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Czy raczej masz już wyraź-
ne symptomy wypalenia za-
wodowego? Słabo sypiasz? 
Relacje z partnerem się psu-
ją? Ani w robocie, ani w do-
mu nie ma sojusznika? Ci-
śnienie rośnie, a pracy nie 
ubywa?

Nie wszystko stracone, 
bo oto wchodzę ja, cały na 
biało… Choć niezupełnie 
przypominam wróżkę, któ-
ra sypnie błyszczącym pył-
kiem i wypowie zaklęcie ma-
chając różdżką. Prawda jest 
taka, że jestem ważącym 
90 kg chłopem, psycholo-
giem, który 12 lat temu rzu-
cił etat. Myślę, że zamiast 
czekać na wróżki, to jednak 
właśnie mnie powinieneś 
posłuchać. Łatwo mi mó-
wić teraz, ale te naście lat 
temu byłem dokładnie taki 
sam. Korpoludek i – nieste-
ty – korposzczur. Pracowa-
łem w dwóch korporacjach 
– amerykańskiej i polskiej. Po 
drodze „zaliczyłem” kilka in-
nych miejsc – m.in. sprzeda-
wałem oranżadę! Nigdzie nie 
było mi jednak tak dobrze jak 
„na swoim”.

Siedząc w szklanym wie-
żowcu, z otwartym Outlo-
okiem wymyśliłem sobie 
pewnego dnia, że będę 
freelancerem. To był dzień, 
w którym coś we mnie pękło. 
Wróciłem z urlopu i zobaczy-
łem te kilkaset nieprzeczy-
tanych maili. Powiedziałem 
sobie, że nie będę tak dłu-
żej żył: od urlopu do urlo-
pu; od weekendu do week-
endu. Dlaczego tylko przez 
ułamek roku mam czuć się 
wolny?! Dlaczego w każdy 
piątek tak bardzo wierzę 
w hasło: „trzeba się zreseto-
wać”? Dlaczego pół soboty 
śpię, a drugie pół leczę kaca, 

zamiast bawić się z dziećmi 
i spędzać czas z żoną? – Od 
czego tak naprawdę chcesz 
uciec? – pytałem sam siebie.

Powiem ci teraz od czego 
chciałem wtedy uciec jak naj-
dalej: od myśli, którą już daw-
no miałem w głowie! A myśl 
ta brzmiała: To nie jest miej-
sce dla ciebie! Uciekaj! Bie-
gnij za swoim powołaniem, 
chociaż mówią ci, że jesteś 
szalony!

I pobiegłem. Ale – wbrew 
pozorom – nie o mnie jest 
dzisiaj ten artykuł. Ten arty-
kuł jest o tobie. Powiem ci, 
dlaczego warto i jak uciec 
z korporacji. Skutecznie. I ni-
gdy tu nie wrócić. Jak pobiec 
za swoim głosem w środku, 
który do tej pory tak często 
zagłuszaliśmy. Ty i ja.

Dlaczego marka osobista 
to najlepszy sposób, żeby 
wyrwać się z korpo? Mogę 
wymienić jednym tchem co 
najmniej kilkanaście powo-
dów. Dzisiaj będzie o sześciu 
z nich – moim zdaniem naj-
ważniejszych.

1. Zbuduj 
coś trwałego, 
coś, co będzie 
tylko twoje

Korporacja to praca dla ko-
goś. To nie żadna nowina. 
Ile jeszcze zamierzasz pra-
cować na sukces innych 
osób? Gdybyś poświęcił tyle 
samo czasu i energii na bu-
dowanie własnej marki, to 
po kilkunastu latach mógł-
byś już być „wyluzowa-
ny finansowo” (celowo nie 
używam słowa rentier, bo 
nie każdemu dobrze służy 
„nicnierobienie”).

Frustruje cię praca na etacie? Głupie pytanie, przecież to „Głos Mordoru”! Oczywiście, że 
frustruje – pytanie tylko w jakim stopniu? Czy jesteś jeszcze na etapie „zapieprzam ponad 
siły, ale tli się jeszcze we mnie iskierka nadziei, że może coś się zmieni, dostanę awans”? 
A może snujesz marzenia o byciu kierowcą Ubera, albo żałujesz, że jednak wybrałeś studia, 
a nie technikum, bo porobiłbyś coś siłą własnych rąk – bez tych wszystkich ASAP-ów, faka-
pów, kejpiajów, etc.?

Michał Bloch
 – psycholog, podcaster, 
bloger i… terapeuta. Ma 
ponad 16 tygodni wolne-
go w roku, w tym dwu-
miesięczne wakacje! Mo-
że pracować z każdego 
miejsca na świecie. Od 
12 lat buduje swoją mar-
kę osobistą. Działa on-
line od 2016 roku. Zara-
bia wielokrotnie więcej 
niż na etacie. Pieniądze 
przestały być dla niego 
celem. Chce żyć pełnią 
życia i cieszyć się wolno-
ścią, bez szefa i pracy od 
9 do 17. I tak właśnie żyje!
Prywatnie szczęśliwy mąż, 
ojciec dwóchi wspania-
łych córek i zapalony 
wędkarz… który fotogra-
fuje i wypuszcza każdy zło-
wiony okaz!

Powiedziałem 
sobie, że 
nie będę 

tak dłużej żył: 
od urlopu 
do urlopu; 

od weekendu 
do weekendu. 

Dlaczego 
tylko przez 
ułamek roku 

mam czuć się 
wolny?! 

Budując swoją markę 
tworzysz kapitał na przy-
szłość. Coś, co możesz zo-
stawić dzieciom, a także coś, 
co będzie na ciebie zarabiać 
niemalże pasywnie (po kilku-
nastu latach miałbyś napisa-
nych kilka książek, opubliko-
wanych kilkaset artykułów, 
stworzonych kilkadziesiąt 
kursów, które raz wyprodu-
kowane… mógłbyś sprzeda-
wać przez Internet latami).

Ile czasu pracujesz już 
w korporacji wiedząc, że dla 
„tych na górze” jesteś tylko 
cyferką w Excelu? A cyfer-
ki łatwo się przestawia… 
i jeszcze łatwiej kasuje. Mar-
ka osobista jest trwalsza 
i bezpieczniejsza niż praca 
na etacie. Szczególnie teraz, 
w trudnym dla biznesie cza-
sie pandemii.

2. Pracuj z innego 
kraju, pracuj skąd 
chcesz. Zostań 
cyfrowym nomadą

Jeszcze dwa lata temu nie 
mogłeś sobie wyobrazić, 
że ktoś pracuje w 100 proc. 
zdalnie, z domu. Dzisiaj już 
możesz. Tylko, że nie pracu-
jesz dla siebie. A mógłbyś. 
I nie pracujesz też z wyma-
rzonego miejsca na świecie. 
A też mógłbyś.

Słyszałeś o cyfrowych 
nomadach, którzy pracują 
zdalnie, z dowolnego miej-
sca, o dowolnej porze? Łą-
czą zwiedzanie świata z pra-
cą i odpoczynkiem? Ty też 
tak możesz, jeżeli zbudujesz 
markę osobistą, która będzie 
zarabiać w sieci. Popatrz do-
brze na swoje cv i zastanów 
się, które z twoich kompe-

tencji mógłbyś sprzedawać 
korporacjom jako ekspert ze-
wnętrzny. Czasy gromadze-
nia zasobów wewnętrznych 
przez korporacje się kończą. 
Coraz częściej zatrudnia się 
ekspertów z zewnątrz do 
bardzo konkretnych, specja-
listycznych projektów. Dla-
czego nie być po TEJ stronie?

3. Pozbądź się 
szefów – tych 
realnych i tych 
w twojej głowie

Tutaj chyba wystarczy, 
że rzucę hasło: „toksyczny 
szef”. Sądzę, że już wiesz, co 
mam na myśli. Tak, tak – za-
miast być czyimś workiem 
treningowym czy kibelkiem, 
do którego zawsze można 
womitować (to takie ład-
ne określenie na rzyganie), 
możesz opuścić toksyczne 
środowisko i nie polegać na 
przypadku – z kim przyjdzie 
ci pracować w kolejnej firmie.

Podobno psychopaci roz-
siewają się równomiernie 
po korporacjach, więc… Co 
byś powiedział na bycie so-
bie szefem albo jeszcze le-
piej – na całkowitą zmianę 
formy pracy i nie myślenie 
o jakimkolwiek przymusie? 
Możesz zbudować markę na 
styku pasji i doświadczeń 
i zacząć zarabiać na tym, co 
cię naprawdę kręci. Daleki je-
stem od wyznawania zasady 
ujętej w powiedzeniu: „Rób 
w życiu to, co kochasz, a nie 
przepracujesz ani jednego 
dnia”. Uważam, że każda pra-
ca męczy, ale korpo dodatko-
wo jeszcze frustruje i wypala. 
A tak być nie musi.

4. Odbuduj 
relacje, zanim 
przegapisz coś 
bezpowrotnie!

Wszystkie rzeczy przemi-
jają i nie jest to przełomo-
we odkrycie. Najcenniejsze 
dobro z każdym dniem się 
kurczy. Czasu nie da się cof-
nąć. Dzieci dorastają, a mło-
dość przemija. To hasła zna-
ne, ale niestety prawdziwe 
i nielubiane.

Korporacja zabiera kupę 
czasu, odbiera energię 
i moc. Sprawia, że po robo-
cie trudno się czasem nawet 
uśmiechnąć. A to nie wpły-
wa dobrze na relacje z naj-
bliższymi.

Gdy zbudowałem swoją 
markę i rzuciłem etat wresz-
cie miałem czas, aby odbu-
dować relacje. A uwierz mi 

– było co odbudowywać! 
No i mogę towarzyszyć dzie-
ciom w ich dorastaniu. Moja 
starsza córka jest już nasto-
latką. Kończy się etap ma-
łej córeczki, a zaczyna etap 
młodej kobiety. Stwórz sobie 
okazję, żeby być z dziećmi, 
póki jeszcze tymi dziećmi są!

5. Miej czas się… 
nie spieszyć
Wiesz, jakie to super uczucie, 
kiedy możesz sobie w ponie-
działek dłużej pospać? Kie-
dy możesz pójść na ryby we 
wtorek? Albo zwyczajnie pić 
sobie rano kawę, niespiesz-
nie, przez 40 minut. Po pro-
stu luksus, nie? Niby nic, 
a jednak…

Gdy zbudujesz swoją 
markę osobistą, będziesz 
mógł decydować o swoich 
godzinach pracy i dopaso-
wać je do swojego rytmu 
dobowego. To działa tak: 
jeśli lubisz pracować w nocy 
– pracuj. Jeśli potem chcesz 
spać do godz. 14 – śpij. Tu jest 
lepiej niż w szwedzkim skle-
pie meblowym. Tu rządzisz, 
urządzasz, zarabiasz i się 
nie spieszysz. I instrukcje są 
wbrew pozorom prostsze!

6. Bądź 
covidoodporny!
Czarny łabędź, marka an-
t ykrucha, niebezpiecz-
ny świat VUCA… nie będę 
cię raczył tymi branżowymi 
korpofrazesami.

Sprawa jest prostsza niż 
myślisz – jako marka oso-
bista pracujesz z różnymi 
klientami. Często równoleg-
le z klientem indywidualnym 
i korporacyjnym. Z różnymi 
branżami. W kryzysie ktoś 
plajtuje, a ktoś się bogaci. 
Im więcej masz klientów, tym 
jest większa szansa, że pra-
cujesz z jednymi i drugimi, 
a więc przynajmniej część 
z nich będzie zamawiała wię-
cej, a nawet jak część stracisz, 
to tego tak boleśnie nie od-
czujesz. Na etacie pracujesz 
z jedną firmą, z jednej bran-
ży. Masz fart albo pecha.

I to dzisiaj wszystko. Za-
praszam cię do śledzenia 
moich podcastów i czytania 
moich artykułów. Znajdziesz 
je na stronie www.jakrzuci-
cetat.pl.

A w kolejnych artyku-
łach będę odkrywał coraz 
więcej kart i podpowiadał, 
jakie konkretne kroki trzeba 
podjąć, aby skutecznie rzu-
cić etat.

Michał Bloch

Dlaczego zbudowanie
marki osobistej 
to najlepszy sposób na
odejście z korpo? (cz. 1)
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Maciej Wełyczko: Uchwa-
ła Sądu Najwyższego zo-
stała przełożona po raz 
kolejny – tym razem na 
trudną do przewidzenia 
przyszłość. Czy franko-
wicze powinni na nią po-
czekać, czy iść do sądów 
już teraz?
Jędrzej Jachira: Nie war-
to czekać na tę uchwałę 
z kilku powodów. Przede 
wszystkim: Sąd Najwyższy 
już wcześniej orzekł, że 
frankowicze mogą wygry-
wać z bankami.

Po drugie: frankowicze 
wygrywają w sądach re-
gularnie już od końcówki 
2019 r., czyli od momen-
tu wydania wyroku przez 
TSUE w Luksemburgu. Od 
tego momentu frankowi-
cze wygrali w ponad 90 
proc. spraw! W przypadku 
naszej kancelarii wygrali-
śmy ponad 94 proc.  postę-
powań dla naszych klien-
tów. Statystyka nie kłamie 
– nie ma dziś sensu czeka-
nie na uchwałę SN.

Jest wreszcie jeszcze 
jeden powód, by iść do 
sądu niezwłocznie – do 
tej pory uczyniło tak tylko 
nieco ponad 10 proc. fran-
kowiczów, obecnie toczy 
się ponad 30 tys. postępo-
wań. Ale liczba wszystkich 
frankowiczów to ok. 750 
tys. osób, z których sporo 
miało po kilka kredytów 
frankowych. Trzeba liczyć 
się z tym, że do sądów trafi 
wkrótce prawdziwa lawina 
pozwów, co zapewne bę-
dzie skutkować dalszym 
wydłużeniem postępowa-
nia, może nawet do 6-7 lat.

Spróbujmy przystępnie 
wytłumaczyć istotę wy-
roku Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Euro-
pejskiej (TSUE), który 
dotyczy polskich fran-
kowiczów oraz tego, co 
ma rozstrzygnąć nasz 
Sąd Najwyższy.
Wyrok TSUE w sprawie pań-
stwa Dziubak z 3 paździer-
nika 2019 r. dotyczył odpo-
wiedzi na pytanie polskie-
go sądu w Warszawie. Moż-
na je sprowadzić do tego, 
czy zapisy, które znalazły 
się w umowach kredytów 
we frankach, mogą być od-
górnie zastępowane przez 
sąd czymś „pośrednim”, czy 
też należy te zapisy wyeli-
minować. W praktyce py-
tanie dotyczyło tego, czy 
można „klajstrować” wa-
dliwe umowy np. średnim 
kursem walut NBP. TSUE 
odpowiedział jednoznacz-
nie, że nie ma takiej moż-
liwości, ponieważ zabieg 

Frankowicze.

Czas
na
sąd!
– Nie warto czekać na kolejną uchwałę Sądu Najwyższego. 
Statystyka nie kłamie; zdecydowana większość frankowi-
czów wygrywa sprawy przed sądami – mówi Jędrzej Jachi-
ra, prawnik, który jako jeden z pierwszych w Polsce zajął 
się skuteczną walką o rozwiązywanie umów kredytów we 
frankach. Kancelaria Sobota i Jachira, w której jest wspólni-
kiem, wygrała już kilkadziesiąt spraw, w tym prawomocnie.

określany fachowo „reduk-
cją utrzymującą skutecz-
ność postanowienia nie-
dozwolonego” jest właśnie 
– całkowicie niedozwolo-
ny. Takie stanowisko było 
ugruntowane już wcześniej 
w pozostałym orzecznic-
twie TSUE.

Dzięki orzeczeniu try-
bunału w Luksembur-
gu sądy utraciły możli-
wość odwoływania się do 
kursów NBP. Wyrok ten 
otworzył drogę do unie-
ważniania umów w cało-
ści, ewentualnie – w rzad-
kich wypadkach – do ich 
odfrankowienia.

Jeśli chodzi o Sąd Naj-
wyższy, uchwała, na którą 
czekamy dotyczy pewnych 
detali.

Najważniejsze z pytań, 
na które odpowiedzieć ma 
SN dotyczy tego, czy ban-
ki mogą pozywać swoich 
klientów za bezprawne 
korzystanie z kapitału. Ale 
samo postawienie takiej 
kwestii oznacza, że nie-
korzystne umowy mogą 
zostać rozwiązane. Byłych 
klientów banków chroni 
zwłaszcza prawo Unii Euro-
pejskiej – natomiast w Pol-
sce wszystkie takie sprawy 
wytoczone przez banki 
zakończyły się ich prawo-
mocną przegraną. Pozwy 
banków stoją w oczywi-
stej sprzeczności z euro-
pejskim rozumieniem idei 
ochrony konsumenta.

Pozostałe kwestie roz-
strzygane przez SN są czy-
sto techniczne, dotyczą 
m.in. sposobu liczenia 
przedawnienia. Zwlekanie 
z orzeczeniem jest sytuacją 
dość dziwną. Tym bardziej, 
iż rozstrzygnięcie SN, o któ-
rym mówimy, nie wpłynie 
aż tak znacząco na sytuację 
frankowiczów, jak czasem 
przedstawiają to media.

Co w praktyce oznacza 
unieważnienie umowy 
frankowej? Jakie korzyści 
przynosi kredytobiorcy?
Unieważnienie umowy 
w całości oznacza, że kre-
dytobiorca powinien rozli-
czyć się z bankiem tylko do 
wysokości otrzymanego 
kapitału. Prosty przykład. 
W 2008 r. dostałem kre-
dyt w wysokości 300 tys. 
zł. indeksowany do fran-
ka szwajcarskiego. Minę-
ło piętnaście lat i moje sal-
do po przeliczeniu z CHF 
nadal wynosi 300 tys. zł. 
Ale do tej pory zapłaciłem 
już 250 tys. zł. Jeżeli wy-
grywam sprawę, to mu-
szę dopłacić jeszcze tylko 
50 tys. zł i zamykam kredyt 

w całości. Korzyść wynosi 
więc 250 tysięcy złotych.

Czy banki proponują dziś 
frankowiczom ugody?
Generalnie – nie. Tyl-
ko PKO BP daje klientom 
opcję zmiany kredytu na 
złotowy tak, jakby był nim 
od początku. Ale w taką 
ugodę nie warto wcho-
dzić z dwóch względów. 
Po pierwsze: jest całkowi-
cie nieproporcjonalna do 
tego, co można wywalczyć 
w sądzie, gdyż uwzględ-
nia niecałe 30 proc. rosz-
czenia. „Ugoda”– zgodnie 
z nazwą – powinna zmie-
rzać do kompromisu, spo-
tkania się banku z klientem 
w połowie „drogi”. Tu ta-
kiej równowagi, w mojej 
opinii, nie ma.

Po drugie, ugody zakła-
dają całkowite zrzeczenie 
się roszczeń na przyszłość 
i przeliczenie naszego 
oprocentowania z CHF na 
oprocentowanie oparte 
o WIBOR, które również 
może się szybko i drastycz-
nie zmienić. Może się oka-
zać, że po kilkunastu latach 
WIBOR spowoduje podob-
ne problemy, jak wcze-
śniej drastyczny wzrost 
kursu franka szwajcarskie-
go w stosunku do złotów-
ki. Wprawdzie WIBOR jest 
dziś na bardzo niskim po-
ziomie, ale wszyscy eko-
nomiści ostrzegają przed 
jego wzrostem w związku 
z potencjalnym kryzysem 
gospodarczym. Przejście 
z kredytu frankowego na 
WIBOR może być więc 
przysłowiową wpadką 
z deszczu pod rynnę.

Jak długo trwają sprawy 
o unieważnienie umowy 
frankowej?
Postępowanie trwa prze-
ciętnie trzy lata. W pierw-
szej instancji przeważnie 
dwa, a w drugiej – rok. 
Trzeba uzbroić się w cier-
pliwość i mieć świadomość, 
że system sprawiedliwości 
w Polsce jest, jaki jest. Jed-
nak ostateczny efekt jest te-
go warty. Mamy klientów, 
którzy wygrali prawomoc-
nie, a wyrok został wykona-
ny. Gdy zaglądają na swo-
je konta, widzą, że kredyty 
zniknęły z systemów ban-
kowości elektronicznej.

Walka przed sądem 
jest w pełni uzasadniona – 
i obecnie to jedyny sposób 
na poradzenie sobie z pro-
blemem. System zawiódł, 
państwo nie pomogło, roz-
maite opcje polityczne 
proponowały różne roz-
wiązania, czasem bardzo 

dziwne – ostatecznie jed-
nak frankowicze zostali ze 
swoimi problemami sami.

Rynek kancelarii prowa-
dzących sprawy franko-
wiczów stał się mocno 
konkurencyjny – czym 
kierować się przy wybo-
rze pełnomocników w te-
go typu sprawach?
Jest kilka prostych kry-
teriów, o których należy 
pamiętać przy wyborze 
kancelarii. 

Po pierwsze: czy kance-
laria ma już wyroki w takich 
sprawach, najlepiej uzyska-
ne jeszcze przed słynną spra-
wą państwa Dziubak, roz-
strzygniętą przed TSUE.

Po drugie: wybierajmy 
kancelarię zatrudniającą 
na stałe doświadczonych 
adwokatów i radców praw-
nych, a nie odszkodowaw-
czą, zatrudniającą głównie 
handlowców.

Po trzecie: powinniśmy 
mieć możliwość zawar-
cia umowy bezpośrednio 
z kancelarią. Wszelkie ko-
rzyści powinny trafić po 
wygraniu sprawy bezpo-
średnio do nas jako klien-
tów, bez możliwości prze-
trzymywania tych środków 
przez kancelarię.

Po czwarte: zasady wy-
nagrodzenia kancelarii 
muszą być od samego po-
czątku bardzo precyzyjnie 
określone. My, jako klien-
ci, powinniśmy dokładnie 
wiedzieć, jaki obowiązuje 
system wynagrodzenia: czy 
jest to np. system mieszany 
(czyli prowizja plus ryczałt), 
czy też samo wynagrodze-
nie ryczałtowe – to wszyst-
ko musi się znaleźć w umo-
wie, która zawsze powinna 
być precyzyjna i w możli-
wie najlepszy sposób chro-
nić interesy klienta. 

Ostatnia, ale bardzo 
ważna wskazówka: jako 
klienci powinniśmy mieć 
możliwość bezpośred-
niej rozmowy ze swoim 
pełnomocnikiem, a nie, jak 
to czasem bywa, wyłącznie 
ze sprzedawcą.

Czy typowy frankowicz 
musi stawić się w sądzie 
osobiście?
Klient musi osobiście poja-
wić się w sądzie raz. Bardzo 
dokładnie przygotowuje-
my naszych klientów na 
tę okoliczność, analizuje-
my pytania – klient przy-
chodzi do sądu znakomi-
cie przygotowany.

Dziękuję za rozmowę.

Maciej Wełyczko

Jędrzej Jachira
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Słoik, kochanie
W celu zobrazowania tezy przy-
toczę epizod z życia znajome-
go Brytyjczyka, który od nie-
dawna mieszka w Warszawie.

Tom, ucząc się polskiego, 
chętnie wykorzystuje każdą 
okoliczność, aby posługiwać 
się polszczyzną. Żona wysyła 
go po miód na targ. Tom pra-
gnie popisać się znajomością 
polskiego. Stojąc na czole ko-
lejki, szybko sprawdza w prze-
glądarce jak brzmi „honey” po 
polsku, podchodzi do sprze-
dawcy i mówi: „Poproszę jeden 
słoik kochanie”. Sprzedawca 

osłupiał. Tom powtarza zdanie 
głośniej i dokładnie akcentując 
każde jedno słowo. Jakiś bystry 
językowy ratownik z kolejki 
wychyla się i dementuje ro-
mantyczną deklarację Toma, 
uświadamiając sprzedawcy, że 
chodzi tylko o miód.

Ten zabawny epizod może 
posłużyć jako dowód na to, że 
kompetencje językowe wpły-
wają na jakość przekazu. Do-
kładniejsze sprawdzenie zna-
czenia tłumaczonego słowa 
„miód” być może pozwoliłoby 
Tomowi uniknąć nieporozu-
mienia. Wspomniane „Popro-

szę jeden słoik kochanie” jest 
przekazem, w którym na etapie 
tworzenia zaszła usterka. Języ-
kowy ratownik z kolejki wyka-
zał się kompetencją językową 
i komunikacyjną, bo prawidło-
wo zaobserwował lapsus i wy-
swobodził rozmówców z nie-
zręcznej sytuacji.

Gest wdzięczności
Do nieporozumień dochodzi 
także w przypadku nieznajo-
mości znaczenia gestów uży-
wanych w obcej kulturze. Wy-
starczy, że jedna ze stron nie-
kompetentnie zakoduje prze-

kaz (np. posłuży się niewła-
ściwym gestem), balast błędu 
komunikacyjnego przechodzi 
wtedy na stronę odbiorcy.

Kilka lat temu, zwiedzając 
Ateny, zaobserwowałem złość 
w oczach kierowców, kiedy 
przechodząc na przejściu dla 
pieszych, unosiłem dłoń w ich 
kierunku. Wydawało mi się, że 
tym gestem wyrażam wdzięcz-
ność za okazaną mi cierpli-
wość. Było zupełnie odwrot-
nie! Jeszcze podczas wakacji 
doczytałem w przewodniku, 
że skierowanie uniesionej we-
wnętrznej strony dłoni w kie-
runku twarzy jest dla Greków 
obraźliwym gestem. Cierpli-
wości kierujących zawdzię-
czam, że nie rozjechano mnie 
na musakę. Być może naucze-
ni doświadczeniem pomyśleli 
sobie „Ot, kolejny turysta uda-
je Greka”. Wtedy też, dopiero 
po głębszym namyśle, przy-
pomniały mi się relacje z Aten 
przedstawiające protestują-
cych, którzy na znak sprzeci-
wu unosili dłonie w kierunku 
greckiego parlamentu na placu 
Syntagma, wyrażając tym sa-
mym pogardę dla rządzących.

Ryzyko niepowodzenia
Wniosek jest taki, że w każdy 
komunikat wpisane jest ryzyko 
niepowodzenia. Zachodzi bo-

wiem proces tworzenia, trans-
misji i odbioru przekazu, a na 
każdym etapie kluczową rolę 
odgrywa omylny śmiertelnik. 

Na całe szczęście mamy 
umiejętność powstrzymania 
niepożądanej wypowiedzi (na 
przykład gryząc się w język) 
jeszcze na etapie formowa-
nia jej w naszej głowie. W du-
żym stopniu mamy wpływ na 
to, co i jak wyrażamy werbal-
nie (w słowach) i niewerbalnie 
(w gestach i spojrzeniach).

Z drugiej strony trzymani 
jesteśmy w ryzach własnych 
kompetencji językow ych 
i oratorskich, gdzie ograniczo-
ny zasób słów może zubożyć 
przekaz lub jego rozumienie 
(odkodowanie). Nie mówiąc już 
o niesprzyjających warunkach 
w trakcie przeprowadzanej roz-
mowy, takich jak uliczny hałas.

W roli odbiorcy mamy 
wpływ na to, jak odebrany 
przekaz przyjmiemy i jak na 
niego zareagujemy. Jeśli ktoś 
palnie nieszkodliwą błahost-
kę, możemy poprosić o wyja-
śnienie lub puścić wszystko 
mimo uszu. Życiowe doświad-
czenie wyrabia w nas biegłość 
w machaniu ręką na zasłysza-
ne bzdury. Tak czy inaczej, 
kompetencje komunikacyjne 
oraz znajomość tajników wła-
snej i obcej kultury pozwalają 

nam reagować odpowiednio 
do zaistniałej sytuacji.

Widzę/słyszę, 
myślę, czuję
Popularną metodą stosowa-
ną przez trenerów komunika-
cji międzykulturowej jest D.I.E. 
(czyli Describe-Interpret-Eva-
luate). Polega ona na opisie 
obserwowanego zachowania 
z własnej perspektywy, inter-
pretacji lub sposobu odczyta-
nia tegoż zachowania i podda-
nia go ocenie emocjonalnej. 
Rozłożenie bariery komunika-
cyjnej na trzy elementy (wi-
dzę/słyszę, myślę, czuję) może 
pomóc nam uniknąć konfliktu. 
Przykładowe zastosowanie:

Zdarza się, że podczas oma-
wiania prezentacji przerywasz 
mi wtrącając pytania, na któ-
re zawsze przeznaczam ostat-
nich 10 minut spotkania. Wy-
bija mnie to z rytmu, boję się 
wtedy, że nie dobrniemy do 
końca prezentacji. Odbieram to 
jako brak szacunku, bo uczono 
mnie tego nie robić. Wyjaśnij 
mi proszę swoje stanowisko.

To niezwykle skuteczna me-
toda, pozwalająca nam profe-
sjonalnie zaadresować niepo-
rozumienie bez narażenia na 
szwank relacji.

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Źródło 
nieporozumień
Wyszperana w warszawskim sklepie charytatywnym książka „Media i komunikowanie 
masowe” Tomasza Gobana-Klasa zainspirowała mnie do przemyśleń na temat procesu 
komunikacji w kontekście międzykulturowym. Według przytoczonej przez autora teorii 
W. Schramma, na skuteczność przekazu (np. wypowiedzi) wpływ mają kompetencje ko-
munikacyjne zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Biegłość w porozumiewaniu się wpływa 
na jakość przekazywanej i odbieranej informacji.
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Dorota Dabińska-Frydrych: 
Wiem, że nie pochodzicie 
z Pragi – co Was w niej ujęło? 
Co Was tutaj sprowadziło?

Patrycja: U mnie zadziałał 
przypadek. W trakcie studiów 
poznałam dziewczynę, z którą 
prowadziłam pracownię projek-
towania ubrań przy Chmielnej. 
Wszystko tam miałyśmy zawa-
lone po sufit. Potem ona odkry-
ła to m iejsce przy Inżynierskiej 
na Pradze, a ja się w nim zako-
chałam – pomimo tego, że zi-
ma w 2003 roku była mroźna 
a budynki nie były ogrzewane. 
Zmieniałam pracownie kilku-
krotnie, aż znalazłam się właśnie 
w tej przestrzeni, w której teraz  
jesteśmy.

Karina: Ja pracowałam kiedyś 
na sesjach jako charakteryza-
torka filmowa i przyjeżdżałam 
tu do studia Melon. Bywałam 

na wystawach i pokazach mo-
dy. Wcześniej miałam pracow-
nie na Grochowie i Mokotowie, 
ale cały czas marzyłam o takiej 
powierzchni jak tutaj, po jakiejś 
starej fabryce. Dokładnie takiej: 
z szarą lub drewnianą podłogą 
i ścianami z cegły. Potem spo-
tkałam Patrycję, która zapropo-
nowała współpracę. Uznałam, że 
to idealny moment. I tak zaczęła 
się nasza fantastyczna przygoda.

Patrycja: Przez lata dojrzewał 
mi w głowie pomysł na stwo-
rzenie miejsca pracy dla arty-
stów. Ale nie miała to być taka 
klasyczna pracownia, do któ-
rej ludzie przychodzą tylko 
pracować i nie są zaangażo-
wani w wspólnotę, bo każdy 
ma swój własny „kącik”. Nie 
mówię, że to coś złego, bo są 
osoby, które tego potrzebu-
ją. Ale ja jestem zupełnie inna, 
potrzebuję interakcji. Bardzo 

wiele rzeczy buduję dzięki lu-
dziom i dla ludzi. Pracuję dla 
ludzi, więc dla mnie sztuka 
oderwana od człowieka nie 
istnieje.

W tym naszym projekcie 
chodziło o to, żeby stworzyć 
miejsce wymiany – takie, gdzie 
ludzie mogą sobie przebywać, 
pomagać i rozmawiać. Gdy 
chcą, wchodzą w interakcje, gdy 
nie chcą – nie wchodzą. I udało 
się – to jest nasz drugi dom.

Później, wspólnie z artystami 
z okolicy, założyliśmy stowarzy-
szenie.

Co Was szczególnie urzekło 
w Pradze?

Karina: Mnie – surowość. To jest 
ta część Warszawy która prze-
trwała. Nie jest udawana, jest 

taka prawdziwa. I ta ogromna 
przestrzeń studia, po którym 
można jeździć rowerem...

To co nas spotkało jest na-
prawdę niesamowite, wszyst-
ko jest kapitalne. Ludzie, 
których poznałam dzięki Inży-
nierskiej i to, że mogę tu two-
rzyć z Patką. Czuję, że robiąc 
to, co robimy, możemy coś dać, 
coś zmienić, ale też nauczyć się 
czegoś od ludzi, którzy tutaj 
są. Staramy się uchronić to 
miejsce.

Patrycja: Ja również cenię 
prawdziwość i myślę, że to jest 
to, co mi najbardziej odpowia-
da w ogóle w przestrzeniach. 
Lubię tę prawdziwą tkankę te-
go miejsca i lubię tych ludzi. To 
jest bardzo ważne – bo tu się 
zdarzył cud! Naprawdę w to 

wierzę: cud, że do tego miej-
sca trafiłyśmy i poznałyśmy tylu 
wspaniałych ludzi.

Karina: Takich miejsc właści-
wie już nie ma. Inżynierska to 
kompleks trzech budynków, 
niegdyś magazynowych, od 
kilkudziesięciu lat przeznaczo-
nych na pracownie artystów 
i rzemieślników. Gdy tu trafili-
śmy stan tych zabudowań był 
tragiczny: brak ogrzewania, 
dziury w ścianach i zalane piw-
nice. Włożyłyśmy całe serca, 
żeby to miejsce doprowadzić 
do obecnego stanu i kocha-
my je. Inżynierska żyje dzięki 
ludziom – a pojawiają się też 
młodzi, nawet sporo młodsi od 
nas i to jest piękne. Inżynier-
ska jednoczy artystów i żyje 
dzięki nim.

Patrycja: Jesteśmy jak dziko za-
kochana nastolatka, która kocha 
pomimo wszystko. Bo były tez 
ciężkie momenty. Przez trzy la-
ta budowy metra nie działo się 
tutaj nic, ludzie się wyprowa-
dzali, sklepiki, które działały od 
30-40 lat, się zamykały, bo nie 
wytrzymywały tego przestoju. 
A po roku, czy dwóch, nastąpi-
ła eksplozja energii: wszystkie 
lokale były zajęte, na podwór-
ku non stop koncerty, wystawy 
w galerii... Cudowny czas.

Nawiązując do tego trudnego 
okresu, bo teraz mamy znowu 
ciężki czas – co wam dawało 
siłę żeby przetrwać?

Patrycja: Myślę, że my po pro-
stu nie mamy wyboru. To jest 
taka siła poza rozsądkiem, która 

Cud radości 
przy Inżynierskiej
Czy prawdziwy artysta musi tworzyć ze swojego bólu i cierpienia? Twórczość Kariny Królak i Patrycji Smirnow temu przeczy: ich projekty, po-
wstające w zagłębiu artystycznym na warszawskiej Pradze, są efektem radości tworzenia. Radości, którą przejmują inni ludzie.

Patrycja Smirnow, Karina Królak i pająki ludowe  zero waste ich autorstwa

BAZUR lampa z papierowych odpadów
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mnie, artystkę gna. Tak ciągnie, 
że nie ważne, czy mróz czy gorą-
co, siadasz i robisz. Jesteś w cią-
głym procesie. I to jest niesamo-
wite, że czasami rzeczy i działa-
nia, które są obiektywnie trud-
ne, w końcu generują sukces. 
Bardzo często, jeśli nie odpu-
ścisz, nie zrobisz kroku do tyłu, 
to na końcu masz ogromny suk-
ces, wygraną. I my jesteśmy – 
odpukać – takimi wygranymi po 
bitwach. Trzeba naprawdę wal-
czyć, a wiem co mówię: kilkana-
ście lat byliśmy tu bez ogrzewa-
nia, a mrozy były solidne.

Karina: Pamiętam jak przycho-
dziłam tu zimą w takich ciepłych 
butach norweskich, żeby stopy 
mi nie marzły....

Ludzie często myślą, że jak 
jest im wygodnie i mają ogrom-
ny wybór, to bardzo szybko doj-
dą tam gdzie chcą. A ja uważam, 
że jestem na tyle dojrzałą artyst-
ką, by wiedzieć, że ograniczenia 
budują pomysły i możliwości. 
Ludzie żyli w gorszych czasach, 
znacznie gorszych niż np. obec-
na pandemia i przeżyli. Pomaga-
li sobie tak jak my.

My mamy też fajne rodziny. 
To jest bardzo ważne, kogo masz 
w domu. Więc z jednej strony ro-
dziny, a z drugiej ta przestrzeń 
– na tyle nasza i na tyle duża, 
że można pracować z przyjem-
nością i bez problemu. Ale też 
w otoczeniu ludzi, którzy się lu-
bią, inspirują i nawzajem poma-
gają. Ten czas spędzony razem 

ma wielką wartość, której nawet 
nie potrafię opisać.

Widać w Was pasję i energię 
w działaniu, dużo radości z te-
go co robicie. Ale kiedyś prze-
czytałam, że prawdziwy arty-
sta tworzy z bólu i cierpienia, 
zgadzacie się z tym?

Karina: Dużo  podróżowałam 
i widziałam tak wielką skalę tra-
gedii ludzkiej, że nie sądzę, by 
cierpienie było przepustką do 
dobrej twórczości. Ja się sta-
wiam zawsze po jasnej stronie 
i raczej nie narzekam, bo uwa-
żam że naprawdę inni mają 
gorzej.

Projektuję kolorową biżute-
rię, tworzę z różnych materia-
łów – czasami bolą mnie palce, 
przypalę sobie skórę, ale pro-
jekty powstają z radości. Ra-
dość przynosi mi świadomość, 
że będą dawały ludziom przy-
jemność z użytkowania.

Patrycja: Ja zawsze stawiałam 
opór podejściu typu „prawdzi-
wa sztuka tylko z cierpienia” – 
bo wydaje mi się to strasznie 
nudne i łatwe. Każdy potrafi być 

smutny, ale nie każdy potrafi so-
bie dać radę, gdy jest smutny. 
Nie każdy wyjdzie poza ten mar-
gines, nie każdy zwalczy własne 
demony.

Absolutnie: uważam, iż do-
bra sztuka wynika na pewno 
z wiedzy, doświadczenia i cier-
pliwości. Zupełnie nie widzę 
sensu cierpienia w sztuce.

Oczywiście my też toczy-
my walkę, ale na innym polu – 
działamy pomimo wszystko i to 
jest ważne. Człowiek nie jest od 
tego, żeby leżeć i rozpaczać, tyl-
ko żeby iść naprzód oraz trosz-
czyć się o innych i o przestrzeń 
wokół. Robimy rzeczy dla oczu 
innych ludzi i chcemy, żeby lu-
dzie się z tego cieszyli.

Cudownie się z Wami rozma-
wia – czuć moc i Waszą ener-
gię! Jaką dobrą intencję na za-
kończenie chcecie przekazać 
ludziom, którzy w biurze przy 
kawie czytają nasz wywiad?

Patrycja: Żeby się nie bali łapać 
marzeń, żeby nie patrzyli tylko 
na konto, tylko na to, co mają 
w sercach. Naprawdę warto nie 
odkładać tego na później. To nie 
musi być sztuka, to może być co-
kolwiek innego, np.: żeglarstwo, 
narty, spędzanie czasu z babcią, 
albo szachy, albo mnóstwo in-
nych pasji! Ważne, żeby to łapać. 
Zadbać o siebie. Właśnie! – nie 
bać się o siebie dbać.

Karina: Ja zapraszam do nas 
na Inżynierską 3, prowadzimy 
tu przeróżne warsztaty. Można 
także przyjść po prostu napić się 
kawy, porozmawiać, pobyć z dru-
gim człowiekiem. A może wystar-
czy rozejrzeć się po swoim biurze, 
zapytać się co kolega czy kole-
żanka robią po pracy, czym się in-
teresują? Budujmy piękne relacje.

Dziękuję za rozmowę.

Dorota Dabińska-Frydrych

Dziewczyny i ich stowarzyszenie można znaleźć tutaj:
	� https://www.facebook.com/stowarzyszeniei3/?ref=pages_
you_manage

Tu można obejrzeć BAZURY:
	� https://www.facebook.com/bazurylampy/?ref=pages_
you_manage

a to strona poświęcona re4rest
	� https://www.facebook.com/re4rest

i najskuteczniejszy sposób kontaktu:
	� partycjasmirnow@gmail.com
	� karinakrolak@vp.pl

Widok z okna pracowni Patrycji i Kariny na podwórko przy ul. Inżynierskiej 3

Praca z cyklu re4est
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Najważniejsza 
jest jednak 
organizacja 

pracy. Gdybym 
nie miał 

korporacyjnej 
przeszłości, 
to pewnie 

klepałbym biedę 
i robił jakieś 
pierdoły – za 

małe pieniądze  
i z małą 

wydajnością

Mirosław Ryglicki: Skończył 
pan polonistykę. Co pana 
pchnęło w stronę reklamy?
Tomasz Banasik: Było w tym 
trochę przypadku. Studiowa-
łem na Akademii Świętokrzy-
skiej w Piotrkowie Trybunalskim 
i pracowałem w wydawnictwie 
w Krakowie. Ale poznałem 
dziewczynę z Warszawy i że-
by się do niej przeprowadzić, 
musiałem znaleźć pracę. W me-
diach było trudno, a w reklamie 
dość szybko dostałem dobrą 
propozycję, która zaciekawiła 
mnie finansowo i dawała per-
spektywy na przyszłość.

Absolwentom polonistyki 
chyba ciężko znaleźć pracę 
poza szkołą?
Nie potwierdzam tej opinii. Aku-
rat w reklamie polonistyka jest 
pożądanym kierunkiem. A ja za-
cząłem pracować etatowo jesz-
cze na ostatnim roku studiów. To 
było jakieś 15 lat temu. Łączyłem 
polonistykę i dziennikarstwo, 
a wtedy dziennikarstwo był bar-
dziej cenionym zajęciem niż te-
raz. Potem okazało się jednak, 
że w reklamie zarabia się więcej.

Na początku zacząłem pra-
cować w niewielkiej agencji 
Tomorrow, która mieściła się 
w kamienicy na warszawskim 
Mokotowie. Szukali tam ludzi, 
którzy potrafili dobrze pisać. 
Pracowałem m.in. przy materia-
łach reklamowych dla linii lot-
niczych Direct Fly, które wtedy 
weszły na polski rynek. Wyda-
waliśmy magazyn pokładowy 
i pisaliśmy teksty na ich stronę. 
Polonistyka bardzo mi się do 
tego przydała. Od tego zaczą-
łem swoją przygodę z reklamą. 
Pisanie tekstów to podstawowy 
poziom copywritingu.

To nie trwało długo
Po trzech miesiącach przesze-
dłem do innej, dużej agencji 
sieciowej. Tam miałem do czy-
nienia z większymi markami. 
Pisałem dużo teksów dla PZU, 

Telekomunikacji Polskiej, Nestle 
i innych znanych marek. Potem 
dość szybko dostałem propo-
zycję pracy w wydawnictwie, 
które było wtedy największym 
wydawnictwem customingo-
wym. Byłem tam redaktorem 
prowadzącym kilku tytułów, 
a sama firma wydawała m.in. 
magazyn cyfrowego Polsatu, 
który miał wtedy jakieś kosmicz-
ne nakłady. Custom to połącze-
nie dziennikarstwa i reklamy, co 
idealnie korespondowało z tym 
co robiłem wcześniej. Potem by-
łem wydawcą strony głównej 
gazeta.pl. Podejmowałem de-
cyzje o tym, co ląduje na głów-
nej stronie portalu. Polonistyka 
bardzo mi w tym pomogła.

Czego nauczył się Pan w kor-
poracji?
Mnóstwa rzeczy. Gdybym tam 
nie pracował, nie utrzymałbym 
się teraz na rynku jako freelan-
cer. Przede wszystkim nauczy-
łem się organizacji pracy i umie-
jętności motywowania się. Choć 
z drugiej strony niekiedy mar-
nowaliśmy mnóstwo czasu na 
odbębnianie „dupogodzin”, 
a czasem zdarzało się, że przez 
parę dni z rzędu pracowaliśmy 

do dziesiątej w nocy. Jak to w re-
klamie. Musieliśmy także rapor-
tować wyniki naszej pracy, co 
chyba nikogo nie interesowało.

Generalnie przeżyłem spo-
ro bezproduktywnych spotkań 

i rozmawialiśmy o rzeczach, któ-
re przez telefon można było za-
łatwić w pięć minut. Z tego co 
wiem od znajomych to teraz jest 
trochę lepiej i rynek się ucywili-
zował. Ale dzięki temu miałem 
dużą odporność na stres, gdy 
potem pracowałem już dla sie-
bie. Zwłaszcza gdy na konto nie 
wpływały pieniądze, bo w Pol-
sce klienci nie zawsze płacą na 
czas. A to jest jeden z elemen-
tów, który trzeba mieć w głowie, 
kiedy zaczyna się pracować na 
swoim.

Najważniejsza jest jednak 
organizacja pracy. Gdybym nie 
miał korporacyjnej przeszło-
ści, to pewnie klepałbym biedę 
i robił jakieś pierdoły – za małe 
pieniądze i z małą wydajnością. 

A ponieważ w agencji nauczo-
no mnie pracować dla dużych 
klientów i z dużą wydajnością, 
to potem wszystko szło mi dużo 
szybciej i dużo lepiej. W ciągu 
kilku lat w korpo zrobiłem wielo-
krotnie większy postęp, niż gdy-
bym uczył się tego wszystkiego 
sam. Mogłem się też pochwalić 
współpracą z dużymi klientami 
– dzięki temu potem łatwiej roz-
mawiało mi się z nowymi.

Nie bał się Pan skoczyć na głę-
boką wodę?
Nie odchodziłem z ostatniego 
kontraktu na wariata i w efekcie 
miałem dość miękkie lądowa-
nie. Od kilku lat prowadziłem już 
własną działalność gospodar-
czą i miałem coraz więcej zleceń 
spoza macierzystej firmy. Mia-
łem też własną stronę interneto-
wą. Po prostu miałem plan B na 
życie i go zrealizowałem. Kiedy 
z firmie zaczęły się problemy, 
odszedłem. Teraz wiele osób 
z reklamy ucieka na freelance. 
Może nie wszyscy, bo duże mar-
ki wymagają obsługi przez du-
że agencje. Wolni strzelcy nie 
dostają bardzo dużych zleceń, 
ale te, które do nich przychodzą 
i tak są dobrze płatne (śmiech).

Jak się pracuje „na swoim”?
Nie ma na to prostej odpowie-
dzi. Czasami jest fajnie, a cza-
sami gorzej – zwłaszcza gdy 
ma się osobiste problemy. Nie 
można mieć zarazem i lepsze-
go, i gorszego szefa niż samego 
siebie, bo taki szef niby zawsze 
pozwoli ci na wszystko, tylko 
potem stan konta jest niezado-
walający (śmiech).

Ale najlepsze jest to, że w co-
pywritingu można pracować 
z dowolnego miejsca na ziemi. 
Sam to robiłem m.in. z Wysp Ka-
naryjskich, Izraela, Szkocji czy 
z Włoch. Brałem laptopa, wyjeż-
dżałem na tydzień, dwa, praco-
wałem kilka godzin dziennie, 
a resztę czasu przeznaczałem 
na zwiedzanie. Pandemia przy-
spieszyła pewne procesy i więk-
szość firm przeszła czasowo na 
pracę zdalną. Życzę wszystkim, 
aby tak zostało; cyfrowy noma-
dyzm czy pracowakacje to nie-
zły bonus od życia.

Rachunki trzeba jednak płacić 
co miesiąc. Łatwo teraz o stałe 
zlecenia?
Gdybym wcześniej nie pracował 
w korporacji, to pewnie utonął-
bym na rynku. Jest mnóstwo co-
pywriterów, którzy zajmują się 
SEO i piszą teksty za śmiesznie 
małe pieniądze. A copywriter 
nie jest tylko od tekstów. Czę-
sto dostaję np. zamówienia na 
scenariusze spotów radiowych 
i telewizyjnych. Moją specjali-
zacją jest tworzenie nazw firm 
i z tego pochodzi jakaś połowa 
moich przychodów.

Nie jestem już na dole dra-
binki copywriterskiej, ale do-
brze wiem, że studenci, którzy 
dopiero zaczynają, z trudem 
się z tego utrzymują. Niektóre 
stawki są tak żenujące, że aż ręce 
opadają. To raczej dodatek do 
stypendium. Ale ja już mam 
swoich klientów i swoje stawki, 
które większość firm akceptuje.

Jak pandemia zmieniła ry-
nek reklamy?
Z mojego punktu widzenia 
niewiele się zmieniło. Choć na 
początku rzeczywiście prze-
żyłem trzęsienie ziemi, ponie-
waż pracowałem dla kilku firm 
z branż, które były zagrożone, 
tzn. dla firmy turystycznej, re-
stauracji, firmy eventowej i pro-
ducenta sprzętu dla didżejów. 
Moje przychody nagle spadły 
o ponad połowę. Ale po dwóch, 
trzech miesiącach pozyskałem 

klientów z innych branż, głów-
nie z IT. I wszystko wróciło do 
normy. Nie straciłem zbyt dużo. 
W ubiegłym roku moje przycho-
dy spadły o 10-20 procent wo-
bec prognozy. Ale teraz wszyst-
kie firmy stawiają na internet, 
więc wzrosło zapotrzebowanie 
na budowę stron internetowych 
i nazwy z wolnymi domenami.

Jakie było Pana największe 
wyzwanie?
O dziwo nie było one związane 
z reklamą, tylko z dziennikar-
stwem. Jak wspomniałem, przez 
pewien czas byłem wydawcą 
strony głównej gazeta.pl. To by-
ła niezła przygoda i duża frajda. 
Wtedy sporo się działo na Biało-
rusi, a i Robert Kubica miał wy-
padek podczas mojego dyżu-
ru – strasznie smutny moment. 
Wiele razy patrzyłem wtedy na 
wskaźniki klikalności i czułem 
satysfakcję, że tyle osób nas 
czyta. To był też spory stres. 
W godzinę można było dostać 
kilkanaście e-maili z propozy-
cjami tematów, a do tego wrzut-
ki z newsroomu i telefony. Po 
ośmiu godzinach dyżuru moż-
na już być mocno zmęczonym 
i popełnić błąd. A duży błąd na 
froncie to byłaby słaba sprawa.

Czym się Pan teraz zajmuje?
Mam trzy własne marki i każda 
z nich idzie swoją drogą.

Pierwsza z nich: nazywamy.
com poświęcona jest kreacji 
nazw i claimów. Wszystkie na-
zwy i hasła tworzę sam, a potem 
prawnik lub klient sprawdza, czy 
można daną nazwę zarejestro-
wać.

Prowadzę też parę blogów, 
m.in. o książkach, IT i nierucho-
mościach. To znów – czysta po-
lonistyka.

Mam też oczywiście swoją 
prywatną stronę copywritera 
tomekbanasik.com oraz mar-
kę małej agencji brandingowej 
NIPO.PL, w ramach której cza-
sem, kompleksowo realizujemy 
większe projekty, m.in. rebran-
ding amerykańskiego think tan-
ku CEPA. Fajnie mieć referencje 
od człowieka, który później pra-
cował jako dyplomata w Depar-
tamencie Stanu USA. A swoją 
drogą Wess Mitchell – to jego 
mam na myśli – to bardzo pozy-
tywny człowiek. Jakby przypad-
kiem kiedyś przeczytał ten tekst, 
to serdecznie go pozdrawiam.

Mirosław Ryglicki

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

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

ALIVE!

UCIEKINIER Z MORDORU

Warto
być polonistą
Tomasz Banasik miał być polonistą i uczyć dzieci w szkole. Trafił jed-
nak do reklamy. Trochę przez przypadek. Przez kilkanaście lat pra-
cował w korporacji. W końcu zdecydował się zaryzykować i praco-
wać na własny rachunek. I był to dobry wybór. Okazało się, że nawet 
pandemia mu nie zaszkodziła.

Tomasz Banasik
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REKLAMA

# E K O S Z E N I E
PO WROCŁAWSKU
Zatrzymuje wilgoć i daje chłód. Wytwarza tlen, pochłania pyły i inne zanieczyszczenia. 
Trawa. Jest również schronieniem dla pożytecznych owadów i pokarmem wielu zwierząt, 
a także gwarancją żyznej gleby. Dlatego Wrocław przedstawia dobre praktyki związane 
z koszeniem i rusza z kampanią #EKOszenie promującą korzystną dla środowiska pielę-
gnację trawników.

Zmiany klimatyczne postę-
pują, dlatego Wrocław już ko-
lejnymi działaniami stara się 
przeciwdziałać temu proce-
sowi. To m.in. programy do-
finansowania zbiorników na 
deszczówkę, odejście od pla-
stiku czy tworzenie kolejnych 
skwerów i parków, ale także 
dostosowanie częstotliwo-
ści koszenia do warunków 
pogodowych.

Starania o środowisko
– EKOszenie jest kolejnym waż-
nym elementem naszych sta-
rań o środowisko. Z podobnych 
powodów zmieniliśmy zasady 
sprzątania liści i dostosowu-
jemy politykę gospodarowa-
nia wodami opadowymi czy 
szerzej – zazieleniania nawet 
małych przestrzeni w mieście. 
Ważne jest dostosowanie czę-
stotliwości koszenia do warun-
ków pogodowych –tłumaczy 
Katarzyna Szymczak-Pomia-
nowska, dyrektor Departamen-
tu Zrównoważonego Rozwoju 
UM Wrocławia. – Chcemy, by 
miejskie trawniki wykazywa-
ły się jak największymi zdol-
nościami retencyjnymi, czyli 
długiego utrzymywania wody 
w glebie.

Tymczasem intensywna 
pielęgnacja trawników (przede 
wszystkim częste koszenie) nie 
sprzyja zatrzymywaniu wilgo-
ci w glebie. Rośliny trawiaste 
swoją energię wykorzystują po 
koszeniu do odbudowy czę-

ści nadziemnej, przez co ich 
systemy korzeniowe są płyt-
kie. Natomiast rośliny dwuli-
ścienne nie są w stanie rozwi-
nąć kwiatów lub wydać nasion. 
Taki trawnik szybciej żółknie, 
a wiatr wywiewa z niego cząst-
ki suchej gleby i kurzu (erozja 
wietrzna), przez co staje się 
źródłem zanieczyszczeń py-

łowych. Sam zabieg kosze-
nia również wiąże się z nieko-
rzystnymi zjawiskami: emisją 
spalin oraz hałasem, który 
wpływa negatywnie na sa-
mopoczucie, a nawet zdrowie 
ludzi.

Naturalny potencjał
– Szkoda marnować naturalny 
potencjał. Ograniczenie kosze-
nia i tworzenie łąk kwietnych 
to przedsięwzięcia, które się 
wpłyną korzystnie na nasze 
zdrowie i na kondycję środo-
wiska. Co ważne, trawniki wy-
dzielają też substancje bakte-
rio – i grzybobójcze. Są natu-

ralnym pokarmem dla ptaków, 
żab i owadów. To najtańszy 
i najbardziej ekologiczny spo-
sób na sprzątanie bałaganu, 
jaki zrobiliśmy na Ziemi – mó-
wi Sylwia Majcher, dziennikar-
ka i edukatorka ekologiczna, 

twarz kampanii „Wrocław nie 
marnuje”, w której miasto na-
mawia m.in. do odchodzenia 
od plastiku.

Dobrze i bezpiecznie
 – Długa trawa, jeśli jej na to 
pozwolimy, może zamienić 
się w przepiękne kwietne łąki, 
ale także pozwala zapobiegać 

tzw. wyspom ciepła, czyli pod-
wyższonej temperaturze na 
mocno zabudowanych prze-
strzeniach miast – mówi Jacek 
Mól, dyrektor Zarządu Zieleni 
Miejskiej Wrocławiu. – Oczy-
wiście bezpieczeństwo ruchu 

drogowego jest bezdyskusyj-
ne. Dlatego trawniki w pasach 
drogowych były, są i będą ko-
szone – tak, by zapewnić mak-
symalnie dobrą widoczność.

Jak bedzie?
Pierwsza zasada – na trawniku 
powinna być trawa, a nie kle-
pisko i warto zadbać, by miała 

przynajmniej kilka centyme-
trów długości.

Parki i zieleńce. Tu trawa 
będzie rosnąć najdłużej, jak to 
możliwe. Koszenie zaplanowa-
ne jest dwa do czterech razy 
w roku. Istniejące polany re-
kreacyjne w wybranych czę-
ściach parków mają trawę krót-
szą i częściej koszoną, po to, by 
wrocławianie mogli komfor-
towo z nich korzystać w trak-
cie wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Mocniej przycięta 
trawa będzie też wzdłuż ście-
żek oraz w miejscach reprezen-
tacyjnych.

Zieleń przyuliczna. W tym 
przypadku trudniej znaleźć 
przestrzeń dla wyższej trawy, 
ale tam, gdzie mamy szersze 
odcinki pasa rozdzielającego 
jezdnie, podkaszanie prowa-
dzone będzie po obwodzie – 
tak, by pozostał bujny środek. 
Ze względów bezpieczeństwa 
niezbędne jest koszenie w oko-
licach skrzyżowań, przejść dla 
pieszych, wzdłuż chodników 
i ścieżek rowerowych.

Informacje dotyczące po-
rządku koszenia ulic będą za-
mieszczane na portalu www.
wroclaw.pl/ekoszenie.
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Jarosław Duda: Pozwoli Pan, 
że tym razem ja zacznę, bo 
jest coś, co mnie dobija – a jest 
przykładem pewnego specy-
ficznego sposobu myślenia 
o rzeczywistości. Otóż ostat-
nio, jeżdżąc na różne spotka-
nia, spotykając się z ludźmi, od-
wiedzając przyjaciół, zacząłem 
zwracać uwagę na przepiękne 
nowe windy, które wciąż widzę 
w całej Polsce. To windy nie tyl-
ko w nowych budynkach, ale 
też świeżo wymienione windy 
w kilkudziesięcioletnich wie-
żowcach. Śliczne, estetycz-
ne oraz wyposażone w jakże 
nowoczesne panele dotyko-
we. I ręce mi opadają na taką 
zmianę!

Maciej Wełyczko: Ale dlacze-
go? To chyba dobrze, że bu-
dynki mają windy. I że stare, 
awaryjne, wymieniono na 
nowe.
Z pewnością. Ale panele doty-
kowe? Winda ma służyć wszyst-
kim mieszkańcom. Także tym, 
którzy są niewidomi, słabowi-
dzący lub starsi. To urządzenie 
powszechnego użytku, a nie 
gadżet adresowany do wybra-
nej grupy odbiorców.

Co więcej, taki panel nie jest 
kluczowym elementem mecha-
nizmu windy. To bajer, gadżet, 
chwilowo modny. Wprowadzo-
ny przez producentów, któ-
rym zabrakło wyobraźni. Nie 
pomyśleli najwidoczniej, że 
ich windami będą jeździli nie 
tylko młodzi, sprawni, świet-
nie widzący ludzie. Niestety, 
wyobraźni braknie także tym, 
którzy zamawiają windy, roz-
strzygają przetargi. W ten spo-
sób sami fundujemy sobie 
nowe bariery, zamiast je znosić. 
W dodatku odbywa się to pod 
hasłem „nowoczesnych roz-
wiązań”.

A są to przecież decyzje dłu-
goterminowe, bo windy słu-
żą po kilkadziesiąt lat.
Właśnie. Te windy są zresztą 
dobrym przykładem na to, że 
„dostępnie” nie znaczy drożej, 
tylko mądrzej.

Wyobraźmy sobie wspólno-
tę mieszkaniową , która podej-
muje decyzję o wymianie win-
dy. To, czy panel jest dotykowy, 

czy ma tłoczone cyferki na 
przyciskach, naprawdę nie ma 
znaczenia dla ceny. Ale dla uży-
teczności ma ogromne. Ciągle 
słyszę o osobach, które po wy-
mianie windy zostały niemalże 
uwięzione w swoich mieszka-
niach, bo samodzielnie nie po-
trafią jej obsłużyć. A przecież 
żyjemy coraz dłużej, a z wie-

kiem ryzyko niepełnospraw-
ności - w tym niedowidzenia - 
wzrasta. Jeśli dziś wymieniamy 
windę, pomyślmy, czy będzie-
my w stanie sami swobodnie 
z niej skorzystać za dziesięć lat. 
We własnym, najlepiej pojętym 
interesie. Zwłaszcza, że nie jest 
to mały wydatek.

Aż mnie zaciekawiło, jakie 
windy są w Parlamencie Eu-
ropejskim? Niech zgadnę - 
mają panele dotykowe?
Otóż nie! W tym nowoczesnym 
budynku mamy windy z szero-
kimi drzwiami i czterema zesta-
wami przycisków - po dwa na 

każdą ścianę. Są umieszczone 
tak, że jeden jest wyżej, a dru-
gi niżej (np. dla osoby na wóz-
ku lub osoby niskiego wzro-
stu). Przyciski mają tradycyjne 
oznaczenie pięter i dodatko-
wo, obok, w alfabecie Braille’a. 
Żadnych kryształów, aksami-
tów czy „high-techu”, ale pełna 
użyteczność. I o to chodzi!

Unia Europejska stawia dziś 
na dwie transformacje: eko-
logiczną i cyfrową. Jak to 
pogodzić z dostępnością dla 
niepełnosprawnych, z włą-
czeniem wszystkich grup 
wiekowych, z przeciwdzia-
łaniem dyskryminacji?
Niestety, nowoczesność nie za-
wsze oznacza postęp. Źle po-
jęta doprowadziła do zagro-
żeń ekologicznych, z którymi 
musimy się dziś zmierzyć. Jako 
społeczeństwo zaczynamy być 
„mądrzy po szkodzie”, dostrze-
gać destrukcyjny wpływ zasy-
pania planety plastikiem, zatru-
cia pestycydami itp. Czasem ze 

zdumieniem i zachwytem od-
krywamy na nowo dobre, 
sprawdzone, ekologiczne roz-
wiązania. Źle pojęta nowocze-
sność to także źródło ton śmie-
ci, przyczyna, dla której żelazko 
czy zmywarka po trzech latach 
przestaje prawidłowo działać 
i nie można ich naprawić, choć 
cena zużytych elementów jest 

minimalna w stosunku do ceny 
urządzenia, a zwłaszcza w sto-
sunku do kosztów powiększa-
nia ilości śmieci i odpadów.

Bardzo mi zależy na tym, 
abyśmy za kilka lat nie musieli 
ponosić ogromnych kosztów 
źle przeprowadzonej transfor-
macji cyfrowej. Nowe technolo-
gie stanowią ogromną szansę. 
Dzięki nim możemy się komu-
nikować, znikają odległości. 
Podczas pandemii to właśnie 
technologie informacyjne i ko-
munikacyjne umożliwiły ogra-
niczenie ryzyka zakażeń przy 
utrzymaniu aktywności za-
wodowej. Wielu z nas odkryło 

też, że mimo ograniczeń może 
zdobywać nowe umiejętności, 
uczestniczyć w zajęciach spor-
towych, medytacjach, uczyć się 
tańca czy zwiedzać największe 
światowe muzea online. Wie-
rzę w to, że nowe technologie 
będą w przyszłości w większym 
stopniu służyły wyrównywaniu 
szans i wspieraniu osób z nie-
pełnosprawnościami czy star-
szych.

Nie możemy jednak po-
zwolić na dyskryminowanie, 
izolowanie lub pozbawianie 
samodzielności grup obywa-
teli dlatego, że nie stać ich na 
określone typy urządzeń, albo 
nie są w stanie ich obsłużyć.

A tak się, niestety, często 
zdarza. Sektor usług banko-
wych dostarcza wielu złych 
przykładów. Coraz częściej 
klienci zmuszeni są do pełnej 
samoobsługi, z użyciem Inter-
netu, a bardzo często także 
aplikacji dostępnych tylko na 
wybranych, kosztownych urzą-
dzeniach. Efekt? Osoby starsze, 
dotąd zupełnie samodzielne, 
nie radzą sobie i wymagają 
opieki, albo próbują sobie ra-
dzić i nader często stają się ofia-
rami oszustów. Nie mówiąc już 
o osobach, których nie stać na 
smartfon i które nie mają swo-
bodnego dostępu do Interne-
tu. A jest ich bardzo dużo i bez 
sensu byłoby je wykluczać, nie 
dawać im szansy na samodziel-
ność, godną pracę i uczestnic-
two społeczne.

Więc jak to jest z tym postę-
pem i nowoczesnością?
Jak uczy nas historia, wiedzę, 
naukę, technologię można 
wykorzystać dla człowieka lub 
przeciw niemu. Dla mnie miarą 
postępu jest to, że budujemy 
lepszy świat, w którym lepiej 
żyje się wszystkim ludziom, że 
zwalczamy choroby, dbamy 
o zdrowie, wspieramy tych, któ-
rzy tego potrzebują, tworzymy 
szanse rozwoju i pełnego życia 
dla wszystkich.

Narzędzia są w naszym za-
sięgu, trzeba tylko po nie się-
gnąć i mądrze z nich korzystać.

Dziękuję za rozmowę

Maciej Wełyczko

NOWOCZESNOŚĆ
nie zawsze oznacza postęp
O tym, że warto uważnie przyglądać się nowym rozwiązaniom i wprowadzać je w sposób nie degradujący środowiska oraz nie wykluczający pewnych 
grup społecznych, rozmawiamy z europosłem Jarosławem Dudą.

Europoseł Jarosław Duda jest członkiem Grupy EPL – Europejskiej Partii Ludowej, największej i naj-
starszej grupy w Parlamencie Europejskim. 

UNIA EUROPEJSK A

W DZIAŁANIU

m
ateriał prom

ocyjny







14 GŁOS MORDORU #3 [61]  kwiecień/maj 2021 WARSZAWA / WROCŁAW www.glosmordoru.pl

Wiem o sobie wiele, wiem 
wszystko. Ale czy znam sie-
bie? No, to chyba oczywiste 
– mógłby ktoś powiedzieć. 
Czyżby? Proponuję odro-
binę pokory, by się zatrzy-
mać i zapytać siebie: „Jak 
dobrze cię znam moje Ja?”. 
To, że wiem o tobie aż tyle, 
to jedno, ale czy cię znam, 
czy rozumiem? To już zu-
pełnie inna historia.

Jak często pytam siebie co czuję 
w danym momencie? Jak często 
konfrontuję się z nowym i nie-
znanym, aby wiedzieć, co bar-
dziej mi odpowiada? I robię to 
świadomie? Świat jest wielki, lu-
dzie są różni, przez co niesłycha-
nie interesujący. Jest tyle nieod-
krytych miejsc i spojrzeń między 
nami. Skąd wiem, że to, co robię 
tu i teraz, ma być tym na zawsze? 
I czy na pewno chcę, aby było?

Zaakceptuj siebie
Jeżeli potrafimy słuchać (rów-
nież samych siebie) i żyjemy 
empatycznie, to zrobiliśmy już 
pierwszy krok w kierunku po-
siadania samoświadomości. Aby 
stać się przywódcą służebnym, 
trzeba spotkać siebie, przywi-
tać się i zaprzyjaźnić. A w końcu 
pokochać.

Nie ukrywam, że przyswoje-
nie sobie takiej wizji może dla 
niektórych z nas być bardzo 
abstrakcyjne. Rozumiem. Prze-
chodziłam ten etap. Wiecie, kie-
dy jest najłatwiej? Kiedy w do-
tychczasowym życiu napotyka 
się mur. Przeszkodę nie do przej-
ścia. Ciężką chorobę. Depresję. 
Problemy, z którymi nie umiemy 
sobie poradzić. Wbrew pozorom 
wtedy najłatwiej jest zrozumieć, 
że przechodzimy przez to wszyst-
ko, bo zaniedbaliśmy siebie. Nie 
słuchaliśmy. Nie znamy swoich 
potrzeb ani mechanizmów, któ-

re nami kierują. Winimy się jed-
nak, oceniamy. Tłumaczymy. 
A powinniśmy sobie wybaczyć 
i wyciągnąć do siebie rękę. Za-
trzymać się, poświęcić sobie tro-
chę czasu i zacząć się poznawać. 
A w kolejnym kroku akceptować 
i żyć w zgodzie ze sobą.

Uwolnij się od schematów
Co nam przeszkadza w przeży-
waniu życia świadomie? Przede 
wszystkim schematy w których 
działamy. To nagromadzone 
przez całe życie nawyki – auto-
matyczne, mechaniczne działa-
nia, które odcinają nas od świa-
domych wyborów. Żyjemy na 
autopilocie: idziemy do pracy 
i wracamy tą samą drogą, nie 
pamiętając co mijamy. Tak sa-
mo od wielu lat myjemy gło-
wę i szczotkujemy zęby. Sobo-
ty spędzamy z mężem. Do kina 
tylko z siostrą. Gołąbki gotuje-
my tak jak nauczyła nas mama. 

Żyjemy tak jak zmieniamy biegi 
– odruchowo, bez zastanowie-
nia, bez chwili refleksji. 

Aby to zmienić trzeba zacząć 
praktykowanie świadomości 
i praktykowanie prawdziwego 
życia. Musimy uwolnić się od 
schematów, które nami rządzą. 
Nawyki to utarte ścieżki, od-
twórcze, nieświadome zacho-
wania, wpływające na strukturę 
naszego mózgu. Niewidoczne 
dla naszej świadomości powsta-
ją przez powtarzalność danej 
czynności lub przez jej wyucze-
nie. Fizycznie jesteś, ale mental-
nie jesteś nieobecny.

Wprowadzaj małe zmiany
Nawyki są potrzebne, bo jeste-
śmy dzięki nim efektywni. Ale 
nie żyjemy naprawdę. Tylko 
funkcjonujemy jak dobrze za-
programowany automat. Skoro 
nie zauważamy siebie, nie za-
uważymy też innych. A czy mo-
żemy to zmienić? Oczywiście. 

Najprościej jest zacząć od 
codziennej rutyny i przesuwa-
nia granic oraz prostych zmian. 
Przyjrzyj się, jakie czynności po-
wtarzasz codziennie i spróbuj 
zmieniać je w dowolnej kolej-
ności. Wprowadzaj małe zmia-
ny i obserwuj co nowego dzięki 
temu zyskujesz:
	� zmień trasę do domu, pracy, 

szkoły itp.;

	� zmień kolor czapki, rodzaj 
kurtki, kup i załóż coś zupeł-
nie nowego;
	� zmień fryzurę;
	� poznaj nowego człowieka, 

dosiądź się w kawiarni i za-
cznij rozmowę;
	� wyjedź sam/a na urlop;
	� idź do kina z koleżanką za-

miast z mężem;
	� wyjdź wieczorem;
	� zacznij chodzić na spacery;
	� zapisz się na kurs (ceramiki, 

językowy, brydża itp.).
Na pewno znajdziesz mnóstwo 
przykładów aktywności z dnia 
codziennego, które możesz 
w łatwy sposób zmienić. Nie 
zniechęcaj się słowami „a po co 
mi to?”, „mi to niepotrzebne”. 
Dopóki nie spróbujesz – nie do-
wiesz się. Doświadcz, poobser-
wuj i… próbuj dalej.

Praktykuj pod prysznicem
Praktykuj uważność – bycie 
tu i teraz. Nie odpływaj myśla-
mi podczas mycia włosów do 
zebrania z szefem. Obserwuj jak 
się czujesz, czy jest ci wygod-
nie, jak pachnie szampon. To-
warzysz sobie w takich właśnie 
chwilach. Stwórz przestrzeń dla 
siebie – tak jak zapraszasz przy-
jaciółkę na kawę.

W tej przestrzeni możesz 
zacząć praktykować jogę lub 
medytację. Eksperymentuj. 

Sprawdź co ci służy i co daje 
ci więcej satysfakcji. Poznawaj 
siebie.

Możesz zapisać się na róż-
nego rodzaju kursy rozwojowe. 
Poznawanie siebie poprzez spo-
tkania z innymi osobami, które 
też uczestniczą w procesie zmia-
ny, jest wg mnie najwspanialszą 
formą samouświadomienia. Po-
zwala to na obserwację siebie 
z perspektywy innej wrażliwo-
ści. Taką samą skuteczną formą 
są coaching czy psychoterapia.

Możesz czytać też książki, 
których obecnie jest zastra-
szająca liczba, a które pomo-
gą ci spojrzeć na życie z nową 
optyką. Poniżej kilka pozycji 
książek rozwojowych, od któ-
rych warto zacząć:
	� Clarissa Pinkola Estes „Bie-

gnąca z wilkami”;
	� Don Miguel Ruiz „Cztery 

umowy”;
	� Charles Duhigg „Siła na-

wyku”;
	� James Clear „Atomowe na-

wyki”;
	� Agnieszka Maciąg „Miłość. 

Ścieżki do wolności”.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia 
w odkrywaniu prawdziwego 
siebie, zapraszamy do nas!

Patrycja Dębska

www.obserwatoriumrozwoju.pl

PRZYWÓDZTWO SŁUŻEBNE

Czy znam siebie?
– słów kilka o nas

Myślę, że nie będzie przesadą, 
jeśli odpowiem na to pytanie za 
ciebie i będzie to „nie”, lub „ra-
czej nie”. Myśląc o wiedzy z per-
spektywy poszukiwania pracy, 
często skupiasz się na formal-
nym wykształceniu. A przecież 
to tylko ułamek wiedzy, którą 
dysponujesz. Oczywiście, jest 
ona ważna. Jednak swoje kwa-
lifikacje merytoryczne powinie-
neś oceniać nie tylko przez pry-
zmat wiedzy formalnej.

Stwórz katalog
Twoje dzisiejsze zadanie będzie 
polegało na stworzeniu kata-
logu wszystkich umiejętności 
i wiedzy, które posiadasz. Na ra-
zie nie zastanawiaj się, czy je lu-
bisz, czy też nie. Tym zajmiesz 
się w dalszej kolejności.

Umiejętności mogą doty-
czyć ludzi (np.: socjologia, praca 

zespołowa, rekrutacja czy psy-
chologia), rzeczy (na przykład: 
znajomość komputerów, obsłu-
gi maszyn, zawierania umów, 
znajomości podatków bądź 
marketingu). Mogą też pocho-
dzić z innych dziedzin, takich 
jak sztuka, polityka czy religia. 
Nie sposób wymienić wszyst-
kich (a przynajmniej byłoby to 
bardzo trudne), mam jednak na-
dzieję, że powyższe przykłady 
pokazują, jak powinien wyglą-
dać taki podział.

Jak widzisz, w ramach jednej 
kategorii mogą się znaleźć róż-
ne umiejętności. I tak na przy-
kład wiedza dotycząca rzeczy 
może oznaczać zarówno deko-
rację wnętrz, jak i księgowość. 
Ważne, abyś poświęcił nieco 
czasu i przypomniał sobie oraz 
spisał całą posiadaną przez cie-
bie wiedzę i wszystkie umiejęt-

ności. Nie zapomnij o wiedzy, 
którą zdobyłeś w trakcie edu-
kacji, pracy, szkoleń i kursów, 
jak również o tej, którą posiadłeś 
na drodze indywidualnego roz-
woju – czytając lub ucząc się od 
innych. Nie spiesz się, sporzą-
dzenie pełnego katalogu może 
ci zając nawet kilka dni. Ważne, 
aby był pełny i abyś miał prze-
konanie, że uwzględniłeś w nim 
wszystko.

Matryca preferencji
Kolejny krok to sporządze-
nie matrycy twoich prefe-
rencji zgodnie z poniższymi 
wskazaniami:
1. Wiedza, która cię interesu-

je i jest twoją mocną stroną 
(wysoki poziom wiedzy – 
wysoki poziom entuzjazmu)

2. Wiedza, która cię interesuje, 
ale nie jest twoją mocną stro-

ną (niski poziom wiedzy – 
wysoki poziom entuzjazmu)

3. Wiedza, która cię nie interesu-
je, ale jest twoją mocną stroną 
(wysoki poziom wiedzy – niski 
poziom entuzjazmu)

4. Wiedza, która cię nie intere-
suje i nie jest twoją mocną 
stroną (niski poziom wiedzy 
– niski poziom entuzjazmu).

Ulubione dziedziny
Trzeci i ostatni krok to wybór 
twoich ulubionych dziedzin. To 
na nich będziesz bazował budu-
jąc wymarzoną ścieżkę kariery. 
Oczywiście najłatwiej i najszyb-
ciej będzie ci osiągnąć zawodo-
wy cel, jeśli wybierzesz umie-
jętności z pola „Wiedza, która 
cię interesuje i która jest twoją 
mocną stroną”. Pamiętaj jednak, 
że dziedziny, które są dla ciebie 
szczególnie interesujące – na-

wet jeśli w tej chwili nie stano-
wią twojej mocnej strony – też 
warto wziąć pod uwagę.

Nauka przedmiotów, które 
wiążą się z twoimi zaintereso-
waniami jest nieporównywal-
nie szybsza, łatwiejsza i bardziej 
efektywna od tych, którymi się 
nie interesujesz. Nawet, jeśli na 
starcie wiesz na ich temat więcej.

Dlatego możesz odrzucić 
umiejętności zebrane w polu 
„Wiedza, która cię nie interesuje 
i która nie jest twoją mocną stro-
ną”. Nie zapominaj jednak o nich 
– może się zdarzyć, że krótkoter-
minowo się nimi zajmiesz, aby 
osiągnąć swój cel zawodowy. Na 
przykład jesteś świetnym admi-
nistratorem, lecz twoim marze-
niem jest praca w marketingu, 

o której obecnie nie wiesz zbyt 
wiele. Rozwiązaniem może być 
czasowe zatrudnienie w dziale 
marketingu na stanowisku asy-
stenckim, co umożliwi ci wiedza 
z zakresu administracji, którą 
już posiadasz i która pozwoli 
ci pozyskać umiejętności stric-
te marketingowe, potrzebne 
w dalszym rozwoju kariery za-
wodowej.

Mam nadzieję, że ten tekst 
był dla was interesujący. Piszcie, 
jeśli macie pytania, uwagi bądź 
sugestie dotyczące tego, bądź 
innych artykułów. Na wszystkie 
wiadomości chętnie odpowiem.

Monika Morys

www.obserwatoriumrozwoju.pl

PRACA MARZEŃ

WIEDZA
Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak ogromną wiedzę 
posiadasz?
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Niezwykłe chary-
tatywne przed-
sięwzięcie Diffe-
rent – restauracja 
w ciemności upa-
da z powodu 
pandemii i bra-
ku rządowej po-
mocy. To już nie 
prośba, to wo-
łanie o pomoc 
– rozmowa z An-
ną Bocheńską-
-Wiatr, prezes 
zarządu Fundacji 
pomocy rodzinie 
„Człowiek w po-
trzebie”.

Tomasz Turek: Restau-
racja w ciemności? Dla-
czego?
Anna Bocheńska-Wiatr: 
Nasza fundacja prowadzi 
liczne działania charyta-
tywne na które pieniądze 
czerpiemy ze zbiórek i od 
sponsorów. Jak wiado-
mo, z tym bywa różnie. 
Szukałam więc sposobu, 
by zapewnić własne fi-
nansowanie naszej dzia-
łalności. Different to jedno 
z takich przedsięwzięć. To 
miała być nasza kura zno-
sząca złote jajka i wierzę, 
że w przyszłości jeszcze 
tak będzie.

Pomysł polegał na tym, 
żeby stworzyć restaurację, 
w której goście jedzą w ab-
solutnej ciemności, dzięki 
czemu mają niesamowi-
te wrażenia smakowe, bo 
nic nie rozprasza innych 
zmysłów. W Polsce jest 
to oryginalny pomysł, bo 
choć istnieją u nas inne re-
stauracje w ciemności, to 
ich kelnerzy posługują 
się noktowizją. Tego typu 
przedsięwzięcia cieszą się 
za granicą sporą popular-
nością, bo to niezwykłe 
doświadczenie – smako-
wać posiłek nie widząc go.

Bardzo istotne było to, 
że pomysł wykraczał poza 
samą atrakcję dla gości: re-
stauracja dała zatrudnie-
nie osobom z niepełno-
sprawnościami.

Pracowałam nad tym 
cztery lata, a wystartowa-
liśmy w 2018 r. Wzięliśmy 
kredyty i otworzyliśmy 
świetny, profesjonalny 
lokal, który stosunkowo 
szybko zyskał popular-
ność. Zatrudniliśmy 17 
osób z niepełnosprawno-
ścią, z czego dziewięć ze 
znacznym stopniem.

Więc udało się.
Początki były trudne, ale 
wszystko zaczęło układać 

się rewelacyjnie. I gdyby 
nie lockdowny, prawdo-
podobnie spłacilibyśmy 
już lwią część kredytów. 
Ale teraz restauracja po-
trzebuje pilnej pomocy. 
Musieliśmy uruchomić od-
dzielną zbiórkę na jej rato-
wanie. Bo Different, mimo 
że nie funkcjonuje, gene-
ruje koszty: wynagrodze-
nia pracowników, których 
nie chcę zwalniać, czynsz 
za wynajem lokalu i opłaty 
ZUS. To kilkudziecięcioty-
sięczne kwoty… Niestety, 
częściowe rozmrożenie 
nic nam nie dało – restau-
racja w ciemności nie mo-
że funkcjonować w ogród-
ku ani na wynos…

Tzw. tarcze covidowe 
musiały być dla restau-
racji dużą ulgą?
To zabrzmi dziwnie, ale 
nie do końca.

Jak to?
Otóż, największym obcią-
żeniem, które rząd może 
z nas zdjąć, jest składka 
na ZUS za pracowników. 
Jej umorzenie przysługuje 
przedsiębiorcom, w tym 
m.in. podmiotom prowa-
dzącym gastronomię.

Jak restauracja Diffe-
rent?
Nies tet y,  nie  cho dzi 
tu o faktyczną działalność, 
tylko o określenie typu 
działalności w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS) 
i Rejestrze Gospodarki Na-
rodowej (REGON). W KRS 
jesteśmy zarejestrowa-
ni jako przedsiębiorcy, 
a w REGON jako fundacja.

W pierwszym lockdow-
nie zweryfikowano nas po 
numerze KRS i przyznano 
50-procentowe umorze-
nie składek ZUS na trzy 
miesiące. Choć już wte-
dy poczuliśmy się ukarani 
za to, że legalnie zatrud-
niamy więcej niż 9 osób. 
Przedsiębiorcy zatrudnia-
jący (oficjalnie) mniej niż 9 
osób, otrzymali 100-pro-
centowe zwolnienie ze 
składek.

Jednak ustawa antyco-
vidowa z grudnia 2020 r. 
(tzw. Tarcza 6.0) ma zapis, 
że weryfikacja przedsię-
biorców następuje zgod-
nie z kodem PKD w RE-
GON, a nie numerem KRS. 
A nasz kod PKD brzmi: or-
ganizacja pozarządowa. 
Czyli przez niewłaściwy 
zapis w ustawie zostaliśmy 
zdyskryminowani – mimo 
że faktycznie prowadzimy 
działalność gastronomicz-
ną, nie uznano nas za ga-
stronomię i w drugim loc-
kdownie nie otrzymaliśmy 
zawieszenia składek ZUS 
i dofinansowań do utrzy-
mania miejsc pracy.

Nie dotyczy to wyłącz-
nie nas. W podobnej sy-
tuacji znalazło się kilkaset 
organizacji w całej Polsce 
– stowarzyszeń i fundacji, 
które prowadzą przedsię-
biorstwa ekonomii spo-
łecznej, głównie gastrono-
mię i turystykę. Wszystkie 
one zostały wykluczone 
z tej edycji tarczy rządo-
wej związanej z COVID. 
Nie możemy pracować 
(nawet w reżimie sanitar-
nym), ale nie otrzymaliśmy 
ustawowej pomocy.

Czy próbowaliście się 
odwoływać, prostować?
Oczywiście. Odwoływali-
śmy się w ZUS od koniecz-
ności płacenia składek za 
okres zamknięcia w cza-
sie drugiego lockdownu 
– nasza sprawa przeszła 
wszystkie szczeble odwo-
ławcze i została załatwio-
na negatywnie.

Wyjaśniałam rzecz 
na szczeblu rządowym – 
wysłałam pisma do kogo 
mogłam: od posłów, przez 
kompetentnych mini-
strów, po prezydenta RP 
i premiera. Poinformowa-
liśmy oczywiście także De-
partament Ekonomii Spo-
łecznej w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej, udało mi się tam na-
wet dodzwonić.Niestety, 
nic nie wskazuje, by pod-
jęto jakiekolwiek działania 
w celu wyprostowania tej 
sprawy.

To jakiś absurd.
Zgadzam się. W Polsce 
mamy ponad 1500 pod-
miotów ekonomii spo-
łecznej – wiele z nich zo-
stało w ten sposób po-
stawionych w tragicznym 
położeniu.

Ironia polega na tym, 
że jako organizacje po-
zarządowe zapobiegamy 
wykluczeniom społecz-
nym, zatrudniając osoby 
nim zagrożone. Pomaga-
my takim ludziom także 
żywnościowo i niemate-
rialnie. A teraz sami zosta-
liśmy wykluczeni i zdys-
kryminowani.

Jesteśmy podmiota-
mi potrzebnymi społecz-

nie polskiej gospodarce. 
Nie nabijamy sobie kasy, 
a zarobione pieniądze 
przeznac zamy głów-
nie na cele charytatyw-
ne. W pewnej mierze 
wyręczamy więc pań-
stwo w pełnieniu funkcji 
ochronnych. A oczeku-
jemy naprawdę niewiele 
w skali kraju.

Trzeba też pamiętać, 
że Different jest jedyną 
taką w Polsce restauracją 
w ciemności. Dostaliśmy 
znak jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 
2019 przyznany przez Mi-
nisterstwo Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej. Przy-
chodzili do nas na kolacje 
ministrowie, była pani 
prezydentowa Duda, był 
minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. A te-
raz nikt się nami nie inte-
resuje.

Jak więc widzi Pani przy-
szłość, czy jest jakaś 
szansa?
Na bieżąco – walc zę 
o utrzymanie restaura-
cji i miejsc pracy.Zespół 
Different liczył 24 osoby, 

niestety z dwiema już mu-
sieliśmy się rozstać. Nie 
wiem, co będzie dalej.

Musimy wyjść z dłu- 
gów, doprowadzić restau-
rację ponownie do świet-
ności i finansować działa-
nia fundacyjne. To teraz 
podstawa naszego bytu – 
jeśli upadnie, zamkniemy 
fundację.

Ale mimo wszystko je-
stem pełna nadziei i woli 
walki. Jako Fundacja mu-
simy działać wielotorowo. 
Mam już nawet pomysł na 
kolejną działalność gospo-
darczą, niezwiązaną z ga-
stronomią, ale to na razie 
tajemnica – tyle tylko, 
że to będzie coś bardzo 
oryginalnego. Prowadzi-
my raczkujący Serdeczny 
Bar Mleczny, rozwijamy 
bez budżetów reklamo-
wych ogólnopolskie diety 
pudełkowe Be | different, 
nadal będziemy produ-
kować i sprzedawać eko-
logiczne przetwory w ra-
mach naszej Manufaktury 
dobroci.

Wierzę, że jeśli tyl-
ko rząd nam nie utrudni 
życia i będzie nas trak-
tował na równi z inny-
mi przedsiębiorcami, to 
damy sobie radę. Tym-
czasem zwracam się gdzie 
mogę o pomoc, bo jest na-
prawdę ciężko.

I oczywiście serdecznie 
zapraszam do restauracji  
– działamy pełną parą od 
28 maja.

Ż y c z ę  p o w o d z e n i a 
i dziękuję za rozmowę.

Tomasz Turek

 Wołając 
 w ciemnościach

Działalność 
charytatywna Fundacji
	� wspieramy ludzi w kry-
zysie – pomagamy go 
przezwyciężyć i roz-
począć nowe życie 
(głównie dotyczy to 
osób chorych, niesa-
modzielnych życio-
wo, rodziców samot-
nie wychowujących 
dzieci),

	� kompleksowo wspie-
ramy warszawskie ro-
dziny dotknięte prze-
mocą, chorobami 
i ubóstwem – łącznie 
około 50 osób, któ-
re wspomagamy nie 
tylko posiłkami, ale 
też doradczo (a cza-
sem remontujemy 
mieszkanie),

	� wspieramy niepełno-
sprawnych, w szcze-
gólności niewidomych 
w ramach projektu Dif-
ferent – restauracji ob-
sługiwanej przez nie-
widomych kelnerów. 
Dając pracę osobom 
niewidomym i niepeł-
nosprawnym, poma-
gamy im polepszyć 
jakość życia i odnaleźć 
swoje miejsce w społe-
czeństwie.

	� dożywiamy warsza-
wiaków, którzy z powo-
du pandemii Covid-19 
znaleźli się w bardzo 
trudnej sytuacji mate-
rialnej w ramach akcji 
Posiłki Kryzysowe ht-
tps://pomagam.pl/po-
silkikryzysowe2.

Projekty Fundacji, 
finansujące działalność 

charytatywną
	� Different – restauracja 
w ciemności obsłu-
giwana przez niewi-
domych kelnerów: 
https://restauracjadif-
ferent.pl/

	� Be|different–ogólno-
polskie diety pudełko-
we: https://differentca-
tering.pl/

	� Serdeczny Bar Mleczny 
https://serdecznybar-
mleczny.pl/

	�Manufaktura dobro-
ci – własnej produkcji 
powidła i tłoczone soki 
z ekologicznych owo-
ców https://sklep.czlo-
wiekwpotrzebie.org/

Pomóż
Restauracja Different po-
maga utrzymać działal-
ność charytatywną Fun-
dacji pomocy rodzinie 
„Człowiek w potrzebie”. 

Obecnie z powodu pan-
demii i przymusowego za-
mknięcia restauracja to-
nie w długach. Prosimy, 
pomóż ją uratować!

Prowadzimy zbiórkę na 
https://pomagam.pl/dif-
ferent

Anna Bocheńska-Wiatr ze statuet-
ką „Lodołamacze 2019”
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Ostatni rok wywrócił na-
sze życia do góry nogami. 
Zdrowy balans, który so-
bie wypracowaliśmy, zo-
stał zachwiany, dlatego 
możemy odczuwać gor-
sze samopoczucie. Trud-
no liczyć, że sytuacja sa-
ma wróci do normalności. 
Warto wziąć sprawy w swo-
je ręce! O tym, jak powrócić 
do równowagi, opowiemy 
korzystając z koncepcji mo-
tywatorów profesora Ste-
vena Reissa.

Motywatory to inaczej różne-
go rodzaju potrzeby. Jeżeli nie 
zaspokajamy ich przez dłuższy 
czas, możemy odczuwać dys-
komfort a nawet frustrację czy 
agresję. W tym artykule sku-
pimy się na trzech z szesnastu 
motywatorów, tzn. na rodzinie, 
aktywności fizycznej i kontak-
tach społecznych. Przed pan-
demią były one w dużej mierze 
zaspokajane bez wysiłku. Teraz 
ich brak może nam wyjątkowo 
doskwierać, ponieważ dla wie-
lu z nas dom i praca stały się 
jednym miejscem. Mamy mniej 
czasu na zaspokajanie moty-
watorów i często trzeba pod-
jąć trudną decyzję czemu nadać 
priorytet.

Rodzina
Mając rodzinę i pracę pod jed-
nym dachem, możemy mieć róż-
nego rodzaju wyzwania w za-
leżności od tego, czy można nas 
opisać bardziej jako „opiekuń-
czych” czy jako „partnerskich”.

„Opiekun” będzie odczuwał 
w domu frustrację, jeżeli na co 
dzień będzie miał na tyle dużo 
pracy, że nie będzie miał szan-
sy korzystać z czasu z bliskimi. 
Natomiast „partner” poczuje się 
sfrustrowany brakiem własnej 
przestrzeni na rozwój zawodo-
wy i rozwijanie pasji.

Remedium dla obydwóch 
potrzeb jest reorganizacja za-
dań w domu. Siądź wraz z rodzi-
ną i spiszcie wszystkie obowiąz-
ki domowe wraz z ich czasem 
trwania oraz częstotliwością. 

Przelicz, ile czasu każdy z do-
mowników spędza na pracach 
domowych. Kogo warto odcią-
żyć, a komu warto dodać nowe 
zajęcia. Zaoszczędzony w ten 
sposób czas przeznacz na ulu-
biony sposób ładowania energii 
– np. spacer w samotności lub 
czas spędzony z dziećmi.

Aktywność fizyczna
Dla części z nas potrzeba upra-
wiania sportu jest bardzo natu-
ralna (typ sportowy). Dla innych 
zmotywowanie się do ruchu jest 
dużym wyzwaniem i potrzeba 
wiele innych zachęt (typ wy-
godny). Oczywiście między tymi 
dwoma skrajnościami istnieje 
wiele „odcieni szarości”.

Warto zastanowić się, z któ-
ra ze skrajności jest ci bliższa. 
W biurze ruch był czymś natural-
nym: czy to spacer do kuchni po 
kawę, czy też spotkanie w kon-

ferencyjnym. W domu nie mamy 
takich przestrzeni ani czasu na 
dodatkowy ruch. Z naszych 
własnych obserwacji wynika, 
iż w pracy na sali średnio robili-
śmy ok 12 tys. kroków dziennie 
a teraz przy „online” zaledwie 
2,5 tys. przez cały dzień!

Typ „sportowy” od dawna 
szuka sposobów zapewnienia 
sobie dodatkowego ruchu, czy 
to tworząc domową siłownię, 
czy też rozpoczynając nową pa-
sję sportową niezależną od ogra-
niczeń. Natomiast typ „wygodny” 
prawdopodobnie nie dostrzegł, 
że ma mniej ruchu. Chyba, że do-
szło do negatywnej weryfikacji 
sylwetki przy mierzeniu biuro-
wych ubrań. Dla tych osób home 
office to swojego rodzaju pułap-
ka. Ciało niezależnie od naszej 
wewnętrznej motywacji potrze-
buje ruchu – i to nie takiego raz 
dziennie przez 30 min., tylko re-
gularnego wstawania od biurka 
i przechadzki co 1,5 godz. Bez 
tego nasze mięśnie sztywnieją, 
kręgosłup zaczyna boleć a po-
ziom cukru we krwi rośnie. Wpły-
wa to także na psychikę: tracisz 
chęć do życia, zaczynasz widzieć 
wszystko w ciemnych barwach.

Przelicz, ile razy w tym mie-
siącu uprawiałeś sport? Ile kro-
ków dziennie robisz? (tutaj 
może pomóc telefon lub kro-
komierz). Przypomnij sobie jaki 
typ ruchu sprawiał ci najwięk-
szą przyjemność i sprawdź, jak 
w obecnych warunkach możesz 
go realizować. Koniecznie wpisz 
sport jako codzienne zadanie do 
kalendarza.

Kontakty społeczne
Ten motywator jest niezwykle 
istotny z perspektywy pan-
demii i w ymogu dystansu 
społecznego. Określa on po-
trzebę kontaktów i rozwija-
nia relacji międzyludzkich. Dla 
osób towarzyskich okres ten 
okazał się wyjątkowo trudny. 
Brak biura, spotkań z innymi 

ludźmi, osoby te starały re-
kompensować się spotkania-
mi online’owymi, rozmowa-
mi telefonicznymi ze starymi 
znajomymi.

Jeśli należysz do tej grupy, 
to zazwyczaj masz świadomość 
tej potrzeby i dość skutecznie 
ją zaspakajasz – nawet w obec-
nych warunkach. Jeśli jednak 
boisz się spotkań ze względu 
na możliwość zachorowania, to 
zaspokajając potrzebę bezpie-
czeństwa, jednocześnie nie re-
alizujesz potrzeby kontaktów 
z ludźmi. Zastanów się, czy mo-
żesz jednocześnie zadbać o jed-
ną i drugą.

Natomiast osoby cenią-
ce prywatność odczuły ulgę 
w pierwszych miesiącach lock-

downu. W końcu nie potrze-
bowały wysilać się w czasie 
kontaktu z innymi. Nie mu-
siały siedzieć na open spasie 
i nawiązywać rozmów w win-
dzie czy biurowej kuchni. I być 
może nadal są z tego zadowo-
lone. Jest tylko jedno „ale”. 
Niezależnie od tego, czy po-
trzebujesz dużo czy mało kon-
taktów z innymi, to i tak ich po-
trzebujesz! Ich kompletny brak 
powoduje, że możesz mieć 
spadek nastroju oraz brak siły 
i chęci do życia, co może cię 
doprowadzić do stanów de-
presyjnych. Dodatkowo twoi 
współpracownicy mogą od-
czuwać, że po prostu nie jesteś 
zaangażowany.

W pracy warto wprowadzić 
spotkania nieformalne zorien-
towane na up-date co u kogo 

się dzieje. Oczywiście z włą-
czonymi kamerkami! Jeżeli nie 
masz takiej możliwości, poszu-
kaj społeczności online’owej, 
która poświęcona jest jakiejś 
twojej pasji.

Zauważ, że zarówno w domu 
jak i w pracy możesz przebywać 
z osobami, które mają inne po-
trzeby od ciebie. To może być 
dodatkowo źródłem konflik-
tów. Warto zagrać w otwarte 
karty i ustalić potrzeby każdej 
ze stron.

By wrócić do balansu, po-
trzebny jest ten pierwszy krok. 
Jaki będzie twój?

Kaja Prystupa-Rządca, 
Nikolay Kirov, Nadia Kirova, 

Iwona Bobrowska-Budny

Zapro jektu j 
swoją  równowagę życiową

n a  n o w o
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W maju kończę 
3 6  l a t . 

Dużo? Mało? Z perspektywy 
mojego prawie siedmioletnie-
go syna to bardzo dużo. I muszę 
przyznać, że czasami się z nim 
zgadzam. Są dni, kiedy spoglą-
dam za siebie i widzę, z ilu róż-
nych odcinków składa się moje 
życie i aż się łapię za głowę. Li-
ceum, studia, pierwsza praca, 
potem kolejna. Ślub, narodziny 
Jaśka, pierwsze odejścia bliskich 
osób. Ten bagaż doświadczeń 
jest – moim zdaniem – napraw-
dę spory. A przecież wydaje mi 
się, że moje życie jest takie upo-
rządkowane i stateczne.

Zastanawiam się wtedy, czy 
na poszczególnych etapach 
mogłem coś zrobić lepiej lub 
inaczej. To tak jak to pytanie, 
które pada czasami na impre-
zie (w moim wieku nazywa się 
to już raczej „spotkaniem to-
warzyskim”): – Jaki wybrałbyś 
kierunek studiów, gdybyś mógł 
zdecydować jeszcze raz?

Coraz częściej łapię się 
na tym, że odpowiadam: nie 
wiem, chyba żaden. A przy-
najmniej zrobiłbym sobie po 
maturze roczną lub dwuletnią 
przerwę, którą poświęciłbym 
na pałętanie się po świecie 
i imanie się różnych doryw-
czych prac.

Może i brzmi to jak fabuła 
tandetnej książki, w której głów-
ny bohater w podróżach próbu-
je znaleźć sens swojego życia, 
ale sądzę, że w moim przypadku 
takie podejście sprawdziłoby się 
idealnie.

Właśnie, co jeszcze 
powiedziałbym sobie 
dzisiaj, gdybym mógł 
cofnąć się w czasie o około 
dwadzieścia lat?
Jakie życiowe mądrości z per-
spektywy 36-latka przekazał-
bym około 18-letniemu sobie? 
Myślę, że byłoby tego trochę.

Po pierwsze: szukaj własnej 
drogi. Nie przejmuj się opinia-
mi innych ludzi i nie podążaj 
koniecznie ścieżką wyznaczoną 
przez nich. Szczególnie w kon-
tekście studiów. Po maturze (zda-
nej zresztą średnio) wiedziałem 
jedynie, że będę szedł na studia. 
Jakie? Było kilka opcji: politolo-
gia, stosunki międzynarodowe, 
dziennikarstwo, marketing. Do 
żadnego nie byłem przekona-
ny, ale coś musiałem wybrać. 
Padło na dziennikarstwo. Dzi-
siaj wiem, że to był bardzo zły 
pomysł. Wiem także, że zamiast 
płynąć z prądem, lepiej było się 
zatrzymać, np. na rok i pomyśleć, 
co naprawdę chcę robić w życiu.

Po drugie: powiedziałbym 
sobie, abym nie bał się zbaczać 
z wyznaczonej drogi (jeżeli trzy-
mamy się już tej analogii). Jeżeli 
coś mówi, że to nie dla mnie, nie 
marnuj czasu. Zostaw to i szukaj 
dalej. Przez ponad 10 lat praco-
wałem w marketingu i piarze. 
Pomimo tego, że już od kilku 
lat nie czułem się z tym dobrze. 
Czułem stagnację i brak sen-
su wykonywanej przeze mnie 
pracy. W końcu uznałem, że nie 
mogę już dłużej i zmieniłem za-
wód. W wieku 35 lat przekwalifi-
kowałem się na UX/UI designera 

i robię dzisiaj to, co sprawia mi 
dużą przyjemność. Kosztowało 
mnie to dużo pracy, ale starałem 
się trzymać wyznaczonego celu.

I to jest kolejna sprawa, 
o której powiedziałbym swoje-
mu kilkunastoletniemu „ja”: nie 
odpuszczaj! Nie zniechęcaj się 
chwilowymi niepowodzeniami. 
Jeżeli teraz twoje życie wygląda 
zupełnie odwrotnie niż planowa-
łeś, zrób wszystko, aby to zmie-
nić, ale nie popadaj w stagnację. 
W życiu będą zdarzały się chwi-
lowe zakręty, ale to nie znaczy, że 
tak będzie już zawsze. Może to 
potrwać kilka miesięcy, może na-
wet rok, ale pracuj ze wszystkich 
sił nad tym, aby zmienić sytuację, 
w której się znalazłeś.

Oprócz tego dorzuciłbym 
jeszcze kilka „hintów”, takich 
jak: ćwicz regularnie, jedz mniej 
słodyczy i pij mniej gazowanych 
napojów, ucz się języków (sam 
angielski to zdecydowanie za 
mało) oraz pielęgnuj przyjaźnie.

Niestety, z oczywistych 
względów nie przekażę już 
tych „mądrości” 18-letniej wer-
sji samego siebie. Na szczęście 
staram się to mówić obecnemu 
„ja”. Bo jak wiem z autopsji, na 
zmiany i pracę nad sobą nigdy 
nie jest za późno. Tak przynaj-
mniej twierdzą wszyscy domo-
rośli coache. W moim przypad-
ku na szczęście się to sprawdza. 
Zrobiło się pompatycznie i gór-
nolotnie, prawda? Mój syn ma 
chyba jednak rację – jestem już 
stary. Przynajmniej mentalnie.

Piotr Krupa

Są takie dni 
w życiu człowieka, że pomimo 
zbliżających się terminów w gło-
wie pustka. Oczyma wyobraźni 
widzę tumany kurzu przewala-
jące się w środku, niczym krzaki 
na pustych preriach. Nawet wy-
cie kojota z oddali słyszę. Czuję 
się jak w piosence „Teksański” 
Nosowskiej „Herbata stygnie, 
zapada zmrok, a pod piórem 
ciągle nic”... I tu z pomocą, ni-
czym rycerz na białym rumaku, 
przychodzi moja córka z pyta-
niem, co robię.
Ja: – Muszę napisać tekst o tym, 
jak się wychowuje dzieci.
Ona: – Napisz, że to bardzo 
trudne.
 – A co jest trudnego w wycho-
wywaniu dzieci?
 – Trzeba krzyczeć a później słu-
chać jak dzieci płaczą…
 – A dlaczego na dzieci trzeba 
krzyczeć?
 – Bo inaczej się nie posłuchają.
 – To jak trzeba mówić, żeby 
posłuchały?
 – Nie wiem. I tak nie posłuchają, 
trzeba krzyczeć.
 – Chyba nikt nie lubi jak się na 
niego krzyczy? Nie da się inaczej 
do dzieci mówić?
 – To lepiej ładnie prosić.
 – Jak prosić?
 – Oj mama, przestań mnie już 
pytać, to twoja praca nie moja 
i musisz sobie radzić sama. Ja już 
nie mam pomysłów co mam 
ci doradzić, idę odrabiać lekcje.

Opada kurtyna, koniec spek-
taklu. Dostaję bronią którą sama 
w nią wymierzam, chcąc żeby 

wyrosła na samodzielną i samo-
dzielnie myślącą istotę. Moja pra-
ca, moje zobowiązanie, muszę ra-
dzić sobie sama, nikt za mnie jej 
nie wykona. A już miałam plan 
pociągnąć tak jeszcze z 10 mi-
nut i tekst byłby gotowy. Klapa 
na całej linii – nie dała się wma-
newrować.

Myślałam, że to już koniec, 
ale to ja się dałam wmanewro-
wać. Nie minęło dziesięć minut 
i przychodzi z wielkim uśmie-
chem na twarzy: – O, widzę, że 
piszesz... Pomogłam ci. Mogę 
słodycza?

No, po prostu idealny „pra-
cownik-lotnik”. Chyba każdy 
z nas  ma lub miał w swoim oto-
czeniu taką osobę. Przyjdzie, 
podpyta co robisz, rzuci dwa 
zdania, które mają pomóc, ale 
jakoś nie wnoszą nic wartościo-
wego. Po jakimś czasie z rozbra-
jającym uśmiechem pojawia się 
koło twojego biurka i opowia-
da, jak wiele mu zawdzięczasz 
i że w związku z tym ma małą 
prośbę. Nim się obejrzysz, już je-
dziesz na drugi koniec miasta, 
żeby załatwić za niego arcyważ-
ną sprawę i się zastanawiasz, jak 
to się stało. Zamiast położyć się 
na kanapie i wciągać kolejny se-
zon seriali, stoisz w korku z nie 
swoją sprawą do załatwienia.

Zawsze po czymś takim za-
stanawiam się, co z niej wyrośnie 
– jeśli już w wieku ośmiu lat tak 
gładko potrafi wykorzystywać 
sytuację do swoich celów. Co 
prawda do powstania tekstu tak-
że się przyczyniła, więc nie mogę 
jej odmawiać wynagrodzenia 

w postaci słodycza. Można po-
wiedzieć, że każda z nas dopięła 
swego i cele mamy osiągnięte. 
Idealna sytuacji „win-win”.

Swoją drogą uwielbiam 
z nią rozmawiać, dopytywać co 
miała na myśli, jak rozumie daną 
sytuację.

Dzieci bardzo często mają 
trafne uwagi dotyczące 
sytuacji czy osoby, warto 
od czasu do czasu wziąć 
jakieś dziecko na spytki.
Jeśli nie macie swojego, może-
cie „wykorzystać” do tego cu-
dze. Najbezpieczniej jest sko-
rzystać z usług pociechy znajo-
mego rodzica. Myślę, że każdy 
z nich po ponad roku pandemii 
z wielką przyjemnością wypo-
życzy wam swą latorośl na cały 
dzień w celu rozmowy. Szcze-
gólnie, jeśli trafił im się taki eg-
zemplarz jak moja córka – któ-
ra ewidentnie jest słuchowcem 
i od urodzenia buzia jej się nie 
zamyka. Nawet jadąc rowerem 
do szkoły cały czas gada: – O ka-
mień, jadę sobie, teraz patrzę na 
drzewo. Szybko, szybko, wjeż-
dżam w kałużę, o skręcamy, idzie 
pan. Wiuuu, ale fajnie!

Więc jeżeli zobaczycie na 
ścieżce rowerowej trajkoczą-
cą dziewczynkę i mamę, która 
tylko czasem coś pomrukuje, to 
właśnie my. Chętnie udostępnię 
obiekt do rozmów, w celu umó-
wienia na konwersację – proszę 
śmiało pisać do redakcji, wiado-
mość zostanie mi przekazana.

Dorota Dabińska-Frydrych

KORPOMAMA

Pouczające konwersacje

KORPOTATA

Rady dla siebie samego
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Upraszając całe podsumowa-
nie do jednego zdania, można 
powiedzieć, że „nie jest źle”. 
Przynajmniej patrząc na sa-
mą sprzedaż. Ceny mieszkań 
przez ostatni rok praktycznie 
tylko rosły, a chętnych mimo to 
nie brakowało. Będąc precyzyj-
nym i powołując się na Główny 
Urząd Statystyczny: „Ceny loka-
li mieszkalnych wzrosły o 10,9 
proc. r/r w trzecim kwartale 
2020 r., a w ujęciu kwartalnym 
– o 2 proc. W skali roku na ryn-
ku pierwotnym ceny rosły wol-
niej, bo o 7,2 proc., a na rynku 

wtórnym – o 13,7 proc.”. Sporo. 
Patrząc na ostatnie pięć lat jest 
to oszałamiający wzrost aż o 37.1 
proc., a to prawdziwy kosmos! 
Ci, którzy kupili kilka lat temu 
swoje własne cztery kąty, wy-
grali los na loterii.

Czy w takim razie osoby szu-
kające swojego lokum są skaza-
ne na porażkę? I tak, i nie. Tak 
– dlatego że ceny w stosunku 
do średnich zarobków to wciąż 
przepaść, do tego trudniej jest 
teraz uzyskać kredyt, gdyż banki 
zaostrzyły swoją politykę. Z dru-
giej strony pojawia się światełko 

w tunelu – mimo dalszego galo-
pu cen „z Internetu”, te oferto-
we zaczynają lekko spadać. Taka 
informacja pojawiła się pierw-
szy raz od ponad pięciu lat! 
W prawdzie dotyczy ona rynku 

wtórnego, ale po uważniejszej 
analizie można zauważyć, że i na 
pierwotnym jest bardzo podob-
nie. Wprawdzie deweloperzy 
nadal utrzymują (lub podno-
szą!) ceny, jednak podczas ne-
gocjacji okazuje się, że np. miej-
sce parkingowe lub komórka 
lokatorska są oferowane nieja-

ko w pakiecie. Rzecz jeszcze rok 
temu praktycznie niespotyka-
na. Nie jest to informacja bez 
znaczenia – wszak chodzi tutaj 
o oszczędności rzędu kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych!

Statystycznie rzecz ujmu-
jąc rozjazd między cenami ofer-
towymi, a tymi transakcyjnymi 
to nawet 1400 zł za metr kwadra-
towy! Oczywiście – w tym przy-
padku znów mamy do czynienia 
z magicznym słowem „staty-
stycznie”. Oznacza to mniej-wię-
cej tyle, że wychodząc z psem 

na spacer statystycznie każdy 
ma po trzy nogi. Warszawa od-
notowała spadek cen o 225 zł za 
metr. Dla kontrastu Wrocław to 
podwyżka o 673 zł. Niemniej jed-
nak widać światełko w tunelu, 

gdyż podobne rozjazdy cenowe 
miały miejsce ostatnio… 14 lat 
temu! Jeśli prześledzimy histo-
rię, która – jak wiadomo – lubi 
się powtarzać, to zobaczymy, że 
taka różnica najpierw spowodo-
wała stabilizację cen, a już nie-
spełna rok później zaczęły się 
wyraźne spadki.

Czym jest spowodowana 
taka sytuacja? Otóż przez wyso-
kie ceny sprzedażowe i jedno-
czesny mocny (nawet o 30 proc.!) 
zjazd cen najmu, na rynku poja-
wiła się rekordowa liczba ofert 
sprzedażowych. Według wyli-
czeń Expandera i Rentier.io pod 
koniec ubiegłego roku pojawi-
ło się ponad 66 tysięcy ofert – 
i to już po usunięciu duplikatów 
(a tych, jak wiadomo, może być 
sporo, gdyż ten sam lokal może 
być wystawiony przez wielu po-
średników). Wspomniana wyżej 
liczba ofert co roku zwiększa się 
aż o 1/3! Jednym słowem: klient 
ma w czym wybierać. Gdy ma 
w czym wybierać, to może też 
marudzić. Gdy marudzi, to jest 
to prosta droga do spadków cen. 
Utrudnienia związane z kredyta-
mi w połączeniu z wymaganym 
większym wkładem własnym to 
tylko wisienka na torcie.

Reasumując: okres, w któ-
rym deweloperzy wyprzedawali 
dziury w ziemi, powoli się koń-
czy. Oczywiście nie nastąpi to 
z dnia na dzień, ale prawdopo-
dobnie mamy do czynienia z po-
wolnym nasycaniem się rynku. 
Czy potrwa to rok, czy pięć lat, 
tego nikt nie wie. Pewne jest, że 
kiedyś ten szaleńczy popyt musi 
wyhamować.

Marcin Wolniak

Spadki
mimo
wzrostów?
Mija ponad rok od początku pandemii w Polsce i pierwszych 
lockdownów. W marcu 2020 roku aż roiło się od różnych 
prognoz dotyczących rynku nieruchomości. Sprawdźmy 
zatem, jak faktycznie koronawirus wpłynął na tę branżę.

– Dla osób z niepełnosprawnościa-
mi Art Równik będzie miejscem pra-
cy, odpoczynku, rehabilitacji, obco-
wania z kulturą, ale też spełniania 
swoich pasji. To przedsięwzięcie jest 
poniekąd rozszerzeniem dotychcza-
sowej działalności Cafe Równik, któ-
re pomoże naszym podopiecznym 
w jeszcze aktywniejszym włączaniu 
się w życie zawodowe, kulturalne 
i społeczne – opowiada prof. Mał-
gorzata Młynarska, prezes Stowa-
rzyszenia Twórców i Zwolenników 
Psychostymulacji.

Art Równik działa w lokalu Cafe 
Równik położonym przy ul. Jedności 
Narodowej 47. Znajduje się w nim An-
tyczny Kącik, w którym prowadzona 
będzie sprzedaż rękodzieła, kompo-
zycji kwiatowych czy przedmiotów, 
których renowacji dokonają osoby 
z niepełnosprawnościami. W sprze-

daży (stacjonarnie i online) będą rów-
nież „białe kruki” i inne wyjątkowe 
przedmioty.

– Pandemia pokazała nam, jak 
ogromną rolę ma wszechstronne 
kształcenie zawodowe osób z nie-
pełnosprawnościami. W Cafe Rów-
nik nasi kelnerzy w niezwykle szyb-
kim tempie musieli przekwalifikować 
się na kucharzy, by móc przyrządzać 
obiady dla medyków walczących 
z koronawirusem. By jeszcze lepiej 
przygotowywać ich do pracy zawo-
dowej, od lutego 2021 roku, wraz 
z firmą Dobre Kadry realizujemy pro-
jekt współfinansowany przez Unię 
Europejską pod nazwą „Klub grupy 
wsparcia Dyna-Lingua”. Dzięki nie-
mu kształcimy 30 osób z niepełno-
sprawnością intelektualną do pracy 
w zawodach takich jak: kelnerstwo, 
kucharstwo, krawiectwo lekkie, flo-

rystyka, ogrodnictwo, sprzątanie 
i renowacja antyków. To właśnie wy-
konane przez nich prace będzie moż-
na podziwiać i nabyć w Art Równik. 
W realizacji tych projektów aktywnie 
wspiera nas koncepcyjnie i promocyj-
nie Wrocławski Park Technologiczny 
– dodaje prof. Młynarska.

– Kompetencje zawodowe osób 
z niepełnosprawnością będą w Art 
Równik rozwijane nie tylko przez 
kulturę, ale też metody wykorzysty-
wane w biznesie. Specjaliści z Wro-
cławskiego Parku Technologiczne-
go poprowadzą z podopiecznymi 
projektu warsztaty z zakresu Design 
Thinking, które nauczą ich, jak ge-
nerować i wdrażać w życie pomysły 
oraz rozwiązywać napotykane przy 
tym problemy – dodaje Agnieszka 
Pałys, dyrektor Pionu Prawnego i Or-
ganizacyjnego WPT.

Art Równik rozpoczął działalność 
5 maja. Nie była to data przypadkowa 
– obchodziliśmy wtedy Dzień Wal-
ki z Dyskryminacją Osób Niepełno-
sprawnych oraz Dzień Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną.

– Wraz ze służbami miejskimi 
będziemy konsekwentnie wspie-
rać osoby z niepełnosprawnościami 
oraz ich rodziny. Dzięki temu oso-
by te otrzymają większe wsparcie 
od rodzin, które zintegrują się wo-
kół problemów godnego życia i wy-
zbywania się poczucia wykluczenia 
społecznego – deklaruje Michał Pie-

chel, pełnomocnik-doradca prezy-
denta Wrocławia ds. osób niepeł-
nosprawnych.

Art Równik to projekt rozwojo-
wy. W planach jest, by stał się miej-
scem promującym młodych arty-
stów – malarzy, muzyków, literatów, 
poetów. Będą się w nim odbywać 
pokazy kulinarne, wystawy prac pla-
stycznych i rękodzieła. Będą tu orga-
nizowane spotkania autorskie, za-
jęcia teatralne, spektakle, koncerty 
i wieczory poezji.

Marta Bodys

Otwarcie Art Równik /fot. WPT/

CAFE RÓWNIK

Art Równik
– wsparcie przez kulturę
Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji prowadzące znaną klubokawiarnię Cafe Rów-
nik we współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym uruchomiło Art Równik! To nowe kulturalne 
miejsce na mapie Wrocławia jest przestrzenią kreatywnego i zawodowego rozwoju osób z niepełnospraw-
nościami oraz sklepem, w którym można kupić ręcznie wykonane, artystyczne i rzemieślnicze przedmioty.
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Dom,
w którym

ma się
dobrze

W jakim stanie po 
ponad roku pande-
mii jest kultura? We 
wrocławskim Firleju, 
dzięki energii i po-
mysłom jego twór-
ców, ma się całkiem 
dobrze.
Wyzwanie dla kultury w czasie 
lockdownów stanowiło szyb-
kie przestawienie się na działa-
nia online i skuteczne zastoso-
wanie nowoczesnych rozwią-
zań do kontaktu z odbiorcami. 
Ośrodek Działań Artystycznych 
Firlej poradził sobie z tym zna-
komicie i już w marcu 2020 roku 
zaproponował widzom pierw-
sze koncerty w przestrzeni wir-
tualnej. Wydarzenia wzbudziły 
duże zainteresowanie – uczest-
niczyło w nich dotychczas już 
55 tysięcy osób.

Nowe 
projekty
W tym roku Ośrodek i działają-
ca w nim Kawiarnia Sąsiedzka 
nie zwalniają tempa. Pracow-
nicy i współpracownicy, ani-
matorzy kultury i artyści wciąż 
szukają nowych środków wyra-
zu i sposobów zainteresowania 
widzów.

 – Dla nas to gorący czas. Dzia-
łamy hybrydowo. Realizujemy 
cztery projekty zewnętrzne, 
w tym dwa międzynarodowe 
– mówi Robert Chmielewski, 
dyrektor Firleja.  – Pierwszy to 
„SĄSIEDZI” – w Pradze, Braty-
sławie, Budapeszcie i Lwowie. 
Drugi to włączenie Firleja do 
europejskiej sieci małych klu-
bów muzycznych „How soon 
is now”. Kolejna sprawa to pro-
gram „Bardzo Młoda Kultura”, 
którego operatorem jesteśmy 
trzeci rok z rzędu.

I najważniejsze: Firlej ruszył 
właśnie z projektem „W kon-
takcie” w ramach programu 
„Dom Kultury+ Inicjatywy lo-
kalne 2021” organizowanego 
przez Narodowe Centrum Kul-
tury. O dofinansowanie z pro-
gramu walczyło 350 ośrodków 
kultury, a wsparcie dostało się 
jedynie 50. W jego ramach bę-
dziemy diagnozować potrzeby 
mieszkańców, a także szkolić 
pracowników i współpracowni-
ków. Efektem będzie zaprosze-
nie wrocławian, by proponowa-
li inicjatywy osiedlowe, które 
odpowiedzą na ich społeczne 
i kulturalne potrzeby. Bardzo 
zachęcam do uczestniczenia 
w tych aktywnościach – dołą-
czyć może każdy, a im bardziej 
jest międzypokoleniowo, tym 
lepiej – tłumaczy.

Możne to wydać się niewia-
rygodne, ale takie społeczno-
-artystyczne działania interesu-
ją coraz większą ilość młodych 
osób, które chcą wzbogacić 
swoje życie czymś poza pracą 
zawodową.

inspirująca 
kawiarNia
Firlej już od dłuższego czasu 
proponuje też kilka innych ak-
tywności w ramach Kawiarni 
Sąsiedzkiej online i na żywo. 
Można tu między innymi spo-
tkać się w każdy wtorek o godz. 
12-14 na Sąsiedzkiej Ławeczce, 
już pod dachem, we wnętrzach 
Firleja i w realu. A w środy – też 
o 11 – w Sąsiedzkiej Bibliotecz-
ce i Sąsiedzkich Spacerów onli-
ne. Prowadzące je animatorki: 
Katarzyna Religa i Olga Szelc 
dbają o inspirujący przebieg 
spotkań. Nagranie aktywności 
można obejrzeć także później, 
w dowolnie wybranym czasie. 
Dostępne są na FB – @FirlejO-
DA oraz na Firlejclub – YouTube 
– idealne w ramach odpoczyn-
ku po pracy.

Kawiarnia Sąsiedzka propo-
nuje też wspólne Robienie Ko-
laży, a dla wielbicieli komiksów 
ma Horoskop Komiksowy. Co 

ważne – już na żywo. Wspólne 
Robienie Kolaży to okazja do 
spędzenia czasu w twórczej 
i przyjaznej atmosferze, przej-
rzenia ciekawych gazet i dru-
ków, powycinania, poklejenia 
i stworzenia cudownych, cza-
sem zabawnych, a czasem bar-
dzo na serio kompozycji. Warsz-
tatom – na które zapraszamy 
dorosłych – przyświeca hasło: 
wolność i dowolność!

Horoskop komiksowy to 
cykl spotkań dla młodzieży 
i dorosłych, poświęconych 
komiksom autorskim, czyli ta-
kim, w których nie ma super-
bohaterów, za to poruszane 
są ważne i ambitne tematy. 
Każde spotkanie to nowy te-
mat przewodni, który ilustru-
je 12 komiksowych tytułów. Co 
miesiąc można także uczestni-
czyć w spotkaniach autorskich 
z pisarzami.

NiezbędNa 
muzyka
Oczywiście nie brakuje też wy-
darzeń muzycznych. Tu sezon 
zacznie się na dobre po waka-
cjach. Więcej informacji www.
firlej.wroc.pl.

Olga Szelc

kultura

Koncert Petera J. Bircha w Firleju /fot. Kazimierz Ździebło/
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Projekt jest dofinansowany 
z Budżetu Województwa 

Dolnośląskiego

ORGANIC
Niezwykła wystawa 
prac Magdy Hueckel
Wrocławska Galeria FOTO-GEN od 25 maja zaprasza na wystawę 
niezwykłych fotografii i grafik.

Zbudowaną z trzech odręb-
nych cykli wystawę „Organic” 
Magdy Hueckel łączy wspólny 
przekaz, zgodny z postawą ży-
ciową i twórczą artystki, a którą 
to postawę można scharaktery-
zować słowami Lou Andeas-Sa-
lome: „Sztuka staje się życiem, 
a życie sztuką”. Osadzony w sys-
temie uniwersalnych wartości 
przekaz nobilituje każdą chwi-
lę tu i teraz i każde istnienie. 
W nieustannym podróżowaniu 
artystka odkrywa prawdy doty-
czące istoty trwania w bogatym 
i różnorodnym świecie przyro-
dy, wzajemnych relacji i odpo-
wiedzialności. Swymi działa-
niami twórczymi stara się zmie-
niać świat, a przede wszystkim 
utrwalać błahe z pozoru chwile, 
bo dzięki nim życie może stawać 
się sztuką.

Ekspozycję otwierają prace 
z cyklu „Anima. Obrazy z Afry-
ki 2005-2013” – czarno-białe 
fotografie, na których zostały 
utrwalone elementy afrykań-
skiego świata. Głównym moty-
wem prac jest nieuchronność 
przemijania. Wyselekcjonowane 
elementy krajobrazu, zawłasz-
czająca kadr roślinność (spląta-
ne konary drzew, odartych z liści 
gałęzi), rozkładające się szczątki 
zwierząt, pozostałości obiektów 
o charakterze sakralnym – mogą 
budzić pewien niepokój współ-
czesnego odbiorcy, który sta-
ra się wypierać fakt, że śmierć 
nierozerwalnie związana jest 
z ludzkim losem.

W sali romańskiej galerii 
znajdują się prace z cykli „In 
My Garden” i „Primavera”. Ca-
łość tworzy niezwykły spektakl 

ORGANIC
	� Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytu-
cja Kultury Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego
www.okis.pl
	�Miejsce:
Galeria FOTO-GEN 
pl. bp. Nankiera 8, Wrocław
	� Termin: 25 maja – 9 lipca
wtorek–niedziela w godz. 10-18

We wtorki wstęp bezpłatny

Magda Hueckel: REM (cykl Primavera square)

Magda Hueckel: Cranium (cykl In my garden)

Magda Hueckel: Sacrum 2 (cykl Anima)

Magda Hueckel
Urodziła się w 1978 roku 
w Gdańsku. Jest artystką 
wizualną, fotografką te-
atralną, scenografką i po-
dróżniczką.

Absolwentka Wydziału Ma-
larstwa i Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Studiowała w Vysokej Škole 
Výtvarných Umení w Bra-
tysławie (Słowacja) oraz 
w Schule für Gestaltung 
w St. Gallen (Szwajcaria).

W 2001 roku otrzymała 
stypendium miasta Sopot. 
W 2002 roku założyła duet 
fotograficzny hueckelsera-
fin (z Agatą Serafin), który 
w 2004 roku otrzymał na-
grodę prezydenta Sopotu 
„Sopocka Muza dla Mło-
dych Twórców”. W 2009 ro-
ku otrzymała Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Od 2002 roku współpracu-
je z Tomaszem Śliwińskim 
w zakresie fotografii oraz re-
alizacji filmów (w 2015 roku 
film Nasza klątwa był nomi-
nowany do Oscara w kate-
gorii dokumentu krótkome-
trażowego).

Założycielka i prezeska Pol-
skiej Fundacji CCHS „Zdej-
mij klątwę”. Współpracuje 
z najważniejszymi scena-
mi teatralnymi. Stworzy-
ła dokumentację kilku-
set spektakli teatralnych 
i operowych. Jest związa-
na z galerią „Jednostka”. 
Brała udział w kilkudzie-
sięciu wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych na 
całym świecie.

koogzystencji: dominacji, prze-
nikania, znikania, rodzenia się 
nowego życia. Powołany w ko-
lorowych kolażach świat (po-
łączenie motywów ze świata 
przyrody z ludzkim ciałem) bu-
rzy granicę między znanymi po-
rządkami istnienia. Stworzone 
przez artystkę hybrydowe or-
ganizmy egzystują w symbiozie, 
bo tylko ona umożliwia rozwój 
i jest również szansą dla czło-
wieka, nawet jeśli (jak w cyklu 
„Primavera”) zniknie on w gąsz-
czu wiosennej roślinności.

Łącznik między światem 
wykreowanym za pomocą 
afrykańskich realiów a niezwy-
kłym ogrodem stanowi zreali-
zowana w formie video praca 
o charakterze medytacyjno-re-
laksacyjnym.

Wystawa „Organic” to po-
emat o przemijaniu, które jed-
nak nie powinno napawać lę-
kiem, bo w nieustannym tańcu 
przenikania, zawłaszczania 
i znikania rodzi się zawsze nowa 
jakość.

Maciej Wełyczko
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Darmowe wyDarzenia 
Teraz
STaCJONarNie!
Darmowa jazDa hulajnogą elektryczną
	� do końca czerwca, cała Warszawa

Darmowa jazda hulajnogą Dott – wystar-
czy w aplikacji Dott podać kod WAW4FREE 
(tylko dla nowych użytkowników, maks. 
20 minut)

Festiwal Czekolady i lodów – chocolate Market
	� 28 – 30 maja, Hala Gwardii

Dziesiątki stoisk ze słodkościami, wypie-
kami, akcesoriami i jedzeniem w samym 
centrum Warszawy!

2. WarszaWski lotny FestiWal Piwa
	� 28 – 30 maja, PGE Narodowy

Święto piwa (rzemieślniczego), jedzenia 
(food trucki) i muzyki (na żywo).

Festiwal loDóW – zMarzlina2021
	� 5 – 6 czerwca 2021, Centrum Praskie 

Koneser
Wybierz się do Lodowej Krainy, pełnej róż-
norodnych smaków, nietuzinkowych połą-
czeń i niebanalnych dodatków.

Big Book Festival 2021. Duży FestiWal czytania
	� 25-27 czerwca, Big Book Cafe, Centrum 

Łowicka, online
Dziewiąta edycja nowatorskiego i mię-
dzynarodowego festiwalu literackiego – 
w wersji hybrydowej, stacjonarnie i online.

Szczegóły, aktualne informacje 
oraz inne wydarzenia znajdziesz na waw4free.pl

LET’S GO OUT

WARSZAWA

Żywe magazyny: 
Dydaktyka 
19.04–6.06 / Zachęta 
Narodowa Galeria Sztuki
http://bit.ly/GoOut_Zywe_ma-
gazyny_Dydaktyka 
Tym razem kolekcji Zachęty 
przyjrzały się przewodniczki 
i edukatorki. Na wystawie „Ży-
we magazyny: Dydaktyka” pre-
zentują najciekawsze dla nich 
prace, odnoszące się na różne 
sposoby do pomocy nauko-
wych znanych każdej osobie, 
która doświadczyła nauki w pol-
skiej szkole.

Precyzyjna promocja 
i komunikacja w kulturze, 
sztuce i nauce 
27.05 / Centrum 
Kreatywności Targowa
http://bit.ly/GoOut_Precyzyj-
na_promocja_i_komunikacja
Zajmujecie się prowadzeniem 
działań promocyjnych w kultu-
rze, sztuce lub nauce? Sprawdź-
cie szkolenie Artura Szczęsnego, 
na którym dowiecie się m.in. jak 

mimo braku czasu, nadproduk-
cji i zmieniających się sposobów 
uczestnictwa w kulturze, prowa-
dzić promocję wydarzeń kultu-
ralnych nie opierając się wyłącz-
nie na intuicji.

Jestem Slow: Lato 
w Elektrowni Powiśle 
29–30.05 / Elektrownia 
Powiśle
http://bit.ly/GoOut_JestemSlow 
Letnia edycja targów „Jestem 
Slow” wypełni Elektrownię Powi-
śle modą, kolorami, kreatywno-
ścią i stylem. Na miejscu spotkacie 
polskich projektantów, twórców 
i designerów, którzy zaprezentują 
autorskie ubrania i akcesoria cha-
rakteryzujące się unikalnym wzor-
nictwem; rzemiosło, ekologiczne 
kosmetyki i artykuły dziecięce. 

Gramy doWoli 
2.06–17.09 / Letnia Scena 
Progresji
http://bit.ly/GoOut_Gramy_doWoli
Tęskniliście za koncertami? W naj-
bliższym czasie będziecie mieć 
wiele powodów, by wpaść na 
warszawską Wolę. Na początku 
czerwca rusza nowy, najdłuższy, 
plenerowy festiwal muzyczny 
w Warszawie – „Gramy doWoli”. 

Na Letniej Scenie Progresji zagra-
ją m.in. Molesta Ewenement, Gu-
zior, Stachursky, Agnieszka Chy-
lińska, Me And That Man, Żabson.

Dakhabrakha 
20.06 / Letnia Scena Progresji
http://bit.ly/
GoOut_Dakhabrakha 
Etno chaos wraca do Warszawy! 
DakhaBrakha to jeden z najbar-
dziej ekscytujących zespołów 
Ukrainy, doceniany na całym 
świecie za swój niepowtarzal-
ny styl i wyjątkowe koncerty. Ich 
muzyka łączy w sobie wpływy 
tradycyjnych pieśni ludowych 
Ukrainy z eksperymentalnymi 
improwizacjami na temat mu-
zyki całego świata. 

WeedFest Warsaw 2021 
12–13.06 / Dom Towarowy 
Bracia Jabłkowscy
http://bit.ly/
GoOut_WeedFest_Warsaw
Kolejna edycja warszawskiego 
festiwalu konopi, na którym za-
poznacie się z ofertą olejków 
CBD, kosmetyków i artykułów 
spożywczych, a zaplanowane 
prelekcje będą okazją do lep-
szego poznania właściwości 
konopi oraz jej zastosowania 

w wielu dziedzinach, m.in. me-
dycynie, budownictwie, kosme-
tyce czy w branży spożywczej.

WROCŁAW

Every Truth has Four 
Corners 
20.03–6.06 / OP ENHEIM
http://bit.ly/GoOut_Every-
TruthHasFourCorners
Wystawa „Every Truth has Fo-
ur Corners” prezentuje wybór 
prac z kolekcji Volkera Diehla – 
berlińskiego marszanda, współ-
twórcy międzynarodowych tar-
gów „Art Forum Berlin”, który 
w ciągu ponad czterdziestu lat 
działalności kolekcjonerskiej 
zgromadził blisko tysiąc dzieł.

Culture Art Festival 2021 
3–6.06 / Gród Rycerski 
w Byczynie
http://bit.ly/
GoOut_CultureArtFestival 
Psytrance, chillout, techno. Trzy-
dniowy „Culture Art Festival”, 
organizowany przez ekipy zwią-
zane z „Organic Festival” i „Be 
Psychedelic”, to spotkanie na 
styku kultur w atmosferze re-
laksu, chilloutu i muzyki, w oto-
czeniu natury.

Wyznaczony obszar 
ewakuacji 
12.03–5.07 / Muzeum 
Współczesne Wrocław
http://bit.ly/GoOut_Wyznaczo-
nyObszarEwakuacji 
Fotograficzna wystawa Bartosza 
Hołoszkiewicza, który dokład-
nie dekadę po wydarzeniach 
w regionie Tohoku – trzęsieniu 
ziemi, fali tsunami i wybuchu 
elektrowni jądrowej w Fuku-
shimie – odwiedził tytułowe 
obszary ewakuacji.

Arab 
4.06 / Akademia Club
http://bit.ly/GoOut_Arab 
Pod koniec maja ukaże się no-
wy album najbardziej znane-
go rapera z Podkarpacia – Ara-
ba, zatytułowany „Happy New 
Ja”, który jest efektem współ-
pracy z łódzkim duetem produ-
cenckim Ensoul. Kilka dni póź-
niej materiału posłuchacie na 
żywo we wrocławskim Akade-
mia Club.

Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety

w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

* w zależności od sytuacji epidemicznej 
powyższe wydarzenia mogą zostać prze-
łożone lub odwołane.



Voilà!  
zaskocz 

wszystkich 
perfekcyjnym 
wyglądem

U NAS DERMATOLOGIA
SPOTYKA SIĘ ZE STOMATOLOGIĄ 

WROCŁAW 
ul. Zwycięska 25-35 / 15
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