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Co robić

kiedy w pandemii biznes płacze?
Zadbaj o zdrowie psychiczne w swojej firmie
Wszyscy doświadczamy teraz samych trudnych sytuacji i wszyscy, bez wyjątku,
w każdym wieku, na każdym etapie życia i szczeblu zawodowej kariery, zdajemy teraz trudny egzamin
z covidu.
Obecna sytuacja nie miała precedensu, więc problemy, które
się pojawiają, są zupełnie nowe.
To problemy osobiste, w domu,
w relacjach z dziećmi, rodziną,
ale także ze sobą samym, spowodowane nowymi realiami
życia: pracą home office i obostrzeniami ograniczającymi
swobodę codziennego funkcjonowania. Są to także problemy związane z funkcjonowaniem firm i przedsiębiorstw, i to
na każdym poziomie zarządzania. Głównym winowajcą jest
lęk wynikający z niepewności
i obawa o przyszłość.

Zewsząd trudne pytania
Od przebudzenia do końca dnia
zewsząd atakują nas trudne pytania, na które najczęściej nie
znamy odpowiedzi. Szczególnie
teraz, kiedy obostrzenia znów
się nasilają, uczniowie zostają
w domu, praca w większości
firm jest zdalna, restauracje są
znów zamknięte lub funkcjonują na specjalnych zasadach.
To czas, kiedy lepiej zostać
w domu, a o wyjazdach nie ma
mowy; kiedy coraz częściej słyszymy karetki na ulicy i coraz
bliżej nas są przypadki zakażeń.
Coraz częściej spodziewamy się
najgorszego – choroby, paniki,
kryzysu, straty pracy, zamknięcia firmy, zwolnień i krachu.
Co powiedzieć dziecku,
co rodzinie, jak pokierować zespołem, jakie podejmować decyzje i – w końcu – jak radzić sobie z własnymi emocjami?

Biznes płacze…
Najgorsze, że nic podobnego na
taką skalę wcześniej nie miało
miejsca, więc nie możemy bezpośrednio odwołać się do naszych doświadczeń i sytuacja
staje się przytłaczająca. Zaczynamy czuć bezradność, ale nie
dopuszczamy takiej możliwości,
bo ZAWSZE jesteśmy silni, zaradni i nie zdradzamy naszych

zyczne, odpoczynek i własne
przyjemności.
 należy dbać o właściwą ilość
snu, dietę i uważać na spożycie alkoholu.
 trzeba dbać o kontakty
z ludźmi, uważając przy tym
na czas spędzony przed
ekranem TV lub komputera.
(źródło: https://www.who.int/
campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/
healthyathome/healthyathome---mental-health)
A z jakimi problemami borykają się teraz menedżerowie
i liderzy w swoich firmach?

Zarządzanie w obecnych
czasach? Nie zazdroszczę!
obaw. To social media kreują
takie narcystyczne postawy –
każdy jest super cool, zawsze
zmotywowany, wstaje o piątej, biega, medytuje, afirmuje,
je zdrowe śniadanie i pracuje
wykonując 250 proc. normy.

Czy rzeczywiście?
Prawda jest inna: ludzie odwlekają, miewają chwile zwątpienia, stany lękowe i depresje, bywają zmęczeni i zniechęceni. To
nic nienormalnego – jest to bardzo ludzkie, ale nikt nie miał odwagi tego wcześniej przyznać.
Dopiero pandemia pozwoliła
mówić głośno o problemach
psychologicznych Polaków –
także w biznesie.
Są sposoby na opanowanie lęku i paniki. Nasza wiedza
i wcześniejsze doświadczenia
jednak mogą pomóc w zupełnie nowej i pozornie innej sytuacji. Na wszystkie trudne pytania
możemy znaleźć odpowiedzi.
Trzeba tylko ich poszukać i to
najlepiej wspólnie.

Korona-emocje. Pomocy!
Znów ta praca zdalna! Wśród pracowników widać wyraźny spadek
chęci do pracy i kompletny brak
motywacji. Rośnie frustracja, pomimo że firma jest niezagrożona
i dobrze prosperuje w czasie pandemii. Starania zarządzania pracą
kończą się niepowodzeniem, ponieważ na jakiekolwiek plany i wymagania pracownicy reagują źle.
Ludzie panicznie boją się zwolnień
i nadchodzącego kryzysu. Co robić? Jak rozmawiać z ludźmi, jak

ich motywować, jak zapanować
nad negatywnymi emocjami?
Długotrwały stres i poczucie zagrożenia niszczą psychikę. Ogromnym obciążeniem jest
ograniczanie swobody i kontaktów społecznych, które przynosi
smutek, niepokój a nawet depresję. Menadżer musi zdawać
sobie tego sprawę i umieć zarządzić tymi emocjami, aby zażegnać kryzys wewnętrzny w firmie.

Zdrowie psychiczne cierpi
najbardziej
Nie wiem co robić, jakie podjąć
decyzje i działania; moje dotychczasowe doświadczenie jest do
niczego!
To modelowa definicja niepewności, czyli poczucie braku
wpływu na sytuację z jednoczesnym wyczerpaniem zasobów,
których albo zabrakło, albo stały
się bezużyteczne. W krótkiej perspektywie taką sytuacją można
zarządzić. Problem pojawia się,
kiedy niepewność trwa dłużej,
a dodatkowo nie można przewidzieć jak długo będzie trwać.
Naukowcy i eksperci alarmują o rosnących problemach psychologicznych społeczeństw
dotkniętych pandemią. I nic
w tym dziwnego, ponieważ zaistniała bezprecedensowa sytuacja przyniosła i stale przynosi
nowe pytania, na które trudno
jest znaleźć odpowiedź. Narażeni jesteśmy na nowy stres
zarówno z życiu zawodowym,
jak i prywatnym; jako menadżer, jako pracownik i jako zwykły
człowiek.

Dlaczego stres w trakcie
pandemii jest inny?
W sytuacji kiedy brakuje rzetelnych informacji, wiedzy i odpowiedniego doświadczenia,
sprawy wymykają się spod kontroli, a człowiek traci poczucie
wpływu. Brak wsparcia i dezinformacja pogłębiają poczucie
zagrożenia. Zamiast działania
pojawia się paraliżujący strach
i zniechęcenie, a spirala stresu
nakręca się. Stres staje się permanentny, a jego skutki dla psychiki mogą być poważne.
Taki scenariusz ma miejsce
zwykle w przypadku obniżonej odporności psychicznej,
lecz w obecnej sytuacji można
założyć, że dotyczy większości
ludzi. Poza ekonomią, gospodarką, zdrowiem fizycznym, być
może właśnie zdrowie psychiczne będzie jednym z obszarów
najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.

Jak sobie pomóc
Eksperci WHO przedstawiają
kilka zasad, które pomogą nam
wszystkim zadbać o własne
zdrowie psychiczne:
 ważne jest aby z acho wać równowagę w ilości
przyjmowanych informacji dotyczących pandemii –
najlepiej korzystać z tego samego, wiarygodnego źródła
i nie poszukiwać sensacji.
 warto zadbać o codzienną rutynę i ustalić stały
plan zajęć. Obok obowiązków służbowych trzeba ująć
z nim czas na ćwiczenia fi-

W obecnej sytuacji siła i odporność psychiczna lidera to podstawa zarządzania. Lider powinien radzić sobie nie tylko ze
zmiennością, niepewnością, zło-

i co kryje się pod pojęciem nowoczesnej empatii menedżera?
Trzeba nauczyć się nowych technik opanowywania stresu i paniki zarówno u siebie, jak i u innych.
Obecnie większość przedsiębiorstw tylko z pozoru funkcjonuje całkowicie normalnie.
Uważniejszy menedżer zauważy, ile problemów z zarzadzaniem przynosi praca zdalna, ile
nieporozumień wynika z korzystania z połączeń online.
Komunikacja w dobie pracy
zdalnej wymaga znajomości zasad psychologii i specyficznych
umiejętności zarządczych. Trzeba także rozumieć i umieć odnaleźć się jako menedżer w zarządzaniu sytuacją kryzysową, bo
w takiej sytuacji się znajdujemy.
Dobrze jest także przygotować się do trudnych rozmów
– z pracownikami i kontrahentami, które mogą wiązać się

Komunikacja
w dobie
pracy zdalnej
wymaga
znajomości
zasad
psychologii
i specyficznych
umiejętności
zarządczych.
żonością i niejednoznacznością.
Musi także opanować własne
emocje, aby skutecznie stłumić
panikę zespołu w niepewnym
świecie. Musi także łączyć twarde podejście biznesowe z empatią i wyczuciem wobec ludzi.
Czy byliśmy szkoleni w takim
zakresie?
Warto zastanowić się – w ramach zespołów lub indywidulanie – jaki powinien być skuteczny lider w obecnych czasach?
Czym jest jego siła i odporność?
Jak rozumieć potrzeby zespołu

z decyzją o koniecznej restrukturyzacji lub zmianie modelu biznesowego.
Warto pochylić się nad codzienną motywacją i pomóc
pracownikom w rozwiązaniu
najbardziej palących problemów psychologicznych – rozpoznać pierwsze symptomy ich
pojawiania się w zespole, by zaradzić w odpowiedniej chwili.
Tego wszystkim i sobie życzę!

Izabela Kielczyk
https://izabelakielczyk.pl/
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SZCZEPIENIA
ALBO
ŚMIERĆ
– przed kolejną falą
COVID-19
– Będzie nam bardzo trudno osiągnąć bezpieczny poziom wyszczepienia społeczeństwa. Głównymi przyczynami są
względy organizacyjne oraz niskie poczucie odpowiedzialności społecznej Polaków. A czasu mamy mało – tylko do
jesieni 2021 roku – mówi dr hab. n.med. Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierownik zakładu gerontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Maciej Wełyczko: W głośnym
wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” powiedziałeś niedawno, że na COVID-19 zaszczepi się dobrowolnie nie
więcej niż 20 proc. Polaków.
Skąd taki pesymizm?
Jarosław Drobnik: Nie wiem,
c z y to pesymizm. Spójr zmy realistycznie. Mamy silny
nurt negacji szczepień obowiązkowych, może jeszcze nie
tak rozwinięty jak w USA, lecz
szybko rosnący. Punktem odniesienia są dla mnie szczepienia przeciwko grypie – nieobowiązkowe, lecz dotyczące
bardzo groźnego patogenu,
zwłaszcza dla osób starszych.
A jaką mamy w yszczepialność? Cztery procent – choć
wiemy, że jest to szczepienie
bezpieczne i nie daje powikłań. Może więc moja 20-procentowa prognoza jest całkiem
optymistyczna.
Ludzie rozumują tak: „Ja się
nie będę szczepił, bo to ryzyko, niech inni się zaszczepią,
to ja będę bezpieczny”. Brakuje nam społecznego myślenia
w kategorii osobistej odpowiedzialności za innych, które jest
silnie obecne np. w kulturze
skandynawskiej czy niemieckiej.
Sens szczepień na COVID podważają dziś nie tylko typowi
antyszczepionkowcy i „foliaże”, lecz czasem także prawdziwi lekarze, opowiadający o stworzonych naprędce,
słabo przebadanych szczepionkach i nakłaniający do
wstrzymania się ze szczepieniami do czasu ich lepszego
poznania…

Znam te opowieści! Dla mnie
to jeden wielki intelektualny
bełkot. Większość tych lekarzy
nie jest specjalistami w zakresie immunologii czy szczepień,
ich wiedza zatrzymała się w XX
wieku, gdy szczepionki były oparte o inaktywowane patogeny,
które mogły wywołać chorobę.
Czy te osoby biorą na siebie
odpowiedzialność za los ludzi,
którzy się nie zaszczepią? W programach szczepień trzeba ważyć korzyści i ewentualne niebezpieczeństwa.
Opracowane szczepionki przeciw COVID są oparte
na ugruntowanej współczesnej wiedzy naukowej – nie
ma w nich osłabionych wirusów. Ktoś, kto mówi, że jest to
„niesprawdzona technologia”
w ogóle nie siedzi „w temacie”.
Podobne technologie wprowadzono już kilkanaście lat temu,
gdy zaczęto opracowywać
szczepionki na SARS, chorobę
wywoływaną przez koronawirusa bardzo bliskiego sprawcy
dzisiejszego COVID. Tamta epidemia nie rozlała się po świe-

cie, z czasem wygasła i produkcja szczepionki okazała się dla
koncernów nieopłacalna – ale
wyniki badań pozostały i są dziś
bardzo pomocne.
Zawsze przy masowych
szczepieniach pojawia się pewna liczba reakcji niepożądanych
– ale ilu ludzi umiera dziś na COVID? Ilu umrze w kolejnych miesiącach?
Rząd ogłosił właśnie założenia Narodowego Programu
Szczepień. Realny?
Szczerze? Jeśli przyjmiemy, że
bezpieczeństwo populacyjne osiągniemy przy wyszczepieniu na poziomie 50 proc.,
to program jest albo całkiem
niewykonalny, albo będzie musiał trwać minimum dwa lata.
A pamiętajmy o najważniejszym – zaczął się wyścig do jesieni 2021! Jeżeli do tego czasu społeczeństwo nie zostanie
wyszczepione, będziemy mieli
powtórkę obecnej sytuacji. Jak
długo możemy żyć w ograniczeniach? Bardzo się tego obawiam. Zwłaszcza że szczepion-

kę trzeba podawać w dwóch
dawkach, co daje trzytygodniowe interwały szczepień. W mojej ocenie system nie jest na to
przygotowany.
Epidemia obnaż yła to,
o czym mówiliśmy od dawna –
deficyty w służbie zdrowia. Wiemy, że POZ-y, które są najlepiej
przygotowane do szczepień, już
dziś działają na granicy swych
możliwości. A przecież przychodzący na szczepienia nie powinni mieszać się z chorymi. Po
szczepieniu, by mieć pewność,
że wszystko poszło dobrze, osoby te powinny posiedzieć w poradni przez 30 minut.
Czyli znów pesymizm?
Nie jestem strasznym pesymistą. Minimalną odporność populacyjną daje 50 proc. zaszczepionych, przy 70 proc. byłoby
bardzo bezpiecznie. Tak naprawdę nie wiemy jednak, ile
osób przechorowało już COVID
i nabyło pewną odporność naturalnie. Być może wystarczy
więc tylko 30 proc. zaszczepionych by transmisja wirusa wyraźnie spadła.
Wąskie gardła mogą pojawić
się w pierwszych tygodniach
szczepień, gdy zapanuje hurraoptymizm. Wracając do rządowego programu – powinno
się wykorzystać maksymalnie
potencjał stworzonych wielkim
kosztem tzw. szpitali polowych,
w których nie ma dziś pacjentów. Mogą posłużyć czasowo na
duże centra szczepień – powinien to być pierwszy filar programu szczepień. Drugim powinni być lekarze rodzinni – ale
ktoś powinien ich się zapytać,

ile osób są w stanie realnie zaszczepić i dopasować plany do
możliwości, a nie odwrotnie.
A czy punktu szczepienia nie
można byłoby urządzić np.
w wielkim biurowcu? Z pewnością korporacje są bardzo
zainteresowane zabezpieczeniem swych pracowników na
COVID i możliwością powrotu
do normalnej pracy.
Dobre pytanie. Uważam, że
w Narodow ym Programie
Szczepień powinna panować
większa elastyczność. Możliwość wynajęcia zespołu złożonego z lekarza i pielęgniarki, dysponującego zestawem
przeciwwstrząsowym, mogłaby okazać się bardzo skuteczną
formą szczepienia dużej grupy
ludzi – zwłaszcza przy wcześniejszej rejestracji on-line. Pamiętajmy, że sama szczepionka
będzie dostępna za darmo dla
wszystkich.
Tylko jak nakłonić rodaków
do dobrowolnego zaszczepienia się?
To dziś kluczowa kwestia. Już
powinna trwać kampania informacyjna dotycząca akceptacji szczepień. Na co czekamy?
Informacje powinny odwoływać się do odpowiedzialności
– chronię nie tylko siebie, ale
i moich bliskich.
Ważnym aspektem jest także uświadamianie ludziom, jak
bezpieczne są dziś szczepienia.
Wielu zadaje pytanie, czy są
w 100 proc. bezpieczne. Stawiającym je polecam lekturę ulotki
dołączonej do aptecznego wapna albo witaminy C – ile miejsca

zajmują w nich uwagi i ostrzeżenia o skutkach ubocznych? Zapewniam, że sporo, ale prawie
nikt nie zwraca na to uwagi.
Zachętą ma być m.in. zdjęcie obowiązku kwarantanny
z osób zaszczepionych.
To akurat bardzo słuszne. Osobiście jestem wielkim zwolennikiem szczepień obowiązkowych. Uważam, że łagodny
przymus prowadzi do radosnego entuzjazmu. Zachęty powinny być jednak znacznie szersze
– jak np. wstęp do samolotów,
klubów czy kin dla zaszczepionych. Możliwość normalnych
wakacji.
Obawiam się, że po entuzjazmie pierwszych kilku tygodni szczepień, społeczny zapał
osłabnie. Do tego przy tak masowej akcji zdarzą się zapewne
sytuacje, gdy ktoś wkrótce po
przyjęciu szczepionki umrze
na zawał albo udar – choć bez
żadnego związku ze szczepieniem. Każda szczepionka, nie
tylko ta, może, w bardzo rzadkich przypadkach spowodować
wstrząs anafilaktyczny – każdy
lekarz wie, jak postępować w takich przypadkach, ale w epoce
tabloidyzacji mediów to wielki
problem. Zwłaszcza, że w Polsce nigdy nie mieliśmy czegoś
takiego jak społeczna edukacja
zdrowotna – działamy akcyjnie:
od kampanii do kampanii. Może
właśnie pandemia COVID-19 powinna nas nauczyć innego podejścia?
Dziękuję za rozmowę

Maciej Wełyczko
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PRACA MARZEŃ

UMIEJĘTNOŚCI
Jeśli jeszcze nie wiesz, jaka jest twoja wymarzona
praca i jak się przygotować
do jej zdobycia, ten artykuł
jest dla ciebie! W poprzednich pisałam o tym, czy coś
takiego jak praca marzeń
w ogóle istnieje a także jakie znaczenie dla jej jakości
i komfortu ma otoczenie fizyczne, duchowe oraz emocjonalne. Dzisiaj o umiejętnościach, czyli wrodzonych,
lub nabytych zdolnościach
sprawnego radzenia sobie
z problemami.
Umiejętności dzielimy na miękkie i twarde.
Umiejętności miękkie to
zdolności do stosowania wiedzy
i korzystania z know-how w celu
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Wśród
nich rozróżniamy umiejętności

wane za pomocą systemu zero-jedynkowego: albo posiadamy
(niezbędne na danym stanowisku) kompetencje, albo nie – nie
ma innej możliwości.

Twoje umiejętności
i zdolności

kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie
z metod, materiałów, narzędzi
i instrumentów), np. nawiązywanie kontaktów, podejmowanie decyzji.

www.glosmordoru.pl
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Umiejętności twarde to
umiejętności konkretne, mierzalne, niezbędne do wykonywania danej pracy. Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim
wiedzę i kwalifikacje. Często
określane są one mianem bazowych, podstawowych i opisy-

A teraz ćwiczenie: przypomnij
sobie sytuację, która była się
twoim sukcesem. Nie ma znaczenia, czy zdarzyła się na gruncie zawodowym, czy prywatnym. Sugeruję jednak, aby była
możliwie wielowątkowa i raczej
nieodległą w czasie. Gotowe?
Teraz zastanów się, jakie zdolności i umiejętności doprowadziły
cię do sukcesu. Pamiętaj, że mogły one być bardzo różnorodne
i dotyczyć:
y rzeczy, np. sprawność manualna, obsługa, konserwacja
i naprawa narzędzi, instalowanie, aranżacja wnętrz lub
uprawa i pielęgnacja roślin;

y ludzi, np. nauczanie i szkolenie, przekonywanie i motywowanie, zabawianie i inspirowanie, prowadzenie dyskusji
w grupie lub bycie liderem
i pionierem;
y informacji, danych i pomysłów, np. tworzenie i wymyślanie nowych pomysłów,
analizowanie, programowanie lub wyszukiwanie danych
i informacji.
Wypisz wszystkie umiejętności, które przyjdą ci do głowy
w związku z realizacją tego zadania, a dodatkowo skonsultuj
się z życzliwą ci osobą. Bywa, że
się nie doceniamy, a także nie
dostrzegamy wszystkich aspektów i umiejętności koniecznych
do wykonania zadania.
Oczywiście im więcej historii
przeanalizujesz, tym bardziej wiarygodne i miarodajne będą uzyskane informacje. Nie namawiam
do analizy kilkunastu – to może
być nużące i zniechęcić do dalszej
pracy. Pamiętaj jednak, że różne
zadania mogły wymagać wykorzystania różnych kompetencji
oraz że im lepiej będziesz znał
siebie i swój potencjał, tym większe będą twoje szanse na sukces.

Wykorzystaj to,
co umiesz i lubisz
Gdy już będziesz miał gotową listę rzeczy, które umiesz,

zastanów się, które z nich lubisz robić, a które nie sprawiają ci przyjemności. To również
ważna wskazówka, szczególnie, że chcę cię zachęcić do
zastanowienia się, jakie prace możesz wykonywać, wykorzystując to, co umiesz i lubisz robić. Świadomość tego,
co umiesz, ale czego nie lubisz, jest również bardzo ważna. Te kompetencje nie będą
kluczowe w procesie poszukiwania pracy, ale będziesz mógł
je wykorzystać do znalezienia
pracy idealnej.
I pamiętaj – umiejętności
można rozwijać! A gdy ogarnie
cię zmęczenie, przypomnij sobie słowa Muhammada Alego:
Nienawidziłem każdej minuty
treningu, ale powtarzałem sobie: nie poddawaj się, przecierp
teraz i żyj resztę życia jako mistrz.
Mam nadzieję, że ten tekst
był dla ciebie interesujący. Pisz,
jeśli masz pytania, uwagi bądź
sugestie dotyczące tego, lub
innych artykułów. Na wszystkie wiadomości chętnie odpowiem.
A w kolejnym odcinku cyklu #pracamarzen przeczytasz
o ludziach w otoczeniu których
i z którymi chciałbyś pracować.

Monika Morys
www.obserwatoriumrozwoju.pl

Warszawiacy
potrafią
działać
– przedświąteczne
#dobreporzadki
w stolicy!
Zbliżające się święta będą inne
niż dotychczas. Druga fala pandemii
i zamrożone sektory gospodarki to
trudny czas dla nas wszystkich. Generalne przedświąteczne sprzątanie
to doskonała okazja, by pomóc starszym. Śródmieście, Mokotów, Bielany,
Żoliborz i Wola – w tych dzielnicach
działają sklepy charytatywne Fundacji Sue Ryder. Można w nich znaleźć
dobre gatunkowo rzeczy schowane
wcześniej w szafach, na regałach czy
na strychach. Są tam zatem ubrania,
książki i przedmioty wyposażenia
wnętrz. Dzięki akcji #dobreporzadki – wystarczy zgłosić się do pracowni-

ków Fundacji Sue Ryder, którzy bezpłatnie odbiorą je w różnych częściach
Warszawy.
– Zbieramy ubrania, książki, płyty, zabawki oraz piękne rzeczy – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci – mówi Filip Suprowicz, dyrektor
Fundacji Sue Ryder, która planuje
otworzyć nawet osobny sklep meblowy. Zysk ze sprzedaży różnych przedmiotów jest przekazywany na działania statutowe Fundacji Sue Ryder,
czyli przede wszystkim na wsparcie
osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Pierwszy sklep charytatywny
w Polsce założyła sama Sue Ryder
w 1992 roku. Lokal mieścił się wtedy
w Domach Centrum w Warszawie przy
ul. Widok. Później sklep został przeniesiony do kamienicy przy ul. Bagatela i działa tam do dziś. W międzyczasie
powstały kolejne cztery sklepy w różnych częściach miasta.
Fundacja zaprasza warszawiaków także do przejrzenia własnych
szaf, strychów czy pawlaczy i przekazania jeszcze dobrych rzeczy do
sklepów charytatywnych. Dzięki akcji #dobreporządki pracownicy i wo-

lontariusze Fundacji odbiorą je bezpłatnie od darczyńców. Wystarczy
skontaktować się z Fundacją i sprawić, by przedmioty nieużyteczne
dla ciebie stały się wartościowe dla
innych!
Fundacja Sue Ryder jest pionierem w tworzeniu i prowadzeniu
sklepów charytatywnych w Polsce.
Sklepy te nie są wyłącznie miejscami
wymiany rzeczy, ale także spotkań na
których rodzą się kolejne idee, które
możemy realizować m.in. dzięki pieniądzom ze sprzedaży przekazanych
przedmiotów. Przykładem może być

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Trzynastka”.
W sklepach charytatywnych możemy podzielić się dobrym gatunkowo
towarem, z którego już nie korzystamy, a który trafi do osób z mniejszym
budżetem. Dzięki temu coś, co uszczęśliwiło nas przed miesiącami czy przed
laty wciąż będzie uszczęśliwiać innych!
Szczególnie w trakcie drugiej fali
lockdownu i przed świętami powinniśmy się wspierać nawzajem. Bo #dobreporzadki to najlepszy dowód na
to, że dobro wraca!

www.glosmordoru.pl
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Skuteczny e-mail
W poprzednim odcinku pisałem o skutkach zachwytu nad gwałtownym postępem i nad
presją wprowadzania wielkoskalowych zmian. Dziś podzielę się kilkoma wskazówkami,
na temat tego, co robić, aby nas rozumiano, a wiadomości były skuteczne – skupię się tutaj na komunikacji e-mailowej.

Przed napisaniem wiadomości
wypowiedz głośno i w kilku słowach clou twojego przekazu.
Pisząc, upewnij się, że twoja informacja jest czytelna, intencje
jasne, a oczekiwania określone.
Istotne komunikaty piszę według wzoru: o czym informuję
w pierwszych dwóch zdaniach +
(opcjonalnie: dlaczego) + jakiej
oczekuję odpowiedzi lub reakcji. Ujęcie twoich oczekiwań pomoże odbiorcy ustosunkować
się do przekazu.
Poniżej przykład (z pominięciem powitania i zakończenia):
Dziękuję za przysłanie zamówienia. Jutrzejszy termin jest nieosiągalny. Dostawca potrzebuje
minimum dwóch dni na produkcję, a my jednego dnia na sprawdzenie jakości. Najbliższy możliwy

termin dostawy zgodnie z umową
to przyszły poniedziałek.
Uprzejmie proszę o akceptację nowego terminu najpóźniej
do 15:00 CET, żebyśmy zdążyli ruszyć z projektem jeszcze dzisiaj
i dostarczyć go w poniedziałek
7 grudnia. W razie pytań jestem
pod telefonem.

Po drugie: zadbaj o styl
i ton wypowiedzi
Pamiętaj o zastosowaniu
spójnego, odpowiednio: formalnego lub półformalnego stylu.
Kiedy to możliwe posługuj się
frazami o pozytywnym brzmieniu (lepiej napisać „Dzisiaj była
punktualnie” zamiast „Dzisiaj się
nie spóźniła”). Nie ugrzęźnij, powtarzając w kółko negatywny
komunikat i nie podsuwając
jednocześnie jakichś opcji.
Jeśli chcesz oznajmić, że coś

nie ma sensu lub czegoś nie
da się zrobić, rozbuduj część
z alternatywnym rozwiązaniem.
Jeśli odpowiadasz na pomysł,
który wydaje ci się absurdalny,
możesz powiedzieć, że chciałbyś/chciałabyś się o nim dowiedzieć więcej, aby wyrobić sobie
opinię na jego temat. Tym samym zaproponuj inne rozwiązanie, jeśli je masz. Przykład:
Sugeruję, aby rozważyć pomysł zmiany dostawcy w drugiej
kolejności. Z uwagi na długoletnią współpracę, wolałbym najpierw wpłynąć na poprawę jakości usług obecnego dostawcy.
Dlatego też ustawię sobie z nim
na jutro spotkanie w tej kwestii.
Prześlij mi proszę konkretne przykłady uchybień z uwagami do
końca dnia. Jutro dam znać, jak
przebiegła rozmowa i ponownie
naradzimy się co robić dalej.

Świąteczne
rytuały,

Po trzecie: uwzględnij
międzykulturowy aspekt
komunikacji
(nie byłbym sobą, gdybym nie
wtrącił tu kilku zdań na ten
temat)
Warto zaznajomić się z etykietą komunikacji biznesowej
swojego rozmówcy, a także
poczytać co piszą o naszej.
Zaspokajanie takiej ciekawości rozwija nasze kompetencje
i sprawia, że z czasem coraz łatwiej odkodowujemy przekaz
i skuteczniej komunikujemy.
Polecam stronę businessculture.org i rzecz jasna „Pełną
Kulturkę”. W pracy nauczyłem się, że w USA oraz na Wyspach Brytyjskich cenią sobie
„e-mail acknowledgements”.
W polskiej kulturze nie mamy
w zwyczaju wysyłać krótkiego
potwierdzenia otrzymanej wia-

czyli
sztuka
szczęścia
by Izabela
Muther

A gdyby tak wykorzystać czas przymusowej izolacji i spędzić święta zupełnie po swojemu, według własnych
oczekiwań i potrzeb, bez przymusu dostosowywania się do innych? Czy to jest możliwe?
Już dawno postanowiłam porzucić szaleństwo świątecznych porządków, zakupów
oraz gotowania niezliczonej
ilości potraw na rzecz celebrowania świątecznej atmosfery. Stworzyliśmy sobie nasze własne rodzinne rytuały,
które sprawiają, że przez cały
grudzień czujemy szczególną
bliskość.
Nasze rytuały tworzyliśmy
latami, podczas gdy rodziły się kolejne dzieci i my, jako
dorośli, mądrzeliśmy. To moje
sprawdzone sposoby na podtrzymanie rodzinnych więzi.
Sprawdźcie, czy mogą być przydatne również dla was.
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Po czwarte:
skoryguj błędy

PEŁNA KULTURKA

Po pierwsze: przemyśl
i zaplanuj wypowiedź

GŁOS MORDORU

Rytuał 1:
jeśli tylko jest to możliwe zaczynamy dekorować nasze mieszkanie na samym początku grudnia. Pozostałość z przeszłości,
kiedy na święta wyjeżdżaliśmy
do rodziców i szkoda nam było
tego magicznego czasu, więc
„magia” zjawiała się już na początku miesiąca.

Rytuał 2:
kalendarze świąteczne dla całej rodziny, tworzone potajemnie
wieczorami, żeby sprawić niespodziankę i przyjemność – można
też kupić gotowy, wypełniony
czekoladkami, ale moim zdaniem

to nie to samo. Koniecznie taki
kalendarz powinni podarować
sobie też dorośli domownicy.

na stół wigilijny. Wszyscy mają
mniej stresu, za to więcej czasu
dla siebie nawzajem.

Rytuał 3:

Rytuał 4:

losowanie prezentów i potraw
świątecznych. Cały stres i bieganinę rozwiązaliśmy któregoś
grudniowego dnia podejmując
decyzję, że będziemy losować
dla kogo kupujemy prezenty,
tak, aby każdy dostał tylko jeden
upominek, ale za to szczególny.
To samo zrobiliśmy z przygotowaniem świątecznego jedzenia.
Każdy dorosły wyspecjalizował
się w jakiejś potrawie i jest odpowiedzialny za jej dostarczenie

pieczenie szarlotki z przepisu,
który dostałam od mojej babci,
która to otrzymała go od swojej mamy. Tak więc mój przepis
ma jakieś 100 lat. Jedyną trudnością jest poszukanie jabłek
„szara reneta”, które zdaniem
mojej Babci nadają się na szarlotkę najbardziej. Przepis, choć
wiekowy, jest bardzo prosty i zawsze działa! Dla zainteresowanych podaję go na blogu: www.
izabelamuther.pl/blog/

domości. Odpisujemy dopiero
wtedy, gdy zdobędziemy konkretne informacje, sporządzimy plan lub gdy kosztorys będzie gotowy.
Niemniej jednak zamówiwszy coś przez internet, nauczyliśmy się wyczekiwać na
automatyczne potwierdzenie
otrzymania zamówienia. Taka
pozornie bezduszna i jednozdaniowa wiadomość nic nie
kosztuje, a uspokaja najgorliwszych anglofonów i daje im do
zrozumienia, że „są zaopiekowani”.
Wykorzystaj znajomość preferowanego stylu komunikacji
swojego rozmówcy i użyj go,
zwłaszcza gdy zależy ci na tym,
żeby twój punkt widzenia został zrozumiany, cel osiągnięty
lub kiedy zależy ci na budowaniu relacji.

Rytuał 5:
zamiast na generalnych porządkach postanowiliśmy spędzić
przedświąteczny czas oglądając
głupkowate świąteczne filmy
i słuchając tematycznej muzyki,
którą eksploatujemy tak mocno,
że mamy dość aż do następnej
gwiazdki. Takie podejście bardzo sprzyja tworzeniu rodzinnej atmosfery bez stresu i pośpiechu. Zacieśnia rozluźnione
w ciągu roku więzy i sprzyja
miłości.

Rytuał 6:
szukamy ludzi, którym możemy pomóc. Bo kiedy czujemy
się najlepiej? Wtedy, kiedy możemy wspomóc kogoś bezinteresownie. Potrzebujących
jest wielu, a jeśli zaangażujemy

Przed wysłaniem komunikatu
sprawdź, czy nie wkradły się rażące błędy, a użyty szablon nie
wymaga uaktualnienia. Czy autokorekta znów sobie z ciebie
nie kpi – nauczyliśmy się już, że
„laskę” nachalnie podstawia się
we frazie „robić komuś łaskę”,
tym samym nadając pikanterii
naszemu przekazowi. Pamiętaj też, że brak przecinka może
zmienić znaczenie i ujawnić rzekomą skłonność do bestialstwa
(np. „kocham gotować swoje pociechy i koty”).
Rzeczy oczywiste: unikaj
treści pisanej w caps locku, wykrzykników czy emotek. Zacieranie subtelnej złośliwości interpunkcyjnym uśmiechem nie
jest w porządku: mam ci dawać
przykłady? :-)

Na koniec:
aktywnie słuchaj
Upewnij się, że sam/sama potrafisz aktywnie słuchać. Ciężko jest słuchać i zrozumieć kogoś, kto tego nie odwzajemni.
Więcej o aktywnym słuchaniu
przeczytasz w artykule Patrycji Dębskiej poprzednim wydaniu „Głosu Mordoru” (nr 8)
na stronie 15.

Konrad Krzysztofik

w akcję również nasze dzieci,
przy okazji nauczymy je bardzo
ważnej życiowo sztuki – dzielenia się z drugim człowiekiem.
Wiem od moich podopiecznych, że czas okołoświąteczny
może kojarzyć się dość paskudnie. Być może dlatego właśnie
po świętach zgłasza się do mnie
najwięcej chętnych na coaching. Proponuję wiec zrobić
sobie samemu prezent i WYLUZOWAĆ. Możecie wykorzystać moje rodzinne rytuały lub
stworzyć swoje własne. Ważne, żeby było spokojnie i na waszych warunkach. Czego nam
wszystkim życzę!
Świątecznie ściskam

Iza Muther

Izabela Muther
Trener motywacji i skutecznego działania w biznesie. Przez swoich podopiecznych uważana za eksperta w dziedzinie ogarniania chaosu i wskazywania
nowych możliwości. Wykładowca uniwesytecki, mentor biznesowy. Kobieta
spełniona rodzinnie, miłośniczka czerwonego wina i zapalony regatowiec.


https://
izabelamuther.pl
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też warunek, że będę mógł sam
dobierać sobie współpracowników. Wyszkolę ich i będą pracowali tak jak ja.

Najważniejsza
jest wytrwałość
Ma 38 lat. W dzieciństwie był pasjonatem gier komputerowych. Wciągnęły go tak bardzo, że zaczął studiować informatykę. Potem spełnił swoje kolejne marzenie i założył
własną firmę informatyczną. Teraz pisze oprogramowanie dla dużych klientów.
Mirosław Mikulski: Zaczął Pan
pracować w wieku 15 lat. To
chyba był dobry początek?
Bartłomiej Głowacki: Tak, w latach 90. dorabiałem do skromnego kieszonkowego w firmie
swego wujka. W niedzielę na
giełdzie we Wrocławiu sprzedawałem różne akcesoria elektroniczne. Uczyłem się wtedy
w szkole, w której większość
dzieciaków miała dużo pieniędzy. Żeby im dorównać musiałem mieć własne źródło utrzymania (śmiech).
Zachęciło to Pana do biznesu?
Raczej nie. Nie chciałem spędzić swojego życia na sprzedaży ulicznej i być zmuszonym do
wstawania o szóstej rano w niedzielę. Ale zobaczyłem, jak działa biznes w polskim stylu i to zainspirowało mnie do podążania
za swoimi zainteresowaniami.
A interesowałem się komputerami. Poszedłem więc w stronę
informatyki i po maturze zacząłem studia na tym kierunku.
A skąd to zainteresowanie?
Z gier. Na komunię dostałem
komputer i ciągle na nim grałem. Potem okazało się, że nie
ma to nic wspólnego z zawodem informatyka i każdy pasjonat gier, który zaczyna studiować informatykę, bardzo się
zawiedzie. Zwłaszcza, że studia
w Polsce są bardzo teoretyczne.
REKLAMA

Mało osób ma szansę na to, żeby zobaczyć, jak wygląda praca
w tym zawodzie. A ja chciałem
to zobaczyć, dlatego jeszcze na
studiach, w 2004 roku, napisałem własne oprogramowanie
sklepu internetowego.
Ale potem miał Pan „przerwę
w życiorysie” i pracował w Anglii jako barman.
To prawda. Wziąłem urlop dziekański i przerwałem studia. Najpierw był pub, gdzie rzeczywiście byłem barmanem, ale
szybko zorientowałem się, że
to zajęcie nie dla mnie. Potem
pracowałem w księgowości i zapisywałem faktury w komputerze. Praca nie była zbyt ambitna,
ale dostałem ją zaraz po 1 maja
2004 r., kiedy Polska weszła do
Unii Europejskiej. Mogę powiedzieć, że byłem jednym z pierwszych Polaków, którzy legalne
dostali pracę na Wyspach po
wejściu do Unii.
Ile Pan wtedy zarabiał?
W pubie 4,5 funta na godzinę,
a w księgowości 6. Potem dostałem podwyżkę i dostawałam
nawet 6.50. Czułem wtedy, że
złapałem Pana Boga za nogi.
Miałem wtedy jeszcze mentalność Polaka z PRL-u, który jechał na Zachód, żeby coś odłożyć i potem wydać w Polsce. Ale
oszczędności i tak się skończyły
po kilku miesiącach.

Potem była Irlandia.
Wróciłem do Polski z przeświadczeniem, że jeśli kiedykolwiek
wyjadę do pracy zagranicę, to
muszę zarabiać tyle, ile moi rówieśnicy w danym kraju. Żeby
zrealizować ten plan musiałem
skończy studia i zdobyć doświadczenie w korporacji.
N aj p i e r w p r a cow a ł e m
w Volvo we Wrocławiu a potem
przeniosłam się do firmy Sabre
w Krakowie, gdzie spędziłem
prawie dwa lata. W końcu znajoma zarekomendowała mnie do
pracy w firmie informatycznej
w Irlandii. Dostałem taką stawkę, jaką otrzymywał Irlandczyk
pracujący na moim stanowisku.
Nie byłem więc tanią siła roboczą z Europy Wschodniej.
Co Pan wyniósł z korporacji?
Korporacja to bardzo wartościowy początek kariery. Nie ma tam
nacisku na duże efekty od początku pracy i człowiek ma czas
na rozwój. Większość korporacji
sporo inwestuje w rozwój pracowników, a są to firmy międzynarodowe. To bardzo przyśpieszyło mój rozwój. Gdybym musiał uczyć się tego wszystkiego
sam, zajęłoby mi to dużo czasu.
Pamiętam szok, kiedy pierwszego dnia pracy zostałem zaproszony na telekonferencję
z ludźmi z Belgii. Kiedy miałem
24-25 lat, poleciałem w podróż
służbową do Belgii, a na lotnisku

czekał na mnie kierowca z moim
nazwiskiem na kartce, który zawiózł mnie jaguarem do hotelu. Bardzo mi to zaimponowało.
Zarobki były wtedy śmiesznie
niskie, ale mogłem podróżować
i się rozwijać. To był ważny okres
w moim życiu. Jeśli ktoś nie wie,
co ma ze sobą zrobić, to korporacja jest dobrym pomysłem.
Ale w końcu postanowił Pan
założyć własną firmę.
Nie od razu. W Krakowie cały
czas się szkoliliśmy, ale niewiele
pracowaliśmy. Po prostu nudziłem się w pracy. Postanowiłem
wiec zostać kontraktorem, czyli
człowiekiem, który podpisuje
umowę na kilka miesięcy z zewnętrzną firmą.
Po kilku latach pracy w zawodzie informatyka stwierdziłem, że jestem na tyle dobry,
że mogę pracować w Londynie
lub w każdym innym miejscu
w Europie. Wybrałem Irlandię.
Po roku okazało się, że jednak
klimat mi nie dopowiada. Był
dużo gorszy niż brytyjski. Ale firma wciąż chciała ze mną współpracować. Więc zorganizowałem to z Polski.
Nie była to więc typowa
ucieczka z korporacji. Nie rzuciłem papierami, nie wziąłem
wszystkich swoich oszczędności i nie kupiłem food trucka, jak
to robią niektórzy. To było bardziej przemyślane. Postawiłem

Czym zajmuje się Pańska firma?
Business intelligence oraz tzw.
hurtowniami danych, czyli narzędziami, które służą firmom
do raportowania. Na przykład
programami, które bank wykorzystuje do tego, żeby sprawdzić, ile osób zalega z ratami
leasingowymi, czy też jaka jest
struktura wiekowa klientów. Naszymi klientami są też telekomy,
które sprawdzają, ile minut rozmów wykorzystali w miesiącu
jej klienci lub ile osób zalega
z opłatami.
Jesteśmy podwykonawcami mojej dawnej firmy z Irlandii – sami mielibyśmy problem z podpisaniem kontraktu
z wielką korporacją. A firma z Irlandii jest bardzo znana na tamtym rynku i nie ma z tym większego kłopotu.
Ilu pracowników Pan zatrudnia?
Kiedyś pracowało u mnie piętnaście osób, teraz tylko dziesięć.
Niestety, także nam COVID daje
się we znaki.
Ale widać już ożywienie
na rynku IT. Moim celem jest
odbudowanie zespołu, a nawet jego powiększenie. Na początku roku wprowadziliśmy
się do nowego biura, które teraz stoi puste, mimo że zostało
świetnie wyposażone. To przywodzi mi na myśl wspomnienie
początków, które miały miejsce w moim rodzinnym domu.
Ja mieszkałem na górze, a na
dole było biuro. Schodziłem do
niego w kapciach (śmiech). Chodzenie po biurze w kapciach nadal jest naszą wizytówką.
Łatwo zarządzać ludźmi?
To dla mnie – informatyka z zacięciem analitycznym – najtrudniejsza sprawa. W ludziach jest
tyle zmiennych, że trudno ich
uszczęśliwić. Każdego do pra-

www.glosmordoru.pl
cy motywuje coś innego. Uczę
się tego od wielu lat i dalej uważam, że jestem na początku.
Jaką ma Pan receptę na sukces w biznesie?
Wytrwałość. To najważniejsze. Wszyscy, którzy osiągnęli sukces, konsekwentnie dążyli do celu, jaki sobie założyli
i nie poddawali się z powodu
błędów, które popełnili. A błędy popełnia każdy. Ja też zrobiłem ich mnóstwo, zwłaszcza
jeśli chodzi o zarządzenie ludźmi. Byłem zbyt przywiązany
do szczegółów i chciałem żeby
ludzie robili wszystko tak, jak
ja chcę. Wielu osobom to przeszkadzało. Najważniejsze, żeby
te błędy dostrzegać i się uczyć.
Ale wyszedł Pan „na swoje”?
Tak – czasami żartuję, że głównym powodem mojego odejścia
z korporacji było to, że nie mogłem ucinać sobie popołudniowej drzemki. Nie było to mile widziane w pracy (śmiech). Teraz
we własnej firmie mogę sobie
na to pozwolić.
Oczywiście jest duży koszt
w postaci stresu i poczucia
odpowiedzialności – nie tylko
za siebie. Jeśli chodzi o pracę
w korpo, to można bardzo szybko zmienić jedną firmę na inną
i otworzyć nowy etap w życiu,
bo ciągle dzwonią jacyś rekruterzy. A będąc właścicielem firmy
już nie ma się takiej elastyczności, zwłaszcza kiedy spłaca się
kredyt.
Jakie ma Pan plany?
Rozwój, o czym już wspomniałem. Chcemy z moją firmą pozyskiwać nowych klientów, żeby
nie polegać tylko na tym jednym z Irlandii. Mamy już pierwsze zamówienia z polskiego rynku. Chciałbym to kontynuować.
Potrzebna jest dywersyfikacja.
Dziękuję za rozmowę

Mirosław Mikulski
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DOLNY ŚLĄSK

Przetrwanie
i inwestycje
w czasach kryzysu
Rozmowa z radnym Patrykiem Wildem, wiceprzewodniczącym klubu
Bezpartyjnych Samorządowców w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
przewodniczącym Komisji
Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.
Maciej Wełyczko: Jak samorządowe władze Dolnego Śląska zareagowały na wybuch
pandemii?
Patryk Wild: Od razu, gdy rozpoczęła się pandemia i został
wprowadzony lockdown, uruchomiliśmy regionalną tarczę,
w ramach której do przedsiębiorców trafiały pieniądze ze
środków unijnych. Przekazaliśmy tyle, ile mogliśmy. Było to
moim zdaniem skuteczne działanie uzupełniające luki w tarczach rządowych.
Niestety - wszystkie te tarcze mają masę luk. Pomoc rządowa kierowana jest arbitralnie
do pewnych branż na podstawie kodu PKD, choć problemy
ma wiele więcej firm. Co gorsze,
pomoc uzależniona jest od liczby zatrudnionych – tymczasem
ogromna ilość firm rodzinnych
to działalności jednoosobowe.
Tak jest w gastronomii, tak jest
w turystyce. W takim przypadku cała rodzina traci dochód
i nie otrzymuje żadnej pomocy,
gdyż państwo nie uważa takich
przedsiębiorców za pracowników. Jest to zdumiewające tym
bardziej, że w wielu przypadkach kłopoty tych przedsiębiorców są spowodowane decyzjami państwa, które po prostu
zabroniło ludziom pewnych
form działalności gospodarczej.
Dolny Śląsk, zwłaszcza jego
południowa, górska część to
jeden z najbardziej nastawionych na turystykę regionów
Polski – jak ocenia Pan ograniczenia w turystyce i obiecaną rządową pomoc dla poszkodowanych branż?

Mam wrażenie, że rządzący
w Polsce zupełnie nie zdają sobie sprawy z sytuacji w branży turystycznej. W nadchodzących miesiącach może nastąpić prawdziwy pogrom wśród
małych przedsiębiorców, po
którym nie będzie powrotu
do normalności. Nie będą oni
w stanie z powrotem otworzyć
działalności, gdyż będą one licytowane przez syndyków lub
komorników. Mamy więc na
horyzoncie katastrofę, która
zdaje się nie interesować rządzących. Tymczasem Sheraton
czy Mariott dostają pieniądze
na zatrudnionych i przetrwają – mały polski przedsiębiorca, który wraz z żoną prowadzi pensjonat lub mały bar,
nie ma na to szans. Bo nie jest
„pracownikiem” w rozumieniu rozporządzeń.
Z całego kraju, także z Dolnego Śląska, płyną sygnały
o bardzo nieszablonowych
pomysłach: „schowkach na
narty” w hotelowych pokojach czy też rodzinnych
„konkursach szachowych”.
W hotelach nie brak zresztą
osób w delegacjach z nartami
i dziećmi…
Trudno się dziwić, że ludzie
tak robią. Próbują przetrwać.
Jeśli nie mają na ogrzewanie,
chleb i lekarstwa dla dzieci, to
co im zostaje? Sam mieszkam
w miejscowości turystycznej.
Ludzie tam patrzą na występy
ministra Niedzielskiego i pytają
– Co mamy teraz zrobić? Umrzeć
z głodu?. Nie dziwię się więc takim pomysłom.
Rozumiem, że celem ministra
zdrowia jest zduszenie pandemii, ale katastrofa ekonomiczna
całych regionów również może
przełożyć się na ofiary śmiertelne – zarówno przez załamanie
systemu finansowania ochrony zdrowia, jak i przez możliwą
falę samobójstw i problemów
ze zdrowiem psychicznym.
Będziemy rozmawiali z Dolnośląską Organizacją Tury-

styczną – jeżeli nie znajdą się
publiczne środki na ratowanie
przedsiębiorców, którym państwo zabroniło prowadzenia
działalności, jedyną możliwością będzie pozew zbiorowy
o odszkodowanie. Powiedzmy wyraźnie: ludzie nie stracili
dochodów z powodu pandemii, lecz w skutek decyzji zabraniającej im wykonywanej
działalności. Przedsiębiorców
takich musi wziąć na utrzymanie państwo – tak jak stało się
w Niemczech, Austrii i w wielu
innych krajach. Tymczasem, jak
donoszą media, procedowana
właśnie tarcza 6.0 wydaje się
nie obejmować pensjonatów
i apartamentów.
Przy zachowaniu całego reżimu epidemiologicznego powinniśmy starać się pomagać
przedsiębiorcom: pojechać na
pobliski stok, przenocować
gdzieś „służbowo”, kupować
w miejscowych restauracjach
na wynos – bez udziału pośredników.
Bezpartyjni Samorządowcy
wystosowali niedawno apel
do rządzących o ratowanie

REKLAMA

bieżącego sezonu turystycznego. W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jesteście
przecież koalicjantami…
Nasz apel nie spotkał się niestety z odzewem władz – zastanawiamy się nad kolejnym
krokiem. Nasze postulaty dotyczyły m.in. przedłużenia ferii zimowych – rząd ma tu jeszcze odrobinę czasu na decyzję,
mam nadzieję pozytywną. Na
Dolnym Śląsku faktycznie jesteśmy w koalicji, ale jest to koalicja regionalna, dotyczy spraw
lokalnych.
Tutejszy samorząd sam aktywnie inwestuje w turystykę –
mam na myśli Dolnośląskie Centrum Sportu na słynnej Polanie
Jakuszyckiej…
Tak, to bardzo ważna inwestycja dla regionu. Niestety,
coraz częściej okazuje się, że
inwestycje samorządowe, które mogą napędzać lokalną gospodarkę, natrafiają na opór ze
strony banków, które bardzo
usztywniły swoją politykę kredytową – szczególnie w przypadku inwestycji w sektorze turystycznym. To zdumiewająca
i groźna sytuacja.

Patryk Wild

Sejmik uchwalił właśnie budżet województwa. Jak w kontekście przychodów i inwestycji zapowiada się przyszły rok?
Zakładamy mniejsze wpływy z podatków, to oczywiste,
ale kładziemy również nacisk
na oszczędności – tam gdzie
to możliwe współpracujemy
z innymi szczeblami samorządu,
m.in. z Wrocławiem. Możliwość
połączenia Dolnośląskiego Centrum Filmowego (podległego
marszałkowi województwa
– red.) ze Strefą Kultury Wrocław
to kwestia zarówno oszczędności, jak synergii.
Priorytetem są jednak inwestycje. Nie wymyślamy prochu
– publiczne inwestycje pobudzają gospodarkę. W czasach
takich jak obecne, można budować taniej, jest więcej firm
chętnych do realizacji zadań.
Wynagrodzenia pobudzają
obrót pieniądza, pozwalają ludziom poczuć się pewniej. Najgorszym skutkiem kryzysu jest
stagnacja gospodarcza. Zdajemy sobie sprawę, że początek
przyszłego roku nie będzie łatwy. Samorząd wojewódzki ma
ograniczone środki, ale posta-

ramy się uruchomić je maksymalnie efektywnie. W pierwszej
połowie roku na pewno zostaną
ogłoszone kolejne duże przetargi kolejowe lub na obwodnice.
Mamy przygotowaną strategię innowacji, którą będziemy
wkrótce przyjmować. Mamy też
ciekawe proinnowacyjne projekty związane z trwającymi właśnie
przełomami technologicznymi:
elektryfikacją i autonomizacją
transportu, wspieramy lokalne start-upy. Jednocześnie dolnośląski samorząd jest mocno
zaangażowany w odtwarzanie
i rozwój sieci kolejowej, mającej
kluczowe znaczenie dla jakości
życia mieszkańców, zwłaszcza
w mniejszych miejscowościach.
Chcemy doprowadzić do prawdziwej integracji regionu – tak,
by do każdej gminy dało się dojechać komunikacją zbiorową
w cyklach mniej-więcej godzinnych. Program jest dalekosiężny,
ale jeszcze w tej kadencji mamy
szansę na taki dojazd do prawie
każdego miasta Dolnego Śląska.
Dziękuję za rozmowę

Maciej Wełyczko
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Franczyza EXPO – dla ciebie!
Każdy czas jest dobry, by zrobić krok naprzód, gdy stawia się go na stabilnym i pewnym gruncie. Jeśli szukasz sprawdzonego pomysłu na biznes, zdecyduj się na model franczyzowy. W wyborze najbardziej odpowiadającego pomoże Franczyza EXPO.
Grupa IC od dziesięciu lat jest
pewnym partnerem, zajmującym się organizacją kongresów,
targów i najlepszych wydarzeń
branżowych w Polsce i Europie.
Świadectwem ich jakości jest
fakt, że mimo zmieniającej się
sytuacji pandemicznej, organizowane eventy cieszą się niesłabnącą popularnością i biją
kolejne rekordy. W bezpiecznych warunkach udało nam się
zorganizować między innymi:
FIWE Fitness Trade Show (największe targi branży fitness
w Europie), eTradeShow (event
poświęcony branży e-commerce), National Sales Congress
(branżowe wydarzenia dedykowane managementowi i zarządzaniu) czy też Marketing
Management Congress (który
przyciągnął specjalistów z zakresu marketingu). Grupa IC istnieje po to, by wspierać przedsiębiorców. Jej nadrzędnym
celem jest sukces partnerów,
którego miarą są nawiązywane
kolejne satysfakcjonujące relacje biznesowe.

Franczyza
przyszłością biznesu
w Polsce
Z tą myślą powstała również
Franczyza EXPO. W obecnych
czasach ludzie są coraz bardziej
świadomi zarówno możliwości,
jak i trudności wynikających
z funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynREKLAMA

ku pracy. Szukają alternatyw,
które pozwolą im rozpocząć
budowanie własnego biznesu
na jasnych zasadach i przy zachowaniu maksymalnej ostrożności. Chcą rozwiązań pewnych
i sprawdzonych; takich, dzięki
którym będą w stanie zawodowo zaangażować się na la-

ta i osiągnąć zysk, którego nie
mogliby zagwarantować sobie
nigdzie indziej.
Z pomocą przychodzi im
model franczyzowy. Budowanie biznesu na sprawdzonej
marce, według określonych
z góry zasad i z perspektywą
własnego rozwoju, jest jedną
z atrakcyjniejszych opcji, którą powinni rozważyć przyszli
przedsiębiorcy. Trzeba jednak
wybrać mądrze – tak, by trafić
na franczyzodawcę, któremu zależy na losie spółek, z którymi
podpisał umowę i zrobi wszystko, by pomóc im się rozwinąć.

Już 24 kwietnia 2021 roku
zmieni się przyszłość rynku
franczyzy w Polsce. Połączeni
zostaną ludzie, którzy chcą zainwestować w biznes i zamierzają poznać najlepszy przepis
na sukces, z wystawcami, którzy
są liderami na rynku. Na Franczyza EXPO w Warszawie będzie

każdy, kto chce być postrzegany jako pewny franczyzobiorca i każdy, kto chce rozpocząć
mądre prowadzenie swojego
biznesu.

Franczyza EXPO
to pewny wybór
dla biznesu
Franczyza EXPO to wydarzenie cieszące się zaufaniem. 24
kwietnia 2021 roku odbędzie
się jego trzecia edycja, podczas
której będzie można spotkać
2000 przedsiębiorców goto-

wych na inwestycje i 150 sieci
franczyzowych, które potwierdziły swoją jakość przez lata pełne sukcesów biznesowych. Na
evencie nie będzie ludzi z przypadku, a tylko ci, którzy pewnie
patrzą w zawodową przyszłość.
Jak zostanie połączony biznes? Użyta zostanie do tego
między innymi specjalna aplikacja, dopasowująca do siebie najbardziej kompatybilnych przedsiębiorców. Ponadto wszyscy
uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy networkingu, która
jeszcze bardziej ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy wystawcami a odwiedzającymi. Jak
ona wygląda? Zawodowi networkerzy od pierwszych chwil eventu witają gości i łączą ich w grupy,
ułatwiając tym samym wymianę
poglądów i doświadczeń.

Franczyza EXPO
to edukacja
W czasach kryzysu edukacja to
podstawa do wyjścia z niego
i zadbania o lepszą przyszłość
biznesu. Z tą świadomością organizatorzy Franczyza EXPO
postawili na doświadczonych
prelegentów, którzy udzielą zainteresowanym franczyzobiorcom rad na temat tego, jak prowadzić własny biznes franczyzowy. Podczas Akademii Franczyzy odbędą się wystąpienia
skierowane zarówno do franczyzodawców, którzy chcą rozwinąć swoją sieć, jak i do osób,

które interesują się franczyzą
i chciałyby zgłębić to zagadnienie. Podczas wykładów zostaną
przedstawione case study liderów rynku.
Wśród nich znaleźli się: Robert Kuc (firma Zdrowa Krowa),
Andrzej Krawczyk (Akademia

Droga
do sukcesu
w biznesie
nigdy nie
była krótsza!
Postaw
na sprawdzone
rozwiązania
i już dziś
dołącz
do Franczyza
EXPO!

Rozwoju Systemów Sieciowych),
Łukasz Dojka (firma Xtreme Fitness Gyms).
Franczyza EXPO jest jedynym eventem branżowym,
który oferuje nie tylko gotowe,
pewne i sprawdzone rozwiązania, ale także edukację. Nie
może go przegapić nikt, kto
chce świadomie podejść do
zakładania własnego przedsiębiorstwa w bezpiecznych warunkach.
 Rejestracja i bilety: franczyzaexpo.pl/bilety;
 Więcej: franczyzaexpo.pl.
Złotym sponsorem wydarzenia
jest Xtreme Fitness, srebrnymi
sponsorami są Carrefour Express i Zdrowa Krowa. Patronem
generalnym jest ARSS – Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, a partnerem strategicznym RE/MAX Polska. Patronat
Honorowy nad wydarzeniem
objął Marszałek Województwa
Mazowieckiego.

materiał promocyjny

Szukasz sprawdzonego pomysłu na biznes?
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Czy w pracy
warto mieć przyjaciół
Przyjaciel, co do zasady, wspiera, rozumie, JEST i będzie w każdej kryzysowej sytuacji. Ma być
głosem rozsądku, ale także dobrym duchem i opiekunem. Na
przyjaciołach można polegać,
wiedząc, że nie wykorzystają
cię i nie porzucą. Czy to możliwe
w pracy?

7. Sprawdzaj relację poza biurem.
Jeśli znajomości w pracy mają stać
się prawdziwymi relacjami, przetestuj je poza klatką biurowca. Pozwól by rozwijały się w życiu prywatnym i dotyczyły innych sfer niż
te zawodowe.
8. Bądź dyskretny.
Firmy rządzą się plotkami i opowieściami – nie bądź ich częścią i nie udzielaj
się w gronie plotkarzy. Zazwyczaj po
czasie tego typu historie obracają się
na naszą niekorzyść.

Przyjaciel to zupełne
zaprzeczenie korporacji
Firmy i przedsiębiorstwa rządzą się kodeksami, prawami i wyznaczonymi celami. Każdy jasno definiuje swoje targety
i z tych jest rozliczany. Realizacja niektórych zadań wymaga totalnego skupienia się na efekcie. To, czy odniesiemy
sukces, przekłada się na wypłaty, premie i dalszą karierę zawodową. Wszystkie te założenia powodują, że patrzenie
na sprawy tylko przez pryzmat własnej
korzyści, to model, który sprawdza się
prawie we wszystkich biznesach.
Gdzie zatem miejsce na relacje? Na
przyjaźnie i na koleżeństwo? Doświadczenie podpowiada, że absolutnie nigdzie.

Koledzy z pracy powinni
zostać jedynie znajomymi z
ograniczonym zaufaniem
Wiadomo, spędzamy ze sobą wiele godzin, znamy nasze słabe strony, humory, problemy i radości. Jesteśmy ekipą
siedzącą w tym samym sosie i pracującą teoretycznie w tym samym celu.
To oczywiste, że w tak hermetycznej
grupie rodzą się bliższe i dalsze relacje,
nawiązują się sympatie, czasem miłości
lub zauroczenia (najgorzej!). Jednocześnie niestety rodzą się wrogowie
i kontakty pełne ludzkiej nienawiści.
REKLAMA
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9. Awansuj swoją pracą, nie układa‑
mi.
Wyników i osiągnięć nikt, nigdy ci nie
odbierze. Układy zaś są pozorne i bardzo łatwo stracić grunt pod nogami.

Cały wachlarz emocji. Nie ma w tym
nic dziwnego, pod warunkiem, że umiemy oddzielić życie w biurze, od tego poza
nim. Często zbyt duże zaangażowanie
emocjonalne wpływa na efektywność
naszej pracy. Chcąc być w porządku wobec grupy, odpuszczamy niektóre tematy. Dla lepszych relacji bronimy współpracowników, mimo, że nie zgadzamy się
z ich zachowaniem w pracy. Dla świętego
spokoju robimy coś za koleżanki, żeby nie
popsuć miłej atmosfery.
Po jakimiś czasie rodzi się absolutna
frustracja i złość. Szczególnie, gdy zauważalnie tracimy względem innych,
lub cele kolegów realizowane są naszym kosztem.
To nie jest wyjątkowa sytuacja
w korporacji, to dramatycznie częste
przypadki. Przyjaźń kończy się dokładnie tam, gdzie zaczyna się walka
o awans, uwagę szefa lub własne ego.

Zasady relacji
w pracy
Przez lata określiłam sobie kilka zasad relacji międzyludzkich w pracy.
Mam nadzieję, że pomogą wam one
w przemyśleniu waszego stosunku do
współpracowników.
1. Bądź miękki dla ludzi i twardy dla
sprawy.
To coś, co powtarzam sobie zawsze.
Trzymanie się faktów i jasna realizacja celów, to obiektywny argument
w dyskusji z członkami grupy, kolegą
i współpracownikiem.
2. Realizuj swoje potrzeby i nie daj się
wykorzystywać.
Brzmi banalnie, ale w pracy bardzo łatwo o zatarcie granicy pomiędzy koleżeńskim wsparciem, a robienie pracy
za kogoś.

10. Bądź dobrym człowiekiem.
3. Ufaj i kontroluj.
Nie zamykaj się na ludzi, wierz i ufaj
w ich dobre intencje, ale zawsze kontroluj składane ci koleżeńsko obietnice.
4. Rozdzielaj życie prywatne od pracy.
Nie spoufalaj się, nie zacieraj granic,
bliskość zostaw w rodzinie, nie w pracy. Relacje w biurze często stanowią
ucieczkę od domowych problemów. To
nie może się dobrze skończyć.
5. Nie odkrywaj wszystkich swoich kart.
Warto niektóre sprawy zostawiać dla
siebie, używać swoich atutów w adekwatnych momentach i dbać o własną
przestrzeń.
6. Zachowaj etykę i kulturę osobistą.
Czasem emocje biorą górę, wtedy warto po prostu zachować się kulturalnie
i po ludzku.

Proste? I tak i nie.

Warto pamiętać, że




za każdą relacją stoją ludzie,
za każdą decyzją stoją ludzie,
za każdą firmą stoją ludzie.

PS: Pomimo, że stoję na pozycji, która
jest przeciwko wchodzeniu w jakiekolwiek relacje w firmie poza tymi biznesowymi, sama spotkałam w korporacjach kilka bratnich dusz. Mam nadzieję, że relacje z nimi przetrwają dokładnie tam, gdzie powinny. W życiu poza
biurem.
Wszystkiego dobrego!

Karola Kalinowska
www.korpomechanizm.pl
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Mieszkanie

– hobby, które zarabia
Tadeusz Mazur jest pracownikiem korporacji z trzydziestoletnim stażem a zarazem inwestorem rynku nieruchomości. Mimo że – jak sam mówi – inwestowanie jest tylko jego hobby, to przeprowadził do tej pory kilkadziesiąt udanych
transakcji (i ma apetyt na kolejne!).

Marcin Wolniak: Od lat pracujesz w korpo jako manager, jak Ci się udaje łączyć
etat z inwestowaniem w nieruchomości?
Tadeusz Mazur: Zacznijmy od
tego, że samo inwestowanie
traktuję bardziej jako hobby,
tylko z tą różnicą, że klasyczne
hobby raczej zabiera ludziom
pieniądze, a moje generuje. Etat
zawsze był dla mnie podstawą,
mieszkania to temat raczej na
weekendy. Trzeba zaznaczyć, że
podobnie jak w korpo, tak i przy
nieruchomościach moja funkcja
sprowadza się gównie do roli
managera. W obu projektach,
bo trzeba do tego tak pochodzić, podstawą jest zgrany zespół, przemyślana strategia oraz
dobre rozplanowanie zadań.
Czy chcesz przez to powiedzieć, że przy remontach rąk
sobie nie brudzisz?
Tego nie powiedziałem. Dobry
manager to doby optymalizator
– redukcja zasobów i kosztów
też jest istotna. Nie kładę kafelków, bo się na tym nie znam,
nie robię też prac wyburzeniowych, bo zwyczajnie nie mam
na to czasu ani zdrowia. Ale gdy
trzeba np. opróżnić mieszkanie
ze starych mebli, to zakasuję rękawy i biorę się do roboty. Po
co płacić komuś wcale niemałe pieniądze za coś, co można
zrobić jednego sobotniego
popołudnia?
Trzeba też umieć balansować. Nie ma sensu uczyć się
od podstaw gipsowania ścian,
gdy ma się zamiar robić to okazyjnie, tylko na swoich inwestycjach. Wszystkiego sami nie
zrobimy, nawet nie próbujmy.
Efekt takich prac wychodzi zawsze tak samo: inwestycja staje
się droższa, rozłożona w czasie,
a i jakość nierzadko pozostawia
wiele do życzenia.
Reasumując: to, co możemy
zrobić samodzielnie – ale z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to
negatywnie na naszą codzienną
pracę w korpo oraz relację z rodziną – róbmy! Resztę oddajmy
fachowcom.

Tylko czy teraz łatwo o fachowca?
O dobrego nigdy nie było łatwo. Mam to szczęście, że
mój rodzony brat postanowił
założyć własną firmę budowalną i w większości przypadków
wszelkie remonty oraz wykończenia robi on i jego ekipa.
Przez te wszystkie lata naszej
współpracy wypracowaliśmy
sobie pewien model działania,
ale i tak nie zawsze jest z górki. Zdarzają się niespodzianki,
głównie gdy chodzi o kamienice, które potrafią niejednego
zaskoczyć.
Trzeba zaznaczyć, że flipy –
czyli to, czym głównie się zajmuję – to nie tylko remonty. Do
sfinalizowania jednej transakcji
oprócz budowlańców, glazurników, elektryków i hydraulików
potrzebny jest dobry księgowy,
notariusz, fotograf czy agent
nieruchomości, choć z usług
tego ostatniego korzystam najrzadziej.
Zdradzisz dlaczego?
Już padło to słowo: optymalizacja. Tu też trzeba przekalkulować, co się w danym momencie opłaca. Jeśli pośrednik lub
sourcer dostarcza ci fajną okazję, to naturalne, że z przyjemnością zapłacisz mu dobrą prowizję, bo sam na tym zarobisz.
Natomiast sprzedażą można
się zająć samemu. Wtedy masz
większą pewność, że wszystko
zostanie dopilnowane. Oczywiście wtedy gdy masz na to czas
oraz umiejętność sprzedażowe.
I z zastrzeżeniem, że nie ma sensu obrażać się na pośrednika,
który przyprowadzi ci klienta.
Warto też wziąć pod uwagę takie parametry jak np. szybkość
zwrotu z inwestycji.
Pracujesz na co dzień w dużej
firmie. Czy współpracownicy z korporacji często proszą
Ciebie o radę?
W pracy ani się specjalnie nie
kryję, ani nie afiszuję z tym, że
inwestuję w nieruchomości.
Pracuję z naprawdę mądrymi
ludźmi, którzy też myślą finan-

sowo o czymś innym niż obecna
pensja i jakaś wyimaginowana
emerytura, na którą raczej nie
mamy co liczyć. W naszym kraju
najlepszą wiarygodność kredytową dla banku mają pracownicy etatowi, więc z pewnością nie
tylko u mnie, ale też w innych
firmach jest sporo osób inwestujących podobnie jak ja.
Fajnie jest wymienić się doświadczeniami – ciekawe, że inwestorzy nieruchomości chętnie dzielą się wiedzą z innymi.

kie jeszcze inwestycje nieruchomościowe prowadzisz?
Wspólnie z dwojgiem znajomych założyłem spółkę TKK Investment Group, która początkowo nastawiona była na obrót
nieruchomościami.
Co ciekawe, na pomysł
wspólnego biznesu wpadliśmy
z Kamilą i Krzysztofem na spotkaniu naszej starej klasy z podstawówki. Miałem już za sobą
pierwszą skończoną inwestycję, którą traktuję długoter-

Krótki termin odpada? Tego
nie wymieniłeś.
Wielu srok za ogon się nie
utrzyma. Pamiętajmy też, że
pracuję w korpo, jeden ze
wspólników zresztą też i zwyczajnie nie mamy tyle czasu,
żeby wszystkim się zajmować.
Najem krótkoterminowy to biznes dla kogoś, kto nie pracuje
dodatkowo na etacie. Ponadto ja nigdy tego „nie czułem”,
gdyż bardziej przypomina mi
hotelarstwo, niż faktycznie in-

Gdy mnie ktoś poprosi, sam
z chęcią mu pomagam. Jak już
mówiłem, to jest moje hobby,
więc też sporo czytam – nie tyle
na temat samego rynku, ale też
o remontach, technikach budowlanych czy też nowych materiałach, które można wykorzystać w kolejnych projektach.
Poza tym doświadczenia z weryfikacji projektu lub wizyty „na
inwestycji” kolegi, wchodzą do
dodatkowej bazy danych, która
potem się przydaje.

minowo, więc postanowiłem
iść za ciosem. We troje zainwestowaliśmy pierwszy, odłożony
kapitał i skupiliśmy się właśnie
na flipach. W przypadku nieruchomości jest to najszybszy
sposób pomnażania gotówki.
Szukasz okazji, kupujesz, remontujesz i sprzedajesz. Zainwestowane środki wracają
i można je przeznaczyć na kolejne projekty.
W nieruchomościach jest
kilka modeli biznesowych i dlatego z czasem postanowiliśmy
poszerzyć swoje portfolio również o najem długoterminowy,
podnajmy, zarządzanie czy też –
ostatnio – kwatery pracownicze.

westowanie. Dodatkowo teraz,
w pandemii, widać co się stało
z tą branżą…

Jak wspomniałeś, g łównie flipujesz, czyli kupujesz
mieszkania i je remontujesz,
a następnie sprzedajesz. Ja-

Jeśli już poruszyliśmy ten temat: jak Twoim zdaniem COVID wpłynie dalej na twoje
nieruchomościowe hobby?
Przy końcu roku warto zacząć
od podsumowania. Wbrew wielu opiniom roku 2020 nie można zaliczyć do katastrofalnych
dla branży nieruchomościowej.
Kląć po przeczytaniu poprzedniego zdania mogą zdaje się
tylko osoby zajmujące się krótkim najmem – faktycznie, COVID rozłożył cały ten biznes. Jednak pamiętajmy, że inwestorzy

z tego sektora też nie siedzieli
bezczynnie, ale już przy pierwszej fali przestawili się w tryb
najmu długoterminowego.
Spowodowało to co prawda
wysyp nowych ofert mieszkań na wynajem i ceny spadły
– w gorszych lokalizacjach nawet o 30 proc. W połowie roku
padł rekord pustostanów w Polsce. Jednak obecnie sytuacja się
normuje. Wiele mieszkań znalazło najemców, a jeśli uśrednimy ceny, to zauważymy, że dalej
jest względnie dobrze.
Natomiast jeśli popatrzymy
na właścicieli mieszkań, to ich
majątek przez ten rok urósł – we
Wrocławiu od początku roku
o około 7 proc. Można na tym
mieć całkiem interesujący zarobek, zwłaszcza gdy porównamy go do zysku z lokat czy kont
oszczędnościowych, gdzie ze
stu tysięcy złotych oszczędności masz miesięcznie około 90
groszy, od których państwo zabierze jeszcze 19 proc. podatku
dochodowego.
Natomiast kolejny rok jest
prawdziwą zagadką, bo pandemia będzie wtedy zbierała
swoje długoterminowe żniwa.
W tym roku ludzie – mówiąc
ogólnie – jakoś sobie radzili, ale
po dwóch lockdownach wiele
biznesów się nie podniesie. Niektórzy będą zmuszeni spieniężyć swoje inwestycje. Już teraz
obserwujemy zjawisko rekordowej liczby mieszkań wystawionych na sprzedaż. Ceny na rynku
wtórnym na razie stoją w miejscu, ale deweloperzy zaczynają
kusić coraz większymi promocjami.
Paradoksalnie, przy tej liczbie mieszkań na rynku, dla mnie
jako fipera nie ma obecnie ciekawych ofert. Ludzie trzymają
ceny swoich mieszkań, a rynek
zaczyna się coraz bardziej rozgrzewać. W końcu ktoś odpuści
i zaczną się spadki. Wtedy też
będzie zagadką, jak się zachować przy dalszym planowaniu
portfela. Rok 2021 zapowiada się
ciekawie.

Marcin Wolniak
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Zielona Europa

„OD POLA DO STOŁU”
O projekcie „Od pola do stołu”, nowej koncepcji UE dotyczącej żywienia i o innych ambitnych celach unijnych związanych ze środowiskiem mówi Jarosław Duda, poseł do Parlamentu Europejskiego.

materiał promocyjny

Magdalena Rygalska:
Na czym ma polegać
projekt „Od pola do
stołu”?
Jarosław Duda: Zacznijmy od samej nazwy. To tłumaczenie
„from farm to fork” nie
do końca mi odpowiada. Wolę ją nazywać
„z pola na stół”, ponieważ bardziej pasuje do
naszych polskich realiów. Od wieków żyjemy
z pola – z upraw, z trzody, itd., więc pozwoli
Pani, że zmienię trochę
tę nazwę na potrzeby
naszej rozmowy.
W tej koncep cji
chodzi przede wszystkim o to, by było taniej
i wydajniej, a przy okazji także zdrowiej. Czyli chodzi o to, byśmy
sprzedawali i konsumowali produkty lokalne.
Funkcjonujący obecnie
sposób przetwarzania
i transportowania żywności niesie za sobą
ogromne konsekwencje dla środowiska i, co
za tym idzie, dla naszego zdrowia. Ale to drugie uświadomiła nam
powszechnie dopiero
pandemia COVID-19.
Dziś wiemy, że zanie-

czyszczenia skutkują
nie tylko nowotworami,
astmą, różnego rodzaju alergiami i wieloma
innymi schorzeniami,
ale także zmniejszoną
odpornością, podatnością na wirusy i zakażenia skutkujące wieloma
powikłaniami. Badania
pokazują, że ludność
miejska z wirusem COVID-19 radzi sobie niepomiernie gorzej od
mieszkańców obszarów
wiejskich.
Rozumiem, że zimą
nie kupię już świeżych
truskawek...
Tak drastycznie nie będzie. Kupi je Pani. Jednak z pełną świadomością, skąd pochodzą
i jaki wpływ na środowisko miała ich produkcja
oraz transport. Może lepiej kupić rodzime, mrożone? Proszę pamiętać,
że chemikalia mające na
celu przedłużenie świeżości produktów, niezbędne w transporcie
np. borówek z Peru, są
przyczyną – i tu wracamy do głównego wątku
– wielu chorób.
Zatem mamy komplet – nie dość, że trans-

port i zanieczyszczenia
z nim związane, to jeszcze chemikalia przedłużające żywotność
produktów. Istna tablica Mendelejewa – i to
wszystko trafia do naszych komórek.
Naprawdę jest aż tak
źle?
Jest nawet gorzej, bo
istnieją inne obszary zagrożeń związane z żywieniem w Unii
Europejskiej. Wystarczy spojrzeć w statystki. Europejczycy zmarnowali w 2016 roku 187
milionów ton żywności!
Ponad połowa z mieszkańców kontynentu
boryka się z nadwagą.
30 proc. dzieci w Polsce
jest zagrożonych otyłością. Cukrzyca i nadciśnienie są chorobami
cywilizacyjnymi. A jakie
inne choroby wkrótce
zaklasyfikuje się jako
cywilizacyjne? Lepiej
o tym nie myśleć, tylko
zmienić swoje nawyki
żywieniowe już dziś.
Kupujmy produkty lokalne i miejmy świadomość tego, że jesteśmy
po części tym, czym się
żywimy.

Unia Europejska boryka się z wieloma problemami. Czy ta strategia ma szanse na szybką realizację?
Ma Pani rację. Budżety
krajów członkowskich
są nadwerężone niespodziewanymi wydatkami związanymi z pandemią. Jednak strategia
o której mówimy jest
częścią głównego planu Unii Europejskiej na
najbliższe lata, czyli Europejskiego Zielonego
Ładu i będzie realizowana równolegle z innymi założeniami, czyli
dekarbonizacją, zmniejszaniem zanieczyszczeń
produkcyjnych i transportowych, zalesianiem,
instalacją ekologicznych
i odnawialnych źródeł
energii, eliminowaniem
plastiku itd.

simy dołożyć wszelkiej
staranności podczas
procesu legislacyjnego
po to, by nowe programy funkcjonowały skutecznie od samego początku, a jednocześnie
były na tyle elastyczne,
by żadne nowe zawirowania czy to polityczne,
społeczne, czy gospodarcze nie zachwiały
ich podstaw w przyszłości. Myślimy przyszłościowo i bierzemy
odpowiedzialność nie
tylko za siebie. Kroki,
jakie – mam nadzieję
– Unia Europejska podejmie w najbliższych
miesiącach, będą miały wpływ nie tylko na
jakość życia naszych
dzieci i wnuków, ale
i kolejnych pokoleń.
Ciąży na nas ogromna
odpowiedzialność.

Jakie panują nastroje
w Parlamencie Europejskim odnośnie tych
ambitnych planów na
najbliższe lata?
Wiele frakcji zdecydowanie je popiera, w tym
także Europejska Partia
Ludowa, do której należę. Przed nami jednak
jeszcze dużo pracy. Mu-

Brzmi to dość katastroficznie...
Tak właśnie jest. Eksperci alarmują, że nie
ma już czasu na zwłokę. Nasze życie zmieni
się drastycznie. Wszystko zmierza w kierunku
wyprowadzania samochodów spalinowych
z miast. Faworyzowa-

ny będzie transport
publiczny. O zmianach
w sposobie żywienia już
wspominałem.
W Polsce mamy jeszcze dużo do zrobienia
w kontekście segregacji
odpadów. Cieszy mnie
jednak fakt, że mimo
silnie zakorzenionych
przyzwyczajeń, wielu
seniorów daje tu dobry
przykład młodszym
pokoleniom. Apeluję także do Czytelników o niekupowanie
napojów w butelkach
plastikowych, o robienie przemyślanych zakupów, o chodzenie
do sklepu z własnymi
torbami i pojemnikami
na żywność, o oszczędzanie wody i energii.
Takimi małymi krokami
pomożemy naszej planecie już dziś.
Dodam jeszcze, że
w kwestii klimatu oraz
środowiska naturalnego nie ma miejsca na
populizm i mam nadzieję, że jako społeczeństwo szybko zrozumiemy wagę problemu.
Rozmawiała

Magdalena Rygalska
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Szukasz pracy?

Jobsora podpowiada, jak przygotować CV
Zastanawiasz się jak zwiększyć skuteczność swoich poszukiwań pracy? Wysyłasz dziesiątki CV, ale zawsze otrzymujesz zaledwie kilka odpowiedzi? Prawdopodobnie przygotowujesz swoją aplikację w mało
atrakcyjny sposób, co wpływa na to, że pracodawca automatycznie
ją odrzuca. Specjaliści z serwisu Jobsora chętnie podpowiadają, jak
sprawić, by twoje CV miało szansę wyróżnić się na tle pozostałych.

CV na sześć sekund
Badania dowodzą, że pracodawca poświęca około sześciu sekund na to, aby pobieżnie zapoznać
się z treścią każdej nadesłanej aplikacji. Oznacza
to, że czasu na zainteresowanie rekrutera jest
bardzo niewiele — aby CV nie zostało na tym
etapie zdyskwalifikowane, konieczne jest zadbanie o to, aby zwracało uwagę. Jak to zrobić? Przede wszystkim powinieneś pamiętać o tym, że:


Curriculum Vitae, które jest szare i zwyczajnie
nie zachęca do zapoznania się z jego treścią.
Jeśli zależy ci na zwróceniu na siebie uwagi,

Nie zapominaj
o podsumowaniu zawodowym
Wiele osób sądzi, że wypisanie wszystkich dotychczasowych miejsc pracy w CV w zupełności

„Osiągnięcia” – istotna sekcja
Do niedawna był taki trend, aby w CV wpisywać
informacje dotyczące swoich zainteresowań. Okazuje się jednak, że o wiele lepszym pomysłem jest

Używaj odstępów i pogrubień
— zadbaj przejrzystość
Jeśli naprawdę zależy ci na tym, aby twoje CV
nie zostało odrzucone, zadbaj o to, aby jego

REKLAMA

wykorzystaj do tego kolory! Czerwony, żółty
i niebieski — to właśnie te barwy przykuwają
wzrok rekruterów i sprawiają, że chętniej poświęcają oni swój czas takiej aplikacji;


użycie programu graficznego do przygotowania CV zawsze działa na plus — kreatywność jest ceniona przez wszystkich pracodawców;



dobrze jest umieścić pod miejscem, gdzie wpisujesz swoje dane, również nazwę stanowiska,
o które się ubiegasz — w ten sposób ułatwiasz
pracę sobie prowadzącej rekrutację.

wystarczy. Warto jednak wiedzieć, że znacznie
lepszym rozwiązaniem jest uwzględnienie sekcji
z podsumowaniem zawodowym. Chodzi o to, aby
umotywować w jakiś sposób swoje wcześniejsze
działania związane z podejmowaną pracą.

dodanie sekcji ze swoimi dotychczasowymi osiągnięciami. Co powinno się w niej zaleźć? Tak naprawdę może być to absolutnie wszystko, z czego osoba ubiegająca się o dane stanowisko jest dumna.

treść była czytelna. Unikaj źle sformatowanego
tekstu. Przejrzyste Curriculum Vitae to jedna
z tych rzeczy, która zwykle decyduje o tym, że
pracodawca chce zaprosić jego autora na rozmowę kwalifikacyjną.
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Zwyczajna zwyczajność

Lifehacki i trudne sprawy

Listopad

Ostatnia

zagonił nas
do wiosennej rzeczywistości,
bynajmniej nie w aspekcie pogody. Niestety, chodzi o siedzenie w domu. W zerówce zdalna
nauka polegała na przesyłaniu
materiałów – później je robiłyśmy w wyznaczonym terminie.
Tak, teraz już jest gotowy plan
i musimy się go trzymać.
Co prawda nie jest tak źle,
bo moje dziecko – jak na razie –
jest zachwycone nauką zdalną.
A ma ku temu kilka powodów:
dostała swój komputer, który
stoi w pokoju i jest tylko jej; nie
musi rano męczyć nóg drogą do
szkoły; ma więcej czasu na zabawę z koleżanką; nie musi przebywać się z tymi dziećmi których nie lubi; na przerwie może
się bawić swoimi ulubionymi zabawkami. Pewnych nawyków
jednak nie zmieniła: codziennie rano robi swoją sekwencję
zadań oraz pakuje śniadaniówkę. Bez śniadaniówki nie idzie
do szkoły: drugiego śniadania
nie może jeść ze mną w kuchni,
bo przecież jest w szkole.
Po zakończaniu lekcji dzwonią do siebie z koleżanką i każda
przy swoim biurku obrabia lekcje – czyli idą na świetlicę. Kiedy się pytam, czy nie brakuje jej
klasy, odpowiada, że przecież
się widzą. Tak sobie myślę, że
dzieci bardzo szybko się akomodują. Nowa rzeczywistość
przed komputerem – raz dwa
mózg przestawiony na nowe
zadania. Nabrała też kilka no-

wych nawyków: wstaje rano
i „sprawdza maila” – a tak naprawdę sprawdza, czy ktoś do
niej napisał na czacie.
Żałuję, że również u mnie
dostosowanie nie następuje tak
szybko. Kiedy we wrześniu rozpoczęła naukę w szkole, poukładałam sobie plan dnia tak,
żeby jak najwięcej zrobić do
powrotu córki. Plan zakorzenił
mi się w głowie, zaczęłam działać, a tu bach! kolejna zmiana.
Uwaga! Dzieci wracają uczyć się
w domach! Dla mnie oznacza
to kolejne przestawienie cyklu
dnia, ustalenie nowych priorytetów, czasu pracy, gotowania
i zabawy. Wszystkie takie zmiany
przechodzę zaczynając od zaprzeczenia, poprzez etap buntu i zniechęcenia, a kończę na
przyjęciu nowej rzeczywistości.
Na szczęście mam wrażenie, że
z każdą kolejną zmianą ten proces przebiega coraz szybciej, poszczególne etapy trwają krócej.
To trochę ironia losu, ponieważ
na początku roku jako swoje cele
zapisałam w kalendarzu hasła-życzenia: minimalizm, spokój
oraz wolność w działaniu. I jak to
się ma do rzeczywistości w końcówce anno domini 2020?
Minimalizm? Właściwie jest:
minimum przemieszczenia się,
minimum pracy, minimum wakacji, minimum zużytych ubrań.
Spokój? Wiosną słyszałam ptaki
na balkonie – spokój, spokój na
niebie bez samolotów, spokój
przy wyborze strojów do pracy,
spokój przy wyborze wakacji...

Wolność w działaniu?
Z tym może być gorzej,
ale... wolność
w protestach, wolność
w wypowiadaniu
swojego zdania,
wolność w wyborze tego,
w czym chcę pracować
(w dresie lub w sukience).
Czy moje życzenia się spełniły?
Właściwie tak, bo, jak mówi stare powiedzenie: „Uważaj, czego pragniesz – możesz to otrzymać.”. Los może nas zaskoczyć,
a prośby spełnić w zadziwiający
sposób.
Zaczęłam się zastanawiać,
czego sobie życzyć w kolejny roku. Może żebym żyła
w zwyczajnych czasach? Wstanę
sobie rano, wykonam sekwencję działań, zgodnie z założeniem fenomenalnego poranka, zjem zwyczajne śniadanie,
zwyczajnie odprowadzę młodą
do szkoły i wrócę do pracy. Zwyczajnie będę pracować, ugotuję
zwyczajny obiad i zwyczajnie
go zjem, a potem spędzę zwyczajny wieczór i najzwyczajniej
w świecie pójdę spać.
Tylko muszę się teraz zastanowić, co dla mnie wciąż jeszcze jest zwyczajne. Bo dla mojej córki zwyczajna jest lekcja
przez Internet i gadanie z koleżanką online, podczas gdy dla
mnie jednak wciąż zwyczajnie
jest spotkać się ze znajomymi
osobiście.

Dorota Dabińska-Frydrych

sobota była
przełomowa w naszym życiu. Po
południu siedliśmy z Dżoaną na
kanapie i westchnęliśmy ciężko.
Stało się. Spojrzeliśmy na siebie
i w zasadzie nie wiedzieliśmy
co dalej. Chata posprzątana,
kuchnia po obiedzie ogarnięta. Można coś obejrzeć, bo zostały nam jeszcze dwa odcinki
nowego sezonu The Crown, ale
jakoś tak dziwnie. Przecież seriale oglądamy zawsze wieczorami lub po nocach. A nie popołudniami. W sumie to mógłbym
pójść pobiegać, ale nie chciałem zostawiać w takiej sytuacji
żony samej. Zdecydowałem, że
skończę czytać książkę i będę
mógł zabrać się za kolejną. Całe
popołudnie mogę spędzić na
czytaniu. Świetnie!
Jednak po piętnastu minutach czytania zrezygnowałem.
Ta cisza mnie dobijała. Zresztą
widziałem po Dżoanie, że też nie
może sobie znaleźć miejsca. Nie
ma się co dziwić. Nie jesteśmy
przyzwyczajeni do spędzania
całego sobotniego popołudnia
na własnych zachciankach. Niemal zawsze przynajmniej przez
skrawek drugiej części dnia robimy coś razem z Jaśkiem.
Latem lub wiosną to wiadomo: gramy w piłkę, jeździmy
na rowerze, jedziemy na plażę.
Ogólnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jesienno-zimowe popołudnia poświęcamy na
aktywności domowe. Najczęściej są to rysowanki, gry plan-

szowe, klocki Lego, a od kilku
tygodni konsola (obiecany prezent za sukces w nauce czytania i pisania… Jaśka oczywiście).
Robimy po prostu to, na co Jasiek ma ochotę. Chodzi przede
wszystkim, aby robić to razem.
A tego sobotniego popołudnia weekendowy rytm naszej rodziny został zachwiany,
bo Jasiek poszedł bawić się do
swojej ulubionej koleżanki. Z jednej strony cieszymy się, że nasz
syn jest lubiany i rozwija więzi
społeczne, ale z drugiej strony
dotarł do nas fakt powtarzany
przez wszystkich rodziców: dzieci rosną zdecydowanie za szybko. Przecież jeszcze niedawno
nasz syn miał strach w oczach
jak gubił nas z zasięgu wzroku, a dzisiaj spędza popołudnie
w domu – jakby na to nie patrzeć
– obcych ludzi.Za chwilę pojawią
się wyjazdy na obozy, wyjścia ze
znajomymi. A potem nawet się
nie obejrzymy, jak Jasiek będzie
w domu tylko gościem.
A co z nami? Przecież my
przez te ostatnie lata przemodelowaliśmy swoje życie, aby
właśnie spędzać wspólne popołudnia. Polubiliśmy to i przyzwyczailiśmy się do tej małej rodzinnej rutyny. A teraz co? Co mamy
zrobić z takim nadmiarem wolnego czasu? Nie pamiętamy już
nawet, co robiliśmy z wolnym
czasem, jak nie mieliśmy na
głowie tego przyjemnego obowiązku nazywanego rodzicielstwem. Chyba zacznę trenować
triathlon skoro nagle mam czas

na realizowanie swoich pasji. Na
szczęście w niedzielę odzyskaliśmy nasze popołudnie i Jasiek
chciał już z nami spędzić ten
czas. Gdyby jeszcze w niedzielę
gdzieś wyszedł, to ja próbowałbym to jeszcze jakoś dzielnie i po
męsku przemilczeć. Ale myślę, że
Dżoana zrobiłaby mu po prostu
srogą awanturę w takim kobieco-maminym stylu. Czyli, że tak
dłużej być nie może, że traktuje
dom jak sypialnie i ciągle tylko
znika na całe popołudnia. Przecież ma jakieś swoje obowiązki
i rodzice też zasługują na chwilę
uwagi. Ogólnie wiadomo – każdy z nas przechodził taką lub podobną rozmowę za młodu.
Pomimo tego, że uratowaliśmy chociaż jedno weekendowe popołudnie, to nie daje mi
spokoju myśl, że nasz syn to już
naprawdę duży chłopak, który
sporo wie i coraz więcej rozumie. Przykład:

w niedzielę wieczorem
oznajmił, że zanim
pójdzie spać, to musi
jeszcze przerobić lekko
jedno pudełko, bo to taki
„lifehack”, dzięki któremu
nie pobrudzi sobie lizaka
jak mu spadnie na ziemię.

Przecież niektórzy trzydziestolatkowie nie wiedzą nawet co
ten termin oznacza! Nie mam
już złudzeń. Mój syn to już prawie mężczyzna, który wie co
w życiu jest naprawdę ważne.

Piotr Krupa
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Pachnący pomysł
na pierwszy biznes
Damian Urban ma zaledwie dziewiętnaście lat a już od półtora roku prowadzi z powodzeniem wysyłkową perfumerię zapachnisci.pl z markowymi perfumami. – Nie chcę spędzić życia w korpo, dlatego o własnym biznesie pomyślałem
jeszcze w liceum – twierdzi.

Jak wpadłeś na pomysł sklepu z odlewkami, czyli tzw. dekantami markowych perfum?
Pomysł narodził się, gdy byłem
poważnie chory i zupełnie przestałem czuć zapachy. Było to tak
nieprzyjemne doświadczenie,
że obiecałem sobie po wyzdrowieniu zagłębić się w świat pięknych aromatów. Postanowiłem
poznać i wypróbować pachnidła stworzone przez najwybitniejszych kreatorów na świecie.
Perfumy, zwłaszcza w Polsce, w sklepach stacjonarnych
kosztują dużo. W szczególności niszowe zapachy są trudno
dostępne. Rozpocząłem więc
poszukiwania w Internecie –
pomyślałem, że stworzę firmę,
dzięki której swoją pasją podzielę się z innymi i umożliwię
klientom próbowanie ekskluzywnych i drogich zapachów
za rozsądne pieniądze.
Dzięki pomocy i zaangażowaniu mojej mamy, z którą
przeszukiwałem różne fora, na
których ludzie robili i sprzedawali odlewki zapachów ze swoich kolekcji, przekonałem się,
że istnieje na rynku nisza, którą
mogę wypełnić.
Założenie własnej działalności było moim marzeniem odkąd pamiętam, dlatego tym bardziej dziękuję rodzicom za wiarę
we mnie i wsparcie. Zacząłem
w wieku 15 lat od zgromadzenia własnego zestawu perfum.
Uczyłem się też wszystkiego na
temat prowadzenia firmy i perfumiarstwa. Na początku traktowałem to jako hobby, a teraz już
wiem, że będzie to mój sposób
na zarabianie pieniędzy. Wiem,
że niewielu jest ludzi, którzy robią to co lubią i czerpią z tego
duże zyski. Jestem szczęśliwym
człowiekiem…
Czujesz się z tak wrażliwym
węchem szczęśliwy również
w tramwaju i autobusie? Jak
pachną dziś Polacy, jak zmieniają się ich upodobania?

Damian Urban, pomysłodawca i szef perfumerii internetowej Zapachnisci.pl

Jest coraz lepiej. Ale faktycznie
– po paru latach mam tak wyczulony zmysł zapachu, że np.
potrafię rozpoznać w tramwaju
większość popularnych perfum
i wód toaletowych, a znając ich
składy i opisy marketingowe,
potrafię sobie wyobrazić jacy
ludzie znajdują się obok. Zapachy i charakter człowieka idą
w parze. Czuć, że Polacy coraz
bardziej o siebie dbają i używają
coraz lepszych, droższych zapachów. Obserwuję ten proces już
od trzech lat.
Co było najtrudniejsze na początku działalności?
Z pewnością podejrzliwość
klientów co do oryginalności rozlewanych przeze mnie
perfum. Byłem na to przygotowany – w Internecie jest
niestety wielu oszustów. Z całą odpowiedzialnością mogę
stwierdzić, że duża część inter-

netowych sprzedawców oferuje klientom nieoryginalne zapachy jako markowe lub jako
odpowiedniki. Niestety, branża
perfumiarska jest jedną z najbardziej skalanych przez oszustów. A wynika to także z faktu,
że przeciętny człowiek nie jest
w stanie odróżnić zapachu oryginalnego od podrobionego, co
wykorzystują oszuści.
Jakie rady dałbyś osobom,
które chcą ustrzec się przed
kupnem podróbki? Co myśleć
o sprzedawcach tzw. „testerów”?
Jeśli widzimy sklep, który oferuje perfumy w bardzo niskiej
cenie albo wszystkie w identycznej cenie, (nawet jeśli mówimy o odlewkach), to możemy być na 100 proc. pewni, że
to produkty nieoryginalne. Dlaczego? Bo składniki oryginalnych perfum są bardzo drogie

i cena finalnego produkty nie
jest fanaberią producenta, tylko
wynika z kosztów szlachetnych
substancji.
Wiele firm oferuje również
w swojej sprzedaży pseudotestery, informując klientów, że
zapach może się różnić nieco od
produktu pełnowartościowego
lub z uwagi na fakt, że to tester,
jego flakon wygląda inaczej. To
wierutne bzdury i jeśli ktoś ceni
oryginalność zapachu, powinien takich ofert unikać.
Fałszywe jest również przekonanie, że testery są bardziej
trwałe. Czasem możemy odnieść wrażenie, że tak jest, ale
nie wynika to ze składu produktu, tylko z jego wieku. UE co jakiś czas aktualizuje listę zakazanych substancji chemicznych
i firmy produkujące perfumy
muszą dokonywać reformulacji swoich produktów. Wobec
tego np. stary tester na półce

w perfumerii może mieć nieco
inny skład, niż aktualnie produkowany zapach oryginalny i to
może wpłynąć na jego odbiór.
Jednak takie sytuacje zdarzają
się niezwykle rzadko.
Chcę jednak podkreślić, że
producenci przekazują część
oryginalnych flakonów do perfumerii, oznaczając je jako testery, dlatego w sklepach internetowych również możemy
je w takiej formie kupić.
Jak będą wyglądać perfumy
przyszłości?
Zmiany są dość niepokojące.
Wiele firm stawia na oszczędności i zastępuje składniki naturalne ich chemicznymi odpowiednikami, co źle wpływa na
jakość perfum. Większość zapachów, w których dokonano tego
typu reformulacji, jest słabsza
od swoich poprzedników. Jest
zaledwie kilka firm, które wciąż
dbają o wysoką jakość swoich
produktów i są to często firmy
niszowe, a produkty przez nie
oferowane są bardzo drogie.
Jaką pewność mogą mieć
klienci Twojej firmy, że produkty, które kupują są oryginalne?
Perfumy, które rozlewam do
mniejszych objętości, kupuję
tylko od sprawdzonych i licencjonowanych sprzedawców. Na
wszystkie zakupy posiadam faktury, które na życzenie klienta
przesyłam do wglądu. Zatem
zawsze mogę udowodnić, że
oferuję oryginalne produkty
danych marek.
W tej chwili na stronie mojego sklepu jest dostępnych
ponad 300 zapachów ponad
80 marek. Są to zarówno produkty należące do wielkich koncernów, jak i niszowe, elitarne.
Dzięki temu, że kupuję flakony
w największych pojemnościach,
mogę zaoferować klientom bardzo atrakcyjne ceny w przeliczeniu na mililitr.
W zależności od zapachów
można kupić odlewki już od 5
ml – to dotyczy zapachów bardzo drogich, takich marek jak
Nasomatto czy Creed. Marki
mainstreamowe rozlewam do
flakonów o pojemnościach: 10,
20 lub 30 ml.
Jeśli ktoś chce poznać dany
zapach, optymalnym wyborem
jest 10 ml. Dlaczego? Bo zapach
trzeba poznać dobrze; musimy
w nim chodzić prze kilka dni,
obserwować, jak się zachowuje w różnych sytuacjach, w różnych temperaturach. Zapach
ewoluuje; w różnych porach
dnia różnie pracuje na skórze.
Poza tym jeden zapach pasuje nam bardziej na randkę, inny
do teatru, a jeszcze inny do pracy. To są bardzo indywidualne
i subtelne wrażenia, ale zapach
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nas określa, dlatego jego wybór jest tak bardzo istotny. 10 ml
perfum starcza na około miesiąc
standardowego używania i to
jest właśnie taki okres, w którym
możemy dokładnie poznać naturę zapachu i potem zadecydować, czy nam odpowiada na
tyle, by kupić cały flakon.
Czy moda na zapachy się
zmienia?
Mody na zapachy zmieniają się
jak mody na ubrania. Obecnie
do ulubionych składników perfum należą ambroksan i bergamotka. To czy zapach jest modny czy nie, zależy też od marketingu. Przykładem jest Sauvage
marki Dior – od dłuższego czasu
najlepiej sprzedający się zapach
na rynku. Trudno powiedzieć,
czy to zasługa reklamy z Johnym Deppem, czy zapachu samego w sobie…
Bardzo silny jest też trend
polegający na używaniu zapachów męskich przez panie. Na
fali tego zjawiska firmy niszowe
większość swoich produktów
opisują jako unisex. W ofercie
mojego sklepu przeważają teraz
zapachy dedykowane panom,
ale to właśnie panie są głównymi klientkami kupującymi
perfumy zarówno damskie, jak
i męskie.
Czy są perfumy ponadczasowe, które polecałbyś szczególnie, kierując się własnym
gustem?
Zdecydowanie takie klasyki
jak: Dior Homme Intense, Lalique Encre Noire, Hermès Terre
d´Hermès, czy Tom Ford Noir
Extreme – te zapachy mają stałych wielbicieli i nigdy nie wyjdą z mody.
A jak oceniasz rynek stacjonarnych perfumerii w Polsce?
Według mnie jest daleko
w tyle za perfumeriami internetowym – zarówno pod względem cen, jak i asortymentu.
Niestety nowe zapachy takich
firm jak Bottega Veneta czy
Tom Ford, są w nich dostępne
dopiero po wielu miesiącach od
światowej premiery, a niektóre
wcale nie występują. Porównując znane sieciowe perfumerie
na zachodzie Europy i w Polsce,
można zauważyć, że nie jesteśmy traktowani na równi jako
klienci.
Jak pandemia wpłynęła na
Twój biznes?
Moja firma z miesiąca na miesiąc rejestruje 100 proc. wzrostu sprzedaży. W związku z tym,
w bliskiej przyszłości czeka
mnie nowe wyzwanie – zatrudnienie pracowników.
Dziękuję za rozmowę

Maciej Wełyczko
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GENERATOR
LECH TWARDOWSKI

Lech Twardowski, bez tytułu, fot. http://www.lechtwardowski.com

Książka o znakomitym współczesnym polskim

artyście, szczególnie ważnym dla środowiska
wrocławskiego, które od lat inspiruje i animuje.

To

unikatowa publikacja o twórczości Lecha
Twardowskiego, do której teksty napisali:
Anna Chmielarz, Marcin Ludwin, Anna Markowska, Marek Śnieciński, Andrzej Turowski,
Janusz Zagrodzki.

Książka

– bogato ilustrowana reprodukcjami
dzieł malarskich Twardowskiego – zachęca
czytelnika do zajęcia pozycji pomiędzy słowem
i obrazem. Dzięki niej uzyska on odświeżającą
perspektywę w spojrzeniu na otaczający świat
– zobaczy go jako przestrzeń zdziwienia, tajemnicy i wolności, gdzie wszystko jest możliwe,
bo nic – nawet omawiane malarstwo – nie jest
stworzone do końca.

Autorem projektu graficznego monografii jest

Bartosz Konieczny.

Cena:

80 zł + koszty wysyłki

Pod szyldem Ośrodka Kultury i Sztuki we
Wrocławiu powstaje wiele wyjątkowych wydawnictw. Mamy w swojej ofercie nie tylko
czasopisma, książki i katalogi towarzyszące wystawom, ale także beletrystykę, opracowania
naukowe, poezję, biografie i monografie.
Staramy się, aby wydawane przez nas pozycje
były na najwyższym poziomie merytorycznym
i edytorskim. Nasze książki dotyczą twórczości
m.in. takich wybitnych artystów, jak: Roman
Opałka, Wacław Szpakowski, Eugeniusz Geppert, Stanisław Dróżdż, Lech Twardowski, Zdzisław Jurkiewicz czy Natalia LL.
Pełną ofertę naszych publikacji można obejrzeć na: www.okis.pl w zakładce Wydawnictwa OKIS i zamówić, pisząc na adres: wydawnictwa@okis.pl.
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową i stacjonarną po wcześniejszym mailowym zamówieniu.
Co roku jesteśmy także wystawcami podczas
Wrocławskich Targów Dobrej Książki. W tym roku impreza niestety nie odbędzie się, więc tym
bardziej zachęcamy do kontaktu z nami, chętnie pomożemy w wyborze.

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego
REKLAMA

Lech Twardowski, Cathedral (2002), fot. http://www.lechtwardowski.com

Lech Twardowski (ur. w 1952 r. w Brodnicy) – ma-

larz intermedialny, autor instalacji, obiektów, akcjonista oraz
performer. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), w pracowni malarstwa
prof. Zbigniewa Karpińskiego. W 1983 roku wyjechał do Paryża; skąd w 1995 roku powrócił do Wrocławia. Jego obrazy
i obiekty znajdują się m.in. w zbiorach Musée d’Art Moderne
w Paryżu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w zbiorach prywatnych
w Polsce i za granicą.

fot. http://www.lechtwardowski.com

www.glosmordoru.pl

KULTURA ONLINE
Splat!FilmFest
1–14.12
https://bit.ly/GoOut_SplatFilmFest
W tegorocznej edycji największego festiwalu nowego kina
grozy, fantastyki i bezkompromisowego kina arthousowego
w Polsce znalazło się 29 filmów
pełnometrażowych i 26 krótkich metraży. Trzon programu
stanowią premiery najlepszych
światowych filmów kina gatunkowego (m.in. horrory, thrillery,
mroczne dramaty, czarne komedie, s-f, fantasy), których nie
można zobaczyć na żadnym innym festiwalu w Polsce i które
nie posiadają jeszcze w Polsce
dystrybucji kinowej.

Świąteczne Targi WZORY
1–10.12
https://bit.ly/GoOut_Wzory
Największe Warszawskie Targi
Designu, prezentujące prace
młodych projektantów i nowoczesnych rzemieślników, także
przeniosły się do sieci. Na www.
wzory.design znajdziecie m.in.
ceramikę, biżuterię, kosmetyki,
tekstylia oraz grafiki z ponad 130
małych polskich manufaktur.

#9 [58]  grudzień 2020/styczeń 2021

WARSZAWA / WROCŁAW

20. MFF Watch Docs
4–13.12

weryn i Tomasza Borkowskiego to psychologiczna opowieść
o spotkaniu pary singli, analiza
współczesnych mechanizmów
społecznych i zachodniej cywilizacji. Sztuka miała swoją prapremierę światową na londyńskim
West Endzie.

https://bit.ly/
GoOut_MFF_Watch_Docs
Na początku grudnia wystartowała jubileuszowa 20. edycja
jednego z najstarszych i największych festiwali filmowych
poświęconych prawom człowieka. O główną nagrodę powalczy dziewięć polskich premier – m.in. „Cienie bez słońca”,
„Pewnego razu w Wenezueli”
czy „W domu reżysera”. Poza
tym w programie znajdziecie
najnowsze polskie produkcje,
kilka krótkometrażówek czy
też sekcję poświęconą ochronie środowiska.

14. Sputnik nad Polską
12–20.12
https://bit.ly/
GoOut_Sputnik_nad_Polska
Najnowsze rosyjskie produkcje fabularne, przegląd filmów
dokumentalnych, „Kalejdoskop
Nowego Kina”, sekcja animacji poświęcona twórczości Andrieja Chrżanowskiego i blok
filmów krótkometrażowych
– festiwal Sputnik nad Polską
zaprasza w grudniu na pokazy
najciekawszych dzieł rosyjskiej
sztuki filmowej.

Sebastian Sebulec:
Futro
26.11–3.01

Kadr z filmu „Possessor” [Splat!FilmFest]

OFF Club:
Trupa Trupa
15.12
https://bit.ly/
GoOut_OFFClub_TrupaTrupa
W tegorocznej odsłonie OFF
Club biorą udział: Artur Rojek,
Coals, Trupa Trupa, Zamilska,
Piernikowski oraz Piotr „Pianohooligan” Orzechowski i Kuba
Więcek. Wszyscy zagrają w wyjątkowych miejscach Katowic.
15 grudnia posłuchamy ponurego, psychodelicznego rocka
zespołu Trupa Trupa, który

https://bit.ly/GoOut_Futro
Futro to kolejna z wystaw realizowanych w ramach Project
Roomu prezentującego twórczość młodych artystów. W ramach otwarcia online wystawy

GŁOS MORDORU
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Sebastiana Sebulca, Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski udostępniło film artysty przygotowany specjalnie
na potrzeby wirtualnej wersji
ekspozycji. Uzupełnieniem będzie dokumentacja fotograficzna, dokumentacja wideo oraz
oprowadzanie online.
Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety
w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

wypełni Muzeum Hutnictwa
Cynku. Koncerty są udostępniane na profilu off-festivalu na
FB i na kanale YouTube. Emisje
kolejnych zaplanowano na styczeń 2021.

TEATR WARSawy:
Beginning
10–29.12
https://bit.ly/GoOut_Beginning
Tęsknicie najbardziej za teatrem? Spektakl „Beginning”
w reżyserii Adama Sajnuka,
w którym zobaczycie Marię Se-

Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na ASAP-ie!

wydanie Warszawa / Wrocław

Sisi Lohman

wydawca, redaktor naczelna
https://glosmordoru.pl

Masecki/Marshall
w hołdzie Ger Mandolin Orchestra

WAW4FREE
Rak off! – Tylko dobre ro(c)kowania

11 grudnia, godz.
19; online: https://
www.facebook.com/
events/398509464669295/
Koncert charytatywny z nutą
Maanamu. Zagrają: Bovska,
Mikromusic Acoustic Trio, Igor
Herbut, Mery Spolsky.


Mela Koteluk & Kwadrofonik


12 grudnia 2020, godz. 20,
online: https://www.facebook.com/finawalbrzyska

Koncert transmitowany na
żywo w ramach cyklu FINA na
ucho na profilu FB @finawalbrzyska.

Tyłem do przodu.
5. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej

do 13 grudnia; Osiedle Jazdów
Idź na spacer i poszukaj festiwalu ukrytego na drzewach,
parapetach i płotach, czyli atrakcje trochę na mieście,
trochę online: https://www.
facebook.com/fma.waw.


13 grudnia, godz. 20; online:
https://www.facebook.com/
polinmuseum
Koncert – hołd złożony
przedwojennej żydowskiej
orkiestrze mandolinowej
z Góry Kalwarii. Transmisja na
FB i kanale YouTube Muzeum
POLIN.

Szczegóły oraz więcej wydarzeń
znajdziesz na waw4free.pl

FB: @glosmordoru

Krafty – Targi Projektantów
Hand Made / Edycja Świąteczna

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

13 grudnia 2020, godz. 10;
Elektrownia Powiśle,
ul. Dobra 42
Druga, świąteczna edycja
targów, które skupiają twórców rękodzieła.

Edycja wrocławska:

Co składa się na cenę butelki coli?
22 grudnia, godz. 17, online:



https://www.facebook.com/
events/419806055709324/
Jakie elementy składają się na
cenę produktów, które kupujemy? Warsztaty nie tylko dla
dzieci.

Dariusz Litera

Tomasz Turek

redaktor naczelny

redakcja i łamanie

Maciej Wełyczko

Igor Kałuża

zastępca redaktora naczelnego

skład graficzny

e‑mail: redakcja@glosmordoru.pl
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam
oraz może odmówić ich zamieszczenia, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności
z prawem, linią programową i charakterem pisma oraz zasadami publikacji ogłoszeń i reklam.

