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REKLAMA

Tymczasem nie tylko sama lo-
kalizacja firmy ma bardzo duże 
znaczenie, ale równie ważny 
jest sposób w jaki pokonujemy 
codzienną trasę. W środkach 
transportu nierzadko spędzamy 
osiem i więcej godzin tygodnio-
wo, warto więc się przyjrzeć, ja-
kie mamy możliwości, jeśli cho-
dzi o sposoby dotarcia do biura.

Patrząc na Służewiec, do któ-
rego codziennie pielgrzymuje 
prawie 100 tys. osób, zauważy-
liśmy w ostatnich latach znaczą-
ce zmiany, głównie jeśli chodzi 
o rosnącą liczbę rozwiązań ko-
munikacyjnych.

Samochód 
i komunikacja zbiorowa
Miasta, w szczególności te naj-
większe, od lat borykają się 
z problemami korków. Sytuacji 
nie poprawia rozbudowa ulic, czy 
tworzenie kolejnych parkingów.

W Warszawie średnia pręd-
kość podróży samochodem 
w godzinach pracy to 20 km/godz. 
Oprócz ślimaczego tempa jaz-
dy mogą też przerażać kwestie 
zanieczyszczeń generowanych 
przez osobówki. Dlatego coraz 
więcej osób zmienia przyzwy-
czajenia i przesiada się do alterna-
tywnych środków transportu.

Ponad połowa z nas wybie-
ra komunikację zbiorową, któ-
ra – choć często krytykowana za 
niepunktualność i przepełnie-

nie – corocznie zbiera wysokie 
oceny pasażerów. W podróży 
do miejsc takich jak Służewiec 
wspiera nas kolej, która powoli, 
ale konsekwentnie dopasowuje 
się do potrzeb osób dojeżdżają-
cych do pracy.

Zalety „zbiorkomu” są wi-
doczne na pierwszy rzut oka: 
relatywnie niska cena, duża do-
stępność i – niekiedy – możli-
wość zajęcia się w czasie podró-
ży swoimi sprawami, zarówno 
służbowymi, jak i prywatnymi. 
Oraz mniejsza ilość zanieczysz-
czeń przypadająca na osobę.

Jeśli ktoś w stolicy rezygnu-
je z podróżowania własnym au-
tem, najczęściej przesiada się do 
tramwaju, autobusu i/lub metra. 

Bilet miesięczny kosztuje tu ok. 
100 zł i warto wiedzieć, że jest 
w 2/3 dotowany z pieniędzy mia-
sta, bo faktyczna wartość prze-
jazdu jest znacznie wyższa. Za-
tem do wymienionych wyżej 
dochodzi korzyść finansowa.

Rowery
Rozwiązaniem z drugiego biegu-
na są jednoślady. Miliony wypo-
życzeń rowerów miejskich w se-
zonie to nie tylko dowód na ich 
popularność, ale też przejaw ros-
nącej świadomości ekologicznej 
podróżujących. Jak mawiają ich 
zwolennicy: rowery – w przeci-
wieństwie do samochodów – po-
zwalają spalić kalorie i zaoszczę-
dzić pieniądze, a nie na odwrót...

Rośnie także ilość osób, któ-
re do codziennych dojazdów 
wykorzystują własne rowery. 
Odpowiedzią na ich potrzeby 
są chociażby rowerownie, które 
stają się standardem w nowych 
budynkach, połączone z prysz-
nicami i szatniami, w których 
można odświeżyć się po prze-
jażdżce. Niektórzy dewelope-
rzy idą jeszcze dalej, oferując 
pracownikom myjnie rowerowe 
i przestrzenie serwisowe.

Liczba osób korzystających 
z rowerów wzrosła w ostatnich 
latach z pięciu do około siedmiu 
procent, ale wciąż daleko nam 
do innych stolic europejskich, 
gdzie odsetek ten jest znacznie 
wyższy.

Rower, choć często jest szyb-
szy i pozwala nam na wygodny 
dojazd, nie jest, niestety, pozba-
wiony wad. Niektórzy narzeka-
ją na niewystarczającą ilość ście-
żek rowerowych, smog czy fakt, 
że pogoda potrafi bardzo moc-
no utrudnić życie cyklistom.

Jednak pomimo wad, rower 
jest na pewno najbardziej ekolo-
gicznym i najtańszym środkiem 
podróżowania po mieście a tak-
że – wnioskując z zapełnionych 
parkingów przed budynkami – 
coraz bardziej popularnym. Tak-
że sezonowość korzystania z ro-
werów nie jest taka oczywista 
i coraz mniej zaskakuje, że cykli-
stów w mieście można spotkać 
przez cały rok, bez względu na 
pogodę.

Mobilność współdzielona
Urządzenia Transportu Oso-
bistego (UTO), jak w żargonie 
urzędniczym nazywają się hu-
lajnogi i inne elektryczne wyna-
lazki do podróżowania po mie-
ście, wdarły się przebojem na 
miejskie ulice oraz ścieżki i wy-
daje się, że pozostaną z nami 
na dłużej. Większość z nich to 
urządzenia, które współdzieli-
my w ramach systemów wypo-
życzeni, sprawdzające się świet-
nie na krótkich trasach. Dłuższe 
odcinki lepiej pokonywać – rów-
nież bardzo popularnymi – elek-
trycznymi skuterami.

Na rynku działa obecnie już 
kilkunastu operatorów UTO, 
a dostęp do nich w mieście nie 
stanowi problemu – jak to by-
wało w początkach, gdy na uli-
cach pojawiły się pierwsze hu-
lajnogi. Brak przepisów regu-
lujących poruszanie się tymi 
urządzeniami po drogach 
i ścieżkach wydaje się nie mieć 
większego wpływu na ich po-
pularność. Nie odstrasza też re-
latywnie wysoka cena za wyna-
jem. Choć często stali użytkow-
nicy przesiadają się na własne 
pojazdy, które mogą ładować 
w biurze, w czasie pracy. Taka 
inwestycja pozwala w dłuższej 

perspektywie ograniczyć kosz-
ty i zapewnia większą wygodę 
użytkowania.

Entuzjaści traktują porusza-
nie się UTO jak zabawę albo styl 
życia, podobnie jak picie kawy 
ze znanej sieciówki. A ponieważ 
pojazdy te zapewniają względ-
nie dużą wygodę korzystania 
i szybkość przejazdu, dla części 
osób stanowią one narzędzie 
służące omijaniu korków i do-
staniu się do innych środków ko-
munikacji, np. do metra.

Po mieście podróżuj 
jak lubisz
Rzadko kiedy przejeżdżamy jed-
nym środkiem transportu całą 
trasę, więc umiejętność łączenia 
kilku ich rodzajów pozwoli nam 
oszczędzić czas, lub sprawi, że 
podróż będzie mniej uciążliwa.

Z pomocą przychodzą apli-
kacje, które pozwalają odnaleźć 
i wypożyczyć wybrany pojazd, 
a w przyszłości umożliwią też za-
planowanie całej podróży różny-
mi środkami transportu. Do tego 
należy dodać oczywiście aplika-
cje-plannery, które za nas opra-
cują optymalną trasę przejazdu – 
choć na razie ich funkcjonalność 
jest ograniczona do pojazdów 
komunikacji miejskiej.

Jednak wielu warszawia-
ków nie używa aplikacji i prze-
mieszcza się środkami transpor-
tu spontanicznie, wykorzystując 
kilka możliwości na jednej trasie. 
Zdają się na to, co jest w pobliżu 
– w końcu mają wybór. I to jest 
skuteczna metoda.

W erze zakorkowanych miast 
oraz problemów ze smogiem, 
prawdopodobnie będziemy 
bardziej coraz bardziej „mobil-
ni” i nie będziemy przywiązywa-
li się do jednego sposobu na do-
tarcie do pracy, czy w ogóle po-
ruszania się po mieście.

Pozostaje więc odpowiedzieć 
sobie na jedno pytanie: jak lubię 
przemieszczać się po Warsza-
wie? A potem zacząć tak to robić.

Jakub Kompa

Dojazd do pracy
– wyzwanie, czy przyjemność?
Szukając zatrudnienia najczęściej zwracamy uwagę na wysokość wynagrodzenia i zakres 
obowiązków, a także na benefity, takie jak karta na siłownię lub ubezpieczenie. Bardziej świa-
domi kandydaci pytają o atmosferę w zespole, wygląd biura, lub wartości jakimi kieruje się fir-
ma. Prawie nikt nie interesuje się dojazdem do pracy, wychodząc z założenia, że to koniecz-
ność i że ta kwestia nie ma większego znaczenia.
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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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Jak do tego doszło? W grudniu 
2019 roku PKP Intercity uru-
chomiło połączenie Łódź Fa-
bryczna – Warszawa Lotnisko 
Chopina. To ukłon w stronę 
pasażerów lotniczych, a tak-
że ciekawe rozwiązanie dla 
osób, które pracują w Mordo-
rze, blisko stacji Warszawa Słu-
żewiec. Bowiem tam lotnisko-
we pociągi mają jeden z przy-
stanków.

Pociągi PKP Intercity uła-
twiają w ten sposób dojazd do 
i z pracy nie tylko mieszkań-
com Łodzi, ale także Koluszek, 
Skierniewic i Żyrardowa. Po-

ciągi zatrzymują się także na 
warszawskim Rakowcu.

Z Łodzi Fabrycznej skła-
dy kursują od wczesnych go-
dzin porannych (pierwszy ru-
sza w okolicach 4.20). Nato-
miast ostatni pociąg odjeżdża 
ze stacji Warszawa Służewiec 
w stronę Łodzi po godzinie  
23. Rozkład kursów umożliwia 
dojazd do pracy zarówno bla-
dym świtem, jak i nieco póź-
niej. Nie musimy się też mar-
twić o pociąg powrotny, gdy 
mamy ochotę po pracy zrobić 
zakupy w stolicy lub wybrać 
się ze znajomymi do teatru.

Z Łodzi Fabrycznej na Lot-
nisko Chopina pociągi do-
jeżdżają w godzinę i 29 mi-
nut, podróż na Służewiec jest 
o kilka minut krótsza. Aktu-
alny rozkład jazdy w każdej 
chwili można sprawdzić na 
stronie www.intercity.pl

Wygodnym 
pociągiem 
nie tylko do pracy
Praca pracą, ale czasami zda-
rza się też wziąć zasłużony ur-
lop i gdzieś wyjechać. Dlate-
go, jeśli mamy podróżować 

z Lotniska Chopina w War-
szawie, też warto żebyśmy 
wybrali pociąg PKP Intercity 
z Łodzi. To szybki i komforto-
wy sposób dotarcia do tego 
portu lotniczego. Bez stania 
w korkach i myślenia o miej-
scu parkingowym.

Połączenia obsługują skła-
dy zespolone PesaDART – to 
pojazdy nowoczesne, bez-
przedziałowe i klimatyzowane. 
Jeśli ktoś ma chęć, czy raczej 
potrzebę, może w nich spokoj-
nie popracować – są wyposa-
żone w wygodne fotele, a przy 
każdym siedzeniu znajduje się 

indywidualne oświetlenie oraz 
gniazdko elektryczne. Moż-
na tam także korzystać z Wi-
-Fi oraz zjeść posiłek w wydzie-
lonej części barowej. Pociągi 
są przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Elektryczne zespoły trak-
cyjne PesaDART są także przy-
jazne środowisku. Pojazdy zo-
stały zaprojektowane z myślą 
o jego ochronie i zbudowane 
z ekologicznych materiałów, 
podlegających recyklingo-
wi. Nowoczesne pociągi typu 
EZT są cichsze od innych. Wy-
głuszenie akustyczne skutku-
je mniejszą emisją hałasu do 
wnętrza pojazdu, co wpływa 
na wzrost komfortu podróży.

Łatwo 
wybierz miejsce 
i kup bilet
Od niedawna również pasa-
żerowie połączeń lotnisko-
wych obsługiwanych pocią-
gami PesaDART mają możli-
wość łatwego wyboru miejsc 
w I klasie na mapie członu po-
ciągu, w którym planują po-
dróż. Dzięki temu każdy może 
wybrać, jak chce podróżować: 
czy woli siedzieć przy oknie 
czy przy korytarzu. To rozwią-
zanie ułatwia także wybiera-
nie miejsc obok siebie w przy-
padku podróży z rodziną czy 
znajomymi.

A jak kupić bilet? Nie ma 
nic prostszego – bilety PKP In-
tercity dostępne są w kasach, 
w Centrach Obsługi Klienta na 
głównych dworcach i w auto-
matach biletowych. Można je 
też nabyć przez witrynę www.
intercity.pl. Internetowy sy-
stem sprzedaży biletów – roz-
budowywany o kolejne funk-
cjonalności – cieszy się dużą 
popularnością wśród pasaże-
rów. A osobom planującym 
podróże z wyprzedzeniem ofe-
ruje dodatkową korzyść: mogą 
one skorzystać z licznych ofert 
promocyjnych na bilety.

Wciąż nowocześniej 
i wygodniej
Polska kolej zmienia się na 
lepsze, dzieki czemu rośnie 
jej popularność. PKP Interci-
ty co roku przewozi coraz wię-
cej pasażerów, gdyż doce-
niają oni stale rosnący kom-
fort podróżowania. Już teraz 
można korzystać z wielu no-
woczesnych pociągów. A bę-
dzie ich znacznie więcej, po-
nieważ PKP Intercity inwestu-
je obecnie aż 7 mld zł w uno-
wocześnienie swojej floty. 
W 2023 roku, po zakończeniu 
tego największego w historii 
spółki programu inwestycyj-
nego, flota PKP Intercity bę-
dzie w 80 proc. nowa lub zmo-
dernizowana.m
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Pojedź
do Mordoru
pociągiem
Wygodnym pociągiem do Mordoru? Tak, tak – PKP Intercity zadbało o potrzeby tych, którzy 
dojeżdżają do pracy z Łodzi, Skierniewic, Koluszek czy Żyrardowa. Teraz mogą oni podróżo-
wać w komfortowych warunkach.

Każdy i każda z nas go ma. 
Każdy i każda z nas go sły-
szy. Żadne stanowisko, po-
siadany status, żadne wy-
kształcenie, czy doświad-
czenie nie zwalnia nas 
z obowiązku wsłuchiwania 
się w jego paskudny, prze-
nikający, monotonny 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 kryty-
ka i zaklinanie, że tu i teraz, tym 
razem się nie pojawi. A tymcza-
sem nie tędy droga. Nie możemy 
walczyć z czymś, co jest częścią 
nas. Nie możemy walczyć z gło-
sem, który utkał się z naszych 
doświadczeń i przeżyć. Ale mo-
żemy go kontrolować, a raczej 
kontrolować jego wpływ na nas. 
Możemy uczyć się stopniowego 

panowania 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 ja-
kaś prawda, jakaś wskazówka, 
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 najbardziej 
obawia się twojej pewności sie-
bie, twojego zaufania do siebie, 
twojego przekonania o słuszno-
ści własnych działań. Tylko sta-
nowczością i wiarą w siebie mo-
żesz 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!
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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 osob-
liwych słów. Przeczesując internet, 
wielokrotnie trafiałem na zwrot kom-
binować. Termin ten odbija się nam 

czkawką po ciężkostrawnym PRL-u, 
kiedy zmuszeni byliśmy radzić sobie, 
uciekając się do manipulacji, sprytu 
i wpływowych znajomości. Oba słowa 
(iktsuarpok i kombinować) powstały 
jako narzędzia do sprawnego przeka-
zywania zakodowanej w społeczeń-
stwie myśli. Myśli, która rozumiana 
jest podobnie przez ludzi posługują-
cych się tym samym 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 scenariu-
sza i oblanych egzaminów. Napędzamy 
uczucie zażenowania i rozczarowania. 

Uciekające myśli to inny przykład 
utrudnień w komunikacji. Problem 
pojawia się zwykle, gdy głowa zaprzą-
tana jest kłębami myśli, a koncentra-
cja rozproszona. Łatwo wtedy zgubić 
cały wątek.

Co zrobić z czarną dziurą?
Każdy z nas gubi słowa. Jeśli istnie-
je gdzieś biuro słów zagubionych, 
to zapewne 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 niewer-
balnie – przewracając oczami z nie-

cierpliwości lub przytulając kogoś, by 
pokazać 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 
razem utworu „Il Mio Canto Libero”. 
Zapytany o opinię na temat piosenki, 
uznałem, że opis emocji towarzyszą-
cych słuchaniu takiej muzyki będzie 
bardziej trafiony, niż garść indywidu-
alnie pakowanych przymiotników. Od-
powiedziałem więc, że utwór przywo-
łał mieszankę tęsknoty i podekscyto-
wania. Taka ekscytęsknota pojawia się, 
gdy wyruszamy samotnie w długą po-
dróż marzeń i jednocześnie zmuszeni 
jesteśmy zostawić za sobą tych, któ-
rych kochamy.

A wy jak poradziliście sobie, kiedy 
zabrakło słów?

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Brak słów
Słowa określają nasz świat – dzięki nim możemy sprawnie funkcjonować 
w społeczeństwie. Jednak czasem niespodziewanie nam uciekają...
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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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Nie wierzycie? Cóż, jeśli do tej 
pory szukaliście pracy wysyła-
jąc CV w odpowiedzi na ofer-
ty pracy, ta metoda może wy-
dać się wam rewolucyjna. A to 
dlatego, że u jej podstaw leży 
poznanie samych siebie, włas-
nych oczekiwań, preferen-
cji, zdolności i umiejętności. 
Dopiero na tej bazie zacznie-
cie szukać pracy. Nie jakiejkol-
wiek, czy takiej, jaka się na-
darzy, ale takiej, w której bę-
dziecie mogli się spełniać i re-
alizować. Która będzie dla was 
przyjemnością i inspiracją. 
O której nigdy nie powiecie, że 
nie ma sensu i że marnujecie 
w niej czas. Gotowi? Start! Bo  – 
jak mówił Mark Fisher – najlep-
szy czas na działanie 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 

których 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 narysowa-
li 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 
myślom typu „przecież to nie-
możliwe”, „bez sensu”, czy też „to 
się nie uda”. Nie mogę wam obie-
cać, że się uda. Ale mogę zagwa-
rantować, 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 zwra-
cać uwagę na szczegóły do tej 
pory umykające waszej uwadze, 
a mające wpływ na wasz dobro-
stan i komfort pracy. Ponadto, 
ćwiczenie to jest dość proste, 
dzięki czemu płynnie i bezbo-
leśnie wprowadzi was w proces 
zmiany sposobu myślenia do-
tyczącego poszukiwań i oczeki-
wań związanych z nową pracą. 
A gdy będziecie wiedzieli, co jest 
dla was ważne, 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 
jednak nie jest. Wyobraźcie so-
bie bowiem, że codziennie mu-
sicie spędzać osiem godzin 
w miejscu, które wam nie od-
powiada, którego nie lubicie, 
które was przytłacza, powodu-
je 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 zamiesz-
kania, by uniknąć konieczność 
spędzania minimum dwóch 
godzin dziennie w kilometro-
wych korkach. Ile osób, tyle po-
wodów.

Już teraz zastanówcie się, ja-
kie macie preferencje i oczeki-
wania odnośnie otoczenia fi-
zycznego waszej pracy, bo już 
w następnych artykułach zaj-
miemy się kwestią otoczenia 
emocjonalnego 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.
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Ilość zakażeń wirusem SARS-
-CoV-2 wydaje się być propor-
cjonalna do pojawiania się nie-
sprawdzonych i zwykle absur-
dalnych porad jak go uniknąć. 
Większość z nich jest niesku-
teczna, ale co gorsza bywają 
również niebezpieczne. Choć-
by wykupowane hurtowo ma-
ski higieniczne, które przed wi-
rusem nie ochronią. Natomiast 
ich brak w hurtowniach i skle-
pach  jest groźny dla sprawnego 
działania systemu opieki zdro-
wotnej. Wyobraźmy sobie, że 
masek zabraknie dla chirurgów, 
pielęgniarek, ratowników me-
dycznych. Jak bez nich mają wy-
konywać swoją pacę i ratować 
nasze zdrowie i życie?

Myjemy dłonie
Co w takim razie powinniśmy ro-
bić, by zadbać o swoje zdrowie 
i nie narażać na niebezpieczeń-
stwo innych? WHO (World Health 
Organization – Światowa Organi-
zacja Zdrowia) oraz polskie Mini-
sterstwo Zdrowia zalecają prze-
de wszystkim dokładne mycie 
rąk. Niby oczywiste, a jednak nie 
do końca. To niewiarygodne, ale 
niektóre badania wskazują, że 
ponad 30 proc. Polaków nie myje 
dłoni np. po wyjściu z toalety!

Przede wszystkim więc trze-
ba koniecznie myć ręce i robić 
to dobrze. Czyli jak? Po pierw-
sze jak najczęściej, czyli obo-
wiązkowo za każdym razem po 
skorzystaniu z toalety oraz gdy 

przebywaliśmy w miejscu pub-
licznym lub nasze dłonie miały 
kontakt z powierzchniami, któ-
rych mogły dotykać inne osoby.

Dłonie myjemy ciepłą wodą 
(podwyższona temperatu-
ra według naukowców może 
wpływać na skuteczniejsze 
unicestwienie wirusa) i myd-
łem lub środkiem antybakte-
ryjnym. Mydło należy spienić 
w dłoniach a następnie dokład-
nie je nim umyć. Uwaga! Myje-
my nie tylko grzbiety i wnętrze 
dłoni, ale również przestrze-
nie między palcami, paznok-
cie, kciuki (o których podobno 
przy zwykłym myciu rąk często 
zapominamy) oraz nadgarst-
ki. Powinniśmy je myć około 30 

sekund, podobno tyle trwa od-
śpiewanie piosenki „Sto lat”, 
warto spróbować pośpiewać 
przy umywalce. Bardzo ważne 
jest dokładnie spłukanie mydła 
i wysuszenie rąk papierowymi 
ręcznikami.

Prócz tego dbamy również 
o czystość urządzeń, których 
wciąż dotykamy, jak telefony 
czy klawiatury komputerów. 
Nie przesadzimy też przeciera-
jąc stolik w kawiarni albo biur-
ko w pracy środkiem antybakte-
ryjnym, ale ponieważ naukowcy 
WHO wskazują, że wirus SARS-
-CoV-2 jest podatny na działanie 
wszystkich rozpuszczalników li-
pidów, skuteczny będzie rów-
nież płyn do mycia naczyń.

Jak dobrze kichnąć?
W świecie koronawirusa cze-
ka nas nie tylko lekcja mycia 
rąk ale też... kichania. Wirus roz-
przestrzenia się drogą kropel-
kową, więc musimy kichać od-
powiedzialnie! Zgodnie z zale-
ceniami Światowej Organiza-
cji Zdrowia są na to co najmniej 
dwa sposoby.

Możemy kichać w chustecz-
kę higieniczną, którą potem 
wyrzucamy do śmieci (w żad-
nym wypadku nie chowamy jej 
do kieszeni lub torby i nie zosta-
wiamy na biurku ani w miejscu 
publicznym), po czym myjemy 
ręce (zgodnie z instrukcją!).

Druga opcja to kichanie 
w rękaw. Tak, w rękaw – kurtki, 

swetra, bluzy, nie oszczędzamy 
nawet eleganckiej koszuli. Po 
kichnięciu ubranie wrzucamy 
do pralki. 

Wiedza 
z wiarygodnych źródeł
Tyle jeśli chodzi o zasady doty-
czące higieny ciała, ale WHO ra-
dzi też, by o zdrowie dbać czer-
piąc wiedzę o koronawirusie 
z wiarygodnych źródeł. Do ta-
kich należą oczywiście komu-
nikaty  samej Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (https://www.
who.int/) oraz urzędów zaj-
mujących się ochroną zdrowia 
(w Polsce Ministerstwo Zdrowia 
czy Główny Inspektorat Sanitar-
ny i choćby ich konta twittero-
we) czy też personelu medycz-
nego (na przykład oficjalne ko-
munikaty szpitali).

Na pewno bezpieczniej dla 
nas wszystkich będzie podcho-
dzić z dystansem do wszystkich 
informacji o koronawirusie, któ-
re pochodzą z niesprawdzo-
nych źródeł. Często są one fake 
newsami, które nie mają nic 
wspólnego z prawdą, a ich po-
dawanie dalej może powodo-
wać panikę. Być może bardziej 
niebezpieczną niż sam wirus.

Ewa Gołębiewska

Pogromcy
koronawirusa
Mydło, środki dezynfekujące a przede wszystkim dużo zdrowego rozsądku – według 
Światowej Organizacji Zdrowia to powinno uchronić świat przed epidemią koronawirusa. 
Zamiast histeryzować, warto wcielić w życie kilka prostych zasad.
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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
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58 proc. Polaków chętniej 
aplikuje o pracę do firm, któ-
re angażują się w działania 
CSR – wynika z najnowszych 
badań Pracuj.pl. Społecz-
na odpowiedzialność bizne-
su odgrywa coraz ważniej-
szą rolę w przyciąganiu kan-
dydatów. Pracodawcy zaś 
częściej sięgają po mniej po-
wszechne formy wywierania 
pozytywnego wpływu na 
otoczenie. Natomiast pra-
cownicy wciąż najczęściej 
angażują się w zbiórki dat-
ków lub akcje charytatywne.

Rosnąca popularność 
działań CSR

CSR (Corporate Social Respon-
sibility) – czyli społeczna odpo-
wiedzialność biznesu, to poję-
cie, które zrobiło w ostatnich 
latach dużą karierę. O rosnącej 
liczbie firm, które deklarują ini-
cjatywy w tym zakresie, świad-
czą deklaracje Polaków. 56 proc. 
respondentów badania Pracuj.
pl twierdzi, że ich pracodawca 
podejmuje jakieś działania CSR.

Co właściwie się za tym kry-
je? W najbardziej ogólnym ujęciu 
oznacza to wdrażanie strategii bi-
znesowej uwzględniającej interes 
publiczny, w tym wsparcie lokal-
nych społeczności czy ochronę 
środowiska. Ze społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu łączy się 
zaangażowanie firm m.in. w do-
broczynność, akcje proekologicz-
ne, pomoc dla społeczności lokal-
nych, edukację czy wolontariat.

Dobry wizerunek 
zaangażowania
Choć w teorii CSR nie ma charak-
teru wizerunkowego, w prak-
tyce wpływa znacząco na spo-
sób postrzegania firmy. We-
dług ustaleń Pracuj.pl aż troje na 
czworo badanych Polaków uwa-
ża społeczną odpowiedzialność 
biznesu za pozytywne zjawisko, 
a tylko 2 proc. ocenia je nega-
tywnie.

– Działania CSR są zauważane 
przez potencjalnych pracowni-
ków, szczególnie z generacji Z i Y. 
To oni najczęściej chcą pracować 
dla firm akcentujących swoje za-
angażowanie w działania pro-
społeczne czy redukujących ne-
gatywny wpływ na środowisko. 
CSR to szansa na przyciągnię-
cie talentów, które cenią te same 
wartości i utożsamiają się z DNA 
marki. Z drugiej strony CSR nie-
spójny z profilem działalności fir-
my może przynieść pracodawcy 
poważne problemy wizerunko-
we. Dlatego tego typu inicjaty-
wy trzeba podejmować rozważ-
nie i przy zachowaniu zgodności 
z szerszą strategią – mówi Kon-
stancja Zyzik, Talent Acquisition 
& Capabilities Development Ma-
nager w Grupie Pracuj. 

CSR przyciąga talenty
Badania Pracuj.pl potwierdzają, 
że zaangażowanie firmy w CSR 
jest dla wielu kandydatów istot-
ne. Aż 58 proc. z nich twierdzi, że 
chętniej podjęliby pracę w fir-
mie, która działa na tym polu. 
Jeszcze więcej, bo 59 proc. de-
klaruje to w wypadku firm, któ-
re dają możliwość wsparcia tych 
działań swoim pracownikom.

Deklaracje Polaków pokry-
wają się z postawami prezento-
wanymi zagranicą. Według ana-
lizy „Cone/Porter Novelli Pur-
pose” aż 68 proc. Amerykanów 
deklaruje, że chciałoby praco-
wać dla firmy z ugruntowaną 
strategią odpowiedzialności.

Badacze dodają, że marki ak-
tywne w zakresie CSR mogą bu-
dować silniejsze więzi emocjo-
nalne z klientami.

Firma zaangażowana 
w CSR, czyli…
Jak pokazuje badanie Pracuj.pl, 
Polacy z zaangażowaniem w CSR 
najczęściej łączą firmy działające 
na większą skalę oraz pochodzą-
ce z zagranicy. Ze społeczną od-
powiedzialnością biznesu zde-
cydowanie częściej kojarzeni są 
prywatni pracodawcy. Warto 
także zauważyć, że ponad poło-
wa badanych Polaków (51 proc.) 
uważa, że w akcje CSR częściej 
angażują się firmy, które przykła-
dają dużą wagę do dobrego sa-
mopoczucia pracowników – tyl-
ko 7 proc. myśli odwrotnie.

Zbiórki datków 
najbardziej popularne
A w jakie projekty angażują się 
najczęściej pracownicy? Wśród 
badanych, których firmy realizu-
ją akcje CSR, aż 42 proc. wspie-
ra zbiórki darów lub datków. To 
najbardziej popularna aktyw-
ność wśród pracowników.

O rosnącej roli akcji do-
broczynnych w życiu biznesu 
świadczy np. skala, jaką w ostat-
nich latach zyskała akcja „Szla-
chetna Paczka”, mająca na celu 
wsparcie rodzin i osób w trud-
nej sytuacji życiowej. Jeszcze 
w 2012 r. paczki przygotowane 
przez firmy stanowiły 10,5 proc. 
wszystkich darów, a w 2019 było 

to już 21 proc. W ostatnią edycję 
zaangażowały się zespoły około 
3,5 tys. firm. Aż 99 proc. wolon-
tariuszy deklaruje chęć udziału 
w projekcie w kolejnym roku.

Ewolucja rynku pracy po-
ciągnęła za sobą szereg zmian. 
Dawanie pracownikom poczu-
cia wpływu, dni wolne na wo-

lontariat, możliwość wybo-
ru inicjatyw, jakie wesprze fir-
ma i wiele innych, to tylko część 
z działań, jakie zaczęto podej-
mować wraz z rozwojem stra-
tegii employer brandingu i CSR. 

– Według naszych badań aż 75 
proc. osób zaangażowanych 
w wolontariat pracowniczy 
wskazuje na poprawę samopo-
czucia w pracy. 87 proc. zauwa-
ża, że takie inicjatywy wpłynęły 
pozytywnie na ich ogólne zado-
wolenie z życia. To kolejne po-
twierdzenie, że CSR to nie wy-

dmuszka, a autentyczne działa-
nia w tym zakresie przyciągają 
pracowników – opowiada Do-
minika Langer-Gniłka, dyrektor 
Działu Współpracy i Rozwoju 
w Stowarzyszeniu WIOSNA.

Pomoc systemowa w ramach 
takich programów jak Szlachet-
na Paczka, zbiórki darów lub dat-
ków, to nie jedyna kategoria dzia-
łań CSR angażujących Polaków. 
Na dalszych miejscach znalazły 
się kiermasze i aukcje charyta-
tywne (24 proc.), zawody sporto-
we (20 proc.) oraz wydarzenia dla 
potrzebujących (17 proc.).

CSR niejedno ma imię
W obliczu dyskusji o zmianach 
klimatycznych warto zauważyć, 
że 17 proc. badanych deklaru-
je wsparcie akcji proekologicz-
nych. Przykładem marki, któ-
ra inwestuje w ten obszar, jest 
Shell Polska. Tylko w 2019 r. kra-
kowskie centrum biznesowe fir-
my dzięki zaangażowaniu ze-
społu zredukowało o 21 proc. 
zużycie energii oraz o 20 proc. 
produkcję odpadów. Ponadto 
o dwie tony zmniejszono emi-
sję CO2, m.in. dzięki angażującej 
ponad 100 osób kampanii „Ride 
your bike”, promującej podróże 
do pracy rowerem.

Pewien odsetek badanych 
bierze też udział w konkursach 
na najlepsze pomysły CSR. Pro-
gram grantowy Capgemini miał 
w naszym kraju już osiem edycji. 
Polega on na tym, że pracowni-
cy w ramach wspólnego budże-

tu zgłaszają projekty społeczne, 
na których korzystają społecz-
ności lokalne w pięciu miastach. 
Zwycięzców wyznacza kapituła 
reprezentująca środowiska bi-
znesowe, społeczne, miejskie 
i naukowe. Do tej pory zrealizo-
wano 101 projektów z udziałem 
tysiąca pracowników i wolonta-
riuszy.

Podobny projekt – „Pomoc 
z efektem w@w” – realizuje od 
siedmiu lat także Grupa Pra-
cuj, w której zaangażowane ze-
społy pracowników walczą 
o wewnętrzne granty od firmy 
na cele CSR. Efektem jest realiza-
cja co roku pięciu-dziesięciu mi-
niprojektów w całej Polsce. 

Jednak najważniejszym ob-
szarem CSR dla Grupy Pracuj jest 
wsparcie projektów edukacyj-
nych. Firma od 2015 roku wraz 
z Fundacją im. S. Batorego prowa-
dzi Fundusz Stypendialny, wspo-
magający studentów kierunków 
IT z niezamożnych środowisk. 
W ramach projektu wsparcie uzy-
skało już 38 stypendystów. Do in-
nych inicjatyw w tym obszarze 
należą m.in. projekt „Możesz ITy” 
oraz Akademia Przyszłości Stowa-
rzyszenia Wiosna.

Odpowiedzialni społecznie
Badania Pracuj.pl pokazują, że 
Polacy są pozytywnie nastawie-
ni do CSR i postrzegają zaanga-
żowanie w ten obszar jako atut. 
To dobry sygnał, ale także lekcja 
dla firm w Polsce. Strategie CSR 
nie istnieją bez zaangażowania 
pracowników. Aby zachęcić do 
nich zespół, potrzebny jest po-
mysł – zrozumiały, dobrze wpro-
wadzony, zgodny z charakterem 
zarówno specjalistów, jak i ca-
łej organizacji. Przy tworzeniu 
akcji CSR warto o tym pamiętać 
– i śledzić przykłady projektów, 
które odniosły sukces.

Aleksandra Skwarska

koordynatorka projektów CSR 
w Grupie Pracuj

REKLAMA

CSR
przyciąga talenty

do firm





12 GŁOS MORDORU #3 [52]  marzec/kwiecień 2020 WARSZAWA www.glosmordoru.pl

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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Odkryj
radość 
pomagania
Co zrobić z niepotrzebnymi ubraniami? Najlepiej dać im drugie życie! 
Jak to zrobić? Angażując się w akcję „Ubrania do oddania”. Przej-
rzyj i uporządkuj swoją szafę, a ubrania z których nie będziesz już ko-
rzystać przekaż w ramach akcji. W ten prosty sposób nie tylko wspól-
nie zadbamy o środowisko, ale jednocześnie realnie wesprzemy SOS 
Wioski Dziecięce, ponieważ każdy jeden kilogram oddanej odzieży 
to jedna złotówka dla dzieciaków ze Stowarzyszenia!

Wydaje się, że złotówka za ki-
logram to niewiele, ale szacu-
je się, że polskie gospodarstwa 
domowe wytwarzają 2,5 mln 
ton odpadów tekstylnych rocz-
nie. To oznacza, że statystycz-
nie co roku każdy Polak zasta-
nawia się co zrobić z piętnasto-
ma kilogramami niepotrzeb-
nych ubrań. Zwykle trafiają one 
do kosza, czasem do pojemni-
ków na odzież albo są oddawa-
ne na różne zbiórki – choć czę-
sto nawet nie wiemy, komu po-
magamy i jaki jest dalszy los na-
szych ubrań.

Dzięki akcji organizowa-
nej przez Allianz Polska wspól-
nie z portalem UbraniaDoOda-
nia.pl, możesz mieć pewność, 
że przekazane ubrania nie tyl-
ko zyskają nowe życie, ale tak-
że przełożą się na realne, finan-
sowe wsparcie dla Stowarzysze-
nia SOS Wioski Dziecięce.

Dlaczego 
to takie ważne
Sklepy sieciowe kuszą nas róż-
nymi promocjami. Kupuje-
my kolejną bluzkę czy spod-
nie, mimo że te, które już wi-
szą w naszych szafach, są jesz-
cze całkiem dobre. Tymczasem 
przemysł tekstylny – obok 
ciężkiego i mięsnego – jest 
trzecią najbardziej obciążającą 
środowisko naturalne gałęzią 
gospodarki. Wystarczy spoj-
rzeć, jak niekorzystnie wpły-
wa na środowisko produkcja 
bawełny. Aby wyhodować 1 kg 
tego surowca, z którego póź-
niej powstanie para jeansów 
i jeden t-shirt, trzeba zużyć po-
nad 20 tys. litrów wody!

Dlatego zanim kupisz ko-
lejną koszulkę, zastanów się, 
czy na pewno jej potrzebujesz. 
Z drugiej strony niepotrzebne 
już ubrania nie muszą stać się 
odpadami, ale można im dać 
drugie życie.

Wietrzenie szaf 
razem z Allianz
Allianz Polska dba o to, aby pro-
wadzić biznes w sposób odpo-
wiedzialny, dlatego m.in. po 
raz drugi firma organizuje akcję 
zbiórki odzieży.

– Zachęcamy naszych pra-
cowników, aby porządkując swo-
je szafy, wsparli osoby potrzebu-
jące. Pieniądze z akcji przezna-
czamy na Stowarzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce w Polsce, które 
pomaga opuszczonym i osiero-
conym dzieciom na całym świe-
cie. W trakcie ubiegłorocznej 
zbiórki nasi pracownicy zebra-
li łącznie prawie pół tony ubrań! 
– mówi Michał Podogrodzki, dy-
rektor komunikacji i PR w Allianz 
Polska. – Pieniądze ze zbiórki po-
zwoliły sfinansować wizyty lekar-
skie i zakup niezbędnych leków 
dla dzieci z Wiosek Dziecięcych.

Pracowniku Mordoru 
– dołącz do nas
Po sukcesie ubiegłorocznej ak-
cji, w tym roku Allianz posta-
nowił ją rozszerzyć. Dlatego 
wspólnie z portalem Ubrania-
DoOddania.pl do włączenia się 
w akcję zaprosiliśmy także pra-
cowników warszawskiego Mor-
doru. Zbiórka odzieży odbędzie 
się nie tylko w siedzibie Allianz:

 y budynek Topaz, 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1),

ale również w pięciu biurow-
cach zarządzanych przez Col-
liers International Polska – Plati-
nium Business Park:

 y Platinium 1, ul. Wołoska 9;
 y Platinium 2, ul. Domaniew-

ska 42;
 y Platinium 3, ul. Wołoska 9a;
 y Platinium 4, ul. Domaniew-

ska 44;
 y Platinium 5, ul. Domaniew-

ska 44a).
– Zapraszamy do udziału wszyst-
kich, niezależnie od tego, czy pra-

cują w sąsiedniej firmie, czy po 
prostu przechodzą codziennie 
tamtędy do pracy. Pojemniki na 
ubrania będą wystawione w foy-
er budynków TOPAZ i Platinum – 
zachęca Michał Podogrodzki.

Z kim 
współpracujemy
Partnerem akcji jest portal Ubra-
niaDoOddania.pl – pierwszy na 
świecie portal fundraisingowy, 
który pozwala wspierać finanso-
wo organizacje charytatywne. 
W tym przedsięwzięciu każdy ki-
logram niepotrzebnych ubrań 
jest zamieniany na realną daro-
wiznę finansową dla wybranych 
organizacji charytatywnych. Por-
tal powstał przede wszystkim 
z myślą o nich i ich potrzebach. 
Jego twórcy zauważyli też kłopo-
ty osób, które kilka razy w ciągu 
roku zastanawiają się, jak w ekolo-
giczny i rozsądny sposób pozbyć 
się ubrań, których już nie noszą.

Drugie życie 
rzeczy
Filozofia tych działań jest zgod-
na z ideą obiegu zamkniętego, 
w którym minimalizuje się zuży-
cie surowców i ilość odpadów.

– Przekazana przez darczyń-
ców odzież jest sortowana au-
torską metodą CLEAR sorting. 
Robimy wszystko, aby zebrane 
ubrania – zamiast na wysypisko 
śmieci lub do spalarni – trafiły 
do ponownego obiegu i posłu-
żyły komuś, kto znów je założy. 
Dzięki temu odzyskujemy do 
98 proc. pozyskanej odzieży – 
mówi Zosia Zochniak, współza-
łożycielka ekologicznego star-
tupu UbraniaDoOddania.pl

Zapraszamy do udziału w ak-
cji „Ubrania do oddania”!

Daria Józwiak

ekspert ds. komunikacji 
wewnętrznej w Allianz Polska
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Są takie tematy, które 
nawet w bliskiej rodzi-
nie potrafią wywołać 
konflikty. Poruszane 
podczas spotkań nie 
wpływają najlepiej 
na atmosferę i od-
dalają ludzi. Kluczem 
do stworzenia przy-
jaznej atmosfery jest 
zgrabne unikanie ta-
kich zapalników. Tak, 
jak dbamy o atmosfe-
rę przy rodzinnym sto-
le, tak powinniśmy za-
troszczyć się o nasze 
relacje w pracy.

Praca to miejsce, w którym spę-
dzamy ogrom czasu – przynaj-
mniej osiem godzin, niemal co-
dziennie. Dobre relacje z kole-
gami i koleżankami z biura są 
podstawą zdrowego funkcjo-
nowania i sprawiają, że nawet 
najtrudniejsze obowiązki udaje 
nam się wykonać bez przerw na 
„minutę płaczu” w łazience. Na te 
stosunki ogromny wpływ na to, 
o czym rozmawiamy na co dzień. 
Istnieją bowiem takie zagadnie-
nia, które ze względu na specyfi-
kę nieszczególnie nadają się do 
poruszania w tych warunkach. 
Różnice światopoglądowe, reli-
gijne wybory, sytuacja finanso-
wa – to tylko niektóre z nich.

Cóż tam, panie, w polityce?
W dobie niezwykle zaognionego 
konfliktu politycznego utarczki 
na linii rząd-opozycja są jednym 
z najpowszechniejszych tema-
tów debaty publicznej. Nic dziw-
nego, że naturalnie pojawiają się 
też w pracowniczych dyskusjach. 
O ile często rozmowy na temat 
poczynań rządzących są jedynie 
niewinnymi żartami i anegdota-
mi na temat najgłupszych wy-
bryków, o tyle czasem przybiera-
ją poważny charakter.

Nasze wybory polityczne 
mają związek z wyznawanym 
światopoglądem. Głosujemy 

na tych, którym najbliżej do na-
szego systemu wartości, którzy 
mają program najbardziej zbież-
ny z naszymi potrzebami, któ-
rzy oferują wizję świata bliską tej, 
w którą sami wierzymy. I to właś-
nie dlatego polityka jest tak de-
likatnym i niebezpiecznym te-
matem – dotyka bowiem jedne-
go z tych aspektów, które są dla 
nas z gruntu najważniejsze. To, 
jak urządzony jest świat, jakie 
jest w nim miejsce człowieka, jak 
wygląda sytuacja zwierząt, czym 
jest religia – oto tematy związane 
bezpośrednio z wyborami poli-
tycznymi. Niewinna z pozoru wy-

miana zdań na temat ostatniej 
wypowiedzi premiera, jednego 
z ministrów czy popularnej po-
słanki potrafi rozpętać burzę. Bo 
tam, gdzie w grę wchodzą warto-
ści, tam do walki potrafimy wyto-
czyć najcięższe działa.

Nic dziwnego. Za wszelką 
cenę chcemy bowiem dowieść, 
że to my, nikt inny, mamy rację, 
a wszyscy myślący inaczej są 
nie tylko niewyedukowani, ale 
wprost zagrażają porządkowi 
świata. Taki klimat dyskusji, nie-
stety, jest dzisiaj powszechny. 
Wraz z eskalującym konfliktem 
na wysokich szczeblach zaog-

nia się też sytuacja między nami 
– zwykłymi ludźmi. Nie umiemy 
rozmawiać, a każdą wymianę 
zdań traktujemy jak wyzwanie 
bitewne. W takiej atmosferze 
nie da się niczego zbudować. 
Dlatego też w pracy lepiej uni-
kać tematów, które wprost na-
wiązują do politycznych sympa-
tii. Nigdy nie wiemy, kiedy urazi-
my czyjąś dumę i kiedy trafimy 
w czuły, patriotyczny punkt.

Biurowa krucjata
Podobną skalę przybrać może 
również konflikt na tle religij-
nym. Nie bez przyczyny reli-

gie od setek lat stanowią za-
rzewie najkrwawszych wojen. 
Różnice na tym polu mogą do-
prowadzić do skłócenia nawet 
największych przyjaciół. Tematu 
tego jak ognia należy więc uni-
kać w pracy. Niewielu jest bo-
wiem ludzi, którzy w rozmowie 
potrafią odrzucić swój system 
wartości i na chłodno, bez emo-
cji podejść do problemu. Nie-
zależnie od wyznawanej wiary 
lub jej braku mamy w sobie po-
trzebę udowadniania swoich ra-
cji. Wierzący robią wszystko, by 
przekonać ateistów o błędach 
w ich pojmowaniu świata, a atei-
ści z zaciętością tłumaczą absur-
dalność kolejnych dogmatów. 
Obie strony okopują się w swo-
ich przekonaniach, a rozmowa 
zmienia się w wojnę zaczepną, 
w której każdy chce za wszelką 
cenę ośmieszyć rozmówcę.

Biuro nie jest najlepszym 
miejscem na wszczynanie takich 
dysput. Niezależnie od tego, jak 
bardzo by nas więc korciło, daj-
my sobie na wstrzymanie. Próba 
przekonania katolika, że powi-
nien z rozsądkiem podchodzić 
do poczynań władz kościelnych, 
raczej nie skończy się sukcesem. 
Podobnie zabiegi mające na celu 
nawrócenie niewierzącego, tak-
że zapewne spełzną na niczym.

Rozmowy o religii prowadzą 
wprost do sporów o moralność. 
A o niej nie dyskutuje się w pra-
cy, czyli miejscu, w którym zwy-
kle spotykają się przypadkowi 
ludzie. Różne środowiska, róż-
ne sposoby wychowania, po-
glądy i cele życiowe sprawiają, 
że inne są również nasze kodek-
sy etyczne. Jeśli naprawdę chce-
my o nich rozmawiać, róbmy to 
w gronie zaufanych ludzi lub 
przy okazji filozoficznych spot-
kań czy uniwersyteckich debat.

Milczenie jest złotem
Tematem, który skutecznie psu-
je więzi i buduje napięcie mię-
dzy ludźmi, są – od zawsze i na 
zawsze – pieniądze. Ile zarabia-
my, dlaczego tak mało, kto nam 

tyle płaci, dlaczego tak wydaje-
my, na co to wszystko idzie – za-
gadnień jest tyle, ile zaintereso-
wanych tematem osób. A któż 
z nas nie interesuje się pieniędz-
mi? To temat rzeka – raz zaczę-
ty może się nigdy nie skończyć. 
Problem jednak polega na tym, 
że dla każdego kapitał ma inne 
znaczenie i inną wartość. Ludzie 
inaczej nim gospodarują i w róż-
ny sposób go zdobywają. Dla-
tego też do sprawy powinni-
śmy podchodzić z ostrożnością, 
szczególnie w pracy, w której 
przecież nas wszystkich zgro-
madziły właśnie pieniądze.

Z pozoru niewinna dyskusja 
o zarobkach może się tutaj prze-
rodzić w prawdziwą wojnę. Przy-
kładowa sytuacja: dwie osoby 
zatrudnione na tym samym sta-
nowisku nagle orientują się, że 
jedna z nich zarabia sporo wię-
cej. To, z jednej strony, przyczy-
nek do rozmów o podwyżce, 
z drugiej jednak – poważne za-
grożenie dla dobrych stosunków 
ze współpracownikami. Stąd już 
tylko krok do toksycznej atmo-
sfery w biurze, napięcia między 
nami a szefostwem oraz kłót-
ni o to, czyja praca jest bardziej 
wartościowa lub trudniejsza.

Do szczególnie obrzydliwej 
kategorii rozmów o kasie należą 
przechwałki. Nie ma chyba nic 
gorszego niż kolega czy kole-
żanka z pracy chwalący się tym, 
ile środków zgromadzili na kon-
cie. Szczególnie jeśli inne osoby 
z biura nie zarabiają tyle, by móc 
sobie pozwolić na wielkie sza-
leństwa. To nowa odsłona ma-
chania banknotami przed ocza-
mi gorzej sytuowanych. Jeśli 
oczekujemy szacunku, dobrych 
stosunków ze znajomymi i miłej 
atmosfery w miejscu zatrudnie-
nia, odpuśćmy przechwałki na 
temat drogich zakupów, luksu-
sowych wakacji na Malediwach 
czy kosztownych błyskotek da-
rowanych bliskim. Tego się nie 
robi. Nigdy.

Katarzyna Sudoł

O CZYM NIE ROZMAWIAĆ W PRACY

Religia,
pieniądze
polityka
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Батюшка (Batushka) 
12.03 / Progresja
Po sukcesie debiutanckiej płyty, pro-
jekt Krzysztofa Drabikowskiego z ano-
nimowego stał się jednym z najpopu-
larniejszych zespołów metalowych na 
świecie. Teraz Батюшка wraca do Pol-
ski w ramach trasy promującej album 
„Панихида” („Panihida”). Na koncercie 
w klubie Progresja, towarzyszyć mu bę-
dzie Malevolent Creation oraz duńska 
formacja Konkhra.

Bombay Bicycle Club 
17.03 / Proxima
Po tym jak zespół ogłosił „niekończą-
cą się przerwę”, a jego członków moż-
na było spotkać w innych projektach, 
mało kto wyczekiwał kolejnego albu-
mu Bombay Bicycle Club. Indie rocko-
wa grupa wraca jednak z nowym ma-
teriałem zatytułowanym „Everything 
Else Has Gone Wrong”. W marcu przy-
jadą na swój pierwszy klubowy kon-
cert w Polsce, do której wracają po 
sześciu latach.

Warszawski 
Festiwal Kawy 2020 
21–22.03 / Pałac Kultury i Nauki

6. edycja największego kawowego wy-
darzenia w Polsce, skierowanego za-
równo do baristów jak i wszystkich 
tych, którzy dopiero zaczynają pozna-
wać świat kawy. Dziesiątki stoisk, gdzie 
poznacie jej najróżniejsze smaki i aro-
maty, a także spotkania i wykłady. Wy-
darzenie cieszy się dużym zaintereso-
waniem, więc by nie zniechęciły was 
kolejki, pamiętajcie, by wcześniej ku-
pić bilety.

Pablopavo 
i Naprawdę Duży Zespół 
29.03 / Palladium
Mętne teksty, improwizacje, długie 
solówki. W dniu warszawskiego kon-
certu premierę będzie miała nowa 
płyta Pablopavo i Naprawdę Dużego 
Zespołu – „Wszystkie Nerwowe Pio-
senki”. Na winylu usłyszycie (o ile zdą-
żyliście zamówić swój egzemplarz) 
wszystko to, co wydarzyło się w stu-
diu podczas nagrań – bez żadnych 
poprawek i dogrywek.

Wrekmeister Harmonies 
3.04 / Hydrozagadka
Z nowym albumem przyjedzie do War-
szawy także jedna z najoryginalniej-
szych formacji w świecie mocnej, meta-
lowej awangardy – Wrekmeister Harmo-
nies. Obok duetu, na „We Love to Look 
at the Carnage” usłyszymy gościnnie 
Thora Harrisa (Swans) i Jamiego Stewar-
ta (Xiu Xiu). Natomiast na warszawskim 
koncercie grupie towarzyszyć będą dwa 
polskie zespoły: Fleshworld i 4dots.

Ofelia 
5.04 / Niebo
Osiem miast, osiem różnych historii. 
Iga Krefft rusza wiosną w trasę „Księgi 
Ofeliowe”, podczas której zaprezentuje 
swój debiutancki krążek „Ofelia”. Długo 
wyczekiwany materiał ukazał się w li-
stopadzie zeszłego roku dzięki Warner 
Music Poland. Warszawskie Niebo bę-
dzie ostatnim przystankiem nadcho-
dzącej trasy – zapowiada się magiczny 
wieczór.

Revive Festival 2020 
17–19.04 / Mała Warszawa
Techno i surowa, eksperymentalna 
elektronika wypełnią przestrzeń Ma-
łej Warszawy. Wśród ogłoszonych do 
tej pory artystów 4. edycji festiwalu, 
autorstwa warszawskiego kolektywu, 
znaleźli się m.in. Rebekah, duet Perc 
i Ansome, Vladimir Dubyshkin, Parallx 
czy Bjarki.

Антитіла (Antytila) 
21.04 / Progresja
Po wyprzedaniu koncertów na naj-
większych ukraińskich arenach, po-
powo-rockowa formacja rusza w eu-
ropejską część trasy „Hello”, w ramach 
której pojawi się także w Polsce. Ze-
spół zaprezentuje fanom utwory 
z najnowszej płyty oraz swoje naj-
większe przeboje.
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Ofelia / fot. Zuzanna Krefft

Odczarować 
Gryzonie V

5 kwietnia 2020, godz. 10, 
Urząd Dzielnicy Bielany, 

Żeromskiego 29
Wystawa szczurów 

i myszy, pokaz gryzoni 
egzotycznych

Festiwal Zumba® 
Fitness

21 marca 2020, godz. 16, 
OSiR Mokotów, 
Niegocińska 2A

Impreza otwarta, może w niej 
wziąć udział każdy, bez 

względu na wiek, kondycję 
czy doświadczenie

Stand-up 
Open mic

19 marca 2020, godz. 19, 
LOCAL na Mokotowie, 

ul. Sandomierska 13

Open mic, czyli salwy śmiechu 
i wybuchy radości lub 
pomruki zażenowania 

i kąśliwe szydery

Otwarty 
wykład „Mózg 

a biznes”
11 marca, godz. 17, 

Uczelnia Łazarskiego, 
ul. Świeradowska 43

Jak wykorzystać wiedzę 
neuro, aby skuteczniej 
sprzedawać, zarządzać 

i zarabiać?

Pokaz filmu 
„Nieznajomi”

17 marca 2020, godz. 19, 
FINA Wałbrzyska 3/5, 

Wałbrzyska 3/5
Pokaz z cyklu „Nowe polskie kino” – adaptacja scenariusza włoskiego filmu „Dobrze 

się kłamie w miłym 
towarzystwie”

Szczegóły oraz więcej wydarzeń 
znajdziesz na waw4free.pl

Za darmo 
w WarszaWie!




