile przyjemniej pracuje się w ciekawie zaaranżowanej, 
niebanalnej przestrzeni wie tylko ten, kto musiał spędzać 
godziny, tkwiąc w ciemnym, zimnym, nieestetycznym po-
mieszczeniu. Można to zmienić tanio i prosto.
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Asana Fujikawa & David 
Hockney: Postacie 
płynącego świata 
1 lutego – 1 maja / OP ENHEIM
Wystawa w OP ENHEIM zabiera 
nas w magiczną podróż do prze-
nikających się światów. Baśnio-
wo-mitologiczne rzeźby mło-
dej japońskiej artystki Asany Fu-
jikawy spotykają się z cyklem 
akwafort „Six Fairy Tales from 
the Brothers Grimm” Davida Ho-
ckneya – jednego z najważniej-
szych i najbardziej wpływowych 
brytyjskich artystów XX wieku.

Francis Tuan 
22 lutego / Klub Łącznik
Są rzeczy, których się nie zagra 
na komputerze, dlatego w jego 
muzyce usłyszycie między in-
nymi instrumenty z lat 60. i 70. 
oraz etniczne cuda z Wietnamu. 
Francisa Tuana mogliście spot-
kać już na takich festiwalach jak 
Open’er Slot czy Spring Break. 
W lutym, koncertem w rodzin-
nym Wrocławiu, artysta rozpo-
cznie trasę promującą jego naj-
nowszy album „Let’s Pretend”.

Jozef van Wissem 
23 lutego / Stary Klasztor

Magiczny wieczór z najsłynniej-
szym lutnistą świata. Awangar-
dowy kompozytor, który w mi-
nionym roku wspólnie z ame-
rykańskim reżyserem Jimem 
Jarmuschem nagrał album „An 
Attempt to Draw Aside the Veil”, 
wraca do Wrocławia z nowym 
solowym wydawnictwem „Ex 
Mortis”. Premiera płyty 7 lutego.

Izzy And The Black Trees 
23 lutego / Klub Muzyczny 
Alive

Zadziorna, bluesowa america-
na, post-punkowe gitary, suro-
wa energia, charyzmatyczny 
głos wokalistki, szczypta psy-
chodeli. Mimo że zespół ma nie-
długi staż, fani gitarowej alter-
natywy powinni znać tę mie-
szankę. Jeżeli jednak nie słysze-
liście Izzy And The Black Trees, 
sprawdźcie ich ostatni singiel 
„Picasso's Octopuss”, zapowia-
dający debiutancką płytę, która 
już niedługo.

Батюшка (Batushka) 
27 lutego / Klub Pralnia
Po sukcesie płyty „Liourgiya” 
projekt Батюшка z anonimo-
wego stał się jednym z najpo-

pularniejszych zespołów me-
talowych na świecie. Teraz 
Krzysztof Drabikowski rusza 
w trasę z wydanym w zeszłym 
roku albumem „Панихида” 
( „Panihida”). Na koncercie 
w klubie Pralnia, grupie towa-
rzyszyć będzie legenda death 
metalu z USA – Malevolent Cre-
ation.

Młody Dzban + Zdechły Osa 
1 marca / Bezsenność
Po wspólnym utworze „Kaliber 
666”, nadszedł czas na wspólne 
koncerty. Młody Dzban czyli To-
mek z Wrocławia i Zdechły Osa, 
wychowanek wrocławskiego 
Kosmosu – dwóch młodych ra-
perów z rapowego podziemia, 
o których w ostatnim czasie zro-
biło się głośno nie tylko na lokal-
nej scenie, zagra na początku 
marca w Bezsenności.

Bleib Modern 
10 marca / D.K. Luksus

Słuchacie Soft Kill, Boy Har-
sher, The Underground Yo-
uth, The KVB czy Drab Maje-
sty? Koncert niemieckiego ze-
społu to obowiązkowa pozy-
cja dla fanów zimnej fali i post 
punka. Spodziewajcie się mie-
szanki melancholii, niepokoju, 
transowych momentów i gita-
rowej eksplozji. Ostatni album 
„Antagonism”, wydany w 2017 
roku, to najmroczniejszy ma-
teriał grupy. Czy kolejna płyta 
pójdzie w tym samym kierunku, 
przekonamy się w D.K. Luksus, 
gdzie usłyszymy kilka przed-
premierowych utworów.
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pozostają w sprzeczności z prawem, linią programową i charakterem pisma 
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Rozważania te zainspirowało niedaw-
ne zdarzenie, kiedy to w pobliżu PKiN 
zaczepił mnie zataczający się czło-
wiek: – Kochaniutki, rzucisz grosikiem 
na piwko? W aroganckim geście zig-
norowałem tę prośbę, co ewidentnie 
spotkało się z dezaprobatą mężczy-
zny, bo puścił w kierunku moich ple-
ców kilka niedyskretnych zaleceń i sy-
nonimów męskich narządów płcio-
wych.

Naszła mnie wtedy myśl złota jak 
pszeniczne piwo: potrzeby są napę-
dem komunikatów.

Teoria 
negocjacji twarzy
Teoria negocjacji twarzy, w dużym 
skrócie, zakłada, że nasze ego, wizeru-
nek, godność pełną strategiczną rolę 
w komunikacji – teoria negocjacji twa-
rzy opracowana została przez Stellę 

Ting-Toomey. Ową twarz można stra-
cić i dzieje się to wtedy, gdy nasz wize-
runek ucierpi np. gdy przyznajemy się 
do winy lub ktoś odmawia nam pomo-
cy. Zwykle dążymy do tego, aby twarz 
utrzymać (status quo), odzyskać (prze-
praszając, spotykając się ze zrozumie-
niem), czy podnieść (imponując ko-
muś). Starając się utrzymać twarz pod-
czas rozmowy czekamy na właściwy 
moment, aby na przykład ją zakoń-
czyć: – To niesamowite co mówisz, ale 
muszę już lecieć. Złapiemy się jutro na 
kawę, co?

Pozytywna 
i negatywna
Wyróżniamy pozytywną i negatywną 
twarz w negocjacjach. Pozytywna za-
biega o szacunek, poczucie przynależ-
ności i docenienie, a negatywna stara 
się zachować swobodę i wolność wy-

boru. Zaznaczam, że negatywna twarz 
nie odnosi się wcale do przywar i sła-
bości. O twarzy w teorii komunikacji 
międzykulturowej pisałem w zeszło-
rocznym, kwietniowym wydaniu „Peł-
nej kulturki”.

Przykłady zastosowania teorii ne-
gocjacji twarzy: 

 y Proszę cię o to, bo jesteś ekspertką 
(twarz pozytywna);

 y Zrozumiem jeśli nie masz czasu 
(twarz negatywna).

Kultury zachodnie i skandynawskie ce-
nią sobie negatywną twarz, stawiając 
na samodzielność czy wolność wybo-
ru. Z drugiej strony kultury wschodnie 
(i zwykle te kolektywne) częściej sto-
sują negocjacje twarzy pozytywnej, 
broniąc dobrego imienia grupy, z któ-
rą się utożsamiają. Uporczywe stoso-
wanie zachodniocentrycznych zasad 
grzeczności w komunikacji spotyka się 

z krytyką znawców dalekiego wscho-
du. Tam formy grzecznościowe są wpi-
sane w kulturę tak głęboko, że rzadko 
kiedy są wyborem. Spierając się z kimś 
starszym w Japonii nie zmieni się od-
powiedniej językowo formy grzecz-
nościowej. To treść przekazu (werbal-
na i niewerbalna), a nie jego forma, są 
narzędziem w kłótni.

Inną kwestią jest pamiętliwość. Od-
noszę wrażenie, że w Polsce dużo dłu-
żej pamiętamy czyjeś winy i trudniej 
nam odzyskać utraconą niegdyś twarz. 
Przeciwieństwem jest na przykład kul-
tura USA, w której złoczyńca może zo-
stać bohaterem z minuty na minutę. 

Porzekadła, zdrobnienia 
i pluralis
Jakich środków używamy w kulturze 
polskiej grzecznie zwracając komuś 
uwagę? Obserwując zachowania ko-
legów i koleżanek, wnioskuję, że czę-
sto używamy porzekadeł, zdrobnień 
i zwrotów w liczbie mnogiej. Przyłapa-
łem ostatnio koleżankę, jak mrugając 
okiem i z życzliwym uśmiechem wy-
tykała komuś brak determinacji: – Dla 
chcącego nic trudnego!

Przysłowia stanowią bezpieczny 
środek w takich przypadkach, bo są 
niczyją mądrością i funkcjonują w po-
wszechnym obiegu. Zdrobnienia na-
tomiast zmniejszają rażenie wbitej mi-
mochodem szpileczki: – Widzę, kolej-
na przerwa na papieroska!...

Inny przykład to stosowanie „pod-
stępnej” liczby mnogiej: – Znów nie 
było cię na meetingu. Unikamy spot-
kań, czy co?

W czasach komuny dystans za-
znaczano zwracając się do kogoś 
z użyciem drugiej osoby liczby mno-
giej: – Gdzie byliście towarzyszko?... 
Nie chcielibyśmy do tego wracać, 
prawda?

Jakikolwiek przytyk, prośba lub 
nawet komplement to zagrożenie dla 
twarzy. Rozpoczynają one bowiem 
proces negocjacji i nawołują do re-
akcji.

Pamiętajmy, że przemilczenie też 
jest reakcją – po negocjacji z mężczy-
zną spod Pałacu Kultury będę to za-
wsze pamiętał. Lekcja warta sześcio-
paku piwa.

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Podstawy grzeczności
Możemy bezpiecznie założyć, że każdy chce być zrozumiany i szanowany. Nawet błahy komunikat „trochę 
przejaśniało dzisiaj” może pełnić funkcję prowokacji do porozumienia. Podświadomie liczymy, że owa za-
czepka spotka się z jednomyślnym przyznaniem racji, a taka zgoda stanowi już dla nas wartość dodaną. 
W tym wydaniu będzie o grzeczności i zastosowaniu teorii negocjacji twarzy.
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