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 Czeka nas zmierzch czy może rozkwit biur?
 Krzysztof Hołowczyc
 Zaufanie contra pandemia

... i wiele więcej!
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Zmierzch
czy rozkwit biur?
Zawsze gdy mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym jako pokoleniowe, pojawiają się głosy, że
nic już nie będzie takie jak
dawniej. Historia pokazuje, że faktycznie, zmiany
bywają dogłębne, ale coraz częściej można odnieść
wrażenie, że przewidywania wieszczy nijak się mają do rzeczywistości. Najnowsze przepowiednie
mówią o tym, że czeka nas
zmierzch pracy biurowej
i biur jakie znamy. Wiele
wskazuje jednak, że to tylko obawy, lub pobożne życzenia.

naturą człowieka, tkwi wiele
prawdy. Badania prowadzone
przez Maxwell Maltz w latach
50. XX wieku dowiodły, że nasz
mózg potrzebuje średnio 21 dni
na zmianę nawyku. To tłumaczy, dlaczego jesteśmy więźniami przyzwyczajeń – po prostu
tak zostaliśmy ukształtowani
przez ewolucję.
Mamy więc wrodzoną niechęć do radykalnych zmian
w życiu, a w dodatku przez całe

tystyk objęła ok. 90 proc. zatrudnionych w biurach. Nie ma
sensu pisać o tym, że przyszła
niezapowiedziana i nie dała nam czasu na przygotowanie. Nie jest bowiem problemem raz na jakiś czas pracować z domu. 84 proc. ankietowanych przed wybuchem pandemii deklarowało chęć pracy
zdalnej przynajmniej dwa razy
w tygodniu i widziało w tym
możliwość wykonywania obo-
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lem, ponieważ nie było różnicy
pomiędzy czasem na mobilizację i odpoczynek. Zmiana naszej codziennej rutyny dotknęła wiele obszarów życia, w tym
odżywianie, jakość snu, formę
fizyczną i psychiczną. I choć nie
wynikało to wyłącznie z tego,
że przestaliśmy chodzić do biura, nieprzygotowanie na pracę zdalną oraz wspomniany
brak rozgraniczenia pomiędzy
biurem, a domem, były jednymi z kluczowych czynników.

Biuro jest tam
gdzie jestem ja
Ws p ó ł c z e s n a te c h n o l o g i a
umożliwia pracę właściwie
z dowolnego miejsca na świecie. Po tym, jak znów zaczęliśmy wychodzić na zewnątrz,
zachłysnęliśmy się więc pracą zdalną w nieoczekiwanych

Lubimy to
co już znamy
Choć większość z nas zapytana
o to, czy jest otwarta na zmiany, odpowie twierdząco, to naprawdę jest wręcz przeciwnie.
Nasze mózgi wolą to, co już
poznane i oswojone od tego
co zupełnie nowe. Zapewne
znacie kogoś, kto narzeka na
swoją pracę, mówi o potrzebie
zmiany, ale potrafi latami tego nie robić. Nie ma się czemu
dziwić. Według badań przeprowadzonych przez Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a,
zmiana pracy jest jedną z 20
najbardziej stresujących sytuacji w naszym życiu, porównywalną do utraty bliskiej osoby.
Z jednej strony niechęć do
zmian a z drugiej... przyzwyczajenie. Bo w powiedzeniu,
że przyzwyczajenie jest drugą
REKLAMA

lata przyzwyczajaliśmy się do
tego, że w domu się mieszka,
a w pracy pracuje. Może jednak nadszedł czas na zmianę
i faktycznie biura czeka rychły
koniec?

Mieszkam w biurze,
pracuję w mieszkaniu
Niektórzy z nas dobrze to znają od dawna, a znakomita większość poznała w tym roku. Praca zdalna wykonywana w domu zgodnie z większością sta-

wiązków we własnym tempie, w przyjaznym otoczeniu
i w zgodzie ze swoim rytmem
dnia.
Zupełnie czym innym okazało się jednak spędzanie całych tygodni w domo-biurze.
56 proc. badanych już po zniesieniu ograniczeń przyznało,
że poważnym problemem jest
dla nich brak rozgraniczenia
pomiędzy życiem prywatnym
a służbowym. Nasz porządkujący wszystko mózg miał prob-

miejscach. Wśród pracowników
biur wiele osób zdecydowało się na wykonywanie swych
z awo dow ych ob owią zków
z ogrodów, działek, znad jezior,
morza, czy z kawiarni. W końcu wszędzie lepiej niż w biurze,
a pracy w domu każdy miał już
dość.
Szybko jednak okazało się,
że dla większości i takie rozwiązanie niesie za sobą niedogodności. Prawie połowa
pytanych o to, czego najbar-

d zi ej b r ak uj e im w p r ac y
zdalnej, wskazała dostęp do
biurowej infrastruktury i narzędzi wspierających takich
jak drukarki czy skanery. Choć
„praca z plaży” brzmi romant yc znie i świetnie prezentuje się na zdjęciach, na co
dzień jest rozwiązaniem dla
wąskiej grupy w ybrańców.
Reszta nie będzie potrafiła
się skoncentrować, zapewnić
sobie w ygodnego miejsca,
nie wspominając o dobrym
łączu internetowym, czy telefonicznym – jeśli do plaży
dołożymy rejsy łodzią. Jakość
sygnału wi-fi jest zresztą nieustannie dyskutowana przy
okazji spotkań online, zwłaszcza jeśli są prowadzone z prywatnych mieszkań, a tym bardziej z miejsc urlopowych.

Biura trzeba oswoić
Przestrzeń pracy od lat 90.,
kiedy zaczęły jak grzyby po
deszczu powstawać biurowce, przeszła ogromne zmiany. Choć nadal można znaleźć
przestrzenie zaprojektowane
tak, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń, czyli mówiąc
wprost – by upchać w biurze
jak największą dopuszczalną
przepisami ilość osób, od kilku
lat można zaobserwować inny
trend.
Świadomi pracodawcy dostrzegli, że tym, co pozwala na
wymianę informacji w firmie,
pozwala na zawieranie znajomości i wnosi do biur „domowość” są przestrzenie wspólne.
Kuchnie i jadalnie w nowoprojektowanych biurach często
pełnią rolę centralną i nie są już
ukrywane w pomieszczeniach
gospodarczych. Biura projektuje się coraz częściej dla pracowników – stąd więcej kolorów,
wygodne kanapy, pufy a nawet huśtawki. Okazuje się, że
nie są to jedynie gadżety, ale że
wpływają one realnie na sposób w jaki postrzegamy biuro
i naszą pracę.

www.glosmordoru.pl
Nie takie biuro straszne
jak je malują
Jest kilka powodów, dla których
praca w biurze opłaca się zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Pracodawcy którzy
analizują wpływ pracy zdalnej
na biznes, podają trzy główne
wady tego rozwiązania: zanikanie więzi między pracownikami
i zwiększenie liczby konfliktów,
spadek jakości obsługi klientów
oraz wydłużenie procesów podejmowania decyzji. Do tego
dodać można choćby fakt, że
każda firma ma zbiór niepisanych zasad, które poznajemy
dzięki obcowaniu z ludźmi.
Czy można się temu dziwić,
skoro zdaniem naukowców komunikacja niewerbalna, czyli
taka, z którą mamy do czynienia wyłącznie w czasie kontaktu z żywym człowiekiem
twarzą w twarz, odpowiada za
70-93 proc. przekazu? Zastanówmy się ile takiego przekazu
jest w wiadomości email, czy
w czasie telekonferencji...

Pogłoski o śmierci biur
są mocno przesadzone
Choć kiedyś być może pojawi
się coś, co sprawi, że biura odejdą w przeszłość, wydaje się, że
jeszcze daleko nam do tego
momentu. To, że większość
z nas może pracować z domu
nie oznacza, że na dłuższą metę powinniśmy uciekać z biur.
Faktem jednak jest, że pandemia może przyspieszyć pozytywną transformację, jaką biura
przechodzą od kilku lat. Zwiększenie powierzchni przestrzeni
wspólnych, bardziej elastyczne
zasady korzystania z nich, czy
system, w którym sami wybieramy kiedy i gdzie pracujemy –
to tylko część usprawnień, które zgłaszają pracownicy.
Może więc wrócimy do biur,
ale nie do takich samych biur?
To byłoby całkiem dobre rozwiązanie.

Jakub Kompa

www.glosmordoru.pl
Podniesienie się
po porażce, kiedy wszystko zrobiłeś
najlepiej jak potrafisz, a i tak przegrał e ś , j e st sz t u ką .
To właśnie jest siła,
to buduje człowieka, pozwala mieć
do siebie szacunek
– mówi Krzysztof Hołowczyc.
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W wielu wywiadach mówi
Pan o powrocie do rajdu Dakar. Z czego wynika to pragnienie?
Dakar to pewien stan ducha,
do którego chce się powrócić. Podczas rajdu ma miejsce rywalizacja na takim poziomie, gdzie dochodzi się do
granic swoich możliwości albo je przekracza, gdzie zaczynam myśleć o tym, aby przeżyć. Gdy jesteś w grupie, która się ściga o wszystko, walczy o zwycięstwo, to tam nie
ma czasu na zastanawianie
się „a może trochę wolniej, bo
będę miał wypadek”. Jedziesz
cały czas na 100 procent, wykorzystujesz sprzęt i siebie. Pilot też daje z siebie wszystko.
To proces, który doprowadzi
do jednego: „zabij się, a wygraj.” I w Dakarze takie właśnie
chwile się pojawiają.
To jest funkcjonowanie na
granicy bólu, wytrzymałości,
50-60 stopni w kokpicie. Jak
zadbać o siebie, o fizjologię?

3

KRZYSZTOF HOŁOWCZYC

Sztuką nie jest wygrywanie,

sztuką jest przegrywanie
Co Pan robi kiedy ma Pan
gorszy moment?
Jest taka dewiza Hołowczyca, którą bardzo lubię: „Jak nie
wiesz co zrobić, to daj gaz”. Nie
czekam grzecznie, może się coś
zmieni, może będzie lepiej. Biorę sprawy w swoje ręce. Taką
mam konstrukcję.

Anna Gucwa: Odmrożono
świat sportu, motosportu,
dużo się dzieje. Proszę powiedzieć na czym się Pan najbardziej koncentruje?
Krzysztof Hołowczyc: We
wrześniu rusza Puchar Świata
FIA w rajdach terenowych Baja
Poland. W tym roku najważniejszy rajd w Polsce. Zarezerwowałem super samochód, gotowy do zwycięstwa. Gdzieś tam
po cichu, jak każdy sportowiec,
marzę o stanięciu na podium.
[rozmowa odbyła się w sierpniu – przyp. red.]
Koronawirus trochę spo wolni ł, ale nie zatrz ymał
treningów, przygotowań do
startu?
Szczerze mówiąc wszyscy zastanawiamy się w jakiej będziemy formie, gdzie, kto co robił,
jak trenował. Przyjadą zawodnicy z super maszynami, z super wynikami, doskonale przygotowani fizycznie, a może nie,
bo np. ze względu na obostrzenia nie mieli szans na realizację
odpowiednich treningów. Każdy z nas jest bardzo ciekaw, co
się będzie działo.

GŁOS MORDORU

Krzysztof Hołowczyc w czasie Rajdu Dakar 2015 /fot.: holek.pl/

To są te elementy, które mają wielkie znaczenie, a niełatwo o nich mówić. Czasem
trzeba jechać w bólu, umieć
sobie z nim radzić, ponieważ
on się będzie pojawiał. W Dakarze kontuzje, nadwyrężenia
kręgosłupa, obicia, otarcia –
to wszystko jest na porządku
dziennym. Przebywanie przez
dwa tygodnie, dzień w dzień,
w samochodzie, kiedy cały organizm jest w ykorzystywany w 110 procentach, nie może obyć się bez bólu. Jest on
częścią sportu i walczyć z nim
jest ciężko. Nie da się jechać na
środkach przeciwbólowych,
organizm by tego nie wytrzymał. Trzeba nauczyć się żyć
z bólem.
Był taki moment w Pana życiu, że Pan sam sobie ściągał
asfalt z kolana?
Różne pomysły miałem. Jestem domorosłym chirurgiem.
Kiedyś sam wbijałem sobie igłę
w kolano, aby ściągnąć z niego płyn. Wiele dziwnych rzeczy robiłem. Od dziecka uważałem, że człowiek powinien
sam sobie dawać radę z większością rzeczy. Niestety, czasami trzeba ukłonić się grzecznie
lekarzowi i poprosić o pomoc.
Życie na granicy życia i śmierci. Czy był w Pana karierze
moment, w którym Pan my-

ślał STOP, już dalej nie mogę,
nie dam rady?
Oczywiście. Złapałem się na
tym, że w zasadzie 3.-4. dnia na
Dakarze mówię: „Nie, wracam
do domu, mam dość. Oni zrobili taką trasę, że chcą nas zabić.
Co ja tu robię? Mam piękne życie, mam do czego wracać”.
Niestety, to jest coś takiego,
co mam w sobie. To dusza wojownika, potrzeba bycia w miejscu, gdzie „gaśnie światło”, gdzie
już nic nie ma. Bardzo lubię być
blisko tego miejsca, w którym
to ja decyduję, co będzie dalej.
Lubię adrenalinę, ale bardziej
moment, w którym jestem dla
samego siebie kimś wyjątkowym, kto potraf przetrwać, przeżyć. Chodzi o dojście do tego
momentu, kiedy jestem wyćwiczony do granic możliwości
i zbliżam się do stanu, w którym
już bardziej nie można. To jest
obłędne uczucie panowania nad
sobą, nad swoim ciałem, nad
światem, nad sprzętem.
W rzeczy wistości wszystko dzieje się bardzo szybko.
Jak Pan uzyskuje to poczucie
kontroli?
To jest stan, w którym nie jest
potrzebna percepcja, staję się
maszyną, łącznikiem między
kierownicą a pedałami. Czuję
się zrośnięty z samochodem.
Czuję go. Mam poczucie więzi
ze sprzętem, pilotem.

Skąd motywacja do wygrywania?
Największym marzeniem jest
udowodnienie sobie, że jestem
coś wart. Ważne dla mnie jest
poczucie, jestem potrzebny ludziom, którzy są blisko mnie,
w ekipie, że potrafię to robić.
Jazda samochodem rajdowym
to coś wyjątkowego. Jestem
starszym panem, moment kiedy wsiadam do samochodu rajdowego totalnie mnie zmienia.
Staję się innym człowiekiem,
gotowym do poświęcania się
w 100 procentach. Mogę opowiadać, że nie zależy mi na wyniku, ponieważ już swoje w życiu zrobiłem, ale pod spodem
jestem zawsze wojownikiem,
chcę stać na samym środku
podium.
Czego Pan się boi?
Wielu rzeczy. Boję się sytuacji
nad którymi nie jestem w stanie panować i mimo tego, że
wsz ystko robię dobrze, nie
mam na coś wpływu. Staram
się tak tworzyć własne życie,
aby nie martwić się rzeczami,
nad którymi nie mam kontroli. Cenne jest dla mnie poczucie bycia tu i teraz, panowania
nad sytuacją. Gdy lecę samolotem to się zastanawiam, czy
ten pan pilot robi wszystko tak
jak powinien, czy nie powinienem wejść do kokpitu i tego
sprawdzić.

Porażka – czym dla Pana jest?
Porażki trzeba zamieniać na
zwycięstwa. Kiedy przegram,
to następnym razem chcę być
jeszcze lepszy, dać z siebie jeszcze więcej. Mam zasadę: nie
stawać do zawodów, kiedy nie
jestem gotowy na zwycięstwo.
Nie chcę przyjechać siódmy,
dziesiąty i mówić sobie „ale
wspaniale, będę w pierwszej
dziesiątce”. Przegrana jest częścią sportu, trzeba mieć świadomość, że się przegrywa. Mój
tata mawiał: „Synu nie sztuką
jest wygrywać, sztuką jest przegrywać”. Dziwiłem się, ale potem zrozumiałem, że jest sztuką właśnie podniesienie się po
porażce – kiedy wszystko zrobiłeś najlepiej jak potrafisz, a i tak
przegrałeś. To właśnie jest siła,
to buduje człowieka, pozwala
mieć do siebie szacunek.
Co jest dla Pana ważne
w budowaniu relacji z innymi
ludźmi?
Był taki czas w moim życiu
sportowym, kiedy myślałem
tylko o zwycięstwie, nie o ludziach. W pewnym momencie
zrozumiałem, że cenne jest po
prostu pomaganie komuś, dawanie sympatii, czegoś dobrego. Bezwzględny drapieżnik,
myślący o swoim sukcesie, zauważył innych ludzi – to było
dla mnie wielkie odkrycie.
Pomogła mi w tym moja
żona. Dzięki niej zauważyłem,
że pomaganie jest wartością.
Oboje uwielbiamy to robić. Widzę dziś siebie inaczej: nie per
Hołowczyc Zwycięzca, ale Hołowczyc Człowiek – to jest mój
nowy świat. Nie świat walki
i rywalizacji, ale prostego życia.
Ono jest wspaniałe.
Dziś dla mnie najpiękniejsze chwile to te, kiedy słońce
wchodzi przez okno, siedzę
ze swoimi córkami, przyjaciółmi, jem kanapkę, opowiadam

o mniej ważnych rzeczach.
To jest prawdziwe życie – odnalazłem je. To jest szczęście,
być tu i teraz.
Jak Pan postrzega młode pokolenie – 20-30-latków?
Mam córkę dokładnie w takim
wieku. Młodzi dziś zdobywają
świat, szukają swojego miejsca
na ziemi. Czasami czegoś, czego nie trzeba szukać.
Chciałbym im powiedzieć,
aby myśleli o tym, żeby nie
zgubić siebie, tego promyczka
słońca, dzięki któremu warto
żyć. Dzięki temu, że przeżywałem ciężkie chwile na Dakarze,
odkryłem swoje człowieczeństwo. To nie zdobywanie jest
sensem. Życie wśród rodziny,
przyjaciół, ludzi – to jest najcenniejsze.
Jest Pan szczęśliwym małżonkiem, stworzył Pan wspaniałą rodzinę. Czy były takie
momenty w Pana życiu, że
musiał Pan wybierać?
Miałem szczęście. Moja żona
też była zawodowym sportowcem. Potrafiła zrozumieć tego
wilka, gotowego przegryźć
krtań, aby wygrać. Ona wie jak
mnie ogarnąć, wyzwalać we
mnie człowieczeństwo. Mam
świadomość, że jestem z tą kobietą tyle lat, że potrafimy się
przyjaźnić, to niezwykły etap.
Ona potrafi być moim prawdziwym przyjacielem, dobrze doradzić. Potrafiliśmy pogodzić wiele rzeczy. Mamy córki, zwierzęta,
które kochamy, mamy małą córeczkę Antoninę, jesteśmy cały
czas młodzi. To dzięki temu nasze życie jest prawdziwe, proste.
Za co Pan dziękuje kładąc się
spać?
Zakładam, że wszystko jest po
coś, ktoś mnie czegoś uczy. Jestem na takim etapie, że po prosu cieszę się życiem. Kiedy wstaję rano, cieszę się każdą chwilą,
moimi gadżetami, kolejnymi rajdami. Pilnuję swojej aktywności
fizycznej, dzięki czemu jest na
bardzo dobrym poziomie. Cieszę się z tego, że w każdej sytuacji potrafię powstać.

Anna Gucwa
MG Training
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dej dziedzinie – od muzyki przez sport
do biznesu. Każdy, kto dotarł w swojej
dziedzinie na szczyt, na początku swej
drogi uczył się od najlepszych.
Kiedy już będziecie robić to, co robią bogaci ludzie sukcesu, myśleć tak
jak oni, postępować jak oni, kiedy rozwiniecie w sobie nawyki bogatych,
zaczniecie czuć się jak oni – będziecie
czuć się bogaci i zaczniecie osiągać
takie same rezultaty jak oni – wtedy
sami staniecie się bogatymi ludźmi.

KSIĄŻKI

JAK
stać się
BOGATYM?

O nie!
Czy ta książka
to nie jakaś metafizyka?

Chcecie wiedzieć? Poniżej fragment książki Toma Corleya i Michaela Yardneya „Nawyki bogatych i biednych” opublikowanej
przez Wydawnictwo Kompania Mediowa.
Są tylko dwa sposoby, żeby się nauczyć
tego, co musicie wiedzieć, by stać się
ludźmi bogatymi. Możecie się uczyć albo na własnych błędach i doświadczeniach, albo na błędach i doświadczeniach innych. Pierwszy sposób jest za
trudny, za drogi i zniechęcający.
Drugi – nauka na doświadczeniach
innych – jest zdecydowanie najtańszy
i najprostszy, a jednocześnie najrzadziej stosowany.
Wyobraźcie sobie, że zaproponowano wam dwie książki:
REKLAMA

1. W pierwszej są przedstawione
wszystkie pomyłki, które możecie
popełnić.
2. A w drugiej zawarto wszystkie sposoby, jak coś zrobić poprawnie.
Którą wybierzecie?
Ciekawe, że większość z nas próbuje się uczyć samemu, zamiast znacznie przyspieszyć swój rozwój osobisty
oraz postępy na drodze do sukcesu finansowego i naśladować ludzi bogatych, którzy już osiągnęli sukces.

Nie mówimy tu o tym, w jaki sposób ludzie ci inwestowali ani jakim biznesem się zajmowali – chociaż warto
i to wziąć pod uwagę. Proponujemy,
abyście spojrzeli na to od innej strony
i poznali ich codzienne nawyki – co robią od rana do wieczora. Chcemy, żebyście się postawili w ich sytuacji, odkryli, co czują i jak myślą, bo to właśnie
decyduje o ich postępowaniu, o ich nawykach i ich osiągnięciach.
Pojęcie modelowania ludzi sukcesu stosowane jest przez liderów w każ-

Nie obawiajcie się. Ta książka to nie
żadna metafizyka. Nie znajdziecie
w niej czczej paplaniny mającej poprawić wam samopoczucie. Jest oparta na faktach naukowych – w szczególności na pięciu latach badań Toma
nad biednymi i bogatymi.
Jak sami się przekonacie, bogaci
nie różnią się specjalnie od biednych.
Po prostu nauczyli się postępować
inaczej niż większość z nas. Pokażemy
wam, że jeżeli będziecie konsekwentnie robić to, co robią bogaci ludzie
sukcesu, to w końcu osiągniecie takie
same rezultaty jak oni.
Sukces finansowy to nie kwestia
szczęścia – to wynik działania prawa
przyczyny i skutku. Jeżeli stworzycie
przyczyny, będziecie mieć skutki.
Obaj z Tomem – ale niezależnie od
siebie – badaliśmy życie ludzi zamoż-

www.glosmordoru.pl
nych, a także to, w jaki sposób doszli
do bogactwa.
Pracując na przeciwnych krańcach
świata – Tom w Stanach Zjednoczonych, a Michael w Australii – doszliśmy do podobnych wniosków.
Jako przysięgły rewident księgowy Tom zauważył, że niektórym jego
klientom powodziło się o wiele lepiej
niż innym, postanowił zatem zbadać
233 osoby zamożne i 128 ubogich.
Przeprowadził wśród nich liczącą 144
pytania ankietę, uzyskując prawie 52
000 odpowiedzi, które następnie analizował przez pięć lat!
Michael z kolei przez wiele lat prowadził badania wśród ludzi sukcesu
szkolonych przez najlepszych biznesmenów na świecie. Przeznaczył setki tysięcy dolarów na nauczanie zasad rozwoju osobistego i coaching.
Rozwinął biznes na skalę ogólnokrajową i wykształcił najlepszych inwestorów na australijskim rynku nieruchomości. W ciągu minionej dekady
Michael był mentorem ponad dwóch
tysięcy inwestorów, biznesmenów
i przedsiębiorców.
Nic dziwnego, że obaj doszliśmy
do podobnych wniosków. Zdaliśmy
sobie sprawę z tego, że sukces i bogactwo mają niewiele wspólnego
z wykształceniem, rasą, pochodzeniem czy wiekiem. Zależą od tego,
jak ludzie myślą, jak postępują i jakie
mają nawyki.
tłumaczył: Maciej Bernatt-Reszczyński

www.glosmordoru.pl
Naszła mnie ostatnio chęć
na kino moralnego niepokoju. Bez większego namysłu skłamałem znajomym,
że będę zajęty i nie wyjdę
z nimi do baru. Zaparzyłem
kubeł kawy, zaopatrzyłem
się w czekoladę i wziąłem
za oglądanie dzieł Kieślowskiego.
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bie to, co chciałem – moralny
niepokój.
W prz ypadku „ Amato ra” rozciągnięte w czasie unikanie konfrontacji i szcze rej rozmowy doprowadziło do
konfliktu w małżeństwie. Mój
pic na wodę był incydentalny.
Jednak mechanizm i typ motywu może być podobny w obu
przypadkach.

PEŁNA KULTURKA

Kłamstewka

Trzy „przeciw”

Nieszczerość Filipa
W filmie „Amator”
z 1979 r. , g ł ów ny b o h ate r
jest rozdarty między miłością
do rodziny a zamiłowaniem
do filmowania. Filip (tytułowy
amator) dostając przypadkiem
w ręce kamerę, odkrywa w sobie pasję do kręcenia filmów.
W tym czasie rodzi mu się córka. Talent Filipa zostaje zauważony przez jego kierownika
w zakładzie pracy oraz przez
jury konkursu dla filmowców
amatorów. Kariera bohatera
nabiera rozpędu, on wymiguje
się od obowiązków rodzinnych,
chowając się za obiektywem.
Tym samym jego żona coraz
częściej odczuwa nieobecność
męża i ostatecznie odchodzi od
niego, zabierając dziecko.
Nie mogłem opr zeć się
wrażeniu, że wokół pasji Filipa
utworzyła się mistyczna otocz-

ka, jakaś tajemnica. Bohater
tłamsił swoje zamiłowanie do
filmowania i umniejszał sukcesy. Nie zdobył się na otwartą rozmowę z żoną o swoich
pragnieniach być może z góry
zakładając, że nie zostaną zrozumiane. Ówczesny klimat polityczny na pewno nie sprzyjał
też w rozwijaniu indywidualnych potrzeb.

Występek spełnienia
Ale czy nie jest tak, że wszyscy
skrzętnie ukrywamy niektóre
nasze chciejstwa? Przyłapani
na występku spełnienia, otrzepujemy się z niego lub zgniatamy w kulkę kłamstewek. Sam
przecież mogłem powiedzieć
znajomym, że czuję potrzebę
oglądania przytłaczających filmów w samotności i że chęt-

nie spotkam się z nimi, ale następnym razem. Wybrałem
kłamstewko, tłumacząc sobie,
że leniwe wieczory zdarzają
mi się niezwykle rzadko, i nie
zrobię nikomu krzywdy, pomijając jedno spotkanie. Potrzeba wydaje się uzasadniona, ale
mimo wszystko zrobiło mi się
głupio z powodu braku szczerości i asertywności. Dałem so-

Apartamenty i Restauracja

Jesteście gotowi na sezon zimowy 2020 ?
Nasz Guesthouse to nowy, właśnie oddany, kameralny obiekt,
zlokalizowany 50 m od plaży. Jest to idealne miejsce dla osób, pragnących poznać lokalne życie wyspy, dla nurków, dla rodzin z dziećmi oraz dla par. Oferujemy 6 dwuosobowych pokoi, które są jasne i przestronne, a każdy z nich ma własną łazienkę oraz przeszkloną ścianę
z drzwiami na prywatny taras. Naprzeciwko apartamentów, znajduje się nasza
restauracja, która serwuje lekką, lokalną kuchnię malediwską oraz dania kuchni
europejskiej. Obiekt jest integralną częścią kompleksu wypoczynkowego i dla
naszych Gości serwuje śniadania za free.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu.
Wyspa Himandhoo
Atol Alif Alif, Maledivy

PL: +48 575 900 809
origamiinn@gmail.com

Odwiedź nas na:

WWW.ORIGAMIINN.PL
oraz na facebook.com/Origamiinn/

Forbes opublikował artykuł,
w którym argumentuje, że powinno się unikać opowiadania kłamstewek. Autor tekstu,
Bruce Weinstein, podaje trzy
uzasadnienia:
Kłamstewka przeczą integralności i sprawiają, że łatwiej
jest wpaść w spiralę kłamstw.
Podobno nawet dowiedziono naukowo, że opowiadanie
kłamstewek niejako znieczula
część mózgu odpowiadającą
za prawdomówność. [Grozi mi
bajkopisarstwo!]
Kłamstewka szkodzą reputacji. [I będą o mnie memy!]
Posługiwanie się kłamstewkiem nie jest jedynym wyjściem
z sytuacji. [Mogłem przecież
poprosić znajomych o dyspensę. Powiedzieć, że potrzebuję
pobyć sam i zainspirować się
do kolejnego wydania Pełnej
Kulturki. Zrozumieliby!]

Urlop na

GŁOS MORDORU
Jakieś „za”?

Z drugiej strony niektóre prace
naukowe stawiają tezę, że używanie kłamstewek bywa uzasadnione i pomaga w utrzymaniu harmonii relacji.
Nie chcąc zawczasu zmartwić bliskiego, będziemy chcieli ukryć konieczność wykonania
badań lekarskich. Z czułością
dajemy dzieciom do zrozumienia, że ich bohomazy to zachwycające dzieła sztuki. Takie
zastosowania kłamstewek są
altruistyczne, wynikają z chęci
zaoszczędzenia komuś niepokoju lub cierpienia.

Zbrodnia i kara!
Chcąc uspokoić swoje sumienie, na kolejnym spotkaniu ze
znajomymi przyznałem się, że
owego wieczoru w ybrałem
oglądanie filmów w samotności, zamiast wyjścia z nimi do
baru. Jednogłośnie uznali, że
to niedopuszczalne zachowanie i skazali mnie na wypicie
karniaka.
Obróciliśmy wsz ystko
w żart i zaplanowaliśmy wspólny wypad do kina na jakiś ciężki film.
A jakie są wasze doświadczenia z półprawdami?

Konrad Krzysztofik
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UCIEKINIER Z MORDORU

´
ZAROBIC
NA PROHIBICJI
Marcin Górski jest współwłaścicielem sieci salonów
z alkoholem „Al. Capone”.
Jego dziadek był barmanem na słynnym polskim
transatlantyku „Stefan
Batory”. To dzięki niemu
poznał świat luksusowych
alkoholi i teraz dobrze na
tym zarabia.
Mirosław Mikulski: Trudno
się z Panem spotkać. Aż tyle
pracy ma Pan w czasach pandemii?
Marcin Górsk i: R zec z y wi ście – ostatnio rozwijamy się
bardzo dynamicznie. Sektor
w którym pracuję, czyli salony z alkoholem, jest stabilny
i pandemia aż tak nam nie zaszkodziła. Stąd tyle pracy. Także salony z alkoholem „Al. Capone”, których jestem współwłaścicielem, dają sobie radę
w nowej sytuacji.
Branża alkoholowa jest bardzo konkurencyjna. Skąd pomysł, żeby się nią zająć?
Rzeczywiście, w tej branży jest
ogromna konkurencja, ponieważ dostęp do alkoholu w Polsce jest łatwy i można go kupić
prawie wszędzie.
Nie zakładałem tej firmy, ale
podczas pracy w korporacji poznałem swoich wspólników –
Piotra Jurę i Macieja Kureczkę.
REKLAMA

W pewnym momencie stwierdziliśmy, że chcemy coś robić razem i na własny rachunek. Kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać
okazało się, że każdy z nas ma
kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy z piwem, papierosami i z mocnymi alkoholami.
Pracowaliśmy u ich producentów albo u dystrybutorów.
Stwierdziliśmy, że właśnie
na tej branży się znamy najlepiej i weszliśmy jako udziałowcy do firmy „Al.Capone”, obecnej na rynku od dziewięciu lat.
Wspólnie ze Sławkiem Skowronem, który ją założył, rozwijamy teraz nasze salony w całym
kraju.
Skąd u Pana zainteresowanie
alkoholem?
Mój dziadek był barmanem
i w czasach PRL-u, pracował na
„Stefanie Batorym”, a potem
pływał na promach z Gdańska
do Szwecji. To on wprowadził
mnie w ten świat. Dzięki niemu widziałem alkohole wówczas niedostępne w Polsce
i to on opowiadał mi o ich historii, o tym jak powstają i o ludziach, którzy je tworzyli. Przykładowo poznawanie historii
whisky, tego, czym się od siebie różnią, jaką mają nutę zapachową i jak są starzone, jest pasjonujące. To ogromna wiedza,
a praca z tymi produktami daje
dużo przyjemności.

Pije Pan?
Oczywiście, ale nie nadużywam (śmiech). Moją ulubioną marką jest właśnie whisky,
zwłaszcza tzw. whisky dymne
z zachodniej Szkocji, głównie
z wysp szkockich. To mój prawdziwy konik.
Skąd wzięła się nazwa „Al. Capone”?
To Sławek Skowron, twórca tej
marki, wszystko wymyślił. Nasze
sklepy są stylizowane na czasy
prohibicji, co widać w ich wnętrzach i w otoczeniu. W ubiegłym roku, kiedy weszliśmy do
spółki mieliśmy 38 sklepów, teraz jest ich 52, z czego 24 nasze
własne, a 28 franczyzowe. Do
końca roku będzie ich już około
60. Przyszły rok też zapowiada
się dobrze.

Skąd ten sukces?
Po pierwsze: w grupie siła. Warunki współpracy jakie możemy wynegocjować z producentami i hurtownikami są zdecydowanie lepsze niż w przypadku pojedynczego sklepu. Właściciela sklepu nie stać też na
dobrą promocję i własny marketing. My to wszystko dajemy
w pakiecie. Dlatego mamy dużo chętnych do współpracy ze
wszystkich rejonów Polski.

WARSZAWA / WROCŁAW
Czym wyróżniacie się od innych sieci?
Każdy musi znaleźć dla siebie
odpowiednią niszę. My w porównaniu z innymi sieciami mamy bardzo szeroką gamę alkoholi: w naszym asortymencie
jest 2,5-3 tys. produktów. To alkohole z całego świata i na każdą kieszeń. Można u nas kupić
np. piwo za dwa złote. Natomiast jeśli jest Pan koneserem,
np. whisky czy innych ekskluzywnych trunków, to może Pan
u nas wydać nawet kilka tysięcy
złotych.
Poz a t ym w yróżnia nas
wiedza ek spercka nasz ych
s p r z e d awców. C z ę s to i c h
szkolimy żeby mogli fachowo doradzać klientom. Jeśli
ktoś poszukuje jakiegoś konkretnego smaku czy gatunku,

Zainwestował Pan dużo. Nie
bał się Pan ryzyka?
To bardzo ciekawe pytanie. Lata spędzone w korporacji sporo mnie nauczyły. Wielu ludzi
mówi, że korporacja to zło, ale
ja jestem daleki od takiego
stwierdzenia. Lata tam spędzone naprawdę dają dużo wiedzy, uczą systematyczności
i współpracy w różnych obszarach. Wiedza oraz chęć wejścia
do biznesu i zrobienia czegoś
nowego na własny rachunek
to dwa podstawowe czynniki
potrzebne do tego, żeby osiągnąć sukces.
Miałem wiedzę, chęć sprawdzenia się i głód sukcesu, więc
decyzja była prosta. Podjąłem ją dość łatwo. Oczywiście
w tego typu sytuacjach zawsze
dochodzą emocje. Też to miałem i w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać czy dobrze robię.
Pewnie jest to również
związane z wiekiem. Jak ktoś
ma 27 lat i kawał życia przed
sobą to inaczej patrzy na świat.
Ja mam lat 47 i pewnym momencie musiałem podjąć decyzję czy do końca życia chcę
pracować na etacie, czy postawić na własny biznes. Wybrałem to drugie.

to nasz personel ma obowiązek mu doradzić. Taki rodzaj
serwisu oferuje bardzo mało
sklepów na rynku. Można też
zamówić u nas alkohol, którego akurat nie mamy w asortymencie.

Gdzie Pan wcześniej pracował?
W różnych korporacjach. Zacząłem od firmy Seagram’s,
która produkowała takie alkohole jak wódka Absolut, whisky
Chivas Regal, koniak Martell
czy piwo Corona. Potem pracowałem w Gillette, British America Tobacoo, Heinekenie... W tej
ostatniej firmie byłem dyrektorem sprzedaży w Eurocash
Alkohole. Ta część życia zajęła
mi 25 lat.

Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby wejść do Waszej sieci?
Około 150-200 tys. złotych. Tyle kosztuje zbudowanie sklepu,
kupno towaru oraz rozruch.

I poczuł się Pan wypalony zawodowo...
To wypalenie zawsze przychodzi. A im ktoś jest starszy przychodzi ono szybciej. Jak byłem

www.glosmordoru.pl
młodszy to najdłużej pracowałem dwanaście lat w jednej
firmie, a potem te okresy były
coraz krótsze. U mnie zdecydowało coś innego.
Nie był Pan znudzony pracą?
Znudzony nie byłem, bo w jednej ostatnich prac odpowiadałem za sprzedaż i pracę ponad
trzystu ludzi w terenie. Każdy
dzień był inny. Wydawałoby
się, że kupno i sprzedaż towaru
to monotonne zajęcie, ale codziennie stawałam przed innymi wyzwaniami i fajnie mi się
pracowało.
Zdecydowało to, że czułem wewnętrzną chęć zrobienia czegoś innego i stwierdziłem, że to dobry moment.
Nie chciałem tego robić sam,
dlatego zdecydowałem się na
współpracę z kolegami. Teraz
stanowimy fajny zespół i dobrze się rozumiemy. To co robię daje mi ogromną satysfakcję.
I jak się Pan teraz czuje?
Mies zk am w G d y ni, a mo ja firma ma siedzibę w Tarnowie. Do pracy jadę samoch o d e m d z i ew i ę ć g o d z in .
To najdłuższa droga do pracy,
jaką pokonywałem (śmiech).
Na szczęście odpowiadam za
dział ekspansji i moja praca
za biurkiem jest ograniczona
do minimum, ponieważ pracuję w terenie. Bardzo mnie
to cieszy.
Mogę tylko życzyć innym,
którzy pracują w korporacjach,
żeby wynieśli z nich dużo wiedzy i zdobyli dużo doświadczenia. I na koniec odwagi w podejmowaniu decyzji. Czasami
warto zaryzykować. Zapraszam
też wszystkie osoby, które chcą
postawić na własny biznes do
współpracy z nami. Dajemy
cały know-how i mocno wspieramy naszych partnerów franczyzowych.

Mirosław Mikulski
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Czy w czasie diametralnych zmian
w funkcjonowaniu
społeczeństwa spowodowanych epid e m i ą ko r o n a w i rusa przywództwo
służebne może nam
pomóc? Tak, gdyż
opiera się na zaufaniu, a przecież – jak
pisał Adolf Harnack
– „Nic bardziej nie
wzmacnia człowieka,
niż okazane mu zaufanie”.
Dwa miesiące temu, gdy pisałam do „Głosu Mordoru”
o przywództwie służebnym,
nie sądziłam, że kolejny artykuł będzie powstawał w atmosferze napięcia związanego ze
światową epidemią i izolacją.
Od tamtego czasu zmieniło się
praktycznie wszystko – w tym
edukacja, praca, a także sposób spędzania wolnego czasu.
W naturalny sposób pojawiło się więc pytanie, czy w tych
warunkach przywództwo służebne może nam pomóc? Odpowiedź jest tylko jedna – tak!
Dlaczego? Otóż obecnie
w wielu przypadkach wciąż
pracujemy zdalnie, w odizolowaniu od współpracowników
i przełożonych lub – co gorsza – przestaliśmy pracować
w ogóle i poświęciliśmy się rodzinie. W takiej sytuacji nie ma
nic lepszego niż lider, którego
motywacja i działanie opierają
się na służbie i zaufaniu.

Zaufaj
by przetrwać
Na początku było słowo albo
chaos. Jeśli jednak spojrzeć na
to w kontekście przywództwa
i jego natury, to jestem skłonna zaryzykować twierdzenie, że
REKLAMA
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Zaufanie
contra
pandemia

mimo wszystko na początku było zaufanie. Nie ja jedna jestem
tego zdania. Wiele na temat roli
zaufania w przywództwie napisali Stephen M.R. Covey i Greg
Link w książce „Mądre Zaufanie.
Jak w czasach kryzysu zaufania
budować dobrobyt oraz wyzwalać energię i radość”. Stephen Covey uważa również, że
poziom zaufania, jakim darzą
lidera jego pracownicy, jest testem na przywództwo służebne.
Wracając jednak do podstaw. Mogłoby się wydawać,
że ludzkość nie jest gatunkiem
obdarzonym talentami gwarantującymi przetrwanie. Nie
jesteśmy ani najsilniejsi ani najszybsi. To, co w czasach prehistorycznych, w erze, kiedy

prowadziliśmy gromadny tryb
życia pozwalało nam przetrwać
to… zaufanie właśnie. Ufaliśmy
innym, że nas zbudzą w przypadku zagrożenia, że nie zapomną o nas. Tak funkcjonowało
plemię. Wszyscy polegali na
sobie, bo taka była wyższa konieczność.
Dzisiaj również zaufanie odgrywa kluczową rolę w naszym
życiu. Największe przełomy
jakich doświadczamy opierają się na wierze w innych ludzi
i ich umiejętności czy obietnice: w operującego nas lekarza,
w małżeństwo, w pilota podczas
lotu samolotem, itd. Musimy
komuś zaufać, gdyż sami sobie
nie jesteśmy w stanie zapewnić
wszystkiego. Dzięki temu jeste-

śmy w stanie przekraczać pewne granice, zmieniać otoczenie,
polepszać swój stan, rozwijać
się przez doświadczanie.

Co decyduje
o zaufaniu?
Zaufanie jest podstawą. Siłą
wiodącą i sprawczą. Dlaczego
tak rzadko o nim mówimy? Dlaczego jest nieobecne w naszej
świadomości? Jest nieuchwytne. Nie można się go nauczyć,
wyćwiczyć, kupić. To nie jest
jedna z wielu naszych umiejętności zdobytych na studiach
czy podczas licznych kursów.
Co więc decyduje, że ufamy komuś, lub że ufa się nam?

O tym decyduje kilka fundamentalnych spraw:
 wiarygodność – w tym
dotrzymywanie słowa
i obietnic,
 autentyczność,
 prawdziwe i pozytywne
intencje,
 wspieranie i gotowość do
pomagania,
 brak uprzedzeń i negatywnych przekonań,
 wiara w uczciwość podejmowanych działań,
 szacunek.

Ocalająca
wspólnota
To, co wiele lat temu mogło nas
ocalić i to, co ratuje nas teraz,
to wspólnota. Bez zaufania nie
da się jej stworzyć. To właśnie
poczucie bycia razem w pełnym zaufaniu od zarania dziejów pozwala nam przetrwać
i się rozwijać. W każdym środowisku wspólnota jest podstawą rozwoju. Bez niej zespoły
nie osiągną celu, bo będą wolnymi elektronami ograniczonymi przestrzenią. Każdy będzie błądził po własnej orbicie
nie mogąc polegać na innych.
Stworzy się chaos.
W obecnej sytuacji przechodzimy prawdziwy, niesymulowany test na zaufanie. Pracujemy na odległość. Nie możemy
skontrolować pracy naszych
podwładnych „od ręki”. Nasz
przełożony nie odpowie nam
na pytanie rzucone przez biurko. Musimy sobie zaufać.
Trzeba sobie zaufać, aby
być razem i wspólnie iść do
wybranego celu, a tym samym
doświadczać, zdobywać wiedzę, poznawać i uczyć się na
błędach będąc asekurowanym
przez członków wspólnoty,
a przede wszystkim przez przywódcę.
Ufając członkom zespo łu można zdobyć ich zaufanie. Posiadając zaufanie grupy
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przywódca może uznać się za
przywódcę służebnego. – Jeśli
jesteś autentycznym liderem
służebnym, ludzie ufają ci niemal bezgranicznie – twierdzi
S.M.R. Covey w eseju „Przywództwo służebne a zaufanie”. Wspomina też o tym, jaka
jest różnica pomiędzy liderem
hierarchicznym, pozycyjnym
a służebnym. Ten pierwszy
pożąda kontroli; pragnieniem
tego drugiego jest wyzwalanie
w ludziach kreatywności i posiadanych przez nich talentów
właśnie poprzez zaufanie. Lidera służebnego cechuje głęboka
wiara w ludzi i ich potencjał.

Bezpieczna
przestrzeń
Aby zaufanie mogło się pojawić w danej wspólnocie czy
zespole, potrzeba jeszcze jednej ważnej rzeczy – bezpiecznej przestrzeni. Tam gdzie panuje lęk, nigdy nie będziemy
mogli zaobserwować zaufania. Członkowie zespołu muszą
od lidera otrzymać przestrzeń,
w której będą czuć się bezpiecznie. W której będzie miejsce na błędy i przyznanie się do
bezradności.
Tylko w taki sposób – służąc
swojej wspólnocie – lider może
zbudować fundamenty zaufania i sprawić, aby wzmacniał
się cały zespół i każda jednostka rosła w siłę dając z siebie to,
co najlepsze, rozwijając umiejętności i wzbogacając się.
Dzisiaj wielu z nas – przełożonych i pracowników – przechodzi prawdziwy test na zaufanie. Wierzę, że większość
przejdzie go pomyślnie, choć
nie bez ofiar i wyrzeczeń. Nastał czas, aby zweryfikować nasze człowieczeństwo i wartości,
którymi do tej pory się kierowaliśmy.

Patrycja Dębska
@obserwatoriumrozwoju
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Sposób
na korpostresa
Ciepła posadka w „korpo”, jakkolwiek by grzała w pośladki, powoduje również ich nadmierne napięcie, które zenitu
sięga w czwartek, a spada nieco już w piątek, rozluźniane wizją weekendu. Ale co z pozostałymi dniami trudnego tygodnia? Warto sobie pomóc.

Serotonina
i tryptofan
Propozycje złagodzenia stanu
napięcia są różne. Nasza opiera
się na naturalnych, acz naukowo
potwierdzonych sposobach.
Po pierwsze serotonina.
Powszechnie wiadomo, że serotonina nazywana, hormonem szczęścia, wpływa na stan
ludzkiej kondycji psychicznej
poprzez regulację czynności
w ośrodkowym układzie nerwowym. Jak w takim razie zadbać by serotonina wydzielała
się w organizmie? Potrzebny
do tego jest tryptofan, aminokwas, który jest przekształcany
przez mózg w serotoninę. Jeśli
nie przyjmiemy odpowiedniej
ilości tego aminokwasu dochodzi do niedoborów serotoniny,
skutkiem których są spadki nastroju, stany lękowe, bezsenność, agresywność, generalnie
najkrótsza droga do depresji.
Mało kto wie, że tryptofan
zawierają sery… Nasza propozycja zatem właśnie na serach
jest oparta i gorąco ją polecamy.

Pierwsza serowa
serwuje
W Warszawie pr z y Now ym
Świecie działa od niedawna
pierwsza w Polsce restauracja
serowa – Bursztynowa. Miejsce to stworzone zostało przez
Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek, polską mleczarnię z ponad 100-letnią tradycją.

Bursztynowa serwuje między innymi pyszne zupy serową i cebulową, makaron z truflami i serem Bursztyn, burgery
z szarpaną wołowiną i serem
Szafir, a dla słodkożerców jest
tam tiramisu z serem Rubin,
lody z dodatkiem serów, a nawet makaroniki i praliny z nadzieniem serowym. Wszystkie
desery są słodkie, nie przesadzone i pyszne. Cała karta dań
krótka i często zmieniana, potrawy oryginalne, a powiedzieć,
że są smaczne – to, jak mawiał
Jerzy Pilch, nic nie powiedzieć...
Tym, którzy w gustach kulinarnych bardziej klasykami się
czują, a serotoniny jak kania
dżdżu łakną, Bursztynowa proponuje deski serowe i selekcję
win, piw kraftowych, nalewek
oraz wódek.

Bursztynowa. Jedyne serowe bistro w Polsce.


Nowy Świat 37, Warszawa



kontakt@bursztynowabistro.pl



https://www.facebook.com/Bursztynowa-Bistro



www.bursztynowabistro.pl

Zapraszamy.

Co znajdziemy w lokalu?
Sery długodojrzewające i propozycje rozmaitych dań z dodatkiem serów, serwowania ich
z alkoholami, a nawet w słodkich deserach.
Bursz t yn, Rubin i Szaf ir
to trzy kamienie szlachetne,

Bursztynowa_260x72_DRUK.pdf 1 2020-09-14 15:14:18
REKLAMA

które są jednocześnie nazwami serów – wszystkie zgrabnie
spięte marką Skarby Serowara. Sery dojrzewają od trzech
miesięcy do trzech lat, każdy różni się smakiem, strukturą i przede wszystkim czasem
leżakowania.

Antystresowe
konkrety
A wracając do natężenia stresu,
podajemy poniżej propozycje
na poniedziałki i czwartki, czyli dni, które stanowią kamienie
milowe na drodze do kolejnego weekendu.

Słodkie poniedziałki
Ser + Czekolada
(start o godz. 19).
Nasza propoz ycja numer 1
to sp otk ania de dy kowane
głównie paniom – najlepiej po
„ciężkim poniedziałku” wybrać
się na nie z przyjaciółką. Leitmo-

tif tych wieczorów to nieoczywiste i zaskakujące połączenia
serów długodojrzewających
z… lodami, czekoladą, tiramisu,
bezą, pralinami, makaronikami
oraz konfiturami lub lekkimi alkoholami. Wszakże we wtorek
należy znowu wykazać trzeźwość umysłu, glukoza zaś utrzyma się po dawce słodkości aż do
wtorkowego wieczoru. Słodkości zjedzone wraz z serami traktujemy wyłącznie „leczniczo” –
na poprawę nastroju.

Czwartkowe warsztaty
Ser i Wino
(start o godz. 19)
Jeśli po wtorku uda się przetrwać środowy raport przed
szefem, to w czwartek koniecznie trzeba odreagować. Tryptofan... skąd wziąć kilogram tryptofanu? Ser, tylko ser może nas
uratować!
Nasza propozycja numer 2
to przyjemne spotkanie, w trakcie którego odprężyć się można opowieścią o Skarbach Serowara, czyli wspomnianych
serach Bursztyn, Rubin i Szafir.
Do każdego sera Burstynowa
proponuje wybrany przez sommeliera gatunek wina (m.in.
pr zepyszne polskie trunki
z krakowskiej winnicy Srebrna
Góra). W trakcie dowiemy się,
czym są kryształki w dojrzałych
serach, co robią w mleczarni
pielęgniarki oraz czy stara solanka to dobrze czy źle dla sera?
Program przewiduje też
bardzo smaczne eksperymenty, polegające na porównaniu
i ocenie serów o różnym czasie
dojrzewania. Ten sam ser sezonowany dużo dłużej okazuje się zaskakująco inny, bogatszy w smaku – a co za tym idzie
inne wina pasują do młodszej
a inne do starszej wersji.
Wszystkie sery są serwowane na specjalnych drewnianych
deseczkach, pięknie przybranych, również w celach stricte
leczniczych. Wszak przeciwdziałamy depresji.

GŁOS MORDORU
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„Na wynos”
z Bursztynowej
A co, jeśli nastrój potrzebuje
wsparcia także w inne dni, lub
w domu? Propozycja numer 3
to dostępne w Bursztynowej
na wynos wszystkie autorskie
sery mleczarni, konfitury z malin i lawendy, kajmak z serem
Bursztyn, deski serowe pięknie
pakowane na wynos, ręcznie
formowane masło i innych wiele pyszności.
Jakieś pomysły? Oczywiście: na urodziny do teściowej
zamiast kwiatów, pięknie zapakowana owocowa deska serowa, a na 30. do kumpla z biura
– cały ośmiokilogramowy krąg
sera dojrzewającego 24 miesiące wraz z indywidualną etykietą – np. „Dla Marka – ziomki
z helpdesku”, do tego można
dodać wino, nawet niejedno –
według uznania.

Extras,
czyli dodatki
Jeśli spodoba wam się styl Bursztynowej, możecie urządzić
tam spotkanie innego typu –
w oddzielnej sali z rzutnikiem,
gdzie można organizować
prezentacje i bussines lunche
z klientami.
A na koniec: jeśli wszyscy
macie już dosyć „owocowych
czwartków”, pokażcie ten artykuł koleżance za nie odpowiedzialnej i zaproponujcie...
„Serowe Środy”! Koledzy będą
wam wdzięczni, koleżanki spojrzą przychylniej, wszystkim poprawi się nastrój… Warto.
I last but not least… jeśli akurat nie masz po drodze do Bursztynowej, to pamiętaj, że najlepsze polskie sery – Bursztyn,
Szafir, Rubin – możesz kupić
w „swoim” sklepie: nie ważne,
czy to hipermarket, czy sklep
osiedlowy.

Arkadiusz Bednarczyk
Brand Manager SM Spomlek

materiał promocyjny
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PRACA MARZEŃ

OTOCZENIE

emocjonalne i duchowe
Dzisiaj bardzo ważna kwestia: otoczenie emocjonalne i duchowe. Brzmi tajemniczo? Nie przejmuj się, ten
artykuł w prosty i przyjemny sposób pozwoli ci zapoznać się z tym zagadnieniem.
Czym właściwie jest otoczenie emocjonalne i duchowe?
W prz ypadku otoc zenia f izycznego, o którym pisałam
poprzednio, sprawa jest prosta – to realne, konkretne,
oznaczone na mapie miejsce.
W przypadku emocji i duchowości o otoczeniu również
możemy mówić w kontekście miejsca, jednak nie teREKLAMA

go określonego np. adresem
lub współrzędnymi geograficznymi, ale definiowanego
przez twoje wartości, zasady
oraz wiarę. To również emocje, które ci towarzyszą i powstają w zetknięciu z ludźmi,
sytuacjami, wspomnieniami
i przedmiotami. Mogą one dotyczyć miejsc, w których funkcjonujesz fizycznie – więc na
potrzeby tego artykułu skupimy się na otoczeniu emocjonalnym i duchowym w pracy.

Dziesięć wartości

Wpływ na dobrostan
Jest to szczególnie ważne zagadnienie, a to dlatego, że twoje codzienne otoczenie emocjonalne i duchowe ma klu-

go jak przestrzeń, w której czujesz się sobą, jesteś wolny i niezależny w swoich opiniach oraz
sądach, działasz zgodnie z wyznawanymi zasadami i wartościami. To miejsce w którym
wzrastasz i rozkwitasz. Czy tak
jest w twojej obecnej pracy?
Jeśli czytasz ten artykuł, domyślam się, że niekoniecznie. Dlatego zastanów się, czego nie
akceptujesz w swojej obecnej
pracy? Uświadomienie sobie
wartości, sytuacji i zachowań,
których nie akceptujesz, nie
tylko ułatwi ci pracę nad listą
priorytetów, ale także będzie
dla cenną lekcją na temat siebie samego.
Zastanów się, jakie cele
i wartości są dla ciebie kluczowe i jakimi kierujesz się w swoim życiu. A także, czy są one respektowane w twojej obecnej
pracy. Jeśli nie, jest bardzo
prawdopodobne, że cierpisz na
wypalenie zawodowe, a może
nawet depresję.

czowy wpływ na twoje samopoczucie, relacje ze sobą samym i z innymi, a także ogólny

dobrostan psychiczny. A zatem
sprzyjające ci otoczenie emocjonalne i duchowe to nic inne-

Wspierająca ciebie i twój rozwój przestrzeń emocjonalna
nie jest łatwa do zbudowania.
Wymaga odwagi koniecznej do
otwarcia się na innych (a przede wszystkim na samego siebie), a także wyjścia poza strefę codziennego komfortu i sta-

www.glosmordoru.pl
wienia czoła nieznanemu. Jest
to jednak zabieg konieczny do
stworzenia wokół siebie środowiska opartego na szacunku
i zrozumieniu.
Jak to zrobić? Zacznij od
chwili namysłu i w ypisania
10 wartości, które uważasz za
najważniejsze i którymi kierujesz się w życiu. Niech stanowią one twój przewodnik –
nie tylko w procesie szukania
pracy, ale każdego dnia twojego życia!
Pamiętaj przy tym o słowach Daniela Golemana, autora książki „Inteligencja emocjonalna”:
Emocje są zaraźliwe. My
wszyscy tego doświadczyliśmy.
Wiesz, że po każdym spotkaniu
na kawie z przyjaciółmi czujesz
się dobrze. Kiedy natomiast obsługuje cię nieuprzejmy urzędnik,
wychodzisz czując się źle.
Dlatego buduj swoje otoczenie, a tak że otaczaj się
osobami ż yczliw ymi, k tóre
wspierają twój wzrost i dobrobyt, również emocjonalny i duchowy.
W kolejnym artykule poruszymy zagadnienie zdolności
i umiejętności, jakie chciałbyś
wykorzystywać w pracy.

Monika Morys
@obserwatoriumrozwoju
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Relaks,
dieta,
ruch,
sen
fot. Arkadiusz Chłopik

Jesień to idealny moment, na wprowadzenie w życie nowych nawyków, by dłużej cieszyć się zdrowiem i zarażać optymizmem. Mam
43 lata, Hashimoto i doświadczenie, jak czerpać radość życia będąc w doskonałej formie, pomimo przeróżnych przeciwności losu.
Mahatma Gandhi powiedział: „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć
w świecie”.

Nie ma nic gorszego, niż świadomość, że gdybym w ze szłym roku zaczęła, dzisiaj byłabym w miejscu, w którym
od jakiegoś czasu chciałam się
znaleźć. Nie jesteśmy doskonali, a każda zmiana wymaga
przejścia pewnego odcinka
drogi i to w odpowiednim dla
siebie tempie.
Nie macie wrażenia, że przydałby się każdemu z nas taki
głos wewnętrzny, bądź ktoś
obok nas, kto będzie nam sekundował, a w odpowiednim
momencie wskaże nam, że zaczynamy zmieniać kierunek?
Tym kimś obok nas, może być
Mentor Witalny. Gdy zaczniemy
dzisiaj, to z jego pomocą, poREKLAMA

dążając małymi krokami, za rok
o tej porze będziemy zupełnie
w innym miejscu.

Jest więcej osób,
takich jak ty
Nie macie poczucia, że próbowaliście już wszystkiego i tyle razy, a wciąż wracacie do punktu
wyjścia? Każdy z nas jest inaczej skonstruowany, nie musimy robić wszystkiego tak jak inni. W grupie osób z podobnymi
wyzwaniami będzie nam łatwiej
– dzięki możliwości wymiany
doświadczeń, opowieści o potknięciach, że o zyskaniu dobrego towarzystwa nie wspomnę.
Obecność innych przyjaznych
nam ludzi jest dla nas, zwłaszcza
teraz, szczególnie istotna.

Ważna diagnoza
Odkąd pamiętam, propaguję
zdrowy styl życia. Nastał jednak czas, że zaczęłam miewać
wciąż nawracające stany depresyjne. Zaskakujące było to,
że jednego dnia czułam się
bardzo źle, a już wieczorem albo dnia następnego tryskałam
energią. Pomagało mi systematycznie chodzenie na basen –
tak zrodziła się moja pasja, którą jest nurkowanie.
Kiedy oddycham podczas
nurkowania, wykonuję tę czynność powoli i głęboko, podobnie jak podczas medytacji.
Powolne oddychanie powoduje stan spokoju i sprawia, że
się relaksujemy. Jednocześnie
zaczęłam zmieniać nawyki żywieniowe, tak aby czuć się le-
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piej podczas pływania. Masaże również okazały się być dla
mnie zbawienne.
Chroniczne zmęczenie, nagły przyrost wagi, uczucie zimna, skłonność do anemii, osłabienie siły mięśniowej, spadek
odporności, problemy z koncentracją, rozdrażnienie, zaburzenia trawienia… to kilka
z objawów choroby o podłożu
autoimmunologicznym zwanej
Hashimoto. Skłonność do depresji nie jest niczym dziwnym,
kiedy układ odpornościowy organizmu nastawia się przeciwko tobie i ostatecznie niszczy
własne tkanki.
Dzięki aktywności fizycznej
oraz pasji do zdrowego odżywiania udało mi się zachować dobrą
formę do dzisiaj. Jak stwierdził
w książce „4 filary zdrowego życia” dr Rangan Chatterjee: „Depresja, jak wiele innych chorób,
może być skutkiem niewłaściwej
diety, wysokiego poziomu stresu, braku aktywności fizycznej
lub – co najbardziej prawdopodobne – kombinacji tych trzech
czynników”.
Diagnoza okazała się dla
mnie bardzo ważna. Niemniej
jednak już wcześniej wsłuchując się we własny organizm
pomogłam sama sobie, przeciwdziałając frustracjom i strachem spowodowanym faktem,
że nie wiedziałam co się ze mną
dzieje. Teraz już wiem – i wiem,
ze osób z taką diagnozą jest coraz więcej.

Jak ćwiczyć?
Pomimo te go, że choroba
Hashimoto wiąże się z ciągłym
uczuciem zmęczenia, nie należy rezygnować z aktywności fizycznej. Przede wszystkim ważne jest żebyśmy wiedzieli jak
mamy ćwiczyć, aby sobie nie
zaszkodzić. Możemy osiągnąć
dobre efekty dając sobie więcej czasu i delikatniej się ze sobą obchodzić. Najważniejsze,

aby ruch sprawiał przyjemność.
Mądrze zaplanowany wysiłek
fizyczny pomaga nam nie tylko w walce z chorobą. Ale nierozsądny, w nadmiarze, może
zniszczyć nam do końca tarczycę. Wysiłek nie może być zbyt
intensywny ani długi, bo nadmierne wydzielanie hormonów
tarczycy przy jej niedoczynności może pogłębić problem.
Przy gorszej przemianie
materii, spowolnionym metabolizmie, dobrze sprawdzają się treningi cardio, które są
mniej agresywne i łagodniejsze dla organizmu. Doskonały
jest slowjogging, a nawet zwykły intensywny marsz, czy aqua
fitness lub pływanie – ważne,
aby nasze tętno nie przekroczyło poziomu maksymalnego, dla
każdego obliczanego indywidualnie. Istotne, by unikać nadmiernego zmęczenia. Bardzo
wskazane są tutaj ćwiczenia rozciągające, joga praktykowana
codziennie, zwłaszcza pozycje
odwrócone, które stymulują tarczycę oraz medytacje.
Lepiej trenować częściej
ale krócej – przy czym nie należy tego robić wieczorem, aby
uspokoić poziom kortyzolu,
który podczas wysiłku wzrasta. W przypadku Hashimoto
jakość snu jest bardzo istotna,
ponieważ nawet po przespanej nocy i tak budzimy się zmęczeni, i bardzo ciężko jest wstać
z łóżka.
N i e nal e ż y ć w ic z yć na
czczo, bo to może być szkodliwe dla organizmu. W przypadku Hashimoto dieta jest bardzo
ważna, dietcoaching jest tutaj
bardzo pomocny.

Rozwój osobisty
Ak t y wność f iz yc zna pobudziła moją kreatywność. Tak
zrodził się pomysł na udział
w Vital Academy (www.vitalacademy.coach), co jeszcze bardziej utwierdziło mnie w prze-
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konaniu, że zdrowy styl życia
ma znaczenie. A powiedzenie w zdrowym ciele – zdrowy
duch nabrało w moim wypadku nowego znaczenia.

Projekt Pracownik
Doszłam do takiego momentu
w moim życiu, kiedy uznałam,
że dbanie o siebie jest priorytetem, a nie luksusem oraz że największym kapitałem są ludzie.
Zwłaszcza w czasie ostatnich
miesięcy dało się zaobserwować, że dla niektórych nie było to łatwe, nie jest i nie będzie.
Dobrostan pracownika staje się zatem dzisiaj kwestą numer jeden. Jak o to zadbać? Kiedy ludziom towarzyszą trudne
emocje, warto sięgnąć po narzędzia, które pomogą im poczuć się dobrze w pracy. Jest
udowodnione naukowo, że wysiłek fizyczny to doskonałe remedium na stres. Także dobre
słowo i zaufanie czasem czynią
cuda, odwracając uwagę od
problemu, jakim jest COVID-19.
Spotkania, które oferuje
Mentoring Witalny, mogą stanowić okazję do pozytywnych
interakcji między pracownikami, budować przyjazną atmosferę i sprawić, że każdy poczuje się ważnym członkiem
zespołu. Pracujemy w formule
cotygodniowego treningu (90
minut) oraz warsztatu uzupełniającego wiedzę raz w miesiącu (2-3 godziny). W ten nurt
wpisują się też wszelkie aktywności służące poprawie
samopoczucia pracowników.
Mogą to być zajęcia mindfulness w ciągu dnia, czy połączenie metody oddychania Butejki
i treningu uważności.
Siedzący tryb życia nikomu
nie służy. Aktywne życie to dobra droga do witalności przez
całe życie, bez straty czasu na
zwolnienia lekarskie.

Aldona Prokopiuk
Wellbeing w życiu i w biznesie
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w biurze?

Pierwsza kawa, a czasem druga i trzecia. Przerwa na papierosa, która przeciąga się o kolejnego, bo koleżanka przyszła
omówić „biurowy temat”. Lunch z klientem? Oczywiście, nawet jeśli klient w ostatniej chwili odwoła spotkanie, to szkoda nie zjeść w miłym miejscu. Poszukiwania zaginionych dokumentów i brak konkretnej listy zadań. Bezcelowość działań, niezorganizowanie, brak planu, brak procedur i „tylko chwilka” scrollowania na Facebooku. W taki sposób firmy
tracą duże pieniądze każdego dnia. To właśnie marnowanie czasu przeznaczonego na pracę kosztuje je najwięcej.

właściwego dokumentu do prostych zestawień lub umów

pracownicy marnują
od

25
30
minut dziennie
do

– to rocznie aż

90
godzin!
Ile to kosztuje?
Szacuje się, że z powodu takich zachowań

firma traci około 15 zł na osobę każdego dnia,
co oznacza rocznie średnio

3900
złotych!
Czas przeznaczony na
pracę to nie to samo,
co realny czas pracy
Nawet najlepiej zarządzana
firma jest tak dobrze zorganizowana, jak jej najsłabiej zorganizowany pracownik. Brzmi
kontrowersyjnie? A jednak
– na całokształt funkcjonowania firmy, jej terminowość
i skuteczność, pracuje cały zatrudniony zespół, począwszy
od najwyższego szczebla, po
szeregowych pracowników.
Każdy powinien mieć określone zadania do wypełnienia
i konkretny cel, aby firma działała niczym dobrze naoliwiona
maszyna. Spójnie, jednorodnie, efektywnie.
Co jednak w sytuacji, gdy
pracownicy najprościej mówiąc
marnują czas, który powinni spędzać w określony spo-

sób? Często marnowanie czasu
w pracy nie wynika ze złej woli
pracownika – takie przypadki jak biurowe bumelanctwo
stanowią wręcz mniejszość.
Znacznie częściej problemem
są niewłaściwie wprowadzone
procedury i podzielone obowiązki oraz złe zasady pracy.

Zasady, cele
i strategie działania
Pracownik , k tór y efek t y wnie wykonuje swoje działania
w zaledwie 30 proc. czasu pracy, przez pozostałe 70 proc. musi się po prostu „czymś” zająć.
Jeśli pracodawca nie przewiduje dla niego możliwości rozwoju ani nie daje mu opcji zarządzania zadaniami w taki sposób, by wypełniać odpowiednio wszystkie należne roboczogodziny, to warto zająć się

tą sytuacją i wprowadzić korzystne dla obu stron zmiany.
Dobrze zorganizowane biuro daje swoim pracownikom
możliwość efektywnego wypełniania obowiązków. Tak –
daje im tę możliwość poprzez
d o s to s ow a n i e o d p ow i e d nich procedur, schematów,
uświadomienie celu, określenie priorytetów i listy zadań,
umożliwienie odbycia szkoleń
i – przede wszystkim – zapewnienie informacji zwrotnej.
Wielu pracowników ma
świadomość tego, że zbyt szybkie wypełnianie obowiązków
nie będzie dla nich korzystne.
Szef doda im kolejne, które
mogą już nie pójść tak sprawnie. W ten sposób pracownik
zaczyna wyglądać na mniej wydajnego niż na początku. Pracuje gorzej. Analogicznie jest

w przypadku pracowników zagubionych, którzy nie do końca
znają zakres swoich obowiązków, a tym samym marnują
czas na poszukiwanie rozwiązań i odpowiedzi na swoje wątpliwości. Brak możliwości elastycznego działania oraz brak
konkretnych procedur i szkoleń stanowią często fundament
problemów związanych z marnowaniem czasu pracy.

Środowisko pracy
też ma znaczenie
Praca na starym sprzęcie, wykorzystywanie przestarzałych
technologii i uniemożliwianie
pracownikom rozwoju, to grzechy wielu pracodawców i najprostsze przyczyny marnowania czasu.
Staroświeckie podejście
do biznesu i stanie w miej-

scu w obliczu rozwijającej się
technologii oraz metodyki
pracy to czynniki przeważające szalę winy na niekorzyść
pracodawcy, który w takiej sytuacji sam stanowi przyczynę
marnowania czasu przez swoich pracowników.
Ciekawe podejście do
tego zagadnienia można zaobser wować w nowoczesnych modelach zarządzania
– tych liniowych, które umożliwiają pracownikom działanie w bardzo swobodnej,
niemal przyjacielskiej atmosferze. W niektórych biurach,
najc zęściej w młodych ze społach, w trakcie dnia pracy przewiduje się chwilę na
odpoczynek w specjalnie do
tego prz ystosowanych po mieszczeniach, jak „sale zabaw” z kanapami i konsolami

do gier, co stanowi bardzo interesujący kontrast w kwestii
marnowania czasu. Okazuje
się bowiem, że odpowiednio
zbalansowana ilość obowiązków oraz czas przeznaczony
na poukładanie myśli, zebranie inspiracji, czy po prostu
chwilę odpoc z ynku, mogą
przynieść zaskakująco pozytywne efekty i znacznie podnieść wydajność pracownika
w obrębie jego zadań.
Nie bez powodu w niektórych krajach wprowadzono
sześciogodzinny dzień pracy,
bowiem spędzanie większej
ilości czasu za biurkiem, gdy
wszystkie zadania wykonać
można szybciej, jest pozbawione sensu.

Urszula Rowińska
@ursago
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do pracy
Prowadzimy siedzący tryb
życia i to nie jest najlepsza wiadomość dla kręgosłupa. Okoliczności
okołopandemiczne zmieniły też nasz tryb pracy.
Teraz często dom staje
się biurem, a nie zawsze
jesteśmy na to przygotowani pod względem ergonomii i zdrowej postawy. Dziś eksperci Domaru
i Systema Centrum Zdrowia podpowiadają, jak
siedzieć zdrowo i jak prawidłowo wyposażyć swój
domowy kącik do pracy.

Jak zdrowo
siedzieć przy biurku?


nieje! Dlaczego? Bo nasz organizm jest
stworzony do ruchu, potrzebuje go do
życia. Niestety, żyjemy w czasach kiedy siedzenie wpisało się w nasz rozkład dnia na stałe. I ma w tym nic złego, jeśli tylko nie jest to nasza jedyna
„aktywność” po wstaniu z łóżka.
Statystyki jednak są nieubłagane: co trzeci Polak ma pracę biurową
– co oznacza, że średnio przed komputerem spędza dziennie około sześć
godzin. Takie długotrwałe siedzenie powoduje bóle kręgosłupa i karku w wyniku przeciążenia oraz złej
postawy. Praca biurowa jest, wbrew
pozorom, ciężką pracą dla naszego
organizmu. Jak więc zadbać o swoje
ciało i zapewnić mu optymalną pozycję siedzącą, która będzie dla nas
zdrowa?







Jak siedzieć
i sobie nie zaszkodzić?

Zacznijmy od mebli

Na to pytanie nie ma jednoznacznej
odpowiedzi, ponieważ każdy z nas jest
inny. Zaryzykujemy nawet stwierdzenie, że idealna pozycja siedząca nie ist-

Oto kilka kluczowych elementów,
o których warto pamiętać podczas
przygotowywania optymalnych warunków pracy w naszym biurze:

REKLAMA

przed nami, natomiast jeśli korzystamy z dwóch ekranów, powinny
być one rozstawione na równej wysokości i łączyć się w linii pośrodkowej naszego ciała dla zachowania
symetrii.

krzesło: warto wybrać krzesło biurowe z regulowaną wysokością siedziska i podłokietników, które będą
wsparciem dla naszych przedramion, dzięki czemu odciążą stawy
barkowe. Krzesło powinno być dopasowane do naturalnych krzywizn
kręgosłupa – do oparcia powinny
przylegać całe plecy.
biurko: tutaj również warto sięgnąć po model z regulowaną wysokością, daje nam to możliwość
idealnego dopasowania do pozycji siedzącej ale również, co w takich modelach jest ważne, wykorzystania jako alternatywy pozycji
stojącej podczas pracy. Ważne aby
biurko było na takiej wysokości, by
zapewnić naturalne ułożenie rąk
podczas pisania na klawiaturze
monitor: powinien być oddalony od ciała na długość naszej wyprostowanej ręki. Kąt patrzenia
na ekran powinien być obniżony
o 20-50 stopni mierząc od linii patrzenia na wprost. Pamiętamy aby
monitor był ustawiony centralnie







najważniejsze jest, aby kręgosłup
był wyprostowany i byśmy my nie
byli przy tym spięci. Wykorzystujemy potencjał oparcia i dopasowujemy je do naturalnych krzywizn
kręgosłupa. Jeśli mamy problem
z utrzymaniem lordozy w odcinku
lędźwiowym możemy użyć specjalnej poduszki mocowanej do oparcia. Taka poduszka dopasuje się do
naszych pleców i pomoże utrzymać
właściwą postawę;
nie wysuwamy głowy do przodu,
powinna ona zostać w naturalnej
linii jako przedłużenie naszego
kręgosłupa. Nasze ucho powinno
znajdować się w linii barków, a one
same luźno opuszczone i ściągnięte
lekko do tyłu;
przedramiona niech spoczywają luźno na podłokietnikach, kąt
w stawie łokciow ym powinien
być równy 90 stopni, nie zginamy
i nie unosimy dłoni w nadgarstku;
miednica powinna być ustawiona
w neutralnej pozycji, aby wspomóc
odcinek lędźwiowy w zachowaniu
swojej pozycji oraz zapewnić opty-
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malne ułożenie naszych organów
wewnętrznych;
zachowujemy kąt prosty w stawach biodrowych i kolanowych!
To bardzo ważne. Każde zmniejszenie tego kąta może zaburzać nasze
krążenie – nie krzyżujmy nóg, nie
zakładajmy nogi na nogę, stopy zawsze stawiajmy płasko na podłożu
lub na podstawce nie wyższej niż
kąt 15 stopni.

A co z aktywnością?
Na każdą godzinę spędzoną przy biurku należy poświęcić pięć minut by rozruszać ciało. Wystarczą do tego proste
ćwiczenia rozciągające lub krążenia
w stawach – należy zacząć od stóp i dłoni a następnie przejść przez ruch kolan
i łokci do bioder i ramion. To skuteczny
sposób na poprawę krążenia. Nie zapominamy o szyi i głowie – na nie świetnie
zadziałają ćwiczenia poprawiające ruchomość połączone ze spokojnym oddechem. Dodatkowo dla poprawy krążenia w stopach warto podczas siedzenia przy biurku masować je piłką tenisową lub golfową poprzez rolowanie
jej stopami po podłodze.
Teraz, gdy już wiemy, jak pracować
zdrowo przy biurku, pozostaje nam
wybrać optymalne meble. Kilka przykładów znajdziecie w naszym moodboardzie. Po więcej zapraszamy do
Galerii Wnętrz Domar.

Eksperci Domar
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Hipoteka

w koronie
Najważniejsza wiadomość jesieni brzmi: kredyt mieszkaniowy żyje,
jest tani jak nigdy i czeka na klienta – niestety, nie każdego.
Warto pamiętać, iż we wszystkich bankach działa niepisana reguła – im wyższy wkład,
tym większa szansa na kredyt.
A także jego niższy koszt całkowity.

pr z y znanych k redy tów na
podstawie takich dochodów.
W każdym razie osoby żyjące
z umów cywilno – prawnych
nie są odrzucane na starcie
procedury.

Jaki wkład?

Jakie zarobki
– jakie branże?

Dla osób kupujących pierwsze mieszkanie progiem zaporowym może okazać się wysokość wymaganego wkładu.
Liczne banki podniosły w okresie pandemii próg wkładu do
wysokości rekomendowanej
przez KNF, czyli 20 proc. Mniej
liczne – aż do 30 proc. wartości nieruchomości. Dziś takiego wkładu żąda jedynie ING
Bank Śląski. We wrześniu można było jednak znaleźć również banki zadowalające się
wkładem 10 proc – choć pod
pewnymi warunkami i nie dla
wszystkich. W tej grupie ulokowały się: Alior Bank, Bank
Millenium, mBank i Santander.
Jednak przy 10-procentowym
wkładzie wymagane jest raczej dodatkowe ubezpieczenie
z niskiego wkładu, podnoszące
znacznie koszt kredytu. Sposób
naliczania dodatkowego ubezpieczenia uległ istotnej zmianie – wyższa marża obowiązuje
przez cały okres umowy, a nie
jak wcześniej, do chwili spłacenia kapitału poniżej 80 proc.
wartości nieruchomości.

W pierwszej fazie pandemii
na pr zegranych dla banku
pozycjach znalazły się osoby
czerpiące dochody z umów
c y wilnoprawnych i młodzi
z krótkim stażem. Nieufność
budzili również prowadzący działalność gospodarczą,
z w ł as zc z a z b r anż uwa ż a nych za szczególnie dotknięte k r y z ysem: gastronomii,
turystyki, rozrywki i imprez
masowych.
Nic dziwnego, że na rynku
kredytów nastąpiło w II kwartale potężne tąpnięcie – wg.
danych BIK o ponad 20 proc.
Jeszcze bardziej, o mniej-więcej połowę, spadła liczba transakcji z udziałem kredytu mieszkaniowego. Wraz z ożywieniem
gospodarki, latem sytuacja zaczęła się poprawiać.
Forpocztą zmian w końcu
sierpnia była decyzja mBanku o dopuszczeniu docho dów z tytułu umowy zlecenia
lub umowy o dzieło. W jego
ślady poszło już kilka kolejnych instytucji finansowych.
Banki nie informują o ilości

We wrześniu wszystkie banki udzielające kredyty mieszkaniowe uznawały już dochody
z działalności gospodarczej.
Jednak z dostępnych na forach
internetowych opinii klientów
wyłania się niezbyt optymistyczny obraz – banki bardzo
dokładnie analizują sytuację
finansową wnioskodawców,
często żądając dodatkowej
dokumentacji i, co gorsze, zabezpieczeń. Wymagany wkład
własny również okazuje się często wyższy od deklarowanego
w ogłoszeniach – podobnie jak
prowizje i marże.
Tematem budzącym szczególne emocje w okresie pandemii są bankowe „czarne listy”.
Żaden z banków nie potwierdził ich istnienia: – Wszystkie
wnioski rozpatrywane są indywidualnie – odpowiadają nieodmiennie rzecznicy. Wiadomo jednak, że listy takie istnieją
na poziomie nieformalnym. Jakie branże obejmują?
N i e o f i cj a ln i e m ów i si ę
zwłaszcza o: gastronomii, kulturze, rozr y wce, tur ystyce,
branży targowej, hotelarstwie,
zakwaterowaniu i… branży

Rynek przeżywa okres dynamicznych zmian. Choć nie spełniają się czarne proroctwa ekspertów z początkowego okresu pandemii, wiele pytań pozostaje otwartych. Czy to właściwy moment na zaciągnięcie
pożyczki na własne „M”? Kto
w ogóle może dziś liczyć na
kredyt mieszkaniowy? Jak pandemia wpływa na ceny nieruchomości i rynek najmu? Przy
odrobinie szczęścia i wiedzy
kredyt dostępny jest także dla
osób zarabiających „normalne”
pieniądze, również na nieetatowych formach zatrudnienia.
Po niemal zupełnym wstrzymaniu akcji kredytowej w czasie kilkutygodniowego lockdownu, banki z końcem lata
zaczęł y zmieniać strategię.
Ostatnia ankieta NBP wskazuje
na wyraźne złagodzenie polityki kredytowej banków. Ale i tak
o pieniądze na mieszkanie jest
dziś znacznie trudniej, niż np.
w styczniu.

WARSZAWA / WROCŁAW
kosmicznej. Udany krajowy sezon turystyczny w wielu miejscowościach być może wpłynie
na zmianę tych preferencji.
Awans na nieformalną „czarną listę” odbywa się na podstawie klasyfikacji PKD. Stwarza
to pewną szansę – firmy prowadzące działalność na styku kilku
branż, mogą po prostu zmienić
kod głównej działalności. Oczywiście nie uratuje to hotelarza
czy restauratora, ale w wielu aktywnościach związanych
z np. z internetem taka zmiana
jest możliwa i legalna.

Kupować czy czekać
– oto jest pytanie…
Nad odpowiedzią na kluczowe
pytanie: „czy będzie taniej?”
głowią się dziś tysiące ekspertów, bankowców, deweloperów i potencjalnych klientów.

Rekordowe, bliskie zeru
stopy procentowe, ucieczka
oszczędności z banków, inwestowanych następnie w nieruchomości, ilość mieszkań na
sprzedaż na rynku wtórnym
i pierwotnym, zmiany cen najmu – wszystkie te elementy
wzajemnie na siebie wpływają.
Po pół roku od wybuchu pandemii COVID-19 jedno wiemy na
pewno – ceny kupna mieszkań
nie spadły. Ceny najmu – również nie. O 4 proc. wzrosła natomiast średnia wartość kredytu mieszkaniowego. Według
danych BIK kupujemy coraz
droższe mieszkania, choć banki
udzieliły w sierpniu o 6,8 proc.
mniej kredytów niż rok temu.
Jedyna zmiana o jakiej można mówić na pewno, to wyhamowanie wzrostu cen we
wszystkich miastach. W Warszawie średnia cena metr kwadratowego wciąż lekko przekracza 10 tys. zł (10 667 zł na
koniec sierpnia), we Wrocławiu
wynosi niemal 8 300 zł.
Co istotne, w lipcu 2020 r. liczba mieszkań oddanych do użytku w Polsce wyniosła 14,3 tys.,
czyli o… 34 proc. więcej niż

w lipcu 2019. To oczywiście efekt
inwestycji rozpoczętych przez
pandemią. Ale liczba nowych zezwoleń na budowę również nie
wskazuje na kryzys w budownictwie mieszkaniowym, gdyż jest
niemal identyczna, jak rok temu.
Głód mieszkaniowy w Polsce nie jest zjawiskiem nowym
ani przejściowym – tak naprawdę odrabiamy wciąż zniszczenia
wojenne i zapóźnienia z przełomu XIX i XX wieku. Do średniego metrażu na głowę obywatela
Unii Europejskiej braku nam…
od 2 do 2,5 miliona mieszkań.
Na r ynek mieszkaniow y
trzeba więc patrzeć długofalowo. W dłuższej perspektywie nieunikniony wydaje się
zaś dalszy wzrost cen – zwłaszcza w dużych, rozwijających
się ośrodkach: Warszawie,
Gdańsku, Wrocławiu, Pozna-

niu. W mniejszych dziś widać
tendencję spadkową – różnica ceny metra kwadratowego
w Radomiu i w odległej ledwie
o 100 km. Warszawie wynosi
dziś już przeszło 5000 zł. Ten
trend raczej się utrzyma.

www.glosmordoru.pl
Rynek najmu
– cisza przed burzą?
We wrześniu nie zmieniły się
znacząco ceny wynajmu mieszkań w największych miastach
Polski. Podwoiła się za to liczba pustostanów. Prawdziwy
obraz sytuacji przyniesie dopiero październik. Z rozmów
z pośrednikami w yłania się
niewesoły obraz: – Trwa zaklinanie rzeczywistości – mówi
jeden z nich, prosząc o anonimowość. – Właściciele nie
chcą przyjąć do wiadomości
konieczność zmiany cen w nowych realiach – dodaje.
A realia są takie, że większość dużych uczelni wprowadziła hybrydowy system nauczania, tłumacząc to względami
bezpieczeństwa. W związku
z ograniczeniami sanitarnymi
na Ukrainie spadła jednocześnie liczba pracujących w Polsce
obywateli tego kraju.
Sytuacja wygląda szczególnie groźnie w akademickich
miastach takich jak Wrocław
czy Gdańsk, w których udział
studentów w r ynku najmu
mieszkań sięga 25 proc. Co
gorsze, jak przyznają po cichu
wykładowcy, w najbliższych
miesiącach należy liczyć się
z masowym porzucaniem lub
zawieszaniem studiów przez
studentów, którzy utracili pracę
lub po prostu nie są zainteresowani nauczaniem zdalnym. Już
dziś całkowicie załamał się rynek studiów podyplomowych.
Czy mieszkania, których
nie uda się wynająć, trafią na
sprzedaż i obniżą ceny nieruchomości? Jest to wariant
prawdopodobny, choć wciąż
niepewny. Nikt nie zna bowiem
odpowiedzi na pytanie dręczące cały świat: jak długo potrwa
pandemia.

Maciej Wełyczko

Jak zwiększyć prawdopodobieństwo
otrzymania kredytu


buduj wysoką wiarygodność kredytową: skrupulatne pilnuj
terminów płatności. Warto, byś co pewien czas sprawdzał
swój scoring w BIK – roczny dostęp kosztuje niecałe 100 zł;



unikaj kredytów – chwilówek: banki patrzą krzywym okiem
na osoby korzystające regularnie z tego typu usług. Kwestia może wkrótce się zdezaktualizować. Po wprowadzeniu
ustawy „antylichwiarskiej” polski rynek „chwilówek” przeżywa ciężkie chwile;



starannie dokumentuj umowami wszelkie dochody: czasem mała kwota z dodatkowego, regularnego zajęcia może przeważyć szalę;



nie składaj zbyt wielu wniosków kredytowych: psują BIK;



uważaj na karty kredytowe i zakupy na raty! Przed złożeniem wniosku o kredyt mieszkaniowy warto spłacić kredyty
konsumpcyjne i rozważyć zmniejszenie limitów na kartach;



rozważ zmianę klasyfikacji działalności gospodarczej (jeśli
to formalnie możliwe) na branże uważane za mniej dotknięte kryzysem;



pamiętaj, że wkład własny może stanowić zabezpieczenie
na innych nieruchomościach oraz pożyczka dewoloperska
lub zakładowa.

www.glosmordoru.pl
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KORPOTATA

Najlepsze rzeczy
są za darmo

Korzyści płynące
z tych wakacji

Te

To

goroczne wakacje minęły mi inaczej niż planowałam. Całe zeszłe półroczne minęło inaczej. Ciekawa
jestem, czy jest chociaż jedna
osoba, której ostanie pół roku
minęło tak, jak sobie je wyobrażała.
Zapewne są tacy, którzy
wiele zyskali podczas pandemii, są biznesy, które w tym
okresie się wybiły – obok oczywiście tych, które straciły. Ale
czy są osoby, które tak sobie
planowały ten czas? Pierwsze
wzmianki o wirusie pojawiały
się już pod koniec roku 2019,
więc może ktoś wyczuł „pismo
nosem” i zaplanował ten rok
inaczej? Ciekawa jestem, czy
były takie przypadki.
Ja niestety nie należę do
osób mocno planujących. Chociaż często moje przypuszczenia się sprawdzają, nie jestem
fatalistką. Staram się podchodzić do wydarzeń ze stoickim
spokojem. Staram się rozumieć
sytuację, a jak mi się nie uda,
to po prostu się do niej dostosować i żyć tak, żeby jak najmniej stracić, a najwięcej zyskać.
Tak więc plany wakacyjne też musiałam zrewidować,
zamiast dłuższych pobytów
wybierałam krótkie wycieczki
do różnych miejsc. Było inaczej
niż planowałam, jednak nie
uważam, że było źle.

Odwiedziłyśmy Kraków, który był zadziwiająco pusty. Sprzedawczyni pamiątek na Rynku
Głównym powiedziała, że nie
ma zagranicznych turystów – stą
to wrażenie. Zwiedziłyśmy najważniejsze zabytki, popływałyśmy po Wiśle i wybawiłyśmy
się na placach zabaw. To właśnie
te place były najlepszą atrakcją
– zaraz po Wawelu, po którym
spacerowałyśmy ponad cztery
godziny. Pani w kasie nie chciała uwierzyć, że dam radę z dzieckiem. Młoda dała, a ja wieczorem padałam na twarz.
Odwiedziłyśmy też park dinozaurów w Bałtowie tuż obok
którego jest Żydowski Jar. No
i co było najlepszą przygodą?
Darmowe zwiedzanie jaru. Nie
dinozaury, nie park rozrywki.
Tylko jar i stary młyn, w którym
pan przewodnik opowiadał, jak
kiedyś się produkowało mąkę.
Z wycieczki do Centrum Nauki Kopernik najlepszym wspomnieniem jest – uwaga! – chodzenie po wysokich schodach
na bulwarach wiślanych i jazda
metrem. Co prawda metro nie
jest za darmo, ale koszt podróży to trochę ponad 4 zł, a młoda
jeszcze nie musi kasować biletu.
Po każdej wycieczce, czy
to małej, czy dużej, rozmawiam
z córką. Pytam co jej się podobało najbardziej, co najmniej,
co by zmieniła następnym razem. Stąd to wiem.

Często my, rodzice
dwoimy się i troimy
żeby wymyśleć dziecku
jakieś specjalne atrakcje.
Takie, których
nigdy w życiu nie zapomni
i będzie opowiadać o nich
z wypiekami na twarzy. A
tu się okazuje,
że najlepsze rzeczy
można mieć za darmo
albo za niewielką opłatą.
Spacer po lesie z dodatkiem historii, zwiedzanie okolicy i poznawanie jej odnowa.
Pr z y okazji z ałat wiania
spraw w Kozienicach odwiedziłam tamtejsze Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego (wstęp też darmowy)
i – pomimo że w tych okolicach się wychowałam – dopiero wtedy dowiedziałam się, że
Kozienice z racji bliskości puszczy były znane z pszczelarstwa równie dobrze co Kurpie.
A podczas festiwalu filmowego
w ostatni weekend wakacji rozmawiałam z Panem Bogdanem,
bohaterem obrazu „Najbrzydszy samochód świata”.
Małe cuda można spotkać
każdego dnia, ciekawe spotkania mogą się zdarz yć
wszędzie. To wszystko zapada
w nasze serca i w serca naszych
dzieci na zawsze.

Dorota Dabińska-Frydrych

były dziwne wakacje.
Niby wszystko normalnie, bo mieliśmy trochę słońca
i ciepła, pojeździliśmy na rowerach, pochodziliśmy po górach, pływaliśmy na łódce i kąpaliśmy się w naszym zimnym
morzu. Można zatem uznać, że
zaliczamy je do udanych. Mimo
to pozostaje jakiś niedosyt, takie niedomówienie. Trochę jak
wtedy, kiedy prosisz szefa o
szybsze wyjście z pracy i on się
zgadza, ale wzdycha przy tym
ciężko i robi kwaśną minę.
My spędziliśmy wakacje
w Polsce, ale jeszcze na początku roku mieliśmy zakusy
na Grecję. Ba, nawet kupiliśmy
już bilety lotnicze i zarezerwowaliśmy mieszkanie w Kalamacie. Przed nami roztaczała
się wizja dwutygodniowej sielanki w greckim słońcu. Pomimo tego, że do tej pory zawsze
spędzaliśmy urlopy szwędając
się i odkrywając różne miasta,
to w tym roku planowaliśmy
zalegać na plaży z zimnym piwkiem i kąpać się w ciepłym Morzu Egejskim. I tak przez calutkie dwa tygodnie. To miał być
ten krótki moment w życiu,
w którym można martwić się
tylko o dwie rzeczy: co będę robił następnego dnia i co dobrego zjem dzisiaj na obiad.
Tą piękną wizją żyliśmy do
około połowy marca, bo potem nastał czas pandemii. Na

początku myśleliśmy, że do
połowy sierpnia (tak mieliśmy
zaplanowany urlop) wszystko
jakoś się unormuje. Niestety –
potem nastały kwiecień, maj,
czerwiec... I już wiedzieliśmy,
że nasze wielkie greckie wakacje trzeba zawiesić na kołku.
Może w przyszłym roku się uda.
Co gorsza, stanęliśmy przed
dylematem: czy w ogóle gdzieś
jechać w tym roku. Wirus nie
dawał za w ygraną, a coraz
więcej osób zaczęło podchodzić z coraz większym luzem
do zasad epidemiologicznych.
W końcu zdecydowaliśmy: spędzimy urlop w kraju. Nie jest
to oczywiście nic wyjątkowego, jednak problemem jest pogoda. My niestety nie mamy do
niej szczęścia. Podczas naszego ostatniego tygodniowego
pobytu w górach deszcz padał
niemal non stop przez sześć
dni, a termometr wskazywał
8-10 kresek. Nie byłoby w tym
nic nadzwyczajnego gdyby
nie fakt, że to była końcówka
czerwca.
Mimo tego typu doświadczeń postanowiliśmy zaryzykować. Zdecydowaliśmy się na
tygodniowy wypad w Tatry i na
Mazury. Pogoda była… znośna.
Trochę deszczu, ale przeważało
słońce.
Szybko zrozumieliśmy, że
jednak to nie samo miejsce
jest ważne. Wyjazdy wakacyjne

traktujemy przede wszystkim
jako odskocznię od codzienności i okazję do takiego pełnego
bycia razem. Jasiek jest już na
tyle duży, że mogliśmy zaliczyć
kilka znanych górskich szlaków
turystycznych, popływać łódką po jednym z mazurskich jezior, piec kiełbaski na ognisku
i oczywiście grać w piłkę nożną do upadłego. Ale co ważniejsze, były też okazje do długich rozmów z synem o świecie
i życiu. Zaskoczyło mnie, że
nasz sześciolatek ma już tyle
ciekawych przemyśleń i obserwacji na temat sytuacji, których
jest świadkiem.

Może zabrzmi to
trywialnie, ale maksyma
„nieważne gdzie,
ważne z kim” w naszym
przypadku sprawdza się
na każdym wakacyjnym
wyjeździe. A w tym roku
dodatkowo odkryłem,
że mam już naprawdę
dojrzałego syna, który
obserwuje, analizuje
i wyciąga wnioski na temat
otaczającego go świata.
Wydaje mi się, że to znacznie
większa korzyść od tej, którą mógłbym czerpać z wylegiwania się na greckiej plaży,
prawda?

Piotr Krupa

air
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dance
Czy dwudziestolatka może być wielokrotną mistrzynią
Polski i zawodniczką
mistrzostw świata?
Może – jeśli to Maja
Kuczyńska! Jej dyscypliną jest indoor
skydiving – czyli widowiskowe akrobacje i skoki w tunelu
aerodynamicznym,
które przypominają
taniec w powietrzu!
Filmy Mai Kuczyńskiej w serwisie YouTube ogląda od kilkudziesięciu, do nawet kilkuset tysięcy widzów, a jej talent
możemy podziwiać między
innymi w międzynarodowej
kampanii reklamowej Googla!

No to fru!
Indoor skydiving, choć jest
młodą dysc ypliną spor tu,
to w Polsce rozwija się dość
sz ybko. Istnieją już u nas
trzy tunele aerodynamiczne
REKLAMA

Flyspot: w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu, a ostatnia edycja imprezy Flyspot

Polish Open odbyła się – już
po raz szósty – w Katowicach.
Naturalnie tytuł mistrzyni pol-

ski w tych zawodach po raz
kolejny „wylatała” Maja Kuczyńska. – To największa motywacja, gdy godziny treningów przynoszą takie efekty!
Chce mi się fruwać z radości!
– mówiła po zwycięstwie.
Jej kolejny sukces nie dziwi
– na świecie zrobiło się o niej
głośno w roku 2015, kiedy
to została mistrzynią świata
juniorów w pierwszych oficjalnych zawodach indoor skydivingu. W 2018 roku zdobyła
też srebrny medal w mistrzostwach świata w Kanadzie.

Najtrudniejszy
pierwszy krok?
Maja chciała latać od najmłodszych lat. Jej marzenie
spełnił tata, który zaczął skakać ze spadochronem – dzięki temu w wieku dziesięciu
lat wykonała pierwszy skok
w tandemie. Wcześniej jeździła też na nartach i konno
oraz trenowała gimnastykę
artystyczną. Kilka miesięcy po
pierwszym skoku spadochro-

nowym z całą rodziną odwiedziła tunel aerodynamiczny.
Pięć lat później, podczas oficjalnych zawodów FAI w Pradze, została mistrzynią świata
juniorów we freestyle’u.

Daję lajka!
Oprócz latania Maja lubi czytać
książki z gatunku science-fiction oraz – szerzej – fantastykę
a także rysować. Jest też fanką
filmów i seriali. Nie stroni również od gier komputerowych
czy… odkryć kulinarnych; choć
z drugiej strony znana jest także z mediów społecznościowych! Konto Mai na Instagramie śledzi blisko 90 tysięcy
osób, a jej posty są polubione
przez tysiące użytkowników
aplikacji. Jeszcze więcej fanów
obserwuje profil mistrzyni na
Facebooku, a blisko cztery tysiące kont subskrybuje jej kanał w serwisie You Tube.
Trzymamy kciuki za dalszy rozwój Mai.

Romek Kłosowski

Maja
Kuczyńska
mistrzyni świata juniorów w pier wszych zawodach FAI w Pradze
w 2016 roku, wicemistrzyni świata z roku 2017
oraz zwyciężczyni Otwartych Mistrzostw Stanów Z jednoczonych
w Indoor Sk ydivingu
w 2017 roku – wszystkie
tytuły zdobyła w kategorii freestyle. Jest
pierwszą i obecnie jedną z dwóch zawodniczek Red Bulla w tej dyscyplinie.

Czy Polacy potrafią oszczędzać i mają plan awaryjny na
wypadek utraty pracy? Czy boją się, że
pandemia koronawirusa pogorszy ich
sytuację finansową?
Zobacz wyniki najnowszego badania.
Dlatego szczególnie teraz warto wziąć pod uwagę porady
ekspertów, którzy przekonują,
że każdy z nas powinien posiadać oszczędności na co najmniej 3-6 miesięcy ? Czy Polacy w ogóle potrafią oszczędzać i mają plan awaryjny na
wypadek utraty pracy? Ile mamy oszczędności? Co bylibyśmy w stanie poświęcić, aby
przetrwać?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w najnowszym
badaniu „Życie bez pensji”.

Czy Polacy
potrafią
oszczędzać?
Z naszego badania wynika, że
24 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności, a 22
proc. przeżyje z oszczędności
maksymalnie 2 tygodnie. Ponad połowa badanych przyznała też, że co miesiąc oszczędza mniej niż 500 zł.

Ile oszczędzamy
miesięcznie?






58 proc. ankietowanych
oszczędza – poniżej 500 zł;
25 proc. ankietowanych
oszczędza między 500
a 1000 zł;
17 proc. ankietowanych
oszczędza powyżej 1000 zł.

Wyraźnie widać też, że wysokość oszczędności rośnie wraz
z wiekiem. To logiczne — bo
im dłużej oszczędzamy, tym
większe kwoty gromadzimy.
Badanie wykazało, że więcej
niż 10 tys. zł oszczędności zgromadziło 28 proc. osób powyżej
55. roku życia, 25 proc. w wieku
40-55 lat, 20 proc. w wieku 25-39
lat i tylko 9 proc. badanych poniżej 25. roku życia.
Z czym mogą być związane problemy z oszczędzaniem?
W y s o ko ś ć g r o m a d z o ny c h
oszczędności zależy od wielu
kwestii, w tym od naszych zarobków i wydatków. Jednak nie
znaczy to, że im więcej zarabiamy, tym więcej oszczędzamy.
Raczej — im mniej wydajemy,
tym więcej jesteśmy w stanie odłożyć na czarną godzinę. A okazuje się, że wydajemy
sporo.

Życie bez pensji
Czy Polacy mają plan B?
Ile pieniędzy
wydajemy
co miesiąc?
Z badania wynika, że 85 proc.
Polaków co miesiąc wydaje ponad 1000 zł. Jednocześnie 43
proc. ankietowanych posiada
oszczędności mniejsze niż 1000
zł! Na dodatek co czwarty Polak
wydaje co miesiąc od 90 do 100
proc. pensji, a 4 proc. ankietowanych wydaje nawet ponad
100 proc. tego, co zarobili!

Część pensji, jaką Polacy
wydają co miesiąc:










7 proc. ankietowanych wydaje poniżej 10 proc. pensji;
23 proc. ankietowanych
wydaje między 10 a 50 proc.
pensji;
41 proc. ankietowanych
wydaje między 50 a 90
proc. pensji;
25 proc. ankietowanych
wydaje między 90 a 100
proc. pensji;
4 proc. ankietowanych
wydaje powyżej 100 proc.
pensji.

Z czego to wynika? Według raportu GUS „Polska w Unii Europejskiej 2019” Polacy największą część budżetu domowego
przeznaczają na użytkowanie
i wyposażenie mieszkania (26
proc.). Sporo wydajemy także
na żywność i napoje bezalkoholowe (prawie 17 proc.). To więcej
niż wynosi średnia dla Unii Europejskiej (12 proc.). Większy procent budżetu domowego niż
w przypadku innych Europejczyków pochłaniają także nasze wydatki na zdrowie, odzież
i obuwie, a także wyroby alkoholowe i tytoniowe.
Należy również wspomnieć,
że w Polsce wyraźnie wzrasta
inflacja. W 2018 roku wyniosła ona 1,6 proc., a w 2019 —
2,3 proc. W kwietniu 2020 roku
było to już 3,4 proc. To oznacza
wzrost przeciętnych cen towarów i usług, przez co spada nasza siła nabywcza.
Doradcy finansowi z organizacji Certified Financial Planner
Board of Standards podkreślają, że osoby, które samodzielnie
utrzymują gospodarstwo domowe, powinny mieć oszczędności, które wystarczą na mini-

mum sześć miesięcy. Jeśli ktoś
dzieli wydatki z pracującym
partnerem lub ma alternatywne źródło zarobku, awaryjne
środki muszą wystarczyć na co
najmniej trzy miesiące.
Z naszego badania wynika,
że tylko 19 proc. utrzymujących
się samodzielnie Polaków zgromadziło oszczędności na co najmniej sześć miesięcy życia. Lepiej
zabezpieczone finansowo są osoby prowadzące gospodarstwo
domowe wspólnie z partnerem
— 33 proc. z nich posiada środki
do życia na co najmniej trzy miesiące bezrobocia, a 20 proc. na co
najmniej sześć miesięcy).

mórkowej. Z drugiej strony, ponad połowa Polaków bez mrugnięcia okiem zrezygnowałaby
z różnego rodzaju rozrywek.

Wydatki,
z których zrezygnowaliby
ankietowaniu, gdyby nie
mieli środków do życia:










Z czego jesteśmy
gotowi zrezygnować
lub co sprzedać, aby
przetrwać?
Aby zdobyć środki do życia,
Polacy w pierwszej kolejności
sprzedawaliby swoją biżuterię,
sprzęt elektroniczny, ubrania
i buty. Co ciekawe, nieco więcej mężczyzn niż kobiet spieniężyłoby samochód i smartfon, a także sprzedało swoje…
nagie zdjęcia lub filmy. Polki
z kolei zdecydowanie chętniej
spieniężyłyby biżuterię, ubrania i buty. Aż 17 proc. Polaków
stwierdziło, że nie sprzedaliby
żadnej z powyższych rzeczy
mimo braku środków do życia.
Skąd zatem wzięlibyśmy
pieniądze? Czy ucieklibyśmy
się do niepłacenia rachunków?
Niekoniecznie.

Jakich opłat
i wydatków
próbowalibyśmy
uniknąć, żeby
przetrwać?
Ponad 1/3 Polaków twierdzi, że
w sytuacji tarapatów finansowych nie unikaliby obowiązkowych opłat. Tylko co dziesiąty
badany przyznał, że przestałby
opłacać rachunki za gaz, wodę,
elektryczność — lub spłacać
kredyt. W pierwszej kolejności rezygnowalibyśmy z wydatków na transport, samochód
lub abonament telefonii ko-









65 proc. – z wakacyjnego
wyjazdu;
63 proc. – z abonamentu
filmowej platformy streamingowej;
60 proc. – z jedzenia na
mieście;
59 proc. – z karnetu na siłownię;
57 proc. – z remontu mieszkania;
56 proc. – z rozrywek (np.
wyjścia do kina lub na imprezę);
55 proc. – z abonamentu
muzycznej platformy streamingowej (np. Spotify);
54 proc. – z zamawiania jedzenia z dowozem do domu;
tylko 6 proc. nie zrezygnowałoby z żadnych wydatków.

Wyniki badania interesująco
kształtują się w zależności od
wieku badanych. Osoby z pokolenia Z (poniżej 25 lat) zdecydowanie chętniej niż inne
grupy pozbywałyby się ubrań,
sprzętu elektronicznego i sportowego. Z kolei najbardziej niechętni do sprzedawania jakichkolwiek przedmiotów są przedstawiciele pokolenia baby boomers (powyżej 55 lat).
Najmłodsi Polac y dosyć
chętnie rezygnowaliby również
z opłat za internet czy transport, ale zdecydowanie rzadziej niż starsze pokolenia unikaliby płacenia czynszu lub
spłacania kredytu.

Utrata pracy. Czy
Polacy mają plan B?
Jak wynika z badania
InterviewMe, ponad połowa Polaków nie ma planu awaryjnego
na wypadek utraty pracy. Zdecydowana większość z nas po
prostu od razu zaczęłaby szukać
nowego miejsca zatrudnienia.
W tym punkcie wyniki badania także różnią się w zależności od wieku respondentów.

Młodsze osoby zdecydowanie
chętniej szukałyby nowej pracy. Badani po 55. roku życia
w większym stopniu liczyliby
na zasiłek dla bezrobotnych.
Z tzw. kuroniówki chciałoby
się utrzymywać 16 proc. osób
z pokolenia baby boomers,
a w przypadku milenialsów (2539 lat) — tylko 2 proc.
Co ciekawe, po utracie pracy więcej mężczyzn (4 proc.)
niż kobiet (2 proc.) chciałoby
się utrzymywać z pieniędzy
partnera lub partnerki.

Jeśli życie zmusiłoby
ankietowanych do szukania
pomocy u innych osób,
to kogo poprosiliby
o pomoc w pierwszej
kolejności:









31 proc. – rodziców;
15 proc. – partnera;
12 proc. – rodzeństwo;
9 proc. – dzieci;
6 proc. – przyjaciela lub znajomego;
3 proc. – dziadków;
3 proc. – innego członka rodziny.

Czy boimy się,
że pandemia
pogorszy naszą
sytuację finansową?
JZdecydowana większość Polaków obawia się ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa. Szczególnie wyraźnie widać to w odpowiedziach
kobiet — 84 proc. z nich zaznacza „obawiam się” przy 76
proc. w przypadku mężczyzn.
Skutków pandemii bardziej boją się osoby z pokoleń milenialsów oraz baby boomers — po
83 proc. odpowiedzi „obawiam
się” przy 76 proc. w generacji
Z oraz 75 proc. w pokoleniu X.
Ponad połowie Polaków
pandemia pogorszyła sytuację finansową. Kryzys bardziej
dotknął kobiety (62 proc. przy
54 proc. mężczyzn) oraz najmłodsze pokolenia (po 64 proc.
w przypadku generacji Z oraz
milenialsów).
43 proc. Polaków obawia się
utraty pracy z powodu wpływu
koronawirusa na gospodarkę,
a niemal co dziesiąta osoba już

ją straciła. Najgorzej sytuacja
wygląda u osób poniżej 25. roku
życia — aż 15 proc. osób z pokolenia Z wylądowało na bezrobociu na skutek pandemii.
Trudna sy tuacja związana z pandemią koronawirusa
może być jednocześnie szansą na... oszczędność. Jak wynika z badania InterviewMe, wakacje latem 2020 r. planowało
zaledwie 22 proc. Polaków. Dla
porównania, rok wcześniej na
urlop wybrało się aż 78 proc.
badanych.

Najważniejsze
wnioski z badania














24 proc. Polaków nie posiada oszczędności, a u 22 proc.
starczy ich na maksymalnie
dwa tygodnie;
Aby zdobyć środki do życia, w pierwszej kolejności
sprzedawalibyąmy biżuterię,
ubrania i elektronikę;
W trudniej sytuacji finansowej aż 2/3 badanych zrezygnowałoby z wakacyjnego
wyjazdu, Netflixa czy też
jedzenia na mieście;
Polacy staraliby się nie unikać obowiązkowych opłat.
W sytuacji kryzysowej
w pierwszej kolejności przestaliby płacić za transport,
samochód oraz abonament
telefonii komórkowej;
Ponad połowa Polaków nie
ma planu awaryjnego na
wypadek utraty pracy;
Gdyby badani musieli poprosić kogoś o pomoc, większość z nich w pierwszej
kolejności zwróciłaby się
do rodziców;
Aż 80 proc. z nas boi się
wpływu pandemii koronawirusa na sytuację gospodarczą, a 9 proc. już straciło
pracę z tego powodu.

W badaniu wzięło udział 1412
osób. Respondenci odpowiedzieli w ankiecie na 15 pytań
dotyczących ich oszczędności,
wydatków, planów na wypadek
utraty pracy oraz obaw związanych z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa.

Wojciech Martyński
eksperci kariery w InterviewMe
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NOWE BILETOMATY WKD NA WSZYSTKICH
STACJACH I PRZYSTANKACH

Warszawska Kolej Dojazdowa zakończyła montaż oraz uruchamianie nowych stacjonarnych
automatów biletowych na peronach stacji i przystanków osobowych linii WKD.
Pasażerowie WuKaDki mają już do dyspozycji możliwość zakupu dowolnego rodzaju biletu,
przy wykorzystaniu różnych form płatności, za pośrednictwem nowych biletomatów zlokalizowanych na każdym z 28
przystanków i stacji. Montaż urządzeń prowadzony był sukcesywnie w kierunku Warszawy a priorytetowo zostały
objęte miejsca, w których z różnych przyczyn zakup biletów był ograniczonych lub utrudniony.
W nowych biletomatach stacjonarnych, które zapewniają wysoką jakość świadczonych usług oraz komfort obsługi,
każdy podróżny ma możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów dostępnych w ofercie WKD. Nowe urządzenia
zapewniają dodatkowe usługi i kanały sprzedaży oraz w znacznie większym stopniu niż dotychczas są przyjazne osobom
niepełnosprawnym. WKD konsekwentnie stawia w swoich działaniach na rozwiązania przyjazne środowisku.
Zastosowane technologie w automacie pozwalają na zmniejszenie zużycia energii, posiada on izolację termiczną a lokalizacja
na peronach stacji i przystanków, dała możliwość skorzystania z proekologicznych technologii w trosce o środowisko naturalne
i pozwoliła na montaż paneli fotowoltaicznych zasilających urządzenia.
Biletomaty stacjonarne zapewniają podróżnym możliwość zakupu wszystkich
rodzajów biletów dostępnych w ofercie WKD. Płatności można dokonywać
zarówno bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej, aplikacji mobilnej BLIK,
urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w Apple Pay, Android Pay, jak również
poprzez płatność gotówkową - bilonem.
Istotnym ułatwieniem w nowych biletomatach jest automatyczne wskazanie
przystanku, na którym jest zainstalowany automat. Dzięki temu rozwiązaniu
wybór oferty w relacji podróży „od-do” jest dużo szybszy. Automaty biletowe
zapewniają obsługę w 5 językach - jęz. polski, angielski, niemiecki, rosyjski
oraz ukraiński.

TĘTNIĄCE ŻYCIEM MIEJSCE SPOTKAŃ

HISTORYCZNY PUNKT NA MAPIE WARSZAWY
RÓŻNE SMAKI POD JEDNYM DACHEM

28 KUCHNI Z CAŁEGO ŚWIATA, TARG ŻYWNOŚCIOWY

3 WINE BARY, 2 BEER BARY, 2 SPECJALISTYCZNE KAWIARNIE

WYDARZENIA KULTURALNE I ARTYSTYCZNE

Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety
w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

LET’S GO OUT
Game of Dragons
21.08–31.10 / Muzeum Ziemi PAN

Joanna Piotrowska: Zaduch
18.09–6.12 / Zachęta
– Narodowa Galeria Sztuki

Game of Dragons to nowa propozycja dla
całych rodzin od twórców wystawy „Żywe
Dinozaury”, która w ubiegłym roku zgromadziła w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających. Tym razem stolicę opanowały
legendarne smoki ze świata baśni i filmów.
W Muzeum Ziemi Pan czeka na Was ponad 20
animatronicznych smoków. Zwiedzając wystawę możecie także zgłębić legendy kultur
całego świata – od mitologii antycznej Grecji,
przez słowiańskie podania, aż po historie rodem z Dalekiego Wschodu.

Od kilku dni w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki możecie
zobaczyć prace jednej z najważniejszych polskich artystek
młodego pokolenia – Joanny Piotrowskiej, która może pochwalić się wystawami w takich instytucjach sztuki jak londyńska Tate Britain czy MoMA w Nowym Jorku. „Zaduch” jest
jej pierwszą tak obszerną monograficzną wystawą w Polsce.
W prezentowanych filmach i fotografiach artystka skupia się
na relacjach międzyludzkich, pojęciach związanych z rodziną
– domem, bezpieczeństwem, bezdomnością, a także pozycji
kobiety oraz ludzkiej potrzeby dominacji nad zwierzętami.

Zachęta, fot. Piotr Bednarski

Klasyki w FSO
26.09–25.10 / FSO

Warsaw Gallery Weekend
1–4.10 / Różne miejsca

W Fabr yce Samochodów
Osobowych na warszawskim
Żeraniu trwa motoryzacyjna
wystawa Klasyki w FSO, na
którą składa się największa
stała ekspozycja klasyków
polskiej motor yzacji oraz
pokaz wyjątkowej kolekcji
zachodnich samochodów
sportow ych, kolekcjonerskich i filmowych. Na miejscu czeka na Was ponad 300
pojazdów.

W 10. jubileuszowej edycji największego cyklicznego przeglądu nowej sztuki
w Polsce weźmie udział 29
galerii z Warszawy, Łodzi, Poznania, Gliwic i Katowic. W ramach przygotowanych wystaw uczestnicy będą mogli
zobaczyć prace ponad stu artystów. By zapewnić komfort
i bezpieczeństwo zwiedzania
tegoroczna edycja potrwa aż
cztery dni.

Patrick the Pan
26.09 / BARdzo bardzo

Majka Jeżowska
2.10 / Letnia Scena
Progresji
Najfajniejsz a familijna
impreza sezonu? Progresja zaprasza całe rodziny
i wszystkich tych, którzy
chcieliby prz ypomnieć
s o b i e n aj w i ę k s z e hi t y
z dzieciństwa na występ
Majki Jeżowskiej. Artystka wystąpi w ramach cyklu koncertów odbywających się na nowej, letniej
scenie klubu.

Pod koniec września Patrick the Pan,
który pracuje obecnie nad swoją czwartą płytą zagra kilka koncertów w ramach Uśmiech pod Maseczką Tour. Jeden z nich odbędzie się w warszawskim
klubie BARdzo bardzo. Patrick the Pan
to solowy projekt Piotra Madeja, którego możecie także znać ze współpracy
m.in. z Pauliną Przybysz, Ralphem Kaminskim, Misią Furtak czy też z zespołem LOR.

Warszawska Feta:
Festiwal piwa, wina i sera
17–18.10 / Centrum Praskie
Koneser
Premierowa edycja „Warszawskiej Fety
– Festiwalu piwa, wina i sera” to przede
wszystkim dwa dni pełne smaków i kulinarnych inspiracji. W jednym miejscu
piwowarstwo, winiarstwo oraz serowarstwo zaprezentuje swoje osiągnięcia, podzieli się historią i osiągnięciami.
Podczas wydarzenia będziecie mogli
także wziąć udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz spotkaniach
z ekspertami z branży.

Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na ASAP-ie!

wydanie Warszawa / Wrocław

Sisi Lohman

wydawca, redaktor naczelna
https://glosmordoru.pl

WAW4FREE
Pokaz filmu „KOBIETA W CZERNI”

FB: @glosmordoru

W Warszawie za darmo
i w reżimie sanitarnym!

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



Darmowe strzyżenie

Senioralny wtorek w ZOO

Kolumbia. W poszukiwaniu mojego El Dorado

do 30 września, Dobrawa House of Hair
Education, ul. Tamka 16
Bezpłatne strzyżenie w ramach szkoleń dla
zaawansowanych fryzjerów w Warszawie.
Zapisy: 690 799 788.

06 października, 10:00, Zoo
Bezpłatny spacery z wolontariuszami po
ZOO, tym razem pod tytułem „Chronimy
ginące gatunki”

23 września 2020, 20:00, Chono Lulu Bistro & Bar, ul. Mińska 25
Jeden z ostatnich pokazowów plenerowych w tym sezonie!

29 września, 19:00, Local na Mokotowie
ul. Rejtana 14
Spotkanie podróżnicze o zapachu palonych ziaren kawy i smaku świeżo wyciskanych soków, oczywiście z nutką salsy w tle.




I Europejski Festiwal Klaunady
3 października 2020, Praga Północ
Inwazja Klaunów, czyli całodniowy festiwal
klaunady.

Edycja wrocławska:
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