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REKLAMA

Jeśli ktoś kiedyś powiedział-
by mi, że mogę kupić mieszka-
nie i mieszkać w nim za darmo, 
a może jeszcze na tym zarabiać, 
to najpierw popukałbym się 
w czoło, a później go wyśmiał. 
I pewnie skończyłoby się na 
tym, że sam zostałbym wyśmia-
ny za swoją ignorancję. Otóż 
mieszkanie za darmo we włas-
nym M, w dodatku kupionym za 
kredyt, jest jak najbardziej real-
ne. Ba! Coraz więcej osób korzy-
sta z tego sposobu. Na czym on 
polega? Jest bajecznie prosty! 
Oczywiście zakładając, że po-

siadamy zdolność kredytową, 
ale z tym większość pracowni-
ków wrocławskich korpo nie 
ma problemu – wszak etat jest 
dla banku najlepszą gwarancją 
spłacania rat.

Zaczynamy od wyboru od-
powiedniego mieszkania. Nie 
każde się nadaje. Na wstępie 
warto się zastanowić, w jakich 
warunkach chcemy mieszkać, 
gdyż od tego będzie zależeć, za 
jakim mieszkaniem należy się 
rozglądać. Opcje w zasadzie są 
dwie: mieszkanie wielopokojo-
we lub kawalerka.

House hacking 
oznacza zakup 

mieszkania, 
zamieszkanie w 
nim i wynajęcie 

pozostałej wolnej 
przestrzeni.

Niby nic odkrywczego, ale praw-
dziwa „magia” zaczyna się, gdy 
wyciśniemy odpowiednią esen-
cję z każdego zakupionego me-
tra kwadratowego. Cała sztuka 

polega na tym, aby w przypad-
ku mieszkania wielopokojowe-
go wydzielić dodatkowe miej-
sce np. przenosząc kuchnię do 
przedpokoju – wtedy zyskuje-
my dodatkowy pokój, a więc kil-
kaset złotych przychodu. Duże 
pokoje można również podzielić 
na mniejsze uzyskując ten sam 
efekt. Specjaliści potrafią zamie-
nić trzy pokoje z kuchnią w ka-
walerkę dla siebie i 4 pokoje do 
wynajęcia. To znaczy: mieć ciast-
ko i jeść ciastko jednocześnie.

W przypadku kawalerki, zada-
nie jest już nieco bardziej skom-

plikowane, ale również możliwe 
do zrealizowania. Tu także musi-
my zdecydować się na podział, 
który polega na przebudowie 
czterech kątów tak, żeby zmieś-
cić dwie łazienki oraz aneksy ku-
chenne. Mieszkanie dwupoko-
jowe spokojnie można podzie-
lić w ten sposób, uzyskując dwie 
osobne kawalerki. Częścią wspól-
ną jest tylko mały przedpokój. Ta-
kie rozwiązanie jest z pewnością 
lepsze dla osób, które bardziej ce-
nią sobie prywatność.

Analizując dzisiejsze ceny 
zakupu oraz późniejszego wy-
najmu można zauważyć, że 
house hacking dobrze podzie-
lonego mieszkania z reguły po-
zwala przynajmniej na spłaca-
nie raty kredytu wraz z opłatami 
(czynsz, media). Przy zwiększo-
nej optymalizacji możemy do-
datkowo liczyć na zarobek. Nie 
będą to „kokosy”, ale nic nie cie-
szy tak, jak nadwyżka w domo-
wym budżecie.

Reasumując: warto same-
mu przekalkulować najlepszą 
dla nas opcję. Rozwagę nale-
ży zachować także przy prze-
budowie naszego M, tak żeby 
nie powstał „produkt”, którego 
nikt nie chce wynająć. Kilkume-
trowe pokoiki z małymi oknami 
mogą zamiast spodziewanego 

zysku, wygenerować stratę. Na-
leży pamiętać, by wszystkie re-
monty przeprowadzać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i obowią-
zującym prawem.

Po zakończeniu prac bu-
dowlanych pozostaje jeszcze 
jedno, by zamieszkać we włas-
nym M z przestrzenią do wyna-
jęcia. Znalezienie współlokato-
rów. Chętnych nie brakuje, ale 
ich wybór to temat na zupełnie 
inną historię. Gotowi na house 
hacking?

Marcin Wolniak

House hacking
– własne M, które może 
na siebie zarobić!
O tym, jak dużo wyrzeczeń kosztuje zakup własnego mieszkania, wie każdy, kto przegląda ogłoszenia dotyczące nie-
ruchomości. Ceny tylko w samym Wrocławiu wzrosły średnio w ciągu roku o 12 proc., rosną też koszty kredytów. Opła-
ty związane z wynajmem również nie należą do niskich, a przy tej opcji płacimy za coś, co nigdy nie będzie nasze. Czy za-
tem ktoś myślący o własnym M jest skazany na mocne zaciskanie pasa i rezygnację z pozostałych marzeń? Niekoniecznie! 
Z pomocą przychodzi house hacking.

Marcin Wolniak
– na co dzień Communi-
cation Specialist we wroc-
ławskim oddziale firmy No-
kia. Prywatnie (z powodze-
niem!) inwestuje na rynku 
nieruchomości.
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Wrocławski start-up i walka

Z KORONAWIRUSEM
Oglądając informacje z krajów zmagających się z epidemią koronawirusa widzimy codziennie te same obrazki – ludzi w kombinezonach i ma-
skach mierzących mozolnie i z narażeniem zdrowia ręcznymi urządzeniami temperaturę pasażerom samolotów czy pociągów. A gdyby tak 
wbudować w bramki na przejściach lotniczych, drzwiach dworca czy wejściach do różnych instytucji ultraprecyzyjny, działający błyska-
wicznie, zdalny termometr połączony z systemem komputerowym?

Przemysłowe 
początki
Taką właśnie, niezwykłą na ska-
lę światową technologię, opra-
cował maleńki start-up z Wrocła-
wia. Mieszcząca się we Wrocław-
skim Parku Technologicznym fir-
ma InfraSpectra to tak naprawdę 
dwie osoby: dr inż. Jędrzej Szelc 
– prezes i główny Inżynier oraz 
jego wspólnik Marcin Chruściel, 
inżynier i przedsiębiorca z tytu-
łem MBA, na co dzień zajmują-
cy się sprzedażą przemysłowych 
systemów testujących.

Jędrzej Szelc jest jedną 
z dwóch osób w Polsce posiadają-
cych licencję operatora kamer ter-
mograficznych trzeciego stopnia 
– najwyższego z możliwych.

Tytuł doktora zdobył w Cen-
trum Badawczym Optoelektro-
niki Uniwersytetu w Southamp-
ton, jednym z najbardziej liczą-
cych się w tej branży centrum 
badawczo-rozwojowym świata. 
Jest również absolwentem elek-
troniki Politechniki Wrocławskiej 
i podyplomowych studiów na 
Politechnice Warszawskiej.

Początkowym celem działa-
jącej od 2018 r. firmy infraSpec-
tra nie było opracowanie narzę-
dzia do walki z epidemiami, lecz 
systemy detekcji podczerwieni 
mające zastosowania w przemy-
śle i dedykowane automatyce.

Tajemnica 
w automatyzacji
Wykorzystanie pirometrów i ka-
mer podczerwieni w przemyśle 
nie jest niczym nowym, wroc-
ławski projekt ma jednak cechę 
całkowicie unikalną.

– Innowacyjność naszego 
projektu polega na automaty-
zacji: komputer przemysłowy 
współpracujący z kamerą ter-
mowizyjną może podjąć samo-
dzielnie decyzję, np. o zatrzyma-
niu linii produkcyjnej - tłumaczy 
Jędrzej Szelc. System umożliwia 
również zdalny dostęp przez in-
terfejs WWW lub dedykowaną 
aplikację.

Potencjalne zastosowa-
nie automatycznego systemu 
termografii podczerwieni na-
zwanego Control-IR jest bar-

dzo szerokie: od produkcji pły-
tek ceramicznych przez branżę 
automotive po zaawansowaną 
ochronę przeciwpożarową. 

Nieprawdopodobna 
dokładność FevIR
Opracowany przez wrocław-
skich konstruktorów medyczny 
system FevIR jest pod wieloma 
względami podobny. To również 
automatyczny system termogra-
ficzny podczerwieni dedykowa-
ny do bezkontaktowych pomia-
rów temperatury – w tym wy-
padku ludzkiego ciała.

W porównaniu z istniejącymi 
systemami tego typu ma jedną 
kluczową przewagę – dokład-
ność. System mierzy temperatu-
rę z dokładnością do 0,3ºC z od-
ległości sięgającej dwóch me-
trów. Czas pomiaru jest krótszy 
niż pół sekundy. W przypadku 
wykrycia osoby o podwyższo-
nej temperaturze ciała, FevIR 
automatycznie alarmuje obsłu-
gę za pomocą sygnałów dźwię-
kowych, wyświetla informację 
na ekranie komputera i archiwi-
zuje wyniki.

Systemy zdalnych pomiarów 
temperatury ciała również nie są 

nowością – wprowadzono je w kil-
ku krajach, głównie azjatyckich, 
po pojawieniu się koronawiruso-
wej epidemii bliskowschodniego 
zespołu niewydolności oddecho-
wej (MERS) rozpoznanego w roku 
2012. Podobne urządzenia zain-
stalowano w styczniu tego roku 
również w chińskim Wuhanie – 
pierwszym epicentrum epidemii 
COVID-19.

Problemem wykorzysty-
wanych w Chinach i na Bliskim 
Wschodzie zdalnych termome-
trów jest jednak ich niska do-
kładność. Rozrzut sięgający 2 ºC 
poddaje w wątpliwość ich sku-
teczność w badania stanu ludz-
kiego zdrowia. Zdaniem wielu 
specjalistów są to raczej urzą-
dzenia wywierające (słuszną 
skądinąd) presję psychologicz-
ną, która ma skłonić chore oso-
by do pozostania w domu, niż 
realne „sita” wykrywające go-
rączkujących.

Zdalne wykrywanie osób go-
rączkujących jest zadaniem bar-
dzo trudnym w realizacji – przez 
podstawowe prawa fizyki. Dla 
przykładu: osoba chora i gorącz-
kująca zwykle się poci, a parują-
cy w upale pot obniża znacząco 
temperaturę powierzchni skóry.

– Bardzo wysoka dokładność 
systemu FevIR wynika z innowa-
cyjnego zastosowania ciała do-
skonale czarnego, czyli referen-
cyjnego promiennika podczer-
wieni („wzorca temperatury”) 
– tłumaczy Jędrzej Szelc.

„Ciało doskonale czarne” to 
w rzeczywistości niewielkie me-
talowe pudełko, które w labo-
ratorium wrocławskiej firmy ma 
kolor... niebieski.

Stworzony 
do wykrywania 
gorączki
Automatyczny system wykry-
wania gorączkujących wyko-
rzystujący ten rodzaj referen-
cyjnego promiennika jest ewe-
nementem na skalę światową.

– Cały system, w tym rów-
nież kod komputerowy, jest na-
szą własnością i mamy nad nim 
pełną kontrolę. Nie projektowa-
liśmy FevIR jako urządzenia do 
inwigilowania społeczeństwa: 
system nie zbiera zdjęć osób 
w świetle widzialnym, nie ma 
również modułu detekcji twa-
rzy, jak w Chinach. Jest to system 
stworzony do jednego konkret-
nego celu: zdalnego wykrywa-
nia osób gorączkujących – do-
daje Szelc.

To bardzo ważny aspekt 
wrocławskiego projektu. Opro-
gramowanie i technologie 
w technice termowizyjnej są 
bacznie kontrolowane przez 
rządy i służby specjalne. Nie 
chodzi tylko o możliwość ma-
sowej inwigilacji społeczeństw. 
Kamery i zautomatyzowane sy-
stemy IR mają oczywisty poten-
cjał militarny – choćby w posta-
ci celowników czy systemów 
naprowadzania rakiet. Dlatego 
wiele urządzeń, np. pochodzą-
cych z USA, ma na europejskim 
rynku celowo ograniczone funk-
cje i parametry.

Inwestor 
poszukiwany
Z tych wszystkich powodów 
wrocławskie innowacje firmy Ję-
drzeja Szelca zasługują na bacz-
ną uwagę zarówno władz, jak 
i prywatnych inwestorów.

Jak na ironię poszukiwa-
nie inwestora zainteresowa-
nego systemem FevIR, mogą-
cym przyczynić się znacząco do 
ograniczenia epidemii, utknęło 
chwilowo w miejscu przez… ko-
ronawirusa.

– Od kilku dni odbieram mai-
le i telefony odwołujące kolejne 
spotkania, konferencje i prezen-
tacje - mówi wrocławski uczony. 
– To dla nas poważny problem.

– Instytucje, firmy i prywat-
nych inwestorów zaineresowa-
nych rozwojem tego ważnego 
projektu zapraszam do kontak-
tu na nasz adres mailowy słu-
żący komercjalizacji: sales@in-
fraspectra.com i do zapoznania 
się ze szczegółami FevIR na stro-
nie infraspectra.com – zachęca 
twórca systemu.

Tekst i fot. Maciej WełyczkoSystem FevIR automatycznie mierzy temperaturę w wewnętrznych kącikach oczu. 
Pomiar trwa poniżej 0,5 sekundy

Dr Jędrzej Szelc w swoim laboratorium

INNOWACJĄ 
W KORONAWIRUSA!

Do walki z groźnym wiru-
sem stanęła także wroc-
ławska firma SensDx, któ-
ra wcześniej opracowa-
ła i wdrożyła szybkie testy 
do wykrywania wirusa gry-
py. - Detektory FluSensDx są 
dostępne na rynku od kilku 
miesięcy. Stosują je lekarze 
z ponad dwustu przychod-
ni i klinik w całym kraju – 
mówi prezes SensDx Tomasz 
Gondek. Teraz przyszedł 
czas na koronawirusa. By 
z nim skutecznie walczyć, 
trzeba sprawnie rozpozna-
wać zachorowanie.

Prace nad ultraszybkim te-
stem diagnostycznym wy-
krywającym SARS-CoV-2 
wrocławska firma prowa-
dzi wspólnie z zespołem 
prof. Krzysztofa Pyrcia z Ma-
łopolskiego Centrum Bio-
technologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Są już 
efekty. Po czterech tygo-
dniach prac badawczych 
zakończono dobór białek, 
które posłużą do identyfi-
kacji patogenu.

Nowy test będzie oparty 
na platformie SensDx, która 
sprawdziła się w wykrywa-
niu wirusa grypy sezonowej 
i przeznaczony również do 
użytku poza laboratorium. 
Pozwoli to na szybkie prze-
prowadzanie badań prze-
siewowych w miejscach, 
gdzie nie jest możliwa peł-
na diagnostyka, na przy-
kład na lotniskach, sta-
cjach kolejowych, czy 
przejściach granicznych.

– Mamy nadzieję zmniej-
szyć ryzyko rozprzestrzenia-
nia się epidemii przez iden-
tyfikację zakażonych pa-
cjentów – dodaje Tomasz 
Gondek.  Zapewnia, że je-
go zespół zrobi wszystko, by 
szybki test wykrywający ko-
ronawirusa trafił na rynek 
w najbliższych miesiącach.

Dariusz Litera



Maciej Wełyczko: Od cze-
go warto zacząć przygodę 
z wyścigami na partynickim 
torze?
Jerzy Sawka: Przede wszyst-
kim od wizyty, poznania tego 
miejsca. Bardzo wielu miesz-
kańców naszego miasta nie 
wie, że ma tor wyścigów kon-
nych. Zaskakująco dużo jest lu-
dzi urodzonych we Wrocławiu, 
którzy przychodząc do nas 
mówią, że są tu pierwszy raz.

A to miejsce szczególne. 
W Polsce – oprócz Wrocławia – 
jeszcze tylko Sopot i Warszawa 
mają profesjonalne tory. Na-
sze Partynice to miejski skarb: 
74 hektary zielonej przestrzeni 
i jedno z największych w Polsce 
centrów konnych. Stacjonuje 
tu prawie trzysta koni, w tym 
niemal dwieście wyścigowych. 
Organizujemy wyścigi, ale pro-
wadzimy także Wyższą Szkół-
kę Jazdy, w której uczymy jaz-
dy konnej od podstaw, a w 
tym roku utworzyliśmy grupy 
o charakterze sportowym. 

Nasze założenie jest pro-
ste: chcemy, żeby Partyni-
ce były tym, do czego zosta-
ły stworzone, ale chcemy też, 
żeby były jak najbardziej ot-
warte dla wrocławian. I to 
udało się z sukcesem zrobić 
w ubiegłym roku. Ogrodzili-
śmy bieżnie wyścigowe, zbu-
dowaliśmy wokół nich ścież-
kę spacerowo-biegową, po-
stawiliśmy specjalny wiadukt 
dla koni, który zabezpiecza 
ludzi przed spotkaniem z koń-
mi wyścigowymi. Otworzy-
liśmy też kilka dodatkowych 
wejść na teren WTWK, dzięki 
czemu teraz wszyscy mają do 
nas swobodny dostęp. Tym 
samym z zamkniętej końskiej 
enklawy staliśmy się ogólno-
dostępnym parkiem. Skoń-
czyła się epoka robienia dziur 
w płocie i ucieczek przestra-
szonych koni w miasto. Je-
steśmy podobni do paryskie-
go hipodromu Auteuil. Z tą 
różnicą, że paryski hipodrom 
ma tunel, którym paryżanie 

wchodzą do wnętrza bież-
ni i uprawiają różne sporty, 
a nasz jest otwarty dla ludzi na 
zewnątrz bieżni. Tak więc od-
powiadając na pańskie pyta-
nie: zapraszam na wyścigi, na 
jazdy konne, ale także na spa-
cery i bieganie.

Nie znam się na koniach, nie 
odróżniam „araba” od „an-
glika”, nazwy gonitw to dla 
mnie czysta egzotyka. Jak 
się w tym wszystkim poła-
pać i z czego czerpać radość, 
gdy już wybiorę się na tor?
Nie różni się pan od przecięt-
nego bywalca naszych wy-
ścigów. W Polsce tradycja gry 
w konie była zawsze słaba, 
w przeciwieństwie do Anglii 
czy Francji. Najlepszy okres 
w dziejach, to – ku zaskocze-
niu piewców przedwojen-
nej siły polskich wyścigów – 
dekada towarzysza Edwarda 
Gierka. Kiedy po transformacji 
1989 wyścigi podupadły, re-
gres w grze się pogłębił. Dla-

tego nie ma co się przejmo-
wać nieznajomością reguł ob-
stawiania. Trzeba przyjść na 
tor i postawić w najprostszy 
możliwy sposób – na przykład 
wytypować tylko zwycięz-
cę. Bardziej skomplikowane 
zasady objaśnią ludzie w ko-
lejce albo specjalne, czytel-
ne instrukcje „Jak obstawiać”, 
których na torze jest bez liku. 
Dodatkowo, co jest ewene-
mentem w Polsce, mamy spi-
kera padokowego. Tę rolę peł-
ni menedżer sportu, Jarek 
Zalewski, hodowca i znaw-
ca koni pełnej krwi angiel-
skiej. W momencie  prezenta-
cji koni przed wyścigiem opo-
wiada on o karierze i szansach 
koni, które za chwilę zmierzą 
się w gonitwie.

Wie pan, co daje najwięk-
sze emocje na wyścigach? 
Właśnie obstawianie. I wcale 
nie na wielkie sumy – nawet na 
parę złotych. A to dlatego, że 
na te dwie minuty gonitwy ku-
puje pan sobie konia. On bieg-

nie tylko dla pana. Nie dlate-
go gościa obok, który też na 
niego zagrał, lecz tylko i wy-
łącznie dla pana – bo przez 
ten krótki czas to jest pański 
koń. Ma on tę ogromną zaletę, 
że nie musi go pan dosiadać, 
trenować, utrzymywać, le-
czyć i za to wszytko płacić gru-
bych pieniędzy. Dla mnie wy-
ścigi bez obstawiana są nud-
ne. Nie gram na swoim torze, 
bo w dniu mityngu nie ma na 
to czasu, ale jak jestem za gra-
nicą, to obstawiam – choć nie 
mam natury hazardzisty.

Jak ubrać się na WTWK? Ja-
kie znaczenie ma właściwy 
strój?
Jeśli chcemy zafundować so-
bie podróż w przeszłość, 
wziąć udział w swoistym tea-
tralnym przedstawieniu – bo 
trochę tak traktuję te najwięk-
sze dni wyścigowe – to powin-
niśmy ubrać się elegancko.

dokończenie na str. 5

Przeszkoda wodna podczas Crystal Cup & Ladies Day 2 czerwca 2019 r. Fot. Wiktor Rzeżuchowski

Wydarzenia 
na Partynicach 
w sezonie 2020:
	� 19 kwietnia mamy Ot-
warcie Sezonu. Ten 
pierwszy dzień zawsze 
przyciąga tłumy wroc-
ławian, było już na nim 
prawie 15 tys. widzów. 
	� Druga impreza to po-
pularny Crystal Cup & 
Ladies Day, międzyna-
rodowa gonitwa prze-
szkodowa i konkurs na 
wyścigową elegan-
cję, która odbędzie się 
7 czerwca. 
	� Trzecie ważne wyda-
rzenie to Dzień Prezy-
dencki Wielka Wroc-
ławska i drugi konkurs 
na szykowny wygląd – 
13 września. To nasz fir-
mowy wyścig z niezwy-
kłą frekwencją.
	�W tym roku duże na-
dzieje wiążemy też ze 
Świętem Województwa 
– 18 października. 

Tor to nie tylko wyścigi.
Nie ograniczamy się tylko 
do koni, bo uważamy, że 
nasza przestrzeń publicz-
na powinna służyć miastu 
i jego mieszkańcom.

1 sierpnia organizujemy 
po raz drugi Męskie Gra-
nie. Rok temu podniosło 
się wielkie larum, że mę-
czymy hałasem konie. 
Głos zabierali głównie dy-
letanci i pseudofachow-
cy. Osobiście zrobiłem 
filmową dokumentację 
zachowań koni w trak-
cie koncertu. W ogóle go 
nie zauważyły. Ba, wsiad-
łem na konia, zdjąłem mu 
ogłowie, wyjąłem z pyska 
wędzidło, czyli hamulec 
i podjechałem podczas 
koncertu – jak najbliżej 
było to możliwe – do sce-
ny. Koń ignorował te tłumy 
i dźwięki. Kiedy opubliko-
wałem te filmy na FB, za-
padła cisza.

24-26 lipca zapraszamy 
na Craft Music Festival, 
a 28-30 sierpnia na Puchar 
Gordona Bennetta, wiel-
kie zawody balonowe.

Mamy też sporo innych 
imprez – o wszystkich pi-
szemy naszej stronie: 
www.torpartynice.pl.

JERZY SAWKA

WYŚCIGI NA PARTYNICACH:
szczególne miejsce dla wszystkich
Jerzy Sawka, dyrektor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice, opowiada o otwarciu toru na różne aktywności wrocławian, frajdzie 
z obstawiania i ubierania się w stylu retro oraz o etyce wyścigów konnych.
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Ja i moja załoga wkłada-
my cylindry, żakiety i sztucz-
kowe spodnie. Zachęcam do 
naśladowania i inwencji włas-
nej. Szczególnie promujemy 
styl retro, bo dwa razy w roku 
– w czerwcu podczas Crystal 
Cup i we wrześniu w czasie 
Wielkiej Wrocławskiej – orga-
nizujemy konkursy na wyści-
gową elegancję. Biorą w nich 
udział setki ludzi. Nie tylko 
dlatego, że główna nagroda 
dla pierwszej pary to wyjazd 
na renomowane tory Euro-
py (dotychczas: paryski Lon-
gchamp, włoskie Merano, 
szwajcarskie St. Moritz, cze-
skie Pardubice), ale także oka-
zja do świetnej zabawy, do za-
fundowania sobie luzu. Dwo-
je zwycięzców to nie musi 
być duet pan-pani, może to 
być też np. babcia z wnucz-
kiem i różne inne kombinacje, 
z tym, że musi być jedna oso-
ba dorosła.

Wszyscy stosownie ubrani 
goście mają wstęp – bez żad-
nych dodatkowych zaproszeń 
– do strefy VEP (Very Elegant 
Person). Ludzie są równi, dla-
tego zlikwidowaliśmy trady-
cyjną strefę VIP. Ale utrzyma-
my VEP, bo zależy nam na ta-
kim stylu toru. Każdy, kto chce 
się do nas przyłączyć, jest na-
szym sojusznikiem.

Dlaczego odpowiedni 
strój na wyścigi ma znaczenie? 
Bo to nawiązanie do tradycji 
i okazja do ubrania się w inny 
sposób niż na co dzień. Wielu 
panów ma w domu weselne 
stroje, których potem nigdy 
nie używa, bo nie pasują do in-

nych uroczystości. Na wyścigi 
jak znalazł. Ponadto na wyści-
gach, pośród innych fantazyj-
nie odstawionych, nie wyglą-
damy jak paw pośród kur, lecz 
wśród sobie podobnych. Od-
świętne ubranie to także wy-
raz szacunku dla wysiłku koni 
i odwagi dżokejów.

Oczywiście można przyjść 
też w dowolnym stroju i bawić 
się na swój sposób. To wolna 
przestrzeń wolnych ludzi.

Oprócz tego, że jest pan dy-
rektorem WTWK, jest też 
jednym z najbardziej ce-
nionych znawców końskiej 

psychologii, „zaklinaczem 
koni”. W Polsce rośnie świa-
domość praw zwierząt – czy 
udział koni w zawodach jest 
akceptowalny pod wzglę-
dem etycznym?
Zaklinanie koni to lipa. Mó-
wię to z całą odpowiedzial-
nością człowieka, który ma 

z nimi do czynienia od dzie-
ciństwa i przeszedł wie-
le kursów metod natural-
nych, w tym pobyt z własny-
mi końmi u Honzy Blahy, wy-
bitnego czeskiego trenera, 
ucznia słynnego Pata Parelle-
go z USA. Poznałem wiele kul-
tur jeździeckich świata, wie-
le ras i metod pracy. Wiem, 
że nie ma prostych recept na 
rozwiązanie problemów ludzi 
z końmi. Decydujące jest do-
świadczenie i myślenie, trak-
towanie każdego przypadku 
indywidualnie.

Jeśli idzie o etykę, to naj-
prościej byłoby odpowie-
dzieć, że konie trzeba uwol-
nić. Zakończyć czasy nie-
wolnictwa, które zaczęły się 
w momencie ich udomowie-
nia. Konie zbudowały naszą 
cywilizację, ginęły na woj-
nach, padały od ciężkiej pra-
cy, traciły i tracą życie pod-
czas zmagań sportowych. Być 
może w przyszłości nasi póź-
ni wnukowie dadzą koniom 
wolność. Pokolenie do któ-
rego ja należę tego nie zrobi 
– między innymi z poczucia 
odpowiedzialności za udo-
mowienie. Nie ma już dzikich 
koni i w dzisiejszym świecie 
nie ma warunków na ich prze-
trwanie.

Czy ktoś sobie wyobra-
ża, że psy też należałoby od-
separować od ludzi? Nie, bo 
ludzie i psy żyją już w tej sa-
mej przestrzeni. Konie w do-
mach nie mieszkają, ale są ho-
dowane po coś: powszechnie 
dla rekreacji, w wielu rejo-
nach świata nadal do pomo-
cy ludziom w pracy oraz dla 
sportu.

Jestem zwolennikiem spor-
tu konnego, ale gdy oglądam 
na zachodnich torach wielkie 
wagony do skakania, to ser-
ce mi się ściska. Nie akceptu-
ję Wielkiego Taxisu, najgroź-
niejszej przeszkody Wielkiej 
Pardubickiej, bo to pułapka 
dla koni. Nie dla jeźdźców, bo 
oni wiedzą, że ryzykują życie. 
Osobny temat to inne dziedzi-
ny sportu jeździeckiego, wy-
mogi stawiane koniom i meto-
dy zmuszania ich do wykona-
nia określonych zadań.

Jestem przekonany, że 
świat pójdzie w stronę przyja-
znych relacji z końmi. Że przy-
szłość należy do takich zawo-
dów, jakie od sześciu lat or-
ganizujemy na naszym torze, 
mianowicie mistrzostw w jeź-
dzie bez ogłowia. Konie star-
tują w skokach, w ujeżdżeniu 
i Liberty Trail – naszej autor-
skiej dyscyplinie szybkościo-
wej – mając zamiast ogłowia 
z kiełznem tylko sznurek na 
szyi. Z tego co wiem, nikt na 
świecie nie organizuje tego 
typu zawodów o takiej randze 
– bo nasze mistrzostwa mają 
wymiar międzynarodowy.

To jest etyczna przyszłość 
sportu jeździeckiego. Ale musi 
minąć jeszcze trochę czasu. 
Dlatego, żeby ulżyć koniom 
na wędzidłach, skonstruo-
wałem specjalne urządzenie 
amortyzujące o nazwie „Saw-
ka Light Hand” i zgłosiłem je 
w Urzędzie Patentowym. Ma 
ono grono entuzjastycznych 
użytkowników.

Dziękuję za rozmowę

Maciej Wełyczko

Dyrektor WTWK Partynice Jerzy Sawka z załoga. Fot. Adele Studio

Skok trybunowy podczas Wielkiej Wrocławskiej. Fot. Agata Władyczka

dokończenie ze str. 4
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Dariusz Litera: Koniec mar-
ca we Wrocławiu należeć bę-
dzie z pewnością do Przeglą-
du Piosenki Aktorskiej. Za-
czyna się festiwalowe „życie 
po 40.”. 41. edycja to obietni-
ca czegoś nowego, czy raczej 
swego rodzaju memento?
Cezary Studniak: Przekrocze-
nie czterdziestki przez PPA trak-
tuję jako doświadczenie, jako 
coś, co jest bardzo silną pod-
stawą i daje możliwości rozwo-
ju. To też wyzwanie: żeby umieć 
się zmieniać i cały czas poszuki-
wać czegoś nowego. Wiemy już 
co działa, a co nie. Mamy świa-
domość tego, co już było na fe-
stiwalu, a co chcielibyśmy na 
nim zobaczyć. W wieku 40 lat 
można nadal być ciekawym 
świata dzieckiem, ale można 
też stetryczeć. Festiwal zaś pre-
zentuje się zacnie, ma jeszcze 
wiele do przekazania i na pew-
no potrzebuje rozwoju. 

Czy jednak Przegląd nie po-
pada przypadkiem w kryzys 
wieku średniego?
Nie do końca chciałbym mówić 
o Przeglądzie jako o mężczyź-
nie, mimo rodzajnika, bo jego 
kobiecy głos jest bardzo moc-
ny. Zresztą mam wrażenie, że 
artystycznie ten kobiecy głos 
już od jakiegoś czasu jest sil-
niejszy.

Jeśli jednak miałbym opisać 
PPA jako mężczyznę, to zdecy-
dowanie wkraczającego w lep-
szą część swojego życia. Bar-
dziej świadomą. Myślę, że jest 
to bardzo silnie uzależnione 
od czasów, w których żyjemy. 
Doświadczenie pomaga, ale 
często można się zagubić, bo 
przyspieszenie jest tak skraj-
ne, że pewien „oddech młodo-
ści” jest bardzo potrzebny. Cza-
sem, gdy rozmawiam z młody-
mi ludźmi, odnoszę wrażenie, 
że mam mniejsze doświadcze-
nie niż oni.

Czasy, w których żyjemy, nie 
należą do łatwych. Parafra-
zując G.G. Marqueza mamy 
PPA w czasach zarazy...
Właśnie. Jednak Festiwal sta-
le przyciąga mnóstwo widzów 
– a to najwymowniej świadczy 
o jego kondycji. Wciąż mamy 
możliwość przemówienia do 
dużych grup ludzkich.

Natomiast gdy potraktu-
jemy „czasy zarazy” bardziej 
dosłownie, szybko możemy 
przejść do refleksji nad tym, co 
się dzieje z naszą planetą. War-
to się zastanowić nad zmiana-
mi klimatu, epidemiami które 
nam zagrażają... To co się dzie-
je, staje się coraz bardziej nie-
przewidywalne i trudniejsze do 
opanowania. Na pewno warto 
o tym rozmawiać.

Nie tylko Przegląd Piosen-
ki Aktorskiej, ale w ogóle tego 
typu imprezy, powinny mieć 
poczucie odpowiedzialności, 
żeby mówić to co istotne i żeby 
nawoływać do przebudzenia.

A może do tego, by z większą 
niż dotąd czułością patrzeć 
na otaczający nas świat?
To jest konieczne. Czułość 
dzięki naszej noblistce Ol-
dze Tokarczuk jest teraz bar-
dzo popularnym hasłem. Jest 
piękne i trzeba je wykorzysty-
wać. Mam nadzieję, że reżyser 
tegorocznej gali, Jan Klata bę-
dzie się nim inspirował w kon-
cercie „Wiązanka pieśni miłos-
nych”.

I rzeczywiście – o tym bę-
dzie traktować tegorocz-
na gala. Oddalamy się od sie-
bie, my ludzie dziwni i ułom-
ni. Przestajemy się ze sobą 
komunikować. „Czułość” to 
takie ważne określenie, któ-
rym chciałbym zainfekować 
publiczność. Żebyśmy zaczę-
li się na nowo słuchać. Żeby-
śmy się szanowali i żebyśmy 
nie oceniali. Oczywiście mo-

żemy mieć odmienne poglądy, 
ale nie możemy się piętnować. 
Myślę, że to jest największa za-
raza współczesnego świata, że 
nie dopuszczamy do siebie in-
nych, alternatywnych wizji ży-
cia. Chciałbym, żebyśmy na te-
gorocznym festiwalu mogli 
podyskutować też o tym.

Tegoroczny PPA zaczyna się 
w miejscu spotkania tego, 
co znane – z nowym. Tego, co 
bezpieczne – z innym, „lubię” 
z „nie lubię”. Jakie jest „lubię” 
i nie „lubię” Cezarego Stud-
niaka jeśli chodzi o festiwal?
Lubię konstruować program, 
bo to jest coś, co mnie osobiście 

fascynuje – czyli poszukiwanie 
jakichś nowych zjawisk. Wspa-
niała jest też możliwość prezen-
towania publiczności artystów 
nieznanych bliżej w naszym 
kraju, co nie jest takie łatwe. 
Ciągle aktualna jest bowiem ta 
słynna sekwencja z filmu „Rejs”, 
w której pada wypowiedź na 
temat tego, co się lubi. Parafra-
zując: najbardziej lubimy pio-
senki, które znamy. Gdy w pro-
gramie Przeglądu pojawia się 
artysta, o którym niewiele wie-
my, to idzie za tym też pewien 
rodzaj niepewności. Jak zosta-
nie przyjęty, jak publiczność 
podejdzie do kupowania bi-
letów – choć z tym PPA nie ma 
najmniejszych problemów.

Którego z artystów w tym 
roku szczególnie Pan poleca?
Polecam Bena Caplana, który 
bywał już w Polsce. Grał w ma-
łych klubach dla kilkudziesię-
ciu osób, co mnie osobiście dzi-
wi, bo jest to artysta absolutnie 
wybitny. Wspaniały kanadyjski 
songwriter i pieśniarz, z charak-
terystyczną potężną brodą. Bę-
dzie folkowo, klezmersko i bal-
ladowo. Caplan pojawi się dwu-
krotnie. Zobaczymy go w spek-
taklu „Old Stock: A Refugee Love 
Story”, który jest opowieścią 
o żydowskich emigrantach z Ru-
munii uciekających do Kanady 
oraz w odsłonie klubowej pod-
czas koncertu w klubie festiwa-
lowym. Gorąco polecam także 
Sharon Kovacs – charyzmatycz-
ną holenderską wokalistkę, któ-
ra ze swoim zespołem wystąpi 
w naszym kraju po raz pierwszy.

Stylistyczna różnorodność 
to znak firmowy PPA. Czy po-
dobnie jest tym razem?
Zależy mi bardzo i tego się trzy-
mam, żeby formuła Przeglądu 
zachowała tę eklektyczność, po-
nieważ zjawisko jakim jest pio-
senka aktorska, jest niezwykle 

pojemne. Corocznie staram się 
udowodnić, że właściwie poza 
samym faktem interpretacji, nie 
ma granic stylistycznych. O tyle 
mamy łatwiej: konstruując re-
pertuar nie musimy się ograni-
czać do jakiegoś hasła typu blu-
es, jazz, rock and roll czy muzy-
ka poważna, bo piosenka aktor-
ska może mieścić w sobie każdy 
z tych gatunków muzycznych.

Co z przewagą pań na liście 
festiwalowych artystów? Są 
na niej: Magdalena Kumorek, 
Renata Przemyk, Mary Koma-
sa, Pussy Riot. To zamierzony 
efekt?
To nie jest zamierzone, to raczej – 
o czym już wspomniałem – stała 
tendencja. Mało tego, gdy prze-
glądam swoje prywatne play-
listy, a jestem uzależniony od 
muzyki, to na nich także prze-
ważają kobiety. Mówię to z ra-
dością w sercu, bo uważam, że 
panie mają o wiele więcej do po-
wiedzenia w dzisiejszym świe-
cie. Są silniejsze, mądrzejsze i od-
ważniejsze w swojej twórczości. 
Myślę, że w ogóle kobiety biorą 
sprawy w swoje ręce i nie miał-
bym nic przeciwko temu, żeby 
nadeszły czasy matriarchatu.

Na tegorocznym PPA będzie 
mocny kobiecy głos. A czy 
usłyszymy jakiś głos dla ludzi 
z Mordorów we Wrocławiu?
Na pewno będzie komentarz na 
temat Mordorów, to chociażby 
bardzo silny głos formacji Pussy 
Riot. Znana rosyjska grupa bez-
względnie traktuje zjawisko kor-
poracji, widzianej jako siła po-
żerająca uczucia i wrażliwość. 
Oczywiście mówię teraz o zjawi-
sku, a nie o ludziach pracujących 
w Mordorach. Ludzie z korpo-
racji chodzą do teatru, wracając 
z pracy słuchają dobrej muzyki... 
Wielu potrafi sobie zrównowa-
żyć świat kultury oraz świat pra-
cy i to jest bardzo wartościowe.

Za rok 42 Przegląd Piosenki 
Aktorskiej. Jakie są marze-
nia i plany na siódmą edycję 
festiwalu pod artystycznym 
kierownictwem Cezarego 
Studniaka?
Moim absolutnie niezmiennym 
marzeniem jest sprowadzenie 
na festiwal Toma Waitsa. Jed-
nak to chyba coraz bardziej od-
legła perspektywa. Mam wra-
żenie, że jeżeli to się zdarzy, to 
będzie jakiś cud. Mówię o ab-
solutnym spełnieniu marzeń. 
Waits to dla mnie artysta kom-
pletny, jeśli chodzi o interpre-
tację, literaturę, muzykę. To jest 
symbol. Podejrzewam, że on 
nawet nie wie, że istnieje takie 
zjawisko, jak piosenka aktorska, 
ale dla mnie i dla wielu ludzi, 
którzy śledzą losy PPA, jest po 
prostu jej wyznacznikiem.

Dariusz Litera

41. PPA
– życie zaczyna się
PO CZTERDZIESTCE
Co łączy opowieść o Robercie Brylewskim z piosenkami Beaty Kozidrak? Czy jest takie miejsce, gdzie słynąca z od-
ważnych prowokacji formacja Pussy Riot stanie na jednej scenie z Salvadorem Sobralem, laureatem konkursu Eurowizji, 
łagodnie wyśpiewującym apoteozę życia? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć we Wrocławiu, a konkretnie na 
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Do PPA miała należeć kulturalna końcówka marca. Miała, bo ambitne artystyczne pla-
ny pokrzyżował koronawirus. O Festiwalu mówi Cezary Studniak, jego dyrektor artystyczny.

Cezary Studniak
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REKLAMA

Słowa określają nasz świat – dzię-
ki nim możemy sprawnie funkcjo-
nować w społeczeństwie. Jednak 
czasem niespodziewanie nam 
uciekają...

Po co „iktsuarpok” 
i „kombinować”?

Iktsuarpok – tym słowem mieszkań-
cy koła podbiegunowego określają 
oczekiwanie na kogoś, gdy sprawdza 
się z niecierpliwością, czy nadchodzi. 
Wyobraźmy sobie podekscytowanie, 
które każe nam wyjść w mroźny dzień 
z igloo, stanąć na skrzypiącym śniegu 
i uporczywie wpatrywać w krawędź 
pomiędzy jaskrawą kołdrą śniegu a si-
nym niebem. Mrużąc oczy, staramy się 
wstrzymać oddech, aby parujące z ust 
powietrze nie przysłoniło zbliżającej 

się sylwetki wyczekiwanego gościa. 
W takim stanie pragnienie spotkania 
zamraża czas, uczucie zmęczenia czy 
zimna. Stan iktsuarpok musiał być na 
tyle powszechny, że przypieczętowa-
no go specjalnym wyrażeniem.

W polskim także mamy kilka osobli-
wych słów. Przeczesując internet, wie-
lokrotnie trafiałem na zwrot kombino-
wać. Termin ten odbija się nam czkaw-
ką po ciężkostrawnym PRL-u, kiedy 
zmuszeni byliśmy radzić sobie, ucieka-
jąc się do manipulacji, sprytu i wpływo-
wych znajomości. Oba słowa (iktsuar-
pok i kombinować) powstały jako na-
rzędzia do sprawnego przekazywania 
zakodowanej w społeczeństwie myśli. 
Myśli, która rozumiana jest podobnie 
przez ludzi posługujących się tym sa-
mym językiem.

Słowa zawieruszone
Jednocześnie zdarza się, że bezsku-
tecznie staramy się wyartykułować 
słowo, które istnieje w powszechnym 
obiegu, a które utknęło na końcu ję-
zyka. Zabawne, że dzieje się tak zwy-
kle podczas przekazywania błahych 
informacji lub przypominania sobie 
rzadziej używanych słów: „No! Wiesz, 
to coś do otwierania wina”, albo „Jak 
jest korkociąg po angielsku?”. Według 
tygodnika „New Scientist”, słowa za-
pisywane są w naszym mózgu wraz 
z ich brzmieniem. Trudniej jest przy-
pomnieć sobie brzmienie słów rzadko 

stosowanych. Podobnie jest z piosen-
kami, które znamy, a które ciężko jest 
nam zanucić na zawołanie. 

Inną przyczyną zawieruszania się 
słów jest przytłaczająca presja czasu 
– pewnie każdy z nas przeżył uczucie 
czarnej dziury w głowie (na przykład 
na egzaminach). Nasze spanikowane 
myśli biegają wówczas wokół zdarze-
nia, w którym uczestniczymy. Zamiast 
przeszukiwać katalogi zapisanych (wy-
uczonych) informacji, koncentrujemy 
się na kreowaniu czarnego scenariusza 
i oblanych egzaminów. Napędzamy 
uczucie zażenowania i rozczarowania. 

Uciekające myśli to inny przykład 
utrudnień w komunikacji. Problem 
pojawia się zwykle, gdy głowa za-
przątana jest kłębami myśli, a kon-
centracja rozproszona. Łatwo wtedy 
zgubić cały wątek.

Co zrobić z czarną dziurą?
Każdy z nas gubi słowa. Jeśli istnieje 
gdzieś biuro słów zagubionych, to za-
pewne pęka w szwach i z jego zbiorów 
dałoby się ułożyć niejeden bestseller.

Jeśli uważamy, że nie uda nam się 
szybko uporządkować myśli i znaleźć 
słów, możemy zatrzymać swoją wy-
powiedź i oznajmić, że powrócimy do 
niej później. Możemy też poprosić roz-
mówcę o pomoc w znalezieniu odpo-
wiedniego słowa lub posłużyć się ter-
minem zastępczym – szukając słowa 
korkociąg, użyjemy synonimu otwie-
racz do wina, a zamiast marakuja – hi-
peronimu owoc. Precyzja naszej wy-
powiedzi trochę na tym ucierpi, ale 
przecież nie zawsze jest ona funda-
mentalna dla ogólnego zrozumienia 
przekazu. Pamiętajmy też, że myśli 
oraz emocje można wyrazić niewerbal-

nie – przewracając oczami z niecierpli-
wości lub przytulając kogoś, by poka-
zać radość ze spotkania.

W przypadku uczucia czarnej dziu-
ry na egzaminie lub teście, można 
przywołać pojedyncze słowa, które 
mimo wszystko zachowały się w pa-
mięci, zapisać je sobie i przeczytać kil-
ka razy. Prościej jest wtedy, skrawek 
po skrawku, dobudować brakujące 
elementy do tych słów, które nam nie 
umknęły. Podobnie robimy z myślą, 
która uciekła. Staramy się wtedy od-
tworzyć ciąg wątków, który wcześniej 
do tej właśnie myśli nas zaprowadził.

Opis emocji 
zamiast przymiotników
Ktoś zapoznał mnie ostatnio z twór-
czością Lucia Battistiego. Słuchaliśmy 
utworu „Il Mio Canto Libero”. Zapytany 
o opinię na temat piosenki, uznałem, że 
opis emocji towarzyszących słuchaniu 
tej muzyki będzie bardziej trafiony, niż 
indywidualnie pakowane przymiotniki. 
Odpowiedziałem więc, że utwór przy-
wołał mieszankę tęsknoty i podekscy-
towania. Taka „ekscytęsknota”ojawia 
się, gdy wyruszamy samotnie w długą 
podróż marzeń i jednocześnie zmusze-
ni jesteśmy zostawić za sobą tych, któ-
rych kochamy.

A wy jak poradziliście sobie, kiedy 
zabrakło słów?

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Brak 
słów
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325 kilogramów śmieci – tyle 
rocznie produkuje statystycz-
ny Polak. Gospodarka odpadami 
przechodzi rewolucję, bo unijne 
przepisy mobilizują nas do tego, 
by już w tym roku co najmniej po-
łowa śmieci była poddawana re-
cyklingowi. To wszystko dla na-
szego zdrowia, portfela i popra-
wy kondycji planety. 

Odpady emitują metale ciężkie, 
związki siarki i fluoru, pyły oraz bak-
terie nawet w promieniu kilkuset me-
trów od wysypiska na które trafiły. Nie 
zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, 
że to, co wrzucamy do kosza, będzie 
się rozkładało przez kilka albo nawet 
kilkaset lat. Zero waste daje nową per-
spektywę spojrzenia na problem od-
padów i pozwala na uzyskiwanie real-
nych oszczędności. Stawki za wywóz 
śmieci w tym kwartale drastycznie 
wzrosły w całej Polsce, jeśli chcemy 
płacić mniej, musimy wziąć pod lupę 
nasze kosze. 

Warto podjąć wyzwanie i posprzą-
tać bałagan, jaki zafundowaliśmy Ziemi. 
Wiosna sprzyja porządkom i daje ener-

gię do zmian. Każdy bez wysiłku może 
więc wkomponować w codzienne życie 
kilka ekologicznych postanowień. Ta-
kich, które da się realizować na każdym 
kroku. To opłaci się nam i planecie.

Kupuj golasy – wybieraj produk-
ty bez opakowania. Szukaj miejsc, 
gdzie ryż, mąkę i kasze sprzedaje się 

na wagę, a jeden ogórek nie jest owi-
nięty ciasno w folię. Zabieraj do skle-
pu czy na targ swoje siatki, woreczki 
i pudełka.

Pij kranówkę – woda w kranie jest 
przebadana i często ma więcej skład-
ników mineralnych niż ta w plastiko-
wej jednorazowej butelce. Jeśli masz 

wątpliwości w sprawie jej jakości, mo-
żesz skład kranówki sprawdzić w san-
epidzie. Tej wody nie trzeba gotować. 
Gdy przeszkadza ci jej smak, dodaj do 
szklanki plastry cytrusów czy liście 
świeżych ziół.

Wykorzystuj, nie marnuj – zbieraj 
pudełka, karton. Używaj ich do prze-
chowywania, segregowania śmieci, 
wysyłania paczek. Takie przesyłki są 
zgodne z trendami, sporo interneto-
wych sklepów przyjmuje niepotrzeb-
ne klientom opakowania i wykorzy-
stuje je ponownie.

Wypożyczaj – nie wszystko musisz 
kupić. Rzeczy, które potrzebujesz na 
chwilę, możesz wypożyczyć. Spraw-
dzaj, co w szafach mają znajomi, czytaj 
ogłoszenia na giełdzie wymiany.

Unikaj nadmiaru – sprawdź włas-
ne szafy i oddaj ubrania, których nie 
nosisz. Nie kolekcjonuj zestawów do 
chodzenia po domu albo uprawia-
nia sportu, skoro od dawna nie bie-
gasz. Kupuj takie rzeczy, których na-
prawdę potrzebujesz. Co sekundę 
na wysypisko śmieci trafia ciężarów-
ka wypełniona nienoszonymi ciu-
chami. Przemysł odzieżowy jest jed-
nym z największych trucicieli środo-
wiska.

Uprawiaj plogging – to szwedz-
kie określenie na nową dyscyplinę – 
łącznie aktywności na świeżym po-
wietrzu z troską o środowisko. W cza-
sie spaceru, biegu, w drodze do pracy 

zbieraj śmieci. Bez zrzucania odpo-
wiedzialności na innych i wyrzutów, 
że nie są twoje.

To tylko kilka propozycji do wyko-
rzystania i niemarnowania zasobów, 
jakie mamy. Nie trzeba od razu realizo-
wać wszystkich punktów. Najważniej-
sze, by wkroczyć na drogę do zero wa-
ste. Nie mamy wyjścia, planeta B nie 
istnieje.

Sylwia Majcher
www.sylwiamajcher.pl

W praktyce to stwierdzenia typu: 
„To nie dla mnie …”, „Ja się do 
tego nie nadaję …”,„To jest nie-
możliwe …”,„Nie jestem dobry/a 
w …” plus wszystkie uogólnienia 
dotyczące ludzi i świata, np.: „Lu-
dzie są źli…”, „Wszyscy chcą mnie 
zawsze wykorzystać…”, „Kobiety 
nie nadają się do …”, „Mężczyź-
ni nie płaczą… ” lub „Nie moż-
na mieć wszystkiego…” czy „Ży-
cie nie jest usłane różami”. Brzmi 
znajomo?

Gdy pracując jako coach 
słyszę tego typu opinie, py-
tam swoich klientów, czy chcą 
się dokładniej przyjrzeć swoim 
przekonaniom i je zrewidować. 
Proszę ich, aby się zastanowili, 
czy  dane przekonanie jest na-
dal aktualne w ich dorosłym ży-
ciu (bo być może w dzieciństwie 
było), czy nadal się z nim identy-
fikują i jaki ma ono wpływ na ich 
zachowania. Zidentyfikowanie 
ograniczającego przekonania 

i przyjrzenie się mu z perspek-
tywy dorosłej i świadomej oso-
by pozwala klientowi zamienić 
je na nowe, prawdziwe i wspie-
rające go przekonanie.

Zobacz, jak to działa w 
praktyce:
Przygotuj kartkę papieru i uzu-
pełnij następujące zdania. Za-
pisz odpowiedzi, które ci pierw-
sze przyjdą do głowy i nie rób 
autocenzury:

 y Jestem….
 y Kobiety są…
 y Nie potrafię…
 y Muszę….
 y Życie jest….
 y Praca jest…
 y Nigdy nie byłem/am…

Niektóre opinie mogą być szo-
kujące... Teraz wybierz jedno 
z zapisanych zdań i odpowiedz 
na poniższe pytania (koniecznie 
zapisz odpowiedzi na kartce):

 y Co mi daje wiara w to przeko-
nanie?

 y Komu ono służy?
 y Jaki ma wpływ na moje życie?

A teraz zapisz:
 y W co naprawdę wierzę?
 y Jakim przekonaniem chcę je 

zastąpić?

Jeśli twoje przekonanie to „Ni-
gdy nie byłam dobrą studentką”, 
możesz je przeformułować na: 

„Mam umiejętności, dzięki któ-
rym mogę się uczyć nowych rze-
czy”. Jeśli do tej pory myślałeś/
aś: „Muszę znaleźć partnera za-
nim skończę 30 lat” możesz jest 
zamienić na: „Mam prawo de-
cydować kiedy i czy chcę mieć 
partnera”. Zapisz swoje nowe 
przekonanie na żółtych kartecz-
kach i rozwieś w domu, w pracy 
lub samochodzie, tak, aby były 
na widoku i dobrze się utrwala-
ły. Zacznij obserwować jak ci się 
z nowym przekonaniem żyje i co 
ono zmienia w twoim życiu! Po-
wodzenia!

Aleksandra Motriuk

Nie ograniczaj się i osiągaj

cele!
Czy masz tak czasami, że niby wszystko wiesz: co zrobić, jak zrobić, kiedy zrobić, a jednak z jakiegoś niewyjaśnionego powodu nic w tej sprawie nie ro-
bisz? Jedną z przyczyn, które czasem blokują nasz rozwój (i sukces) są ograniczające przekonania. Wszyscy je mamy i często wywodzą się one z głębo-
kiego dzieciństwa, gdy bezkrytycznie przyjmowaliśmy to, co mówili do nas lub o nas rodzice, nauczyciele i inne ważne dla nas dorosłe osoby. Ograni-
czające przekonanie to nic innego, jak „przyjęcie, że coś istnieje lub jest prawdziwe, gdy nie mamy na to dowodów”.

Aleksandra 
Motriuk
coach PCC ICFi trenerka bi-
znesu

MNIEJ ŚMIECI?
Challenge accepted!

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.
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REKLAMA

Miałeś 20 lat jak rozpocząłeś 
swoją korporacyjną przygodę?
Andrzej Skarbek: Tak jakoś się 
złożyło, że musiałem nagle opu-
ścić mój dom rodzinny i zacząć 
samodzielnie się utrzymywać. 
Przerwałem studia i zacząłem 
szukać pracy. Trafiłem do City 
Banku gdzie potrzebowali asy-
stenta/kierowcy prezesa. Owym 
prezesem okazała się Sonia Wę-
drychowicz. Jakimś cudem wy-
brała mnie spośród kilku in-
nych kandydatów. Pracę zaczy-
nałem o 5.30, kończyłem często 
późnym wieczorem. To było dla 
mnie, niezorganizowanego mło-
kosa i lekkoducha, jak wojsko. Za-
rabiałem 1700 zł i aż mnie skrę-
cało, gdy porównywałem swoje 
zarobki z kosztami tankowania 
auta, które prowadziłem. Ależ się 
wtedy czułem zniechęcony i roz-
goryczony. Jednak z perspekty-
wy czasu oceniam, że były to nie-
zwykle cenne trzy lata.

Zasmakowałeś w pracy dla 
korpo?
Tego bym nie powiedział. Ale 
nie wyobrażałem sobie, że móg-
łbym zaistnieć poza korpora-
cją. Po City Banku dostałem pra-
cę jako sprzedawca w AXA Di-
rect jako sprzedawca ubezpie-
czeń. To była droga przez mękę. 
Z jednej strony napinałem się, bo 
chciałem być jak najlepszy, z dru-

giej buntowałem się przeciw sy-
stemowi pt. „sprzedaż za wszelką 
cenę”. W efekcie wyniki miałem 
przeciętne. Ale pewnego dnia 
AXA zafundowała sprzedawcom 
call centre szkolenie z Dariuszem 
Tarczyńskim. I to był przełom. 
Ten człowiek połamał mi głowę. 
Wskoczyłem po tym „łamaniu” 
na drugie miejsce w rankingu naj-
lepszych sprzedawców w AXA.

Co ten Tarczyński Ci zrobił?
Zapytał nas, jakie mamy cele 
i jak zamierzamy je osiągnąć. Za-
cząłem się zastanawiać, jaki jest 
mój prawdziwy cel. Zdałem so-
bie sprawę, że nigdy o tym nie 
myślałem. Potem okazało się, 
że na wszystko mówię „nie da 
się”. W pewnym momencie Tar-
czyński nie wytrzymał i huknął, 
że zamiast na problemach po-
winienem skoncentrować się na 
szukaniu rozwiązań. Potrzebo-
wałem takiego kopniaka, żeby 
wybić się ze schematu myślenia. 
I zadziałało. Osiągnąłem swój 
szczyt w sprzedaży i zrozumia-
łem, że tym, co naprawdę chciał-
bym robić, jest stworzenie włas-
nego biznesu.

Dlaczego pomyślałeś o usłu-
gach sprzątania?
Wtedy wydało mi się to dobrym 
biznesem na start. Takim, który 
nie wymaga wielkiego nakładu 

inwestycyjnego, który z miejsca 
mógłbym wykonywać sam, jako 
jednoosobowa firma. Udało mi 
się znaleźć dwa chętne osied-
la, gdzie przez kilka miesięcy 
na spółkę z jedną panią sprzą-
taczką świadczyłem usługi po-
rządkowe. W międzyczasie os-
tro szukałem nowych klientów. 
Zdobywanie namiarów na firmy, 
dzwonienie do nich, przekony-
wanie, że ja zrobię to lepiej niż ci, 
których zatrudniają, zajmowały 
mi 80 proc. doby.

Umiejętności zdobyte w kor-
po się przydały...
O, tak. Bez tej dyscypliny, umie-
jętności planowania i organiza-
cji, jakie zdobyłem, pracując dla 
Soni Wędrychowicz, bez umie-
jętności sprzedażowych, któ-
re dała mi praca w AXA, daleko 
pewnie bym nie zaszedł. Pokora, 
konsekwencja i cierpliwość – to 
też zawdzięczam korpo.

Korzystałeś jeszcze później 
z pomocy takich „magików” 
jak Dariusz Tarczyński? 
Na początku istnienia Origami 
Clean trafiłem na konsultacje co-
achingowe do Marcina Rogow-
skiego. Dziś Marcin to znany co-
ach, konsultant i mentor, ale wte-
dy byłem chyba jednym z jego 
pierwszych klientów. Niemniej 
wyniosłem wiele dobrego z tego 

kontaktu. To, co najbardziej do 
mnie trafiło i co później wykorzy-
stywałem w rozwoju kolejnych 
biznesów, to zdanie: „jeśli chcesz 
robić biznes, otaczaj się ludźmi 
takimi jak ty”. I tak robię.

Teraz, po ośmiu latach dzia-
łalności, Origami Clean ma 44 
dużych klientów i stu pracow-
ników na pokładzie. A Ty już 
nie szukasz zleceń, lecz to Cie-
bie szukają.
Rzeczywiście. I właśnie na tym 
poziomie chciałbym utrzymać 
tę firmę. Nie chcę już zwiększać 
liczby pracowników, brać jesz-
cze więcej zleceń. Zależy mi, by 
utrzymać dobrą jakość usług, 
a żeby tak nadal było, muszę 
mieć możliwość koordynacji pra-
ce zespołu, mieć kontrolę nad 
tym wszystkim. Mam oczywiście 
managerów, ludzi, którym ufam 
i mogę powierzyć im część za-
dań, ale o takich dziś niełatwo, 
więc uważam, że trzeba dbać 
o to, co się ma, a nie iść na ilość.

Tym bardziej, że Origami Cle-
an to obecnie nie jedyny Twój 
biznes?
Gdy n apoczątku poszukiwałem 
klientów, w przygotowywaniu 
dla nich ofert bardzo mi poma-
gała moja żona. Rozrysowywa-
ła tabelki na komputerze, przy-
gotowywała foldery. Za każdym 

razem, gdy wieczorem siadali-
śmy przed komputerem, by ta-
kie oferty tworzyć, puszczaliśmy 
sobie chilloutową muzykę z uję-
ciami Malediwów w tle. Był to 
wtedy dla nas taki raj, marzenie. 
Obiecaliśmy sobie, że kiedyś, jak 
będzie już nas stać na wyjazd, 
polecimy właśnie na Malediwy. 

I po ilu latach prowadzenia fir-
my Wam się to udało?
Po czterech latach wypłaciłem 
sobie pierwszą pensję. Wcześ-
niej wszystko, co zarobiłem, in-
westowałem w rozwój biznesu. 
Tak więc kiedy już pojawiła się ta 
pensja, żona kupiła tanie bilety 
lotnicze po 1500 zł w obie strony 
za osobę, z czterema przesiad-
kami, ale polecieliśmy. 

Niestety, rzeczywistość zwe-
ryfikowała fantazję. Malediwy 
są przepiękne... pod warunkiem, 
że się je posprząta. Problemem 
tego archipelagu – i to nie małym 
– jest gospodarka odpadami.

Nie przemawia przez Ciebie 
teraz szef firmy sprzątającej?
Malediwy, rozciągające się na 
ponad tysiącu małych wysepek, 
nie mają żadnego skoordyno-
wanego systemu zarządzania 
odpadami. Na niektórych wy-
spach, tak małych, że wolnym 
spacerkiem przemierzenie ich 
wzdłuż zajmuje Ci pięć minut, 
śmieci rzucają się w oczy.

Nie mów, że po przylocie na 
wyspy zacząłeś sprzątać?
Owszem, zacząłem i zorganizo-
wałem też grupę innych tury-
stów do sprzątania plaży, na któ-
rej wypoczywaliśmy. Od czte-
rech lat wspieram tam kultu-
rę zachowania czystości i widzę 
w tej kwestii znaczącą poprawę. 
Kiedy za pierwszym razem po-
sprzątałem jedną z wysp, tę na 
której wtedy stacjonowaliśmy... 
zakochałem się w tym miejscu 
i postanowiłem wynająć tam 
ziemię – bo kupić działki obco-
krajowiec tam nie może – i zbu-
dować guest house.

Oczywiście dopiąłeś swego?
W tym roku w styczniu, po czte-
rech długich latach budowy i ko-
ordynacji wszystkiego, otwo-
rzyliśmy na Himandhoo polski 
guest house na 18 osób z własną 
restauracją i obsługą full service. 
Nazywa się Origami Inn.

Chyba też otworzyłeś jeszcze 
w restaurację w Warszawie?
Odkupiłem upadającą restaura-
cję w Falenicy. Okazało się, że aby 
znów zaczęła funkcjonować jak 
należy, wystarczy inaczej nią za-
rządzać. Przejąłem ją z persone-
lem, który niemal w całości po-
zostawiłem. Niewiele pozmie-
niałem jeśli chodzi o zewnętrzne 
„dekoracje”, za to porządnie wzią-
łem się za porządki wewnętrzne. 

Ta mania porządkowania...
(śmiech) Faktycznie, przenika 
wszystkie moje działania, ale wi-
docznie jest potrzebna i spraw-
dza się tam, gdzie niesie mnie los.

W La Repubblica, która ledwo 
ciągnęła, gdy ją przejmowa-
łeś, dziś stołują się gwiazdy.
Sama widzisz. Sprzątanie ma sens. 
Moje porządki w dużym skrócie 
polegały na tym, by dać perso-
nelowi cel, wprowadzić jasne wy-
tyczne, jasne procedury, właści-
wie ustawić priorytety. W między-
czasie przeżyliśmy nawet pożar 
lokalu, a nadal funkcjonujemy. Na-
sza obsługa klienta zdobywa wy-
sokie noty, ludzie cenią sobie na-
sze dania włoskiej kuchni. Nie na-
rzekamy na brak gości.

Jak Ty to robisz?
Musztra w korpo (śmiech). A do 
tego wolę uczyć się na błędach 
innych, niż na swoich, więc ob-
serwuję, słucham. Wyciągam 
wnioski z własnych potknięć 
i staram się kroczyć uważniej. 
Wierzę też, że wszystko, co da-
jesz, do ciebie wraca, więc daję 
ludziom jakość, żeby później nie 
wróciły do mnie śmieci (śmiech).

Izabela Marczak

UCIEKINIER Z MORDORU

Czasem warto... 
posprzątać
Zamienił pracę w korpo na... sprzątanie. Zaczynał od koszenia trawników na 
osiedlach. Dziś, oprócz świetnie prosperującej firmy porządkowej, ma własną 
restaurację, a w styczniu tego roku uruchomił swój pierwszy guest house na 
Malediwach.
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The business value
of speaking
proper(ly)
“Thi smore bos” – when this phrase reached my ears my response was “Whaaaaat”? I sho-
uld not have been so surprised, though. After all I had designed the experiment myself. 
The experiment was this: to sit in the audience, close my eyes and try and figure out what 
the speakers were saying through their heavy accents. 

Some of the speakers were re-
ally stressed out, having come 
from as far as China to Wroc-
ław,  a city in a country barely 
known to them. The trouble for 
me was that I’m not an expert 
on telecoms systems – the pri-
mary subject of the conferen-
ce. Also, this Chinese engineer 
spoke with a very heavy Far-Ea-
stern accent. 

They coitus
So, with my eyes closed I kept 
trying to figure out – just by li-
stening – which phrases he 
was actually using. The second 
one sounded like “They coi-
tus”. Either this guy was enter-
taining beyond my wildest dre-
ams, or his pronunciation was 

really misleading. I opened my 
eyes. He was not being enter-
taining at all. He had just said so-
mething else and I just misun-
derstood. And almost immedia-
tely he hit me with another one: 
“phlegm wok” (pronounced /
flem wok/). I scratched my head. 
What’s a phlegm wok? A deep 
metal pan where you gather 
your saliva? And make some 
Asian vodka in it, just like sake?

Multinational telcos
I suppose I am not isolated in 
experiencing such misunder-
standings. You may have been 
there too. You’re on a call with 
India. Or with your French part-
ner. Or with a colleague who’s 
actually a native speaker but 
you don’t understand her: she 
speaks with a thick Scottish 
accent. You may be reluctant 
to admit you don’t quite fol-
low so as not to embarrass yo-
urself or them. So you politely 
nod along, knowing there will 
be a lot of clarifying e-mail ex-
changes after this call. And in 
the process you lose time, mo-
ney and patience. 

What to do, then?
I think we all need to at least 
try to pay attention to three 
aspects when we speak En-
glish, natives or not. 
	� speak slowly
	� use decent grammar 
	� pronounce your keywords 
correctly

I know – easier said than 
done. So much to remember. 
My solution, when I consult 
with companies, is to focus 
on what’s actually required. 
I don’t normally offer gene-
ral English. People don’t al-
ways like it anyway and many 
drop out from such courses. 
I prefer to offer dedicated con-
tent, so that the client gets 
what they actually need and 
can use the knowledge imme-
diately. It requires much more 
targeted research, but I am al-
ways happy to do it for the in-
stant benefit of the corpora-
tion. And I try to run sprints – 
3-4 months of weekly sessions 
– rather than ongoing cour-
ses. So that there is a clear be-
ginning and end. The benefit? 
As a top manager said to his
team during one of my con-
sults, “We need to speak cor-
rectly because if we don’t, we
look stupid and we’re not ta-
ken seriously”.

Answers 
Oh, by the way, in case you 
were wondering: “Thi smore 
bos” was actually “This small 
box”. “They coitus” – no, no sex 
was meant, rather the fact that 
“They caught us”. And the my-
sterious “phlegm wok” turned 
out to be a very important IT 
structure underlying a system 
– a framework. 

Rafał Motriuk

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.

https://anixe.io/jobs/
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Jawna i niejawna. Szczera i nieszcze-
ra. Wprost i płynąca „podwodną rze-
ką”. Oczywista i zaskakująca. Wpie-
rająca i osłabiająca. Przynosząca do 
serca radość lub smutek. Podnoszą-
ca energię lub osłabiająca. Dyna-
miczna lub powolna. O czym mowa? 
O  k o m u n i k a c j i. To jedno z naj-
bardziej fascynujących zjawisk na 
Ziemi i w korporacji. Moje prywatne 
motto brzmi: „Gdyby zwierzęta ko-
munikowały tak nieskutecznie, jak 
ludzie – wiele gatunków już dawno 
by wyginęło”. A ludzie istnieją! Jak to 
możliwe?

Czemu służy komunikacja? Na to 
pytanie odpowiada jedna z ciekaw-
szych teorii, która proponuje wydzie-
lenie czterech aspektów komunikacji. 

Te aspekty to role realizowane przez 
człowieka, które gwarantują mu prze-
trwanie. Jednak w korporacji prze-
trwanie to za mało. Rzeczy muszą się 
dziać, cele realizować, zadania wy-
konywać, plany i strategie wdrażać, 
a ostatecznie zawsze musi zgadzać 
się wynik. Rezultaty mają być osiąga-
ne w 100 proc., a nawet jeszcze sku-
teczniej.

Treść, relacja, emocje i intencja
– to aspekty komunikacji we wspo-
mnianej teorii. Kolejność, w jakiej je 
wymieniam, nie jest przypadkowa.
	� Treść: chcielibyśmy, żeby zawsze 
w komunikacji była treść, bo za-
wsze załatwiamy coś za pomocą 
treści.

	� Relacja: dużo też zależy od relacji, 
jaką mamy z osobą, z którą rozma-
wiamy.
	� Emocje: emocje często „szaleją 
i wyskakują” zalewając naszą racjo-
nalność. Czasami dostaję takie py-
tanie szkoleniowe: „Czy może pani 
wyeliminować trudne emocje z na-
szej organizacji?” – Nie, nie mogę, 
bo emocje zawsze czemuś służą, te 
trudne też.
	� Intencja: tu docieramy do sedna 
sprawy. Wszyscy mamy jakąś in-
tencję. Zawsze. Czasem okazujemy 
ją jawnie, czasem nie. Gdy intencja 
nie jest jawna, zaczyna się kłopot 
z komunikacją, z treścią i relacją. Ale 
czy mówić komuś wprost, co o nim 
myślimy i jak go postrzegamy, czy 

nie? W korpo mówienie wprost nie 
zawsze się opłaca. W życiu zresztą 
też. A co, gdy tym kimś jest szefowa 
lub szef? Oto dylemat… 

Mówić, czy nie?
W komunikacji warto zadbać o swo-
je bezpieczeństwo i komfort. To jest 
priorytet. Słowa mają energię. Jeśli nie 
wypowiadamy ich wprost, wtedy krą-
żą w nas, są w środku, w umyśle i cie-
le. Pochłaniają w nieskończoność na-
szą życiową energię. Zatem mówić 
czy nie mówić?

Mówić!
W przypadku, gdy chcemy okazać 
uznanie, wyrazić pochwałę, doce-
nić – nie ma żadnej wątpliwości: mó-

wić! Chwalić, doceniać i wyrażać uz-
nanie tak często, jak się da! Codzien-
nie i dużo.

A co w przypadku konfliktu, sporu, 
nieporozumienia? Też mówić! Leka-
rze rekomendują, żeby, gdy coś boli, 
ciąć raz a dobrze – i to szybko! W takim 
przypadku warto znaleźć dobre miej-
sce i czas na rozmowę. Być przygoto-
wanym, „pozbierać” adekwatne słowa 
i mieć jawną, klarowną intencję – czy-
telną dla odbiorcy. Naśladujmy przy-
rodę. „Odcinajmy” stare obciążające 
relacje komunikacyjne!

Zaproponujmy sobie i innym nowe 
podejście. Postawmy „grubą kreskę”, 
by uruchomić kolejny kredyt zaufania.

Renata Gut

Renata Gut
– twórczyni Instytutu Talen-
tów Flashpoint w Polsce. Au-
torka modelu „Zarządzania 
Sobą na Zielonej Ścieżce”.

Każdy i każda z nas 
go ma. Każdy i każda 
z nas go słyszy. Żad-
ne stanowisko, po-
siadany status, żad-
ne wykształcenie, czy 
doświadczenie nie 
zwalnia nas z obo-
wiązku wsłuchiwania 
się w jego paskudny, 
przenikający, mono-
tonny głos. 

O kim piszę? O krytyku we-
wnętrznym. O wewnętrznym 
głosie, osobistym narratorze, 
który zawsze w drugiej osobie 
wykrzykuje nam do ucha naj-
czarniejsze scenariusze. Upor-
czywie wmawia, że tylko on 
ma rację, że tylko on może nas 
ochronić przed porażką. Narzu-
cając swoją interpretację rze-
czywistości zmusza do zaciąg-
nięcia ręcznego hamulca, bądź 

wrzucenia biegu wstecznego 
i wycofania się z głęboko prze-
myślanych decyzji i planów.

Moc zaczepek
Krytyk wewnętrzny ma tę moc, 
że zawsze pojawia się w mo-
mentach odwagi. Zawsze wpra-
sza w kluczowych chwilach na-
szego życia, kiedy pozwalamy 
sobie na szczerość i autentycz-
ność. Wbija się niczym drzazga 
w podejmowane decyzje i za-
snuwa je wątpliwościami. Spe-
cjalizuje się zaczepkach i ko-
mentarzach, takich jak:

 y Ty chcesz to robić?
 y Z czym do ludzi?
 y Nie potraktują ciebie po-

ważnie
 y Uważaj, wyśmieją ciebie
 y Siedź cicho
 y Nie jesteś tak dobra jak ona
 y Czeka cię za to kara
 y To będzie twój koniec.

Znasz go? Kojarzysz ten głos? 
Tak? Więc piszę dalej.

Nie walcz 
lecz kontroluj
Wielu z nas próbuje z nim wal-
czyć. Wiele z nas traci energię 
na powstrzymanie swojego 
krytyka i zaklinanie, że tu i te-
raz, tym razem się nie pojawi. 
A tymczasem nie tędy droga. 
Nie możemy walczyć z czymś, 
co jest częścią nas. Nie mo-
żemy walczyć z głosem, któ-
ry utkał się z naszych doświad-
czeń i przeżyć. Ale możemy go 
kontrolować, a raczej kontrolo-
wać jego wpływ na nas. Może-
my uczyć się stopniowego pa-
nowania nad nim i ogranicza-
nia jego wpływu. Jak to zrobić? 
Oto kilka wskazówek:

Po pierwsze: trudno mieć kon-
trolę nad tym, czego nie rozu-
miemy. Więc kluczem do pracy 

z krytykiem wewnętrznym jest 
poznanie go poprzez zadanie 
sobie kilku pytań:

 y Co najczęściej mi mówi?
 y Co najczęściej chce mi prze-

kazać? 
 y Kiedy powstał? Od kiedy po-

jawia się najczęściej? 
 y Jaki jest? Co go wyróżnia?
 y Jak wygląda? (niezależnie od 

tego, jak dziwne wydaje ci się 
to pytanie, pobądź z nim – 
wyobraź sobie swojego oso-
bistego krytyka wewnętrz-
nego).

Po drugie: zastanów się, czego 
tak naprawdę się obawia? Kry-
tyk jest zawsze przesiąknięty lę-
kiem, mówi o lęku, rozsiewa lęk.

 y Czego więc obawia się twój 
krytyk? 

 y Przed czym chce ciebie 
ochronić?

 y Na ile to, czego on się obawia 
jest twoje. A na ile jego?

 y A może w tym co mówi jest 
jakaś prawda, jakaś wska-
zówka, w którą warto się 
wsłuchać?

Po trzecie: zastanów się, co 
chcesz mu powiedzieć, by wyra-
zić siebie? Tak, siebie! Swoje JA!

Twój krytyk zawsze będzie 
snuł swoją historię – jest uważ-
nym obserwatorem świata, ma 
skąd czerpać inspiracje i prze-
rażające scenariusze. Ma dużo 
determinacji we wkradaniu 
się w twoje życie. Ale najbar-
dziej obawia się twojej pew-
ności siebie, twojego zaufania 
do siebie, twojego przekona-
nia o słuszności własnych dzia-
łań. Tylko stanowczością i wia-
rą w siebie możesz postawić 
mu granice.

Oto kilka przykładów teks-
tów, którymi uraczyły krytyka 

wewnętrznego moje klientki co-
achingowe:

 y Dziękuję za twoje rady! Tym 
razem posłucham siebie!

 y Cicho, teraz JA mówię!
 y To twoja opinia, ale zaufam 

swojej.
 y Może i masz rację, ale JA chcę 

spróbować!
 y Twoje zdanie jest takie, moje 

zdanie jest takie. Wybieram 
swoje!

Śmielej działaj po swojemu
Zapamiętaj, nie krytyk się liczy 
tylko ty. Siła jego głosu jest od-
powiedzią na siłę i odwagę two-
ich starań. Im on głośniej mówi, 
ty śmielej działaj – po swoje-
mu, ale też nieustannie się jemu 
przyglądaj. Wtedy sam pokaże 
ci swoje słabe punkty i lęki. Swo-
je, ale nie twoje!

Marta
Iwanowska-Polkowska

JA KOBIETA & KARIERA

Nie krytyk się liczy, 
lecz ja!

JAK PRZEŻYĆ ŚWIADOMIE ŻYCIE W KORPORACJI

MÓWIĆ 
czy 
nie mówić?
Wiosenne porządki w słowach, czyli dobra komunikacja.
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Spotykamy się w studiu Smo-
lika, które mieści się na czwar-
tym, ostatnim piętrze kamieni-
cy w centrum Warszawy. Wnę-
trze jest przytulne. Dyskretne 
światło i obecność różnorodne-
go sprzętu muzycznego tworzą 
kameralną, twórczą atmosferę.

Olga Plesińska: Właśnie wró-
ciłeś z rodzinnych wakacji. 
Gdzie byliście z żoną i córką?
W Afryce, w Tanzanii. Niesa-
mowita przyroda, wspaniali lu-
dzie, pyszne jedzenie. Złapa-
łem ogromny dystans do tego, 
co jest tutaj.

Zdarzyło się coś konkretnego?
Nie, nic konkretnego, znaczące-
go. Samo spotkanie z inną kultu-
rą i wejście w zupełnie inny tryb 
funkcjonowania pozwoliły mi 
na dystans.

Tam wszystko dzieje się po-
woli. Na wszystko się czeka, 
wszystko ma swój czas. Dni są 
bardzo długie, ludzie uśmiech-
nięci, pięknie pachnie. I oczywi-
ście wspaniała muzyka, wszędzie 
grają, śpiewają, tańczą. Wygląda-
ją kolorowo, mimo że są bardzo 
biedni. To niezwykły kraj…

Czy takie „wylogowanie się” 
z codziennej rzeczywistości to 
Twój sposób na regenerację?
Zawsze jesteśmy w jakiejś rze-
czywistości. Wychodząc z włas-
nej, wchodzę do innej. Jest wie-
le sposobów, żeby osiągnąć ten 
stan. Nie zawsze są czas i pienią-
dze, żeby wyjechać na miesiąc 
do jakiejś odległej krainy. Ludzie 
radzą sobie różnie. Ja lubię oglą-
dać filmy i robić zdjęcia. To są 
rzeczy, które dają mi dużo satys-
fakcji i przy okazji pozwalają mi 
oddzielić się na jakiś krótki mo-
ment, przy czym nie wymaga-
ją poświęcenia mnóstwa czasu.

Który film niedawno pozwolił 
Ci się wyłączyć? 
Ostatnio skupiłem się na nadra-
bianiu zaległości. Oglądałem fil-
my, o których było głośno w tym 
roku. Na przykład nowy Taran-
tino… zobaczyłem go w czasie 
podróży samolotem.

Tarantino nigdy nie zawo-
dzi. A Ty? Tracisz energię, wy-
palasz się czy działasz wciąż 
z taką samą pasją?
Zupełnie nie czuję się wypalony. 
Wciąż stawiam sobie nowe wy-
zwania. Im dłużej robię to, co ro-
bię, tym bardziej czuję, że nie-
wiele wiem. Może brzmi to ba-
nalnie, ale tak naprawdę jest. 

Wciąż spotykam inspirują-
cych ludzi, dzięki którym się 
uczę nowych rzeczy. Również 
dzięki kontaktom z innymi twór-
cami uświadamiam sobie, jak 
wielka specjalizacja jest w moim 
zawodzie i jak wiele mogę się 
jeszcze nauczyć, ilu nowych rze-
czy spróbować.

Mówisz o zawodzie muzyka 
czy producenta?
Muzyk, producent, kompozytor 
– wszystko się łączy. Trudno jest 
to rozgraniczyć, zwłaszcza kiedy 
bywa się samotną wyspą i trze-
ba wszystko robić jednocześ-
nie. To trochę tak, jak w branży 
filmowej: zdarza się, że reżyser 
jest jednocześnie aktorem i sce-
narzystą.

Człowiek orkiestra. Wyobra-
żasz sobie siebie w korporacji?
Trudno powiedzieć. Właściwie 
nigdy w życiu nie pracowałem 
w strukturach korporacyjnych, 
więc nie mogę się odnieść do 
żadnych doświadczeń. Najbar-
dziej „sformatowaną” i „sprofilo-
waną” instytucją, z którą miałem 
do czynienia, była szkoła – liceum, 
studia. Za moich czasów te szko-
ły miały trochę inny charakter, niż 
obecnie, więc łatwo było wyjść 
z nich niższym o głowę. Taką zbio-
rowość można porównać do mro-

wiska, w którym wszystkie mrów-
ki pracują na jedną królową. Tam 
zwykle nie ma miejsca na indy-
widualność, odkrycie i wrzucenie 
własnego trybu.

Mało jest firm, w których 
można przyjść do pracy i wyjść 
z niej obojętnie, o której godzi-
nie. W takiej strukturze nie ma 
miejsca za podążanie za swoi-
mi potrzebami. Nie możesz po-
wiedzieć: „Słuchajcie, mam dziś 
gorszy dzień, więc zrobię coś in-
nego. To, co miałem zrobić dzi-
siaj, zrobię trzy razy lepiej za 
kilka dni”. Nikt nie odpowie ci 
„Okej, idź się zdrzemnąć”.

Od jakiegoś czasu widać taki 
trend w employer brandingu, 
który wyraża się w dążeniu do 
stworzenia pracownikom przy-
jaznego środowiska pracy...
Czytałem ostatnio o systemie 
obowiązującym w firmie Leica 
–  tej od kultowego sprzętu foto-
graficznego.

Pracowników, którzy zajmu-
ją się technologią i produkcją 
jest tam mało i są bardzo dobrze 
wyszkoleni. Ci ludzie, którzy ro-
bią te bardzo drogie obiektywy, 
muszą poświęcić im maksymal-
nie dużo czasu i uwagi. Okazuje 
się, że mają taki pokój, w którym 
mogą się zamknąć, jeśli akurat 
są w nienajlepszej formie. Mogą 
spędzić tam cały dzień, po pro-
stu oglądając sobie YouTuba. Za-
łożenie jest takie, że mniej szkód 
zrobią nie pracując, niż pracu-
jąc w złym nastroju i bez odpo-
wiedniej koncentracji. Myślę, że 
to bardzo mądre podejście.

Wspomniałeś o szkole. Czyta-
łam, że studiowałeś jakiś spe-
cyficzny kierunek na Akade-
mii Morskiej w Szczecinie. Co 
to było?
Nie wiem, czy specyficzny. Ra-
czej nudny. Wtedy to sie nazywa-
ło Eksploatacja portów i statków 
handlowych. Powiało wolnoś-

cią i stworzono kierunek, który 
miał dać szansę nam – studen-
tom i nam – Polsce na handlowa-
nie z zagranicą, podróżowanie, 
spedycję.

Możemy nazwać to portową 
logistyką?
Tak, logistyka portowa i jeszcze 
trochę więcej. Większość ludzi, 
którzy skończyli ten kierunek 
nie pracuje w zawodzie, bo nie 
wiadomo kim mieliby być…To 
były takie pierwociny kapitali-
zmu. Niektórzy są związani z go-
spodarką morską, ale robią na-
prawdę przeróżne rzeczy. 

Ty nie skończyłeś bo…?
Bo pojechałem do Jarocina grać 
z zespołem. Było lato, akurat od-
bywały się praktyki studenckie. 
To były jakieś zupełnie idiotycz-
ne spotkania w porcie w czasie 
wakacji. Załatwiłem z panem bos-
manem, że mnie nie będzie. Nie-
stety, w tym czasie dwóch dzieka-
nów przyszło na kontrolę do por-
tu. To były czasy, kiedy nie było te-
lefonów komórkowych, więc nikt 
nie mógł mnie o tym poinformo-
wać. Po dwóch tygodniach nie-
obecności zostałem dla przykła-
du skreślony z listy studentów.

Nie było Ci przykro.
Czasami w życiu jest tak, że gdy 
się traci jedno, dostaje się dru-
gie. Tuż po spotkaniu z komi-
sją dziekańską, na której zosta-
łem pouczony i musiałem od-
dać mundur, dostałem telefon 
z Warszawy, że potrzebują kla-
wiszowca do zespołu Wilki. Spa-
kowałem się i pojechałem na 
przesłuchanie. Jak się dostałem, 
zapomniałem o szkole.

Czujesz się związany z mo-
rzem?
Bardzo. Pochodzę ze Świnoujścia, 
czyli z wyspy. Poza tym mój tato 
właściwie przez całe życie praco-
wał dla wielkiej firmy związanej 
z morzem. Najpierw był jej pra-
cownikiem, potem szefem. Nie 
dla korporacji, bo wtedy jeszcze 
nie było korporacji. To była wiel-
ka, zatrudniająca około cztery ty-
siące osób firma, która miała kilka-
dziesiąt statków pełnomorskich 
pływających po całym świecie. 
Mój tato „łowił ryby” dla polskie-
go społeczeństwa, wszyscy jed-
li te ryby w puszkach. Te statki 
oczywiście trzeba było remonto-
wać, więc była też stocznia.

Moja mama natomiast była 
szefową w Domu Rybaka. Ta in-
stytucja jest hotelem i domem 
dla zabłąkanych marynarzy, 
którzy potrzebują się schronić 
w bezpiecznym porcie. Chcąc 
nie chcąc, przez całe życie sły-
szałem szum morza.

Jakie masz wspomnienia 
z Domu Rybaka?
Mam ich mnóstwo. Najważniej-
sze dla mnie były instrumenty 

muzyczne. Firma była bogata, 
więc miała wielką aulę, a w niej 
sprzęt muzyczny – świetne gita-
ry i wzmacniacze. Mogłem cza-
sami z nich korzystać, bo nor-
malnie nie było mnie na nie stać. 
Robiłem tam próby z zespołem.

Mówiłeś kiedyś, że rodzice nie 
traktowali poważnie Twoich 
muzycznych działań. Czułeś 
presję oczekiwań?
Tak. Rodzice płacili za moje pię-
cioletnie studia – te, których nie 
skończyłem. Było mi absolutnie 
głupio, że tak się stało. Ale z dru-
giej strony zupełnie nie miałem 
ochoty wracać do szkoły i zda-
wać jakichś egzaminów, prosić 
o łaskę, o przywrócenie statusu 
studenta. Wydaje mi się, że ro-
dzice zawsze mieli świadomość, 
że muzyka interesuje mnie bar-
dziej niż wszystko inne. Chyba 
się z tym pogodzili.

Niedługo czekają Cię koncer-
ty w ramach projektu Chó-
ralnie, który tworzysz razem 
z Mikromiusic i Skubasem. 
Opowiesz o tym coś więcej?
Ten projekt ma korzenie w wyda-
rzeniu, które odbyło się w Szcze-
cinie. Zagraliśmy wtedy koncert 
z Chórem Akademii Morskiej, 
czyli chórem mojej byłej szko-
ły. Ja i Skubas zostaliśmy zapro-
szeni do udziału w tym wydarze-
niu przez Mikromusic. Mamy już 
długą historię muzyczną w tym 
składzie – z Natalią Grosiak i Sku-
basem – graliśmy ze sobą nie raz. 
Jest to kontynuacja naszej po-
dróży w wersji „na bogato”, bo 
współpraca z chórami jest wy-
magającym muzycznie i logi-
stycznie wydarzeniem.

Koncerty odbędą się w Gdań-
sku, Warszawie, Wrocławiu, 
Katowicach i Rzeszowie. Mieli-
ście próby z tymi chórami?
W takich projektach nie ma na 
to czasu. Podobnie, kiedy gra 
się z orkiestrą. Zgromadzenie 
wszystkich tych osób w jednym 
miejscu i w jednym czasie jest 
niezwykle trudne i kosztowne. 
Próbę robi się w dzień koncertu. 
Oczywiście chóry dostają nuty, 
przygotowują się we własnym 
zakresie. Prawdziwym wspól-
nym wykonaniem przygoto-
wanego materiału jest dopie-
ro koncert. Tu nie ma miejsca na 
improwizację i pomyłki, wszyst-
ko jest zapisane w nutach. Jeśli 
jest dobry dyrygent, to nic nie 
ma prawa pójść nie tak. To są 
profesjonalni muzycy.

Co uważasz za swój najwięk-
szy życiowy sukces?
Mam fajną rodzinę. Zostałem 
tatą, w stosunkowo późnym 
wieku. Żałuję, że nie wiedzia-
łem wcześniej, że to jest taka faj-
na rzecz.

Olga Plesińska

SMOLIK

W mojej pracy bywam

samotną 
wyspą
Rozmowa ze Smolikiem w przeddzień startu jego nowego projektu mu-
zycznego z Mikromusic i Skubasem.
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W styczniu cały świat obie-
gła informacja o tra-

gicznej śmierci Kobe Bryanta, 
gwiazdy koszykówki. Zginął 
w wypadku śmigłowca wraz ze 
swoją 13-letnią córką oraz oś-
mioma innymi osobami. Dla 
mnie ta katastrofa ma szcze-
gólnie osobisty wymiar. Pomi-
mo tego, że całe życie stroni-
łem od otaczania się idolami 
i wywyższania ich jak bóstw, to 
w przypadku Kobe Bryanta zro-
biłem wyjątek.

Od 11. roku życia do ukoń-
czenia liceum trenowałem 
koszykówkę. Treningi przez 
cztery dni w tygodniu, a w 
weekendy mecze. Do tego kil-
kunastodniowy obóz sporto-
wy latem. Każdą wolną chwilę 
poświęcałem na „granie w ko-
sza”. Niejednokrotnie odbywa-
ło się to kosztem nauki. No, ale 
po co nastolatkowi matematy-
ka, fizyka czy chemia, skoro bę-
dzie kiedyś zawodowym koszy-
karzem?

Końcówka lat 90. to właśnie 
był okres, kiedy Kobe Bryant 
zaczynał karierę. W 1996 r. jako 
18-latek został najmłodszym 
zawodnikiem w historii NBA. 
W 1997 r. wygrał konkurs wsa-
dów, przekładając w powietrzu 
piłkę pod kolanem. To był praw-
dziwy powiew świeżości. Trud-
no sobie to dzisiaj wyobrazić, 
ale nikt wcześniej czegoś takie-
go nie zrobił. Tak samo trudno 
sobie dzisiaj wyobrazić, że wte-

dy nie można było ot tak, po 
prostu odtworzyć sobie tego 
nagrania z konkursu wsadów 
na YouTube. Aby to obejrzeć, 
musiałem czekać do trzeciej 
nad ranem! Pamiętam, że z tru-
dem powstrzymywałem emo-
cje, żeby nie krzyknąć i nie obu-
dzić całej rodziny. To było coś!

Po co to w ogóle piszę? Bo 
pod wieloma publikacjami na 
temat śmierci Bryanta na róż-
nych portalach internetowych 
(również zagranicznych) zna-
lazłem komentarze osób, któ-
re nie rozumiały, o co tyle szu-
mu. Codziennie ktoś ginie 
w wypadkach samochodo-
wych i nikt nie robi z tego po-
wodu takiego larum. Z jednej 
strony to prawda. Szum me-
dialny był spowodowany nagłą 
śmiercią znanego sportowca. 
Jednak dla wielu fanów koszy-
kówki (i nie tylko) Kobe Bryant 
był kimś więcej niż tylko uty-
tułowanym koszykarzem naj-
większej ligi świata. Chociaż 
jego życie prywatne nie było 
krystaliczne, to

był żywym przykładem 
na to, że systematyczna, 
ciężka praca prędzej  
czy później poprowadzi 
cię na szczyt.

To był sportowiec, który z ry-
walizacji i chęci bycia najlep-
szym uczynił swoje życiowe 
motto.

Niewielu internetowych ko-
mentatorów wie, że Kobe roz-
poczynał treningi godzinę 
przed pozostałymi kolegami 
z drużyny i zostawał również 
godzinę po każdym treningu. 
Wszystko po to, aby do perfek-
cji opanować rzuty z wyskoku 
czy szybkie minięcia na jednym 
koźle. To był prawdziwy tytan 
pracy. Po katastrofie internet 
szybko obiegła jego słynna wy-
powiedź przekonująca, że na-
wet jak masz gorszy dzień i nie 
chce ci się nic robić, to wstań 
i zrób to, co do ciebie należy. Bo 
właśnie o to chodzi w życiu.

Oczywiście możesz powie-
dzieć, że nie była to tylko do-
mena Bryanta. W taki sposób 
postępują wszyscy najwięksi 
sportowcy na świecie. Masz ra-
cję. Spójrz, jakie podejście do 
tytanicznej pracy mają: Lebron 
James, Christiano Ronaldo, Ro-
bert Lewandowski czy Justyna 
Kowalczyk i wielu innych spor-
towców. To żywe przykłady na 
to, że sam talent to za mało. 
Wszyscy widzą tylko ich sukce-
sy i wielkie pieniądze, ale mało 
kto potrafi dostrzec drogę peł-
ną ciężkich, codziennych tre-
ningów, która zaprowadziła ich 
na szczyty.

Właśnie od tej strony sta-
ram się pokazywać sportow-
ców mojemu synowi. Opowia-
dam mu, jak to się stało, że Ro-
bert Lewandowski (jego idol) 
jest dzisiaj właśnie w tym miej-
scu, w którym jest. Wydaje mi 
się, że jest to szczególnie waż-
ne, bo żyjemy w świecie, w któ-
rym większość nastolatków na 
pytanie: kim chcieliby zostać 
w przyszłości, odpowiada: you-
tuberem, tiktokerem lub insta-
gramerem.

Piotr Krupa

Niedawno w Warszawie spadł 
śnieg, co było wydarzeniem 

porównywalnym do lądowania 
kosmitów. Tak szybko zniknął, jak 
się pojawił. Nawet drogowcy nie 
zdążyli dać się zaskoczyć. Kiedy 
to ważne wydarzenie miało miej-
sce, akurat spędzałyśmy super 
rodzinny czas z chorobą w tle. 
Jednak obawiając się, że może to 
być jedyny kontakt mojego dzie-
cka ze śniegiem w tym roku, po-
stanowiłyśmy wyjść na chwilę 
i podotykać białego puchu.

Śnieg był idealny do lepie-
nia bałwanów – mokry i dużo 
na raz, więc dziecko zaczęło to-
czyć kulki, a ja musiałam je do-
kończyć. Myślę, że jest z niej uro-
dzona managerka: zaczyna coś, 
a później szuka „bałwana” który 
za nią dokończy zadanie. Po pro-
stu szef w Mordorze. Na szczęś-
cie ma chyba we krwi jakieś kursy 
nowoczesnego liderstwa, ponie-
waż nie szczędzi pochwał i mo-
tywuje do pracy: – O! Mama! Su-
per ci idzie, dawaj jeszcze więk-
sza kulę! Dasz radę! Zobaczysz, 
jak tata się ucieszy, kiedy zoba-
czy takiego dużego bałwana!

Tak więc wzięłam się do robo-
ty i utoczyłam trzy piękne kule. 
Postawiłam je tak, żeby było wi-
dać z naszego okna – niech się 
dziecko nacieszy, jeszcze ze dwie 
godziny i śnieg się całkiem roz-
puści. W domu co chwila wyglą-
dała przez okno, czy bałwan jesz-
cze stoi, nie mogąc się doczekać, 
aż tata wróci z pracy i będzie się 

mogła pochwalić, jakie to piękne 
dzieło zrobiłyśmy (znaczy: zrobi-
ła osoba, która dostała zadanie, 
a ona koordynowała).

Siedzę spokojnie w kuch-
ni popijając herbatę, aż tu nag-
le słyszę przeraźliwe: – Nieee!! Ty 
głupi chłopczyku!! – biegnę do 
salonu, żeby sprawdzić, co też się 
wydarzyło. A tam moja córa, sto-
jąc na parapecie, z przerażeniem 
i łzami w oczach, obserwuje jak 
jakieś dzieci z premedytacją nisz-
czą nasze dzieło. Większej rozpa-
czy w naszym domu nie było chy-
ba od czasu, kiedy uciekł nam ba-
lon z helem. Tuż obok widzę też 
dorosłe osoby, w których obec-
ności dwóch małych chłopców 
z lubością maltretuje nasze dzie-
ło. Tak szczerze – mnie też zrobi-
ło się przykro. Trochę się nad nim 
napracowałyśmy. Wiem, że to 
miejsce publiczne. Wiem, że tam 
się kręcą dzieciaki. A jednak… 
Miałabym większe zrozumienie 
dla całej sytuacji, gdyby nie było 
tam dorosłych – bo które dzie-
cko nie lubi rozwalać babek z pia-
sku? Ja takiego nie znam. Jednak 
dorośli mają większe rozeznanie 
w sytuacji. Wiedzą, że to praw-
dopodobnie był jedyny śnieg tej 
zimy, wiedzą, że ktoś – dziecko 
lub dorosły na polecenie dziecka 
– się nad nim napracował. Dlate-
go i mnie przykrość zalała serce.

Nigdy nie miałam śmiałości 
rozwalić nie swojego bałwana, 
tak samo jak nie rozwalałam nie 
swoich budowli na plaży. Ktokol-

wiek ma dziecko, wie jaka to roz-
pacz, kiedy widzi ono zrujnowa-
ną swoją budowlę. Wiem – to są 
miejsca publiczne. Wiem – to nie 
jest mój śnieg czy mój piach. Jed-
nak wiem też, jak wielka jest roz-
pacz w oczach dziecka.

Więc drodzy dorośli, 
w tym felietonie 
jest jedno hasło przewodnie: 
nie pozwalajcie dzieciom 
niszczyć cudzych bałwanów!

Może ta zasada, żeby uszano-
wać czyjąś budowlę, czyjąś pra-
cę, którą zaszczepicie dziecku, 
pozwoli mu później lepiej funk-
cjonować zawodowo? Może, gdy 
przyjdzie do nowej firmy, nie bę-
dzie z lubością niszczyć tego, 
co do tej pory powstało, żeby 
wnieść swój „lepszy pałac” a za-
miast tego obejrzy dokładnie to, 
co ma, wprowadzi udoskonale-
nia i rozwinie projekt do niebo-
tycznych rozmiarów?

Mnie się marzą tacy pracow-
nicy (czy fachowcy), którzy nie 
krzyczą od progu: – O matko, kto 
to pani robił? Jakiś partacz! – i tak 
zaczyna łatać każdy mądrzejszy 
tę dziurę. Marzę o takim, który 
przyjdzie, oceni stan faktyczny 
dziury, popatrzy, jak była łatana, 
zerwie to, co było złe, wykorzysta 
to, co było dobre oraz doklei to, 
czego brakuje. I powie: – Wpro-
wadziłem pewne udoskonale-
nia, teraz ta dziura nie ma pra-
wa znów powstać. Cieszę się, że 
mój poprzednik włożył tyle pra-
cy, aby ją naprawić...

Czy nie widzicie od razu 
uśmiechu na waszych twarzach, 
gdy słyszycie takie słowa ? Mnie 
już na samą myśl o takich fa-
chowcach i pracownikach robi 
się cieplutko wokół serca.

Dorota #MamaPolki

KORPOMAMA

Nie niszcz 
cudzego bałwana!

KORPOTATA

Bądź tytanem 
jak Bryant
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Jesteśmy miłośnikami pro-
stego stylu skandynaw-
skiego w mieszkaniu. Rzad-
ko inwestujemy w żywe ko-
lory, preferujemy neutralne 
beże, szarości i biel. Wy-
bieramy klasyczne kształ-
ty mebli. Taki jest nasz, Po-
laków, portret designerski. 
Może pora dodać mu tro-
chę kolorytu?

Scandi rządzi
Portal Westwing przeprowadził ba-
dania dotyczące preferencji Polaków 
w kwestiach aranżacji wnętrz. Zdecy-
dowanym faworytem stylistycznym 
jest scandi (73 proc.), za nim na po-
dium uplasowały się styl loftowy (55 
proc.) i nowoczesny minimalizm (54 
proc.). Styl skandynawski uwiódł nas 
funkcjonalnością i prostotą, a także 

stonowaną, neutralną bazą kolory-
styczną. Czyli wzornicze 2 w 1, bo scan-
di wpisuje się też w drugą istotną pre-
ferencję wnętrzarską Polaków – mia-
nowicie zamiłowanie do bieli, beżu 
i szarości w wyposażeniu wnętrz. 

Jesteśmy więc dość zachowawczy 
w urządzaniu domu, co widać także 
po kształcie mebli – wybieramy pro-
ste, klasyczne wzory a na odrobinę 
szaleństwa pozwalamy sobie w do-
datkach.

Art Déco i nie tylko
A szkoda, bo współczesne wzorni-
ctwo pełnymi garściami czerpie z róż-
nych epok. W tej chwili renesans prze-
żywa eleganckie Art Déco, ale też cu-
downie twórcze lata 60. i 70. Dlate-
go specjaliści z Galerii Wnętrz Domar 
podpowiadają, jak pogodzić rozważ-
ne scandi z romantyczną oryginalnoś-
cią i stworzyć salon funkcjonalny, ele-
gancki a jednocześnie zabawny.

Dominujący mebel
Przede wszystkim należy do sprawy 
podejść strategicznie – wybrać do-
minujący mebel w pomieszczeniu. To 
proste – najczęściej w salonie jest to 
sofa lub narożnik. My wybraliśmy jas-
nobeżowy model Astro z salonu Ve-
ro-Wajnert w modnej linii vintage, na-
wiązującej do stylistyki lat 70., ale cał-
kowicie odnajdującej się także w prze-
strzeni miłośników scandi.

Kolor ścian
Jeśli salon jest duży, możemy pozwo-
lić sobie na jedną ścianę w ciemnym 
odcieniu, np. czekolady lub śliwki lub 
położyć tapetę o wzorze muralowym 
z salonu Magic Home – a pozostałe 
ściany pomalować odcieniem wani-
liowym lub kawy z mlekiem. Jeśli sa-
lon jest niewielki, sugerujemy jednak 
wanilię ewentualnie kawę z mlekiem 
na wszystkich ścianach – jasne kolo-
ry optycznie powiększają przestrzeń.

Lampy
Kolejny krok to oświetlenie – i to od 
jego kształtu oraz rozmieszczenia za-
leżeć będzie charakter wnętrza.

Postawiliśmy na cudowną lam-
pę Madame z salonu Rayo, ten pod-
sufitowy „kapelusz” ma średnicę 110 
cm i zrobi ogromne wrażenie nie tyl-
ko na paniach. Dla równowagi dobra-
liśmy lampy stojące w tej samej tona-
cji kolorystycznej: to klasyczne trój-
nogi z salonu Anpa – model Kandela 
Orion Plus.

Stoliki, fotele i dywany
Teraz pora na stolik kawowy, a nawet 
trzy! Szalenie modne są obecnie sto-
liki typu dwa lub trzy w jednym. Poza 
niezaprzeczalnym urokiem i zabaw-
ną formą, mają też zastosowanie prak-
tyczne: można je potraktować jak sto-
lik pomocniczy lub – rozdzielone – 
ustawić w różnych częściach pokoju, 
gdy impreza się lekko rozproszy.

Proponujemy śliczne trio, czyli sto-
lik Kota z litego drewna i metalu z salo-
nu Livingroom.

Fotele do kompletu z sofą lub na-
rożnikiem są zdecydowanie passe. 
My wybraliśmy piękne fotele z salo-
nu Rena, troszkę nawiązujące kształ-
tem do kultowego fotela Swan zapro-
jektowanego przez Arne Jacobsena. 
Proponujemy energetyczny żółty ko-
lor, pięknie współgrający z miękkim 
beżem narożnika, na którym będzie-

my królować my i zabawne kubistycz-
ne poduszki z salonu Jysk.

A skoro o żółtych akcentach mowa, 
to na podłodze pod trójdzielnym sto-
likiem aż prosi się o dywan Matrix Max 
z salonu Arte Wykładziny i Dywany.

Jeszcze tylko rośliny doniczkowe – 
koniecznie w zabawnych doniczkach 
– i pokój jest gotowy na zachwyty do-
mowników.

Porady architekta i asystenta
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że 
projektowanie wnętrz to zadanie wy-
magające i czasu, i umiejętności, i spo-
rej wiedzy związanej z funkcjonalnoś-
cią oraz logistyką przebywania w da-
nej przestrzeni.

Dlatego, jeśli decyzji o wyposaże-
niu nie chcemy podejmować sami, za-
wsze w Galerii Wnętrz Domar czeka na 
nas usługa Bezpłatnych Porad Archi-
tekta prowadzona przez Sylwię Gule-
wicz-Wysocką. Pani Sylwia doradzi, jak 
najlepiej i najładniej urządzić mieszka-
nie lub dom z poszanowaniem możli-
wości portfela. Ale to nie wszystko.

W Galerii Wnętrz Domar dostęp-
na jest także usługa Asystenta Klien-
ta. Wystarczy się umówić z Panem Ma-
teuszem, a on oprowadzi, wskaże op-
tymalne rozwiązania i doradzi wybór 
najlepszego z nich.

Brzmi dobrze, prawda?

Eksperci Domar

Trochę uśmiechu
we wnętrzu
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Dlaczego tak się dzieje? Między 
innymi dlatego, że w powszech-
nie obowiązującym systemie 
edukacyjnym nie uczyliśmy się 
dawania i przyjmowania infor-
macji zwrotnej, wyrażania opi-
nii negatywnej językiem nie-
oceniającym, czy też przekazy-
wania komunikatów wzmacnia-
jących i rozwojowych zamiast 
komplementów. Jednocześ-
nie w szkole zazwyczaj byliśmy 
oceniani w kategoriach „źle=1 / 
dobrze=6”, więc nie nabraliśmy 
praktyki i dopiero teraz, w życiu 
dorosłym, zaczynamy:
	� oduczać się złych praktyk, po 
tym jak je dostrzegliśmy (wej-
ście na poziom świadomej 
niekompetencji),
	� docierać do wiedzy i rozu-
mieć, dlaczego warto na-
uczyć się praktyk komunika-
cyjnych (przejście do świado-
mej kompetencji),
	� praktykować w komforto-
wych dla nas warunkach tak, 
aby wyrobić nowe nawyki, na 
tyle silne, aby nawet w zaska-
kujących sytuacjach poznaw-
czych i w stresie móc z nich 
korzystać (wejście na poziom 
nieświadomej kompetencji),

W związku z tym musimy na-
uczyć się dawania oraz przyjmo-

wania informacji zwrotnej jako 
regularnej praktyki poznawa-
nia siebie i innych oraz ćwiczyć 
te umiejętności.

Dlatego zapraszam was do 
świadomego zapoznania się 
z poniższymi zasadami oraz wy-
brania dla siebie – na początek – 
jednej, dwóch lub trzech reguł 
i do faktycznego ich stosowania.

Zasada „zero”: przed 
rozpoczęciem współpracy 
umówcie się na zasady 
udzielania informacji zwrotnej 
oraz na to, kiedy i jak często 
będziecie dokonywać 

ewaluacji tego, co działa i co 
chcecie zmienić w ustalonych 
zasadach.

1. Dawaj informację 
zwrotną ze świadomością 
celu i czasu jej udzielenia 
tak, aby wspierał on cel, np. 
gdy po obu stronach opadną 
emocje i będziecie w stanie 
wzajemnie siebie usłyszeć.

Choć rekomenduje się 
udzielanie informacji zwrotnej 
na bieżąco, to może uznasz, że 
skuteczniejszą formą będzie 
przekazanie jej jako wskazówki 
przed kolejnym zadaniem tego 
samego typu. Chodzi o podję-
cie świadomej decyzji czy roz-
mawiasz zaraz po tym, jak oka-
że się, że np. pracownik nie 
przygotował się na spotkanie 
budżetowe, czy też powiesz 
mu o tym w odpowiednim cza-
sie kolejnego budżetowania 
tak, aby uczulić go na kluczo-
we aspekty procesu i na to, jaką 
rolę w nim odgrywa.

2. Nazwij swoją pozytywną 
intencję rozmowy
– warunkiem powodzenia 
w przekazywaniu informa-
cji jest świadomość, że chodzi 
o drugą osobę, a nie o ciebie.

Czyli: z jakiego powodu 
chcesz przekazać informację, 
w czym chcesz wesprzeć swo-
jego pracownika, dlaczego bę-
dzie to dla niego ważne i jaki 
efekt chcesz uzyskać, o co ape-
lujesz? Włącz myślenie w kate-
goriach poprawy sytuacji pra-
cownika i możliwości lepsze-
go wykorzystania w pracy jego 
zdolności oraz modyfikacji za-
chowań, które twoim zdaniem 
go osłabiają. Gdy rozumiesz 
swoją intencję, możesz łatwiej 
formułować zdania z perspek-
tywy celu rozmowy, wskazy-
wać działania, które przybliżą 
pracownika do jego osiągnięcia 
i do zauważania korzyści, które 
może osiągnąć, gdy skorzysta 
z informacji zwrotnej.

3. Zarezerwuj czas  
– tak aby być tylko w tym 
procesie.
Bez odbierania maili, telefonów 
i zerkania na godzinę, bo spie-
szysz się na kolejne spotkanie.

4. Dostosuj się 
do potrzeb 
drugiej strony:
czasami może być to związane 
z koniecznością pokazania szer-
szego kontekstu danej sytuacji 
lub skupienia się tylko na kon-
kretach – krótko i wprost; czasa-
mi zaś będzie wymagało wyjaś-
nienia wpływu zachowań pra-
cownika na relacje i zaangażo-
wanie innych w zespole tak, aby 
zrozumiał i przyjął tę informację.
Dodatkowo:

 y zasadniczo informację zwrot-
ną przekazujemy w relacji je-
den na jeden, jednak czasami 
tę pozytywną warto przeka-
zać publicznie. I – uwaga! – 
w takim przypadku również 
należy dostosować się do po-
trzeb odbiorcy i wcześniej za-
stanowić się, czy pochwała 
publiczna nie będzie dla nie-
go krepująca,

 y sposób przekazania informa-
cji powinien być adekwatny 
do wieku i pola percepcji od-

biorcy – chodzi o formę oraz 
ilość informacji, jaką dana 
osoba jest w stanie „pobrać” 
za jednym razem.

5. Świadomie używaj słów  
i stosuj zasady wspierającej 
komunikacji:

 y mów w swoim imieniu i zwra-
caj się bezpośrednio do swo-
jego rozmówcy;

 y zrezygnuj z czasownika BYĆ 
(„ty jesteś …”) i zwrotów oce-
niających – w zamian używaj 
form opisujących sytuacje 
i zachowania, czyli np. „za-
brakło mi w tym raporcie…”, 
zamiast „jesteś nieuważny”. 
Dzięki temu stworzysz pole 
do dyskusji i nie zamkniesz 
się na różne punkty widze-
nia. Taka otwartość sprawi, że 
pracownik będzie mógł po-
wiedzieć, jak on widzi daną 
sytuację. Zwroty „ty jesteś…” 
uruchamiają reakcje obron-
ne – od tłumaczenia się do za-
przeczania;

 y wykorzystuj fakty – bez ocen 
i pochopnych wniosków, bez 
dygresji na tematy nieistot-
ne dla sprawy, które powodu-
ją zejście z tematu rozmowy;

 y wyeliminuj niejasne sformu-
łowania i uogólnienia takie 
jak: zawsze, nigdy, wszyst-
ko, wszyscy, wcale, nikt, każ-
dy, każdego dnia. Przygotuj 
się, że jeżeli użyjesz zwrotu 
„ludzie mi powiedzieli” to 
przekierujesz rozmowę na 
„rozbrojenie spięcia”, czyli: 
kto powiedział?, ile razy, kie-
dy? Wystarczy, że rozmówca 
będzie mieć w głowie cho-
ciaż jeden kontrargument, 
a rozmowa uruchomi wiele 
zbędnego oporu i zbędnych 
emocji;

 y stosuj komunikat „JA”, czy-
li „jak ja to zrozumiałem” za-
miast „ty powiedziałeś” oraz 
„ja oczekiwałabym następ-
nym razem”… Używając ko-
munikatu „JA”, nie ocenia-
my osoby, lecz dajemy wyraz 
swojej percepcji – będzie to 

szczególnie ważne w komu-
nikatach negatywnych;

 y zrezygnuj ze słowa „NIE” – 
dlatego, że „NIE”... nie dzia-
ła! Oznacza to, że komunikat 
„nie spóźniaj się” jest mniej 
efektywny od „bądź codzien-
nie punktualnie na godzi-
nę…”, a dbając o celowość 
komunikacji, warto korzystać 
z form bardziej efektywnych;

6. Upewnij się, 
czy zostałeś 
dobrze zrozumiany.

Pamiętaj, że udzielanie infor-
macji zwrotnej to dialog – zna-
czenie ma świadome mówienie 
oraz uważne słuchanie. Druga 
osoba interpretuje słowa przez 
pryzmat swoich „filtrów” i do-
świadczeń.

7. Stosuj zasadę „1:7”
– przekazując jedną informację 
korygującą, udziel siedmiu in-
formacji wzmacniających.

Badania wskazują, że po-
stępując w ten sposób, dajemy 
partnerowi przestrzeń do zbu-
dowania swojego całościowego 
obrazu, adekwatnej samooceny 
i nazwania potencjału. Jeżeli in-
formację zwrotną zachowuje-
my tylko na potrzeby komuni-
katów korygujących i wskazy-
wania obszarów „niedomagań”, 
to możemy zaniżyć w pracow-
niku odwagę do zmiany: „Skoro 
nic nie robię dobrze to się do ni-
czego nie nadaję. Więc nie będę 
nawet próbować”.

Życzę skutecznego zasto-
sowania tych zasad w prakty-
ce. Dodam też, że warto same-
mu pytać innych o informację 
zwrotną. Początkowo może to 
niektórych onieśmielać lub wy-
woływać zaskoczenie, jednak 
z czasem stanie się naturalnym 
procesem komunikacyjnym.

Iwona Bobrowska-Budny

Talent Management Mentor
Partner w Kirov&Partners

Jak skutecznie przekazać

informacjęinformację
zwrotnązwrotną
Artykułów, procedur czy zasad z zakresu udzielania informacji zwrotnej napisa-
no zapewne setki. Niestety wielu z nas – nawet jeśli je przeczytało – nie stosuje ich 
lub ma trudność ze stosowaniem w momentach kluczowych…

7
zasad

PROCESY 
czyli 
TIFF Open 
2020
Od początku marca przyj-
mujemy zgłoszenia do kon-
kursu TIFF Open 2020, któ-
ry po raz kolejny odbywa 
się w ramach 10. Międzyna-
rodowego Festiwalu Foto-
grafii TIFF Festival 2020 // 
Procesy. Termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa 20 kwiet-
nia o 23:59.

TIFF Open to organizowany we 
Wrocławiu, otwarty konkurs 
dedykowany twórcom wyko-
rzystującym medium fotografii. 
Skierowany jest do studentów 
i absolwentów szkół artystycz-
nych, amatorów i freelance-
rów, początkujących twórców 
oraz doświadczonych fotogra-
fów, mogących już poszczycić 
się różnymi dokonaniami.

Co roku spośród setek nadesła-
nych zgłoszeń wyłaniamy lau-
reatów, którzy prezentują świe-
że i nieszablonowe spojrzenie 
na fotografię oraz oryginalne, 
autorskie projekty artystyczne. 
Konkurs nie ma narzuconego 
tematu, jednak mile widziane 
są prace nawiązujące do ha-
sła przewodniego – zarówno 

pod względem treści, jak i for-
muły ich wykonania.

„Procesy”, które są tegorocz-
nym hasłem przewodnim kon-
kursu, rozumiemy nie tylko ja-
ko ciągłą ewolucję festiwalu 
i jego rozwój, ale również jako 
przeobrażenia jego twórców: 
zmiany w stylach pracy któ-
re wprowadzali na przestrze-
ni tych lat, tematach przewod-
nich, myśleniu o samej idei i for-
mule przedsięwzięcia jakim 
jest TIFF Festival. Jeszcze szerzej: 
myślimy o procesach w rozwo-
ju samej fotografii, zmianach 
w sposobie myślenia o tym me-
dium i jego miejscu w świecie 
sztuki współczesnej. „Proce-
sy” odnosimy również do toż-
samości jednostki nieustan-
nie wykształcającej się w ota-

czającej ją rzeczywistości – do 
zmian zachodzących w świe-
cie i w społeczeństwie prowa-
dzących do redefiniowania tej 
jednostki, oraz do wpływu tych 
zmian na każdego z nas. „Pro-
cesy” to wydarzenia świadczą-
ce o tym, że potrzebujemy nie-
ustającego definiowania sło-
wa „stabilność”.

Spośród zgłoszonych prac zo-
staną wybrane co najmniej 
trzy najlepsze cykle, a ich au-
torów organizatorzy zaproszą 
do współtworzenia własnych 
wystaw w ramach 10. jubileu-
szowej edycji TIFF Festival 2020, 
która odbędzie się od 2 do 6 
września 2020 r. we Wrocławiu. 
Wszystkie wystawy tegorocz-
nej edycji będzie można oglą-
dać do końca września. W tym 

celu stworzona zostanie spe-
cjalna sekcja TIFF Open w prze-
strzeniach podwórka Ruska 
46A, gdzie odbędzie się Festi-
wal. Laureaci konkursu będą 
również uczestniczyć w spot-
kaniach autorskich i oprowa-
dzaniach.

W przygotowaniach do pre-
zentacji podczas festiwalu (jak 
i również w czasie jego trwa-
nia) zwycięzcom konkursu zo-
stanie udzielone pełne, profe-
sjonalne wsparcie w realizacji 
ich autorskich projektów – me-
rytoryczne, promocyjne oraz 
produkcyjne.

Ponadto jury wyróżni dwanaś-
cioro autorów, których prace 
zostaną zaprezentowane na 
specjalnym slideshow w trak-
cie festiwalu.

W jury zasiadają: Maciej Buj-
ko (dyrektor TIFF Festival), Pauli-
na Anna Galanciak (dyrektor-
ka TIFF Festival), Paweł Kowalski 
(niezależny kurator), Agata Po-
łeć (producentka i kuratorka) 
i Kama Wróbel (dyrektor arty-
styczna OP ENHEIM).

Regulamin dostępny jest na 
stronie TIFF Festival. Zgłosze-
nia przyjmujemy do 20 kwiet-
nia 2020 r., do godz. 23:59 przez 
stronę: http://tiff.wroc.pl/pl/tiff-
-open/tiffopen-formularz/.

Wyniki zostaną ogłoszone do 
17 maja 2020 r. na stronie www.
tiff.wroc.pl oraz na profilu TIFF 
Festival na Facebooku: www.
facebook.com/festivaltiff.

Organizator: TIFF Festival / TIFF 
Collective.
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Ofelia 
1 kwietnia / Stary Klasztor

Osiem miast, osiem różnych historii. Iga 
Krefft rusza wiosną w trasę „Księgi Ofelio-
we”, podczas której zaprezentuje swój de-
biutancki album „Ofelia”. Długo wyczekiwa-
ny materiał ukazał się w listopadzie zeszłego 
roku dzięki Warner Music Poland. Muzycz-
nie artystka porusza się w szerokim zakresie 
subtelnego indie popu i rocka, bazującego 
na jej mocnym wokalu i czerpiącego inspira-
cje zarówno z folku, bluesa czy muzyki elek-
tronicznej. 

LXMP + Mchy i Porosty + inni 
3 kwietnia / Wyspa Tamka
Źródło i Wkurvv zapraszają na imprezę 
z unikalnym zestawieniem gatunkowym – 
na dwóch scenach usłyszycie nowoczes-
ną elektronikę i metal. Wystąpią m.in: duet 
LXMP współtworzony przez, związanego 
z wytwórnią Lado ABC czy nu jazzową for-
macją Mitch&Mitch, Macio Morettiego i Pio-
tra Zabrodzkiego, sludge metalowe zespo-
ły O.D.R.A. i Black Smoke czy melancholijno-
-taneczny projekt Mchy i Porosty Bartosza 
Zaskórskiego.

Riverside 
16 kwietnia / A2 Centrum Koncertowe
Zespół, którego nie trzeba przedstawiać fa-
nom progresywnego rocka. Kwietniowe 
koncerty w ramach „I’m Your Private Waste-
land” będą podsumowaniem największej 
i najdłuższej trasy koncertowej Riverside, 

a także ostatnią okazją do usłyszenia grupy 
przed dłuższą przerwą.

Nordra + SKY 
16 kwietnia / D.K. Luksus
Monika Khot, związana z takimi zespołami 
jak Daughters czy Zen Mother, przyjedzie po 
raz pierwszy do Wrocławia z solowym, eks-
perymentalnym projektem Nordra. Pocho-
dząca z Nowego Jorku producentka promo-
wać będzie w Polsce swój ostatni album PY-
LON III. Na koncercie usłyszymy także war-
szawską artystkę SKY, założycielkę Unicorn 
Booking. 

Антитіла (Antytila) 
23 kwietnia / A2 Centrum Koncertowe
Po wyprzedaniu koncertów na najwięk-
szych ukraińskich arenach, popowo-rocko-
wa formacja rusza w europejską część tra-
sy „Hello”, w ramach której pojawi się także 
w Polsce. Zespół zaprezentuje fanom utwo-
ry z najnowszej płyty jak i swoje największe 
przeboje.

https://glosmordoru.pl FB: @glosmordoru

Informacje z  „Głosu Mordoru”
są analizowane przez
Press -Service 
Monitoring Mediów

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

pozostają w sprzeczności z prawem, linią programową i charakterem pisma 
oraz zasadami publikacji ogłoszeń i reklam.
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LET’S GO OUT

Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety

w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

Nie wierzycie? Cóż, jeśli do tej 
pory szukaliście pracy wysyła-
jąc CV w odpowiedzi na oferty 
pracy, ta metoda może wydać 
się wam rewolucyjna. A to dla-
tego, że u jej podstaw leży po-
znanie samych siebie, własnych 
oczekiwań, preferencji, zdol-
ności i umiejętności. Dopiero 
na tej bazie zaczniecie szukać 
pracy. Nie jakiejkolwiek, czy ta-
kiej, jaka się nadarzy, ale takiej, 
w której będziecie mogli się 
spełniać i realizować. Która bę-
dzie dla was przyjemnością i in-
spiracją. O której nigdy nie po-
wiecie, że nie ma sensu i że mar-
nujecie w niej czas. Gotowi? 
Start! Bo  – jak mówił Mark Fis-
her – najlepszy czas na działa-
nie jest teraz!

Nasza droga będzie się skła-
dać z następujących etapów:

1. Otoczenie fizyczne
2. Otoczenie emocjonalne i du-

chowe
3. Twoje zdolności
4. Ludzie, z którymi chciałbyś 

pracować
5. Informacje, przy pomocy któ-

rych chciałbyś pracować
6. Przedmioty, które chciałbyś 

wykorzystywać w pracy
7. Rezultaty, jakie chciałbyś 

osiągnąć
8. Korzyści, jakie chciałbyś mieć.

Zaczynamy 
od kwestii nr 1 
– od otocznia fizycznego
Czy wiecie, że dla 78 proc. 
uczestników projektu „How 
Millennials live, work and play” 
jakość i warunki miejsca pracy 
są ważne, 69 proc. zamieniło-
by inne korzyści proponowa-

ne przez pracodawcę na lepszą 
przestrzeń biurową do pracy, 
a 33 proc. osób woli biuro, któ-
re pozwala na dobrą współpra-
cę z zespołem? Zgadzacie się 
w wynikami tego badania? Jak 
ważne jest dla was biuro, jego 
położenie i wystrój, ale też in-
frastruktura i okolica, w jakiej 
się znajduje? Wiecie, czy może 
nigdy się nad tym zastanawia-
liście?

W pracy spędzamy dużą 
część naszego życia. Dlate-
go bardzo ważne jest, aby to 
miejsce było dla nas przyja-
zne i abyśmy przebywali w nim 
z przyjemnością. Nie od dziś 
wiadomo, że aranżacja miej-
sca pracy i dostosowanie go do 
potrzeb pracowników zwięk-
sza ich efektywność i zaanga-
żowanie.

Pytania szerszej 
perspektywy
Czy jednak myśleliście o swo-
im miejscu pracy w szerszej per-
spektywie? Zachęcam cię, aby-
ście wyobrazili sobie i narysowali 
swoje idealne miejsce pracy.

Zastanówcie się, gdzie ma 
być zlokalizowane? W mie-
ście, czy może raczej na wsi? Je-
śli w mieście, to w jakiej dziel-
nicy? Czy wolelibyście praco-
wać w nowoczesnym biurowcu, 
czy może spokojnej kamienicy? 
A może w centrum handlowym 
lub w samochodzie? Czy chcecie 
pracować w otoczeniu innych, 
czy wolicie spokój i ciszę? Jaki 
kolor powinny mieć ściany? Wo-
licie otwierane okna, czy klima-
tyzację? Czy ważny jest dla was 
dostęp do komunikacji miej-
skiej, czy raczej łatwość zapar-

kowania samochodu? A sklepy, 
kina, kawiarnie? Ważne, aby były 
blisko waszego miejsca pracy, 
czy nie ma to znaczenia? Może 
chcielibyście pracować w swoim 
obecnym miejscu zamieszkania, 
czy też waszym marzeniem jest 
biurko pod palmami?

Dajcie się ponieść fantazji! 
Nie pozwólcie się ograniczyć my-
ślom typu „przecież to niemoż-
liwe”, „bez sensu”, czy też „to się 
nie uda”. Nie mogę wam obiecać, 
że się uda. Ale mogę zagwaran-
tować, że na pewno nie uda się 
coś, czego nie spróbujecie!

Zadanie to pozwoli wam po-
znać swoje preferencje a także 
konfrontować marzenia z rze-
czywistością. Jeśli sumiennie je 
wykonacie, zaczniecie zwracać 
uwagę na szczegóły do tej pory 
umykające waszej uwadze, a ma-
jące wpływ na wasz dobrostan 
i komfort pracy. Ponadto, ćwi-
czenie to jest dość proste, dzię-
ki czemu płynnie i bezboleśnie 
wprowadzi was w proces zmiany 
sposobu myślenia dotyczącego 
poszukiwań i oczekiwań związa-
nych z nową pracą. A gdy będzie-
cie wiedzieli, co jest dla was waż-
ne, łatwiej będzie wam wybrać 
firmę marzeń, ale też odrzucić tę, 
której otoczenie zupełnie wam 
nie odpowiada.

Otoczenie jest ważne
Możecie pomyśleć, że nie ma 
ono wielkiego znaczenia, tak jed-
nak nie jest. Wyobraźcie sobie 
bowiem, że codziennie musicie 
spędzać osiem godzin w miej-
scu, które wam nie odpowiada, 
którego nie lubicie, które was 
przytłacza, powoduje frustrację 
i przygnębienie…

Dla was może to być praca 
w open space, dla kogoś inne-
go brak sklepów w pobliżu. Dla 
mnie były to korki. Parę lat temu 
zmieniłam miejsce zamieszka-
nia, by uniknąć konieczność spę-
dzania minimum dwóch godzin 
dziennie w kilometrowych kor-
kach. Ile osób, tyle powodów.

Już teraz zastanówcie się, ja-
kie macie preferencje i oczekiwa-
nia odnośnie otoczenia fizyczne-
go waszej pracy, bo już w następ-
nych artykułach zajmiemy się 
kwestią otoczenia emocjonalne-
go i duchowego.

I pamiętajcie o słowach Ale-
xandra Pope’a:

Poznaj siebie, a w sprawie
Rynku nie zachodź w głowę.
Gdy dowiesz się, kim jesteś,
Twe plany będą gotowe.

Monika Morys
@obserwatoriumrozwoju

PRACA MARZEŃ

Otoczenie fizyczne
Dzisiaj wyruszamy w podróż, której celem jest znalezienie pracy marzeń. Nie obiecuję, że będzie łatwo, jeśli jednak z za-
angażowaniem i otwartością podejdziecie do wszystkich wskazówek, a przede wszystkim ćwiczeń, obiecuję wam wielką 
przygodę, a na finiszu pracę, która przyniesie wam radość i spełnienie.






