
wszystkie wydania dostępne na https://glosmordoru.pl

Bezpłatny miesięcznik dla korpoludków żyjących na ASAP-ie!

nakład: 30 000 egz.  Warszawa / Wrocław

#4
[62]

maj/czerwiec 2021

WARSZAWA / WROCŁAW

 Czterodniowy tydzień pracy, 

a może wolna środa?

 Feedback. Jak to 
robić dobrze?

 Piracki radiowęzeł 
Szarych Szeregów

WEWNĄTRZ:

N
U

M
ER

 N
A
 Ł

AT

WIEJSZY POWRÓ
T



2 GŁOS MORDORU #4 [62]  maj/czerwiec 2021 WARSZAWA / WROCŁAW www.glosmordoru.pl

Choć mogłoby się wyda-
wać, że ośmiogodzinny 
i pięciodniowy tydzień pra-
cy to coś oczywistego, ta-
ki sposób organizacji pracy 
nie jest czymś, co wynika-
łoby z naszych naturalnych 
potrzeb, czy też było naj-
bardziej wydajne. Zmiany, 
które szykują się w postrze-
ganiu czasu pracy w połą-
czeniu z wydajnością, mo-
gą okazać się zaskakujące.

Podział dnia na trzy części ma 
w Polsce długą, ponad 100-let-
nią historię – ustanowił go 
Marszałek Piłsudski 23 listopa-
da 1918 roku. Natomiast pię-
ciodniowy tydzień pracy, czyli 
usankcjonowanie wolnych so-
bót, było stopniowo wprowa-
dzane dopiero od roku 1973. 
Wcześniej było czymś oczywi-
stym, że na odpoczynek pra-
cownik ma tylko niedzielę. Na-
sze przekonanie, że musimy 
mieć wolny weekend, wynika 
więc z dość niedawno unormo-
wanych zwyczajów.

Masowe przejście na pracę 
zdalną w roku 2020 sprawiło, że 
zaczęliśmy kwestionować ten 
porządek i pojawiły się nowe 
propozycje, które być może 
naszym dzieciom wydadzą się 
kiedyś czymś oczywistym, ale 
które dziś budzą zdziwienie. 
Czy jednak powrót do czasów 
sprzed pandemii, kiedy to nie-
jednokrotnie wyrabialiśmy go-
dziny siedząc bezproduktyw-
nie, w ogóle jest możliwy? Coraz 
mniej osób w to wierzy.

Czterodniowy 
tydzień pracy
Nie ma się co oszukiwać. W cią-
gu dnia realnie pracujemy du-
żo mniej niż założone osiem 
godzin. Według badań prze-
prowadzonych w Wielkiej Bry-
tanii przez vouchercloud, na 
próbie ok. 2000 pracowników, 
efektywnie pracujemy jedy-
nie… dwie godziny i 53 minu-
ty! Co więc robimy w pozosta-
łym czasie? Z ankiety wielo-
krotnego wyboru wynika, że 
47 proc. badanych przegląda 
media społecznościowe a 45 

proc. czyta wiadomości na 
portalach informacyjnych. Do-
datkowo 38 proc. zaznaczyło, 
że omawia tematy mniej lub 
bardziej służbowe. Sympto-
matyczne jest też, że 19 proc. 
szuka w tym czasie innej pra-
cy, ale to temat na zupełnie in-
ne rozważania.

Czy to znaczy, że okradamy 
naszych pracodawców, którzy 
w końcu płacą za nasz czas? Nie 
do końca. W czasie gdy plotku-
jemy lub korzystamy z ekspresu 
do kawy, „w tle” możemy anali-
zować stojące przed nami wy-

zwania, dzięki czemu później 
dobieramy lepsze rozwiązania, 
niż gdybyśmy skupili się w 100 
proc. na zadaniu od momentu 
jego pojawienia się do rozwią-
zania. Oznacza to jednak, że 
jeśli mocno się zaangażujemy, 
nie potrzebujemy pięciu dni 
w tygodniu na to, żeby wyko-
nać swoje zadania. Tu należy 
oczywiście dodać, że nie do-
tyczy to osób pracujących na 

akord i tych, których pracę moż-
na zwymiarować i podzielić na 
jednostki, które da się w prosty 
sposób rozliczać – jak choćby 
w przypadku szwaczek lub osób 
pracujących przy liniach mon-
tażowych.

Na kanwie badań nad pro-
duktywnością i czasem pracy 
powstały propozycje, by zmniej-
szyć obciążenie w tygodniu 
i zagwarantować pracownikom 
trzy, a nie dwa dni wolnego. Za-
lety płynące z takiego rozwią-
zania wydają się obiecujące. 
Wśród badanych przez Stan-

ford University, którzy praco-
wali w tym trybie, zaobserwo-
wano zmniejszenie poziomu 
stresu (z 45 do 38 proc.) i wzrost 
produktywności. Wygląda na to, 
że jeśli chcemy, to w cztery dni 
zrobimy to co normalnie zrobi-
libyśmy w pięć – do tego szyb-
ciej i z większym zaangażowa-
niem. Potwierdzają to badania 
efektywności, według których 
w najbardziej produktywnych 

państwach, takich jak Norwegia, 
Dania, Niemcy i Holandia, pra-
cuje się średnio 27 godzin w ty-
godniu, a nie – jak w większości 
pozostałych – 40 godzin. Czy tak 
krótki czas pracy jest możliwy 
w Polsce? Ministerstwo Rozwoju 
przyznało, że przygląda się Hisz-
panii, która testuje takie rozwią-
zanie.

Tydzień pracy 
z wolną środą
Zupełnie innym, choć również 
zmniejszającym nasze obciąże-
niem pomysłem, jest rozbicie 

weekendu na dwa nienastępu-
jące po sobie dni. Na przykład 
poprzez pozostawienie wolnej 
niedzieli, ale przeniesienie dnia 
wolnego z soboty na środę. 
Zwolennicy tej idei twierdzą, 
że gdyby porównać człowie-
ka do telefonu komórkowego, 
w piątek wieczorem jego ba-
teria rozładowana jest niemal 
do zera i w ciągu dwóch dni nie 
zdąży się naładować w 100 proc. 

Poniedziałek zaczynamy więc 
od kryzysu (skąd my to zna-
my!) i wpadamy w błędne koło 
przemęczenia. Jeśli po dwóch 
dniach „ciężkich” zrobimy sobie 
dzień odpoczynku, kolejne trzy 
nie będą nam wydawały się tak 
złowieszcze i nie zdążymy wy-
czerpać naszych baterii tak jak 
ma to miejsce w pięciodniowym 
maratonie.

Zgodnie z teorią „Weekend 
Wednesday” omówioną na 
YouTube przez CGP Grey, ci, któ-
rzy spróbowali dzielić tydzień 
na pół, dużo chętniej przycho-
dzą do pracy, gdyż wiedzą, że 
ten okres składa się z łatwiej-
szych do przetrawienia części. 
Czy nie tak czujemy się przed 
każdym świętem, które wypa-
da w środku tygodnia? Pande-
mia dodatkowo pokazała, że 
jeśli weźmiemy sobie wolne, 
nawet jeśli musimy pozostawić 
możliwość awaryjnego kontak-
tu telefonicznego, nasze mo-
rale znacząco rośnie i wresz-
cie mamy czas na załatwienie 
spraw, których nie daje się zała-
twić w weekendy ani po pracy.

A może połączyć 
oba tryby?
Australijska firma Versa posta-
nowiła twórczo połączyć oba 
wspomniane tryby organiza-
cji pracy. Pracownicy nie tylko 
mają wolne środy, ale i soboty, 
dzięki czemu pracują cztery dni 
w tygodniu z przerwą po dwóch 
dniach.

Trwający 20 miesięcy eks-
peryment dowiódł, że firma 
zamiast zbankrutować zano-
towała 40-procentowy wzrost 
przychodów, nie mówiąc już 
o znaczącym wzroście zadowo-
lenia pracowników. Dodać na-
leży, że Versa to przedstawiciel 
agencji reklamowych, w których 
standardem na rodzimym rynku 
jest praca w szerokim przedziale 
godzin (7-19).

W którą stronę 
pójdziemy?
Wygląda na to, że choć mówi 
się teraz o rynku pracodawcy, 
w wielu branżach warunki pracy 
będą musiały ulec drastycznej 
poprawie. Ewolucja oczekiwań 

pracowników i pokoleniowe 
zmiany prowadzą do tego, że 
w wielu obszarach pracodawca, 
który chce rekrutować, musi wy-
kazać się większą pomysłowo-
ścią niż sama wysokość pensji 
i trzy tygodnie płatnego urlopu 
w roku. Być może więc, po okre-
sie w którym długość okresu 
wypowiedzenia stanowiła prze-
ważający argument za przyję-
ciem oferty pracy, znów powró-
cimy do systemu benefitów po-
zapłacowych. I tym razem nie 
będą to owocowe czwartki, ale 
wolne środy.

Nie jest to zresztą zagad-
nienie, które analizowane jest 
wyłącznie przez pracodawców. 
Przedstawiciele rządów rów-
nież rozważają zmiany ustawo-
we, jak choćby we wspomnianej 
Hiszpanii. Celem jest zarówno 
walka z potencjalnym bezro-
bociem, jak i podniesienie pro-
duktywności. W końcu nie liczy 
się jak długo pracujemy, ale ile 
przez ten czas wykonujemy. 
Zmniejszenie obciążenia pra-
cą sprzyja z kolei zwiększeniu 
konsumpcji i dobrostanu, więc 
wydaje się, że to jedyny słuszny 
kierunek.

Może więc okazać się, że 
nasze dzieci na wieść o pięcio-
dniowym tygodniu pracy będą 
otwierały szeroko oczy, tak jak 
teraz otwierają je gdy słyszą, że 
kiedyś część z nas chodziła na 
pocztę, żeby zadzwonić.

Jakub Kompa

Czterodniowy 
tydzień pracy, 

a może wolna środa?

Nie ma się 
co oszukiwać. 
W ciągu dnia 

realnie 
pracujemy 
dużo mniej 

niż założone 
osiem godzin. 
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Jest szereg rzeczy, które mo-
żemy zrobić, by dać feedback 
w taki sposób, żeby nie zagrażał 
drugiej stronie, aby jej nie zaata-
kować, ale spokojnie wskazać 
takie obszary czy zachowania, 
w których oczekujemy zmiany. 
W jakich sytuacjach warto da-
wać feedback, a w jakich lepiej 
się od tego powstrzymać? Jakie 
techniki stosować, aby robić to 
właściwie i na jakie niebezpie-
czeństwa uważać?

Konkretnie

Pierwszą istotną kwestią jest od-
noszenie się do konkretu, czyli 
wskazanie realnej sytuacji albo 
wypowiedzi, o której chcemy 
porozmawiać. Nie powinniśmy 
skupiać się na ogólnikach i gene-
ralnych zachowaniach, tylko fak-
tycznych zdarzeniach. Zamiast: 
„bo ty zawsze tak robisz”, „bo ty ni-
gdy nie pamiętasz”, należy powie-
dzieć, że w jakiejś konkretnej sy-
tuacji wydarzyło się coś, co nam 
nie pasuje. Warto maksymalnie 
uprościć taki przekaz.

Bez wyroku

Kolejną ważną rzeczą jest nie-
wydawanie wyroków, czyli nie-
generalizowanie, że druga stro-
na „taka już po prostu z natury 
jest”. Taka forma wypowiedzi 
pozbawia naszego rozmówcę 
motywacji, żeby pójść za tym, 
co mu mówimy i o co go prosi-
my. Jeśli więc chcemy, żeby coś 
się faktycznie zmieniło w czyimś 
zachowaniu, nie możemy jed-
nocześnie wysyłać komunikatu, 
że chleba z tej mąki nie będzie.

Bez emocji

Trzeci temat to nasza inten-
cja. Jeśli chcemy się na kimś 
zemścić, wyładować swoją 
złość, lepiej nie przekazujmy 
naszego feedbacku. Pocze-
kajmy chwilę, przemyślmy te-
mat. Chcemy przecież przeka-
zać konstruktywną informa-
cję zwrotną, która ma na celu 
jakieś zmiany w zachowaniu 
i działaniu drugiej osoby. Wy-
daje się to oczywiste, ale wia-
domo, że gdy jesteśmy pod 
wpływem emocji, możemy 
o tym zapomnieć.

Zasadniczo jestem zwolen-
niczką tego, żeby nie zwlekać 
z dawaniem feedbacku, bo 
mogą nam umknąć konkrety, 
które chcemy przekazać, a czło-
wiek po drugiej stronie może 
nie pamiętać szczegółów, do 
których nawiązujemy. Przekazy-
wanie informacji zwrotnej bez 
odpowiedniego opanowania 
i wyciszenia emocji po prostu 
nie jest skuteczne.

Uczciwie

Kolejną ważną kwestią jest 
uczciwość, czyli załatwienie te-
matu osobiście poprzez szcze-
rą rozmowę. Bardzo często ma-
my niestety potrzebę potwier-
dzenia, że wiele osób z firmy 
lub naszego otoczenia myśli 
podobnie i ma te same wątpli-
wości lub uwagi, co my. Nasz 
feedback nie powinien być po-
przedzony tym, że omówiliśmy 
już temat z połową zespołu, bo 
jest to zwyczajnie przykre dla 
feedbackowanej strony. Mo-
żemy zastosować technikę 
zamiany krzeseł i wyobrazić 
sobie, jak my byśmy się czuli, 
gdyby ktoś wysłał nam komu-
nikat, w którym zaszyte było-
by, że wcześniej skonsultował 
go z wieloma osobami. Powin-
niśmy zachować się uczciwie 
wobec osoby feedbackowanej 
i przekazać go wyłącznie we 
własnym imieniu.

Warto skoncentrować ko-
munikat na sobie, na swoich 
emocjach i podkreślić, jak my 
czuliśmy się w danej sytuacji 
i dlaczego była ona dla nas trud-
na. Jeśli nie mamy konkretnych 
wskazówek, co i w jakim kierun-
ku powinno się zmienić, musimy 
jasno zakomunikować, że przy-
chodzimy i otwarcie rozmawia-
my, ponieważ pojawił się dany 
problem i taka sytuacja nie jest 
dla nas komfortowa.

Pozytywnie

I jeszcze jedna, ostatnia kwestia 
dotycząca feedbacku. Bardzo 
często zapominamy, że dawanie 
informacji zwrotnej to nie tylko 
przekazywanie komunikatu na-
prawczego albo konstruktyw-
nego, ale też tego dotyczącego 
pozytywnych działań i tego, co 
w kimś cenimy, co chcemy, aby 
było kontynuowane. Taki po-

zytywny feedback jest bardzo 
ważny dla wzmocnienia i jako 
zachęta do dalszego działania 
dla ludzi z pracy.

Cztery techniki

Oto cztery najpopularniejsze 
techniki, które mogą być wyko-
rzystane podczas dawania fe-
edbacku innym:

1. OSKAR
O – obserwacja,
S – sytuacja,
K – konsekwencje,
A – alternatywa,
R – rezultat.
W tej technice najpierw mówi-
my, że zaobserwowaliśmy ja-
kieś zachowanie, które wystą-
piło w danej sytuacji i w efek-
cie tego mamy dany problem. 
W następnym kroku powinni-

śmy zaproponować konkret-
ne rozwiązanie, dzięki któ-
remu osiągniemy oczekiwa-
ny rezultat.

2. FUKO
F – fakty,
U – ustosunkowanie się,
K – konsekwencje,
O – oczekiwania.
Ta technika jest podobna do 
powyższej, jednak jest nieco 
bardziej emocjonalna i pry-
watna. Na początku również 
mówimy o swojej obserwa-
cji dotyczącej drugiej osoby, 
jednak w następnym kroku 
dodajemy kontekst emocjo-
nalny, ustosunkowujemy się 
do naszej obserwacji. Na ko-
niec wskazujemy konsekwen-
cje, które przyniosło dane za-
chowanie i jasno przekazu-
jemy oczekiwania dotyczące 
zmiany.

3. SBI
czyli Situation Behaviour Im-
pact. W tej technice koncen-
trujemy się na naszych ocze-
kiwaniach, czyli na tym, co ma 
się zmienić w działaniu drugiej 
osoby. Podobnie jak w przypad-
ku poprzednich technik, tu rów-
nież opisujemy sytuację i jej 
konsekwencje, jednak nacisk 
kładziemy na to, co dokładnie 
chcielibyśmy, aby się wydarzy-
ło. Ważne jest, aby podać na-
sze konkretne oczekiwania wo-
bec pożądanego zachowania, 
a także pokazanie oczekiwane-
go efektu.

4. Kanapka
jest to przekładaniec informacji 
zwrotnych, polegający na prze-
plataniu komunikatów z pozy-
tywnym i negatywnym przeka-
zem. Większość osób zapomina 
jednak, że istotna jest nie tylko 
kolejność przekazywanych in-
formacji. Ważne jest powiązanie 
tych komunikatów. Używając tej 
techniki, należy zacząć od po-
zytywnych cech i umiejętności, 
które pomogą drugiej stronie 
w naprawieniu popełnionych 
błędów, a o których będziemy 
mówić w dalszej części wypo-
wiedzi. Następnie należy podać 
fakty związane z nieprawidło-
wym postępowaniem i dać taki 
przekaz, że człowiek ma umie-
jętności i kompetencje do te-
go, żeby poradzić sobie z tymi 
błędami.

Praktykując

W dawaniu feedbacku techni-
ki nie są najważniejsze, chociaż 
dobrze jest wesprzeć się nimi, 
kiedy wyrabiamy sobie nawyk 
i uczymy się dawać innym in-
formację zwrotną. Najbardziej 
istotne jest to, żeby przeka-
zywać informacje konkretnie, 
w odniesieniu do siebie, z ko-
munikatem na „ja”, odnosić się 
do faktów i wydarzeń, nie zwle-
kać z dawaniem feedbacku i nie 
dawać go w emocjach, a także 
nie generalizować.

Ja polecam też podchodzić 
z intencją poprawy komunika-
cji i wspólnej zmiany, a przede 
wszystkim – po prostu prakty-
kować i ćwiczyć, bo pierwszych 
kilka podejść to będą najzwy-
czajniej w świecie próby, któ-
re trzeba przejść, żeby potem 
umieć już dawać feedback na 
luzie, swobodnie i bez zastana-
wiania się nad doborem słów 
oraz unikaniem pułapek, które 
mogą na nas czyhać.

Róża Szafranek

CEO HRHINTS

Feedback
Jak to robić 
dobrze?
Dobrze zbudowana kultura feedbacku pomaga stworzyć atmosferę zrozumienia i wzajem-
nego szacunku w organizacji. Poprawia także efektywność, zwiększa motywację i zaanga-
żowanie członków zespołu. Niestety, dla wielu managerów zwykle kojarzy się z trudną roz-
mową z pracownikiem, której często woleliby uniknąć.
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REKLAMA

Górny Śląsk zawsze jawił się mi 
jako region, w którym wyrasta-
ły kopalniane kominy i kwitł 
przemysł ciężki. Niewiele sły-
szałem też o śląskim etnolekcie, 
który zafascynował nas swoim 
brzmieniem i licznymi zapoży-
czeniami, a którego najwięcej 
podsłuchaliśmy na katowickim 
Nikiszowcu.

Tytułowy umsztajgyn to 
po śląsku przesiadka. Wyjazd 
okazał się dla nas znaczącym 
etapem pomiędzy ignoranc-
twem, obojętnością wywoła-
ną stereotypami a zachwytem 
i docenieniem kulturowego 
dziedzictwa regionu.

W tym wydaniu Pełnej Kul-
turki przybliżę kilka ciekawych 
odkryć z wycieczki na Śląsk 
i być może zainteresuję czytel-

ników tym niedocenionym re-
gionem Polski.

Po Katowicach poruszaliśmy 
się zwykle rowerami miejski-
mi, a do sąsiedniego Chorzowa 
udaliśmy się kolejką linową – 
„Elką”. Zawieszona kilkanaście 
metrów nad ziemią gondola 
porusza się nad jednym z naj-
większych parków miejskich 
w Europie. W „zielonych płu-
cach” Górnego Śląska znajdu-
je się mnóstwo przestrzeni do 
wypoczynku i rekreacji.

W górnośląskiej stolicy 
wiele jest budynków moderni-
stycznych. Podążając szlakiem 
moderny, możemy podziwiać 
m.in. siedzibę polskiego radia, 
w której nagrywał Maanam, 
gmach Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego i dawnego Sejmu 
Śląskiego, gdzie podobno znaj-

duje się ponad 600 pomiesz-
czeń oraz pierwsze w Polsce 
wieżowce (np. budynek Urzędu 
Skarbowego, w którym miesz-
kali Gustaw Holoubek i Kazi-
mierz Kutz).

W sklepie katowickiej fa-
bryki porcelany Bogucice za-
kupiliśmy kubki z zabawnymi 
elementami słowiańskiej mito-
logii i lokalnego folkloru. Be-
bok to demon o wielkim pysku 
i owłosionych kopytach, który 
według wierzeń porywa nie-
grzeczne dzieci wałęsające się 
w zakazanych miejscach. Heksa 
to niestroniąca od czarów ko-
bieta z długimi pazurami, którą 
obwinia się o uczucie kłującego 
bólu w plecach (heksynszus).

W Sosnowcu wałęsaliśmy się 
na podwórku Poli Negri (wła-
ściwie Apolonii Chałupiec), 

hollywoodzkiej gwiazdy kina 
niemego, której kochankami 
byli Rudolph Valentino i Char-
lie Chaplin. Odrobinę błądząc, 
dotarliśmy do Trójkąta Trzech 
Cesarzy, czyli punktu styku 
państw rozbiorowych, w któ-
rym dzisiaj stoi obelisk przypo-
minający nam o dawnym po-
dziale Polski pomiędzy Rosją, 
Austro-Węgrami i Prusami. 

Pszczyna zaskoczyła nas 
urokliwym neobarokowym 
zamkiem i otaczającym go 
parkiem w stylu angielskim. 
W zamku mieszkała niegdyś 
angielska arystokratka, księż-
na Daisy, a w zamkowej biblio-
tece znajduje się Biblia Marcina 
Lutra.

Nieco oddalona od pięk-
nego gliwickiego rynku stoi 
ponoć najwyższa drewniana 

wieża nadawcza na świecie. 
Radiostacja gliwicka ma 111 m 
wysokości i jej konstrukcja robi 
wrażenie, zwłaszcza po zmro-
ku, kiedy oświetlają ją reflekto-
ry. Przeczytaliśmy gdzieś, że jej 
sygnał można odebrać nawet 
w Azji i za Atlantykiem.

Góra św. Anny to miejsce, 
które 27 mln lat temu było ak-
tywnym wulkanem, a dziś znaj-
duje się tutaj rezerwat geolo-
giczny z licznymi przykładami 
skał wulkanicznych i klasztor 
franciszkanów, pod którym, 
w knajpce „Lody Włoskie”, 
sprzedają pyszne gofry.

Średniowieczne miasto To-
szek może poszczycić się go-
tyckim zamkiem z przełomu 
XIV i XV wieku. Zwiedzającym 
udostępniono basztę oraz wie-
żę zamkową, z której roztacza 

się sielankowy krajobraz za-
drzewionych pagórków i łąk.

Przygotowując się do wy-
prawy, przeszperaliśmy księ-
garnie w poszukiwaniu prze-
w o d n i kó w.  Ku  n a s z e m u 
zdziwieniu niewiele jest bedek-
erów po Katowicach czy samym 
Górnym Śląsku. Dopełnieniem 
wiedzy o regionie okazała się 
wydana w zeszłym roku książ-
ka Zbigniewa Rokity pt. „Kajś. 
Opowieść o Górnym Śląsku”. 
Autor przedstawił w niej skom-
plikowaną historia regionu, 
burzliwe rozgrywki polityczne 
i tożsamościowe dylematy jego 
mieszkańców. Godne polece-
nia są też strony www.slaskie.
travel, www.slaskie.pl oraz blog 
www.belekaj.eu.

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Umsztajgyn
Pewnego razu, rozstrzygając pomysły na urlopowy wyjazd, zdecydowaliśmy, by wyruszyć 
na Górny Śląsk i do Zagłębia Dąbrowskiego. Nie przypominam sobie, żeby za dzieciaka 
kiedykolwiek brano ten region pod uwagę przy wyborze celu szkolnej wycieczki, krót-
kiego weekendowego wypadu, miejsca na wakacje czy ferie zimowe. Kolejka linowa „Elka” działająca na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie
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Czy kiedykolwiek, wzorem La-
ski – bohatera filmu „Chłopa-
ki nie płaczą”, stojąc gdzieś na 
imprezie, na balkonie, nie po-
myślałeś sobie: w życiu trzeba 
odpowiedzieć sobie na jedno, 
za…rąbiście ważne pytanie: „Co 
lubisz w życiu robić?” Jeśli tak, 
to czy zacząłeś potem TO robić? 
Tak na maksa, czyniąc z pasji za-
wód? Tu odpowiedzi na „tak” 
jest zwykle mało…

Dlaczego tak łatwo nam jest 
marzyć, a tak trudno te marze-
nia realizować? Czy w życiu cho-
dzi o to, żeby się do czegoś zmu-
szać? Przełykać pewne rzeczy, 
aby mieć pieniądze?

Chcę pokazać ci, jak z tego, 
co lubisz w życiu robić, uczynić 
swój zawód! A przynajmniej za-
wrzeć w swojej drodze zawo-
dowej poza etatem coś, co cię 
kręci. Oczywiście nie będę pisał 
o niczym innym, jak o budowa-
niu marki osobistej, która dalej 
pozostaje najlepszym sposo-
bem na odejście z korpo. W po-
przednim artykule wskazałem 
ci, dlaczego – ale jeśli chcesz 
więcej, oto kolejnych kilka ar-
gumentów:

1. Możesz pracować 
mniej, a zarabiać 
więcej. Serio!
Niektórzy przedsiębiorcy po-
wielają mit, że na „swoim” pra-
cuje się 24/7. A to nieprawda! 
Jeśli masz tendencję do sie-
dzenia po godzinach i twoja 
osobowość każe ci do perfek-
cji dopieszczać szczegóły – nie 
oszukujmy się: poza etatem to 
w cudowny sposób nie znik-
nie. Tymczasem jako freelancer 
masz możliwość pracy tylko 3-4 
dni w tygodniu, 10-12 dni w mie-
siącu lub nawet układania roku 
w taki sposób, że intensywnie 
pracujesz ok 8-9 miesięcy, a po-
zostałe 3-4 miesiące w roku in-
tensywnie… odpoczywasz!

2. Po jakimś 
czasie zaczniesz 
generować dochód 
pasywny

Początki są trudne. Przypomnij 
sobie pierwsze dni w pracy. Jed-
nak z biegiem czasu nauczysz 
się, jak być freelancerem i z każ-
dym rokiem istnienia twojej mar-
ki osobistej będzie coraz łatwiej 
i przyjemniej. Jeśli robisz dobrą 
„robotę”, sama skala rekomenda-
cji osobistych sprawi, że na klien-
tów będziesz narzekał, ale raczej 
w kontekście nadmiaru! Potem 
możesz stworzyć swoje wirtu-
alne produkty – książki, planery, 
zeszyty ćwiczeń, nagrania webi-
narów czy e-kursy potrafią wy-
generować całkiem niezły do-
chód pasywny.

3. Masz przestrzeń 
na zadbanie 
o równowagę 
i zdrowie

Praca jako freelancer oznacza 
więcej czasu dla ciebie, jeśli 
tylko zadbasz o dwa powyż-
sze punkty! Co robić z darem, 
jakim jest większa ilość czasu? 
Przede wszystkim spożytkować 
go na coś, na co nie starczało 
zwykle sił po powrocie z pracy 
w korporacji!

Nagle okaże się, że można 
łatwo dopasować do twojego 
kalendarza aktywności, na któ-
re nigdy nie miałeś sił ani prze-
strzeni. I to niesamowite uczucie, 
gdy w poniedziałek niespiesznie 
udajesz się poćwiczyć, a w tym 
czasie „cała reszta świata” tyra 
na etacie! Okresowe badania, 
które być może odkładałeś, czy 
też regularna, zdrowa dieta. To 
wszystko przestaje być kolejnym 
zadaniem na twojej liście, a staje 
się przyjemną rutyną dnia. Twoje 
ciało ci za to podziękuje!

4. Możesz robić 
to, co kochasz… 
i jeszcze dostawać za 
to kasę

Ponoć żadna praca nie hańbi, 
ale… każda męczy. Zarabianie 
na swojej pasji również uszczu-
pla twój zapas dziennej energii. 
Jednakże wielu korporacjuszy 
myli zmęczenie z… frustracją.

Jeśli robisz zawodowo to, co 
cię kręci, na koniec dnia lub ty-
godnia powinieneś być zmęczo-
ny… jak po dobrym treningu na 
siłowni. Ciało odczuwa ubytek 
energii, ale psychicznie jesteś 
szczęśliwy. Natomiast, jeśli two-
ja obecna praca dodatkowo cię 
frustruje, wówczas wracając do 
domu myślisz tylko o tym, aby 
w jakiś sposób skutecznie się od-
ciąć (tzw. weekendowa „odcin-
ka”). A już na koniec weekendu 
– w niedzielę wieczorem – poja-
wia się ukłucie w żołądku i myśl: 
„K…! Jutro znowu do roboty!”. 
A już w poniedziałek rano, po 
otwarciu oczu, cytujesz bohate-
ra filmu „Dzień Świra“: Dżisas… 
k… ja p…!

A gdyby jednak połączyć 
pracę z czymś, co cię kręci i do-
datkowo mogą ci za to zapłacić?

Skuteczny plan, jak 
szybko zbudować 
markę osobistą 
i odejść z etatu:

1. Zbierz w jednym miejscu swo-
je doświadczenie i kompeten-
cje. Potem wypisz swoje pasje, 
coś, co robisz bez wysiłku, a cze-
go mogą potrzebować inni. Nie 
ograniczaj się – znam marki oso-
biste, które zaczynały się od pa-
sji do psów, wędkarstwa czy go-
towania!

2. Stwórz specjalizację (niszę) na 
styku swojej pasji i zebranych do-
świadczeń, a następnie napisz 

swoją osobistą historię, która 
stworzyła ciebie takiego, jakim 
jesteś.

3. Określ profil swojego klienta 
idealnego – pomyśl z kim chcesz 
pracować, kto może szukać tego, 
co oferujesz. Następnie odpo-
wiedz na pytanie: jak wygląda 
dzień takiej osoby, czego pragnie, 
jakie ma problemy? Dzięki temu 
łatwiej będzie ci do niej dotrzeć 
ze swoim produktem czy usługą!

4. Opisz swoją markę odpo-
wiadając na pytania: Po co to 
chcę robić? Dla kogo ona jest? 
Co obiecuję swoim klientom? Ja-
kie problemy rozwiązuję? Stwórz 
komunikaty, które trafią do two-
jego klienta. Pomyśl jakiego języ-
ka użyć, aby do niego dotrzeć.

5. Stwórz prostą stronę www 
opartą o platformę blogową 
(np. WordPress) – skorzystaj z po-
mocy kogoś, kto to potrafi lub 
ukończ kurs w tym zakresie. Zrób 
prostą stronę, wykorzystaj teksty 
z poprzednich kilku punktów.

6. Zrób sobie jedną (!) profesjo-
nalną fotografię na stronę www 

– możesz użyć nowoczesnego 
smartfona i zadbać, aby zdjęcie 
było robione przy dobrym świe-
tle. Nie musisz od razu inwesto-
wać w profesjonalną sesję foto-
graficzną!

7. Zacznij pisać bloga dla swo-
jego idealnego klienta. Poruszaj 
tam tematy związane z jego ma-
rzeniami, ambicjami, ale też fru-
stracjami i bolączkami.

8. Napisz krótki, bezpłatny e-bo-
ok, w którym podziel się rada-
mi pomocnymi w rozwiązaniu 
głównej bolączki twojego klien-
ta. W ten sposób wzbudzisz za-
ufanie. Nic tak nie buduje marki 
eksperta jak dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem.

9. Korzystaj z social mediów aby 
wygenerować zasięg. Pojawiaj się 
w grupach dyskusyjnych, pisz po-
sty, rób live’y, wydarzenia, a na-
wet korzystaj z prostych reklam, 
aby jak najwięcej osób pobrało 
twojego bezpłatnego e-booka.

10. Stwórz bazę newsletter. 
W zamian za pobranie ebooka 
potencjalny klient zostawia swój 
adres mailowy i trafia do twojej 
bazy! Bingo! Od tej pory mo-
żesz pytać go, czego potrzebu-
je i stworzyć produkty oparte 
o jego potrzeby.

11. Prowadź webinary, które re-
klamuj na portalach społeczno-
ściowych oraz korzystając z two-
jej własnej bazy klientów. Po 
webinarze powinna nastąpić 
sprzedaż twoich produktów! 
Proces ten opiera się bowiem na 
modelu marketingowym: poznaj 
mnie  polub mnie  zaufaj mi 
 zapłać mi (autorem tego mo-
delu jest Joel Comm).

Oto budowanie marki osobi-
stej w najbardziej telegraficz-
nym skrócie, jaki znam. No i jak? 
Nabrałeś chęci, aby zbudować 
coś swojego?

Michał Bloch

Kto z nas chociaż jeden raz nie pomyślał sobie – a może by tak rzucić to wszystko, ten cały etat i od te-
raz robić w życiu tylko piękne i ważne rzeczy?

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. Pie-
niądze przestały być dla 
niego celem. Chce żyć 
pełnią życia i cieszyć się 
wolnością, bez szefa i pra-
cy od 9 do 17. I tak wła-
śnie żyje!
www.jakrzucicetat.pl

Początki 
są trudne. 

Przypomnij sobie 
pierwsze dni  

w pracy.  
Jednak  

z biegiem czasu 
nauczysz się,  

jak być 
freelancerem  

i z każdym rokiem 
istnienia twojej 
marki osobistej 

będzie  
coraz łatwiej  
i przyjemniej.

Dlaczego zbudowanie

marki osobistej
to najlepszy sposób na

odejście z korpo? (cz. 2)

REKLAMA
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REKLAMA

UCIEKINIERKA…

z Mordoru w róż
Odejście z korpo świata było bezbolesne, ale rzeczywistość poza nim okazała się trudniejsza niż przypuszczała. Anna 
Kmita odnalazła jednak swój sposób na życie. Pomogły jej w tym róż i… cycki.

Ewa Korsak: Tęskni Pani za 
Mordorem?
Anna Kmita: Zostawiłam da-
leko za sobą tryb korporacyjny 
i wszystko, co się z tym wiąże: 
stres, deadline-y, ASAP-y, ocze-
kiwania innych itd. Za czym 
mogłabym tęsknić? Na pew-
no za wyzwaniami intelektu-
alnymi. Na szczęście dziś zno-
wu udaje mi się z nimi mierzyć. 
Tylko że robię to na własnych 
warunkach.

A za stabilizacją finansową?
W korporacji różnie z nią bywa. 
W Mordorze zawsze pracowa-
łam na umowy B2B, więc per-
spektywy sensownej emerytu-
ry były takie sobie. Dziś widzę 
swoją przyszłość w jaśniejszych 
barwach.

Czym się Pani zajmowała 
w korporacji?

Przeszłam długą i standardo-
wą drogę. Od składacza tekstu, 
przez designera po art directo-
ra. Byłam również copywriter-
ką. Swoją przygodę skończy-
łam na stanowisku dyrektorki 
kreatywnej.

Jak się odchodzi ze znanego 
już miejsca, o którym wie się 
wszystko, do czegoś totalnie 
nowego?
Cóż, trzeba zadbać o miękkie 
lądowanie. Można kalkulować, 
tworzyć tabelki, listy. Ja tego 
nie robiłam. Impulsem było 
otwarcie romantycznego roz-
działu mojego życia. Spotkałam 
mężczyznę, który wiedział, że 
maluję. Pewnego dnia powie-
dział mi: „Anka, weź coś zrób ze 
swoim talentem” i jak książę na 
białym koniu zapewnił: „zaopie-
kuję się tobą, a ty maluj”. Uwa-
żam, że ucieczka z korporacji 

ma sens, ale trzeba mieć swoje 
zaplecze, warunki do tego, by 
przetrwać poza nią. Ja miałam. 
Kiedy malowałam portrety, on 
pracował i zarabiał.

Ludzie chcieli mieć portret 
stworzony przez Kmitę?
Niestety nie. Okazało się, że 
świat sztuki nie był żadną krainą 
szczęśliwości, jak mi się wcze-
śniej wydawało - dopiero pró-
bując sprzedawać swoje malar-
stwo poznałam prawa dżungli. 
Narastała we mnie frustracja: jak 
to - nikt nie chce tych wspania-
łych rzeczy, które mam do za-
oferowania? Malowałam por-
trety, których nikt nie zamawiał, 
była to więc rodzina, znajomi 
albo znane osoby. Potem zaczę-
łam malować akty, ale… mia-
łam dylematy moralne. W moim 
idealistycznym podejściu prze-
szkadzało mi, że kobieta by-

ła w aktach przedmiotem, nie 
podmiotem, jak bym wystawia-
ła kobiece ciała dla oczu męż-
czyzn. Miałam wrażenie, że to 
idzie w poprzek feminizmu. Sła-
by okres, chyba gorszy, niż gdy 
odchodziłam z zawodu.

Mogła Pani wrócić…
Nie. To był zamknięty etap. 
Nie wiem, czy inni uciekinierzy 
z branży reklamowej myślą jak 
ja, ale uważam, że ta praca jest 
wątpliwa moralnie. Nie widzia-
łam nic poza nią, każde kolejne 
zlecenie było wyzwaniem, któ-
re miało mnie dowartościować, 
no i nie widziałam, że pomagam 
sprzedawać ładnie opakowa-
ne byle co. Kiedy zdałam sobie 
z tego sprawę, powrót nie był 
już możliwy. Byłam już zupełnie 
kimś innym. Plan na życie był 
potrzebny od zaraz!

Wtedy pojawił się MOM SOS 
i cycki?
Chciałabym opowiedzieć o pro-
cesie, o tym jak jedna decyzja 
wyniknęła z drugiej, ale nie - to 
był przypadek. Mój narzeczony 
dostał projekt – wprowadzenie 
do polski nieznanego półpro-
duktu. Szukał pomysłu, jak go 
sprzedać. Wyniki analiz histo-
rycznych zastosowań wskaza-
ły, że może być to składnik pro-
duktu pobudzającego laktację. 
No i zapytał mnie, czy nie zaję-
łabym się stworzeniem nowej 
marki dla takiego produktu. 
A ja się po prostu rzuciłam na 
ten projekt, totalnie wyposzczo-
na, głodna pracy.

I wróciła Pani do tego, co ro-
biła Pani w korporacji?
Tak, ale bez tego wszystkiego, 
co zawsze siedziało gdzieś z ty-
łu głowy: czy to, co zrobiłam 
przejdzie testy, czy zostanie za-
akceptowane przez klienta itd. 
Tu ja sama podejmowałam de-
cyzje. To było bardzo przyjem-
ne. Wróciłam do korzeni, ale na 
własnych warunkach. Tak po-
wstała marka MOM SOS (www.
mom.sos.pl).

I jej logo – kobieca pierś.
Tak, nasze klientki nazywają 
tę pierś Momkiem. Podoba mi 
się to, że jesteśmy z nimi tak bli-
sko. Zależało mi na tym od sa-
mego początku, bo kiedy ma się 
chwilowe problemy z laktacją, 

potrzeba wsparcia, ale nie tyl-
ko takiego medycznego, tylko 
przyjacielskiego. Zauważyłam, 
że kiedy kobiety nie mają pokar-
mu, radzi się im jak człowiekowi 
choremu: używaj produktów, 
które udają leki. A przecież klu-
czem do sukcesu w karmieniu 
jest kondycja psychiczna mamy. 
A MOM SOS stara się o to zadbać, 
pomaga przywracać radość ma-
cierzyństwa. Dodatkowo nasz 
napój ma różowy kolor, ciastecz-
kowy smak, jego logo to fajny 
cycek - to wszystko też pracuje 
na udaną lakatcję. Hasztag, który 
nam towarzyszy #słynnyrozowy-
napojnalaktacje to taki żart, ale 
właśnie o to chodzi - wywołać 
uśmiech na twarzy mamy, która 
jest zestresowana, kiedy z kar-
mieniem jest coś nie tak.

Chwyciło?
Tak. Chociaż się bardzo bali-
śmy, jak to będzie, czy się uda. 
Ale mieliśmy przede wszyst-
kim świetny produkt, którego 
składniki, w przeciwieństwie do 
produktów konkurencyjnych, 
są bardzo szybko przyswajalne, 
co wynika z unikalnej techno-
logii. Pamiętajmy, że po ciąży 
mamy rzadko myślą, żeby od-
żywiać się zdrowo, nie mając 
też czasu na komponowanie 
zbilansowanej diety. MOM SOS 
dba więc podwójnie o karmiącą 
mamę. A właściwie potrójnie, 
bo taka mama może też siedzieć 
w fotelu MOM.

Co to takiego?
Fotele mają zapewnić mamom 
i dziecku spokój i intymność 
podczas karmienia poza do-
mem, na przykład w centrach 
handlowych. Zarzucono nam, 
że to stygmatyzuje karmiące 
kobiety, bo muszą się ukrywać.

Po pierwsze: nic nie muszą. 
A po drugie bardzo bym chcia-
ła, żeby społeczeństwo było 
świadome, że kobieta ma pra-
wo karmić dziecko, gdzie tylko 
chce. Tylko że na razie to utopia, 
która może kiedyś w przyszło-
ści stanie się rzeczywistością. 

Nasz fotel to jest rozwiązanie na 
tu i teraz, bo stwarza komforto-
we warunki, by karmić w spo-
koju - a tego spokoju podczas 
karmienia potrzebuje nie tylko 
mama, ale i dziecko, prawda? 
A czasza naszego fotela jest tak 
skonstruowana, że wygłusza - 
osłabiając bodźce wzrokowe 
i słuchowe. No i część z kobiet, 
mimo że zna swoje prawa, po-
trzebuje intymności, nie chce 
karmić publicznie i do tego tak-
że prawo.

Naszą inicjatywę wspierają 
krajowe autorytety w dziedzi-
nie karmienia piersią – Komitet 
Upowszechniania Karmienia 
Piersią, UNICEF Polska, Rzecznik 
Praw Dziecka, krajowi konsul-
tanci do spraw zdrowia publicz-
nego, neonatologii i pediatrii. 
Skoro oni nas popierają, nie 
mam żadnych wątpliwości, że 
to co, robi MOM SOS, jest ok.

Gdzie można skorzystać z fo-
tela?
Na razie jest w fazie prototypu, 
zbieramy uwagi od jego teste-
rek, które bierzemy pod uwagę 
i wprowadzamy zmiany w mo-
delu produkcyjnym. Ale mogę 
powiedzieć, że Rafał Trzaskow-
ski, prezydent Warszawy, objął 
projekt patronatem i planuje 
zamówić fotele do biur Urzędu 
Miasta Stołecznego! Pandemia 
trochę opóźniła realizację pro-
jektu fotela MOM SOS, ale mam 
nadzieję, że niedługo nastąpi 
jego premiera. I że jak najszyb-
ciej będzie można skorzystać 
z naszej aplikacji, dzięki której 
karmiące mamy będą mogły 
znaleźć najbliższe przyjazne 
karmieniu dziecka miejsce.

Jest różowo! A korporacyjne 
ego? Głodne sukcesów i du-
żych pieniędzy?
O, to jest cudowne uczucie, kie-
dy przestajesz je karmić sukce-
sami w korporacji. Dziś żyję swo-
ją misją pomagania kobietom. 
I to mojemu ego wystarcza.

Ewa Korsak

Anna Kmita [fot. MonikaSzalek]
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Maciej Weł yczko: Chyba 
wszyscy marzymy już o wa-
kacjach?
Jarosław Duda: O tak! Są nam 
bardziej potrzebne niż kiedy-
kolwiek. Po okresie zamknięcia, 
stresie związanym z pandemią, 
po przeciążeniu łączeniem pra-
cy z domu z opieką nad dziećmi, 
przymusowej rozłące z bliskimi, 
potrzebujemy otwarcia, prze-
strzeni i beztroski, aby zrege-
nerować siły.

Jakie, Pana zdaniem, powinny 
być idealne wakacje?
Myślę, że takie, które pozwala-
ją nam robić to, czego nie ro-
bimy na co dzień, a za czym tę-
sknimy. Ale każdy potrzebuje 
czegoś innego. Osoby żyjące 
w ogromnym tempie i natłoku 
kontaktów szukają ciszy i luzu. 
Młode rodziny- miejsc, gdzie 
dzieci będą miały rozrywkę, 
towarzystwo i bezpieczne wa-
runki zabawy, a rodzice będą 
mogli mieć trochę czasu dla sie-
bie i odpoczynku od codzien-
nych obowiązków. Single często 
szukają urozmaiconego życia 
towarzyskiego i kulturalnego, 
osoby prowadzące spokojny, 
uporządkowany tryb życia - wy-
zwań i przygody. Najważniej-
sze, żebyśmy mogli mieć takie 
wakacje, które pozwolą nam 
odpocząć, naładować akumu-
latory, i poczuć radość. A czy to 
będzie u cioci na wsi, w górach, 
nad morzem, w egzotycznych 
krajach czy na działce, to ma już 
mniejsze znaczenie.

Unia Europejska podjęła wie-
le działań na rzecz ratowania 
wakacji.
Dlatego, że to przecież nie tyl-
ko zachcianka czy widzimisię. 
Odpoczynek wakacyjny to je-
den z warunków zachowania 
dobrego zdrowia fizycznego 
i psychicznego oraz wzmac-
niania odporności. A to jest 
kluczowe, byśmy mogli podo-
łać wyzwaniom związanym ze 
skutkami pandemii. Ponadto 
sektor turystyczny jest jednym 
z najważniejszych w gospodar-
ce europejskiej. To ogromna 
ilość przedsiębiorstw, głównie 
małych i średnich oraz milio-
ny miejsc pracy, które trzeba 
wspierać i chronić.

Jakie konkretne kroki podej-
muje UE, żebyśmy mogli swo-
bodnie korzystać z wakacji?
Unia Europejska walczy z pan-
demią, z jej gospodarczymi 
skutkami i pracuje nad tym, 
by można było w sposób trwa-
ły i bezpieczny znosić ogra-
niczenia, nie tylko w okresie 
wakacyjnym. 
Chyba najważniejszym i najbar-
dziej spektakularnym osiągnię-
ciem Unii jest zapewnienie Eu-
ropejczykom szczepionek prze-
ciwko COVID 19.

Bez zainwestowania środ-
ków europejskich w badania 
niemożliwe byłoby tak szyb-
kie uzyskanie dostępu do tych 
szczepionek. Dodatkowo, 
wspólne europejskie zamówie-
nia dały możliwość negocjo-
wania korzystnych warunków. 
Uniknięto też w ten sposób ry-
walizacji o szczepionki pomię-
dzy krajami członkowskimi (co 
sprzyjałoby wzrostowi cen) 
oraz nierówności w dostępie 
do nich na zasadzie kto bogat-
szy ten lepszy. Szybkie zawarcie 
kontraktów z firmami farmaceu-
tycznymi przez Unię Europejską 
zabezpieczyło też odpowiednie 
dostawy na rynek europejski.

Jak dotąd Komisja Europej-
ska zabezpieczyła 4,4 miliardy 
dawek szczepionek co oznacza, 
że zapewniono wystarczającą 
liczbę dawek dla obywateli Unii. 
Ponadto UE i państwa człon-
kowskie wypracowały mecha-
nizm dzielenia się szczepionka-
mi z krajami trzecimi, zwłaszcza 
sąsiedzkimi. To także ma kluczo-
we znaczenie dla zahamowania 
pandemii.

A inne działania?
Również zmierzają w kierunku 
skoordynowanego podejścia. 
Dotychczasowe doświadczenia 
pokazały, że chaotyczne, nie-
przewidywalne wprowadzanie 
ograniczeń, rozluźnień, wymo-
gów wobec podróżujących przez 
poszczególne kraje przyniosło 
ogromne szkody społeczne 
i ekonomiczne. Np. pracownicy 
transgraniczni i mieszkańcy re-
gionów przygranicznych znaleźli 
się w bardzo trudnej, czasem kry-
tycznej sytuacji. Zerwane zostały 
łańcuchy dostaw, co fatalnie od-
biło się na przedsiębiorstwach. 

Rozdzielone zostały rodziny, 
pojawiły się bariery w kontynu-
owaniu nauki, pracy, leczenia za-
granicą. Podróżujący nigdy do 
końca nie mieli pewności, na jakie 
dodatkowe wymagania i ograni-
czenia natrafią. Wprowadzanie 
i znoszenie ograniczeń jest kosz-
towne. Tym bardziej powinno być 
motywowane czynnikami obiek-
tywnymi, dobrze naukowo zba-
danymi i stale monitorowanymi, 
nie zaś względami politycznymi 
czy populistycznymi.

Europejskie Centrum ds. Za-
pobiegania i Kontroli Chorób 
ma pomagać krajom w podej-
mowaniu decyzji, dostarczając 
danych i przeprowadzając sy-
mulacje skutków podejmowa-
nych działań. 

Stale prowadzone są też ba-
dania nad testami, w tym szyb-
kimi testami antygenowymi, 
których dokładność i dostęp-
ność stale się poprawia. Komi-
sja Europejska dostarcza obec-
nie 20 mln takich testów krajom 
członkowskim.

Aby szybko, efektywnie 
i tanio badać obecność wirusa 

i jego mutacji na poszczegól-
nych obszarach, Komisja zaleci-
ła spójne podejście do monito-
rowania ścieków. Okazuje się, że 
monitorowanie zaledwie 6000 
punktów poboru umożliwia śle-
dzenie ścieków wytwarzanych 
przez 70 proc. ludności!

Inne przykłady to szybkie 
i wydajne roboty dezynfekują-
ce światłem ultrafioletowym, 
umożliwiające odkażanie bez 
narażania ludzi. Utworzony nie-
dawno inkubator HERA umoż-
liwia wspólne przewidywanie 
zagrożeń, związanych z poja-
wiającymi się nowymi warian-
tami COVID- 19.

Ogromne znaczenie mają 
wspólne europejskie badania 
nad skutecznymi terapiami dla 
osób które zachorowały. Do-
datkowo Europejskie Centrum 
Koordynacji Reagowania Kry-
zysowego może w ciągu kilku 
godzin wysłać zespoły ratow-
nictwa medycznego (ostatnio 
np. na Słowację, w których skład 
weszli rumuńscy, duńscy i bel-
gijscy lekarze oraz pielęgniar-
ki), konieczny sprzęt medyczny, 

szczepionki (np. Francja ostat-
nio podzieliła się dawkami ze 
Słowacją i Republiką Czeską). 
Instrument wsparcia w sytu-
acjach nadzwyczajnych umoż-
liwia szybkie transgraniczne 
przemieszczanie pacjentów, 
aby zmniejszyć presję na pla-
cówki opieki zdrowotnej.

I wreszcie to, nad czym 
wciąż jeszcze pracujemy, a co 
ma ogromne znaczenie dla mo-
bilności Europejczyków - Unij-
ne Cyfrowe Zaświadczenie CO-
VID 19.

Jak będzie działało i w jaki 
sposób ułatwi nam podróżo-
wanie?
Zaświadczenie zostanie wpro-
wadzone we wszystkich pań-
stwach Unii Europejskiej i bę-
dzie obowiązywać najpóźniej 
od 1 lipca. Będzie ono stanowiło 
dowód na to,że dana osoba zo-
stała albo zaszczepiona przeciw 
COVID-19, albo uzyskała nega-
tywny wynik testu, albo przeszła 
COVID 19 i posiada naturalną od-
porność. Zaświadczenie będzie 
wydawane bezpłatnie, w języku 
narodowym i angielskim, w for-
mie elektronicznej, a na życzenie 
także papierowej. Obie wersje 
będą zawierały kod QR i specjal-
ny podpis cyfrowy potwierdza-
jący jego autentyczność. Każdy 
organ wydający ma własny klucz 
podpisu cyfrowego.

Komisja Europejska utwo-
rzyła bramę sieciową , która 
umożliwia weryfikację pod-
pisów w całej UE. Kraje człon-
kowskie uzyskały pomoc Komi-
sji Europejskiej na opracowanie 
krajowego oprogramowania, 
aplikacji do wydawania,prze-
chowywania i weryfikacji za-
świadczeń a także testowego 
uruchomienia bramy sieciowej.

Można się pochwalić, że Pol-
ska zrobiła to jako jedno z pierw-
szych państw UE. Od 1 czerwca 
mamy możliwość pobierania 
Unijnych Certyfikatów COVID 
(UCC) w aplikacji mObywatel i na 
stronie pacjent.gov.pl, a także ich 
weryfikacji w aplikacji UCC.

Podobno wprowadzenie Unij-
nego Cyfrowego Zaświadcze-
nia COVID-19 budzi kontro-
wersje w niektórych środo-
wiskach?

BEZTROSKIE 
I SWOBODNE WAKACJE
Unia Europejska łączy siły na rzecz trwałego i bezpiecznego znoszenia ograniczeń

- rozmowa z europosłem Jarosławem Dudą

Europoseł Jarosław Duda jest członkiem Grupy EPL – Europej-
skiej Partii Ludowej, największej i najstarszej grupy w Parlamen-
cie Europejskim. 

m
ateriał prom

ocyjny

To prawda. Myślę,że wynika to 
z niedostatku wiedzy na temat 
tego dokumentu, a także z roz-
powszechniania nieprawdziwych 
informacji na jego temat. Grupa 
Europejskiej Partii Ludowej w Par-
lamencie Europejskim, której je-
stem członkiem, w pełni popie-
rała wprowadzenie zaświadczeń. 
Jednakże bardzo wiele pracy i za-
angażowania włożyliśmy w za-
pewnienie, że dokument ten bę-
dzie w pełni bezpieczny, zabez-
pieczy dane wrażliwe i że każdy, 
kto zechce z niego skorzystać, 
będzie mógł go uzyskać.

Dzięki zaświadczeniu oby-
watele będą mogli odwie-
dzać rodziny i przyjaciół w ca-
łej Unii Europejskiej , pracować 
transgranicznie, podróżować. 
Ułatwienie mobilności ma zna-
czenie społeczne a także wy-
miar ekonomiczny pomoże 
w powrocie na ścieżkę wzrostu 
i tworzeniu miejsc pracy.

I umożliwi zagraniczny wy-
jazd na wypoczynek!
Właśnie! Życzę wszystkim czy-
telnikom udanych, bezpiecz-
nych, beztroskich, pełnych ra-
dości wakacji!

Dziękuję za rozmowę

Maciej Wełyczko

UNIA EUROPEJSK A

W DZIAŁANIU
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Jesteś uważny i słyszysz to, co 
wybrzmiewa w ludziach. Czu-
jesz ich emocje, rozpoznajesz 
je i potrafisz wyciągnąć wnio-
ski. Dbasz też o siebie, aby nie 
stracić zdrowego dystansu 
i być w pełni skupiony na dru-
gim człowieku. Co więc czeka 
na ciebie dalej?

Uzdrawianie
Naturalnym kolejnym krokiem 
do wykonywania misji służe-
nia jest… uzdrawianie. Tak, tak. 
Nie pomyliłam się. Przywódca 
służebny dzięki wspomnianym 
wcześniej umiejętnościom po-
siada moc uzdrawiania rela-
cji. Rozpoznaje trudne związki 
w sposób dla innych czasami 
niezrozumiały. On to po prostu 
wie. Rozpoznaje w emocjach 
i w tym, co słyszy to, co napraw-
dę dzieje się między ludźmi.

Dlaczego ta kwestia jest tak 
istotna z punktu widzenia bu-
dowania zaufania wobec lide-
ra – tak dla jego pracowników, 
jego samego, jak i dla całej or-
ganizacji?

Wg publikacji magazynu 
„Forbes”, 60-80 proc. wszystkich 
problemów z jakimi borykają 
się organizacje wynika z zabu-
rzeń relacji między pracownika-
mi. Co więcej, z badania przepro-
wadzonego w 2010 r. w Wielkiej 
Brytanii przez Workplace Conflict 
Survey wynika, że 40 proc wszel-
kich skarg do trybunałów arbi-
trażowych dotyczy właśnie re-
lacji. Cytując za „Forbesem”: 55 
proc. menedżerów uważa, iż od-
powiedzialność za rozwiązanie 
konfliktu nie leży po ich stronie. 
Czyja więc jest to odpowiedzial-
ność? Zwykle, sprawa skierowa-
na zostaje do działu HR.

Zarządzanie konfliktem znaj-
duje się obecnie wśród czoło-
wych tematów wszystkich 
ofert szkoleniowych, jest obec-
ne w programach studiów z te-
matyki zarządzania oraz MBA. 
Organizacje inwestują niema-
łe środki, aby nauczyć swoich 
liderów tej jakże trudnej, acz 
istotnej sztuki. Tylko że w tym 
przypadku mówimy o narzę-
dziach, które są oczywiście 
istotne w pracy każdego lidera, 
jednak z punktu widzenia przy-
wódcy służebnego służą lecze-
niu objawów, a nie odnalezieniu 
przyczyn zjawiska i interwencji 
u źródeł.

Kintsugi
Wielu z nas w ciągu całego życia 
zmaga się z problemami natury 
emocjonalnej. W części przy-
padków w dodatku nieuświa-

domionymi. W pozostałej czę-
ści, gdy problemy są dla nas 
widoczne i borykamy się z ni-
mi świadomie, nie są przez nas 
zarządzane i nie prowadzą do 
trwałej zmiany.

Przywódca, którego misją 
jest przede wszystkim służe-
nie innym, potrafi zauważyć 
ból i cierpienie, a także ma moc 
odczytywania emocji, które do-
prowadziły do konfliktu. Empa-
tia i zrozumienie, a także umie-
jętność uważnego słuchania 
pozwala na stworzenie praw-
dziwej, głębokiej relacji, pełnej 
uważności i wynikającej z tego 
unikalnego powiązania między 
nim a pracownikiem. Tu zaczyna 
się zaufanie.

Oczywiście część popular-
nych narzędzi służących do 
zarządzania konfliktem jest 
pomocna i zgodna z tym, co re-

prezentuje sobą przywódca słu-
żebny, chociażby to, że jest do-
brym słuchaczem. Ale także: 
elastyczność, powstrzymywa-
nie się od ocen, kwestionowanie 
i skupienie na rozwiązaniu.

Jednakże bardziej prawdzi-
we będzie porównanie działania 
lidera służebnego do japońskiej 
techniki i metody naprawiania 
potłuczonych wyrobów cera-
micznych – kintsugi.

Kintsugi to pracochłonna 
i kosztowna technika polegają-
ca na łączeniu fragmentów na-
czynia laką z dodatkiem sprosz-
kowanych metali szlachetnych, 
takich jak złoto, srebro lub platy-
na. Efektem końcowym jest od-
tworzenie zniszczonego przed-
miotu i dodatkowe ozdobienie 
go żyłami szlachetnych metali. 
Szczegóły metaforycznego le-
czenia emocji w oparciu o kint-
sugi opisuje w swojej książce pt.: 
„Kintsugi. Jak czerpać siły z ży-
ciowych trudności?”, psycholog 
Tomás Navarro.

Podstawowym motywem 
w uzdrawianiu relacji jest uświa-
domienie emocji, które doszły 
do głosu w tym konflikcie, po-
moc w ich zaakceptowaniu 
i świadome zarządzanie nimi. 
Dzięki temu ból, który im towa-
rzyszy z czasem przeminie, na-
stąpi trwała i widoczna zmiana, 
a konflikt przejdzie do sfery za-
pomnienia. Zaufanie między li-
derem a pracownikiem zostanie 
ukonstytuowane.

Interakcje 
pełne znaczenia
Jakąkolwiek technikę byśmy za-
stosowali, sztuka uzdrawiania 
nie jest ani szybka, ani prosta. 
Jest też obarczona sporą daw-
ką odpowiedzialności. Jednak-
że dla lidera kierującego się za-
sadą służebności nie ma innej 
drogi, gdyż:

Istotą bycia człowiekiem, któ-
ry umie budować dobre relacje 
z innymi, jest silna wiara w to, że 
ludzie mają znaczenie. Uzdra-
wianie relacji wymaga inwe-
stycji w innych oraz gotowości 
do służenia im. Przywódcy słu-
żebni są świadomi tych relacji 
i starają się budować je poprzez 
interakcje pełne znaczenia. Sta-
rają się służyć im (...) i zdają so-
bie sprawę, że im wyższy postęp 
w organizacji, tym ważniejsze 
stają się ich umiejętności mięk-
kie. Tak naprawdę liderzy, któ-
rzy odnieśli sukces, rozwinęli 
swoje umiejętności relacyjne 
z powodu pragnienia polep-
szenia życia innych

Malcolm A. Hankins

Każdemu, kto zechce po-
dążać właśnie tą ścieżka, życzę 
wytrwałości oraz wiary w siebie 
i swoje powołanie. Tym, którzy 
jeszcze nie wiedzą jaką drogą 
kroczyć, zapraszam do kontaktu.

Patrycja Dębska

www.obserwatoriumrozwoju.pl

PRZYWÓDZTWO SŁUŻEBNE

Mam tę moc
i nie zawaham się jej użyć
Jesteś na drodze do stworzenia wiarygodnego i skutecznego wizerunku przywódcy. Potrafisz słuchać innych, a nie tyl-
ko słyszeć. Twoje relacje z innymi oparte są na empatii, która pozwala ci zrozumieć motywację innych i sposób w jaki 
podejmują decyzje lub pozostają w zaniechaniu. Ale czy to wystarczy, aby twoi współpracownicy ci zaufali? Abyś mógł/
mogła im służyć  i wspierać ich rozwój? Coś mi mówi, że to nie wszystko, a wręcz, że to dopiero początek drogi.

Jednak – ponieważ za nami już 
ponad połowa cyklu – dzisiejszy 
tekst zacznę od przypomnienia, 
jakie zagadnienia omówiliśmy 
i przepracowaliśmy do tej pory:
1. Otoczenie fizyczne,
2. Otoczenie emocjonalne i du-

chowe,
3. Zdolności,
4. Ludzie, z którymi chciałbyś 

pracować,
5. Środowisko pracy,
6. Wiedza i informacje, z których 

chciałbyś korzystać w pracy.
Przed nami:
7. Przedmioty i rzeczy
8. Planowane rezultaty
9. Oczekiwane korzyści.

Wiem, że praca nad wieloma 
kwestiami była trudna i wy-

czerpująca, dlatego tym razem 
proponuję wątek nie tylko 
prostszy, ale też nie wymaga-
jący tak dużej autoanalizy, jak 
to bywało przy wcześniejszych 
artykułach i towarzyszących im 
ćwiczeniach.

Przedmioty 
i rzeczy 
pożyteczne
I tak dzisiaj o przedmiotach 
oraz rzeczach, które chciałbyś 
wykorzystywać i którymi chciał-
byś się otaczać w pracy.

W pracy spędzamy dużo cza-
su, dlatego ważne, abyś zorgani-
zował swoje miejsce pracy i ota-
czające przedmioty w sposób 
dla ciebie komfortowy i efek-
tywny. Łatwiej będzie ci zapa-

nować nad otoczeniem, jeśli 
podzielisz wszystkie rzeczy na 
następujące kategorie:
	� ważne, często wykorzysty-

wane,
	� ważne, rzadko wykorzysty-

wane,
	� nieważne, często wykorzy-

stywane,
	� nieważne, rzadko wykorzy-

stywane.

Oczywiście rzeczy ważne i czę-
sto wykorzystywane powinny 
znaleźć się w miejscu dla ciebie 

poręcznym i łatwo dostępnym, 
podczas gdy te nieważne i rzad-
ko wykorzystywane mogą być 
przechowywane w archiwum. 
A może nawet nadeszła pora, 
aby się ich definitywnie pozbyć?

Wzorem 
Japończyków
Pamiętaj też o narzędziu 5S 
i korzystaj z niego. Metoda, 
sformułowana i wykorzysty-
wana najpierw przez skru-
pulatnych Japończyków, jest 
obecnie popularna na całym 

świecie w lean management 
(i nie tylko):

	� SELEKCJA – dokonaj selek-
cji przedmiotów i wyrzuć 
wszystkie zbędne rzeczy,
	� SYSTEMATYKA – przecho-

wuj rzeczy tak, by mieć do 
nich łatwy dostęp,
	� SPRZĄTANIE – wyeliminuj 

nieporządek z miejsca pracy,
	� STANDARYZACJA – określ, co 

musisz robić, by zachować 
porządek,
	� SAMODYSCYPLINA – trzy-

maj się nowych zasad w celu 
utrzymania porządku.

„Ogarnianie” przestrzeni może 
wydać ci się zajęciem bezpro-
duktywnym, nużącym i pozba-
wionym korzyści. Zapewniam, 
że tak nie jest. Dobrze zorga-
nizowane miejsce da ci więk-
szy komfort pracy, a czas, który 
dotychczas poświęcałeś na po-
szukiwanie zaginionych rzeczy, 
będziesz mógł przeznaczyć na 
coś bardziej pożytecznego, lub 
po prostu przyjemnego.

Krzesło 
czy piłka?
Na zakończenie ćwiczenie: wy-
obraź sobie, z jakimi przedmio-

tami chciałbyś mieć do czynie-
nia w pracy i jak powinno wy-
glądać twoje otoczenie, abyś 
czuł się wygodnie i komforto-
wo. Czy wolisz siedzieć na krze-
śle, czy może w fotelu? A może 
najlepsza będzie dla ciebie pił-
ka, ciągle wymagająca utrzyma-
nia równowagi i koncentracji? 
Wolisz biurko, czy stół? A na nim 
ład i porządek, czy może chaos 
i rozgardiasz (oczywiście zgod-
nie z zasadą 5S – kontrolowany)? 
Lubisz, gdy otaczają cię kwiaty 
i drobiazgi? A może jesteś ty-
pem ascety i wybierasz prostotę 
i przestrzeń?

Odpowiedzi na te pytania 
przybliżą cię do stworzenia 
kompletnego obrazu prezen-
tującego pracę marzeń. Wierzę, 
że masz już w głowie jej zarys.

Mam nadzieję, że każde 
z omawianych zagadnień spra-
wia, że znajdujesz się bliżej na 
drodze do znalezienia pracy 
marzeń. Pisz, jeśli masz pytania, 
uwagi bądź sugestie dotyczące 
tego, bądź innych artykułów. Na 
wszystkie wiadomości chętnie 
odpowiem.

Monika Morys

www.obserwatoriumrozwoju.pl

PRACA MARZEŃ

RZECZY
Dzisiaj zajmiemy się przedmiotami i rzeczami, które chciał-
byś wykorzystywać i którymi chciałbyś się otaczać w pracy.
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Od samego początku wojny 
Niemcy starali się zdobyć na 
podbitych ziemiach monopol 
na informację. W miejsce daw-
nych polskich gazet pojawiały 
się nowe, nadzorowane przez 
władze okupacyjne, zwane „ga-
dzinówkami”. Zabroniono też 
nauczać o historii, literaturze, 
a nawet geografii Polski, któ-
ra w optyce nazistów została 
uznana za obszar, którego je-
dynym celem jest dostarczanie 
nowej „rasie panów” taniej si-
ły roboczej.

Tu b ą  p r o p a g a n d o w ą 
było również radio. Już w paź-
dzierniku 1939 roku mieszkań-
com Generalnego Guberna-
torstwa zakazano posiadania 
własnych odbiorników. Za ich 

ukrywanie groziła nawet kara 
śmierci. W ich miejsce pojawi-
ły się megafony uliczne, zwane 
potocznie „szczekaczkami”, któ-
re nadawały wiadomości kon-
trolowane przez Niemców.

O ile tworzenie niezależnej 
prasy, tzw. bibuły, było przed-
sięwzięciem względnie pro-
stym, to własne polskie radio 
było dużo bardziej ryzykowną 
sprawą. Armia Krajowa posiada-
ła swoje nadajniki i odbiorniki, 
lecz zwykłym ludziom pozosta-
wało słuchanie, zwykle zagłu-
szanych, komunikatów puszcza-
nych przez aliantów.

„Szczekaczki” były jednymi 
z bardziej irytujących elemen-
tów życia codziennego – chcie-
liśmy czy nie, będąc na ulicy 

musieliśmy ich słuchać. Choć 
pojawiały się tam także użytecz-
ne informacje – ogłaszano nowe 
zarządzenia, a z wieści o praw-
dziwych i zmyślonych sukce-
sach Wehrmachtu, można było 
między wierszami wyczytać, co 
dzieje się na froncie – to nieusta-
jąca propaganda dawała się lu-
dziom mocno we znaki.

Takie były korzenie „akcji 
megafonowej”, zorganizowanej 
w Warszawie przez organizację 
małego sabotażu „Wawer”. Jej 
pomysł powstał na przełomie 
1942 i 1943 roku, wśród młodzie-
ży działającej w Szarych Szere-
gach na Żoliborzu. Zaplanowa-
no wpięcie się do niemieckiej 
sieci radiowej i nadanie przez 
nią własnego komunikatu.

Od planów do realizacji była 
jednak długa droga. Szczęście 
w nieszczęściu, w kwietniu 
1943 roku pojawiły się nowe 
okoliczności. W związku z po-
wstaniem trwającym w Getcie, 
uszkodzeniu uległa łączność 
między Pałacem Brühla, gdzie 
oprócz siedziby gubernatora 
Warszawy znajdowała się też 
dyspozytornia „szczekaczek”, 
a megafonem ulicznym w głów-
nym punkcie Żoliborza – na pla-
cu Wilsona.

Ryzyko było wysokie. Tuż 
obok znajdowały się koszary 
Wehrmachtu, więc ulicami co 
i rusz przechodzili żołnierze nie-
mieccy. Po udanych próbach 
postanowiono nadać audycję 
patriotyczną 3 maja.

O godzinie 18 z głuchej wcze-
śniej „szczekaczki”, nagle zaczął 
się dobywać Mazurek Dąbrow-
skiego. Po hymnie nadano kilka 
innych utworów patriotycznych, 
a jeden z harcerzy, używając te-
lefonu, odczytał krótkie prze-
mówienie okolicznościowe. 
Audycja trwała 15 minut i prze-
biegła bez zakłóceń. Według 
świadectw, wysłuchało jej kil-
kaset osób – w tym równie za-
skoczeni, co zdezorientowani 
sytuacją Niemcy.

Choć wydarzenie miało miej-
sce dość daleko od centrum, to 
wieść o nim szybko rozniosła 

się po całej stolicy. Według po-
głosek miała być ona nadawa-
na z samego Londynu, mało kto 
podejrzewał, że stali za nią mło-
dzi harcerze.

Po sukcesie pierwszej„akcji 
megafonowej” postanowiono 
powtórzyć ją z większym rozma-
chem. Wykorzystując doświad-
czenia z Żoliborza zdecydowa-
no o wyemitowaniu programu 
w głównych punktach centrum 
miasta. Jej termin wyznaczono 
na południe 31 lipca.

Członkowie „Wawra” rozpisali 
plan, którego najtrudniejszym 
elementem było odcięcie dzie-
więciu śródmiejskich megafo-
nów od dyspozytorni w Pałacu 
Brühla.

Z powodu usterek tech-
nicznych audycji nie udało się 

wyemitować o 12. Zrobiono 
to równo po godzinie. Tym ra-
zem wysłuchało jej co najmniej 
kilka tysięcy osób w kluczowych 
punktach miasta. Oddźwięk był 
jednak dużo większy.

W obu przypadkach Niem-
com nie udało się namierzyć 
skąd nadawany jest sygnał. Byli 
zupełnie skonfundowani obo-
ma operacjami, a dzięki pilne-
mu przestrzeganiu zasad kon-
spiracji całe ich śledztwo spaliło 
na panewce. Nie doszło do żad-
nych aresztowań.

Do czasu Powstania War-
szawskiego była to największa 
konspiracyjna audycja radiowa, 
nadana do ludności cywilnej.

Aleksander Sławiński

Fundacja na rzecz Wielkich Historii

WIELKIE HISTORIE

PIRACKI RADIOWĘZEŁ
SZARYCH SZEREGÓW

Możliwość obchodzenia świąt państwowych wydaje się dziś czymś oczywistym. Trzy 
święta majowe, Święto Niepodległości… Myślimy o tych dniach głównie w kategoriach 
tego, ile długiego weekendu wypadnie nam w danym roku. Jednak nie zawsze tak było. 
W czasach okupacji niemieckiej możliwość obchodzenia ważnych rocznic wydawała się 
czymś niewyobrażalnym. A ludzie gotowi byli zrobić wiele, by poczuć, że dziś wypada 
wyjątkowy dzień.

Ludzie zgromadzeni wokół szczekaczki na Krakowskim Przedmieściu (lata okupacji)
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Właśnie wróci-
liśmy 

z otwartego treningu naszej re-
prezentacji piłki nożnej, która na 
swoją bazę w trwającym właśnie 
finale EURO wybrała Gdańsk. 
Może nie był to najszczęśliwszy 
moment na oglądanie kadrowi-
czów na żywo, bo nieszczęsny 
mecz ze Słowację był zaledwie 
wczoraj. Piszę jednak o tym dla-
tego, że wielką radochę sprawia-
ło mi obserwowanie Jaśka, który 
nie mógł oderwać wzroku od 
swoich idoli, bramkarzy: Wojcie-
cha Szczęsnego i Łukasza Sko-
rupskiego. Mieli osobny trening 
i po rozgrzewce ćwiczyli obronę 
strzałów z różnych pozycji.

Jasiek obserwował ruchy 
ich nóg i techniki rzucania się, 
a potem od razu próbował sto-
sować to samo w swoim poko-
ju. Zaznaczył też przy okazji, że 
chciałby spróbować takiego tre-
ningu również ze swoim trene-
rem w klubie, gdzie ćwiczy na 
co dzień.

Pod tym względem dzieci 
są fascynujące. Nie mają 
w sobie ograniczeń i 
uważają, że są w stanie 
nauczyć się wszystkiego. 
Nie analizują zysków i 
strat. Po prostu zaczynają 
coś robić i upewniają 
się, czy sprawia im to 
przyjemność.

Jeżeli tak, to robią daną czyn-
ność częściej, a jeśli nie, to rezy-
gnują i szukają czegoś innego. 
Proste, prawda? A piszę o tym, 

bo większość dorosłych zatraca 
na jakimś etapie swojego życia 
świadomość, że lepiej lub go-
rzej, ale są w stanie opanować 
niemal każdą umiejętność.

Podobno gdy człowiek prze-
kracza czterdziestkę traci nadzie-
ję na to, że ma szansę zmienić 
swoje życie. Jeśli jego wynagro-
dzenie lub praca go nie satysfak-
cjonują to podobno wraz z prze-
kroczeniem czterdziestego roku 
życia godzi się on ze swoim 
obecnym losem i nie podejmu-
je nawet próby jego zmiany. Czy 
tak jest w rzeczywistości? Mam 
mieszane odczucia. Z jedne-
go strony faktycznie większość 
czterdziestolatków nie pała wiel-
ką chęcią do poświęcania czasu 
na naukę nowych rzeczy. Praw-
dopodobnie wynika to częścio-
wo z ich zapchanych kalendarzy. 
Praca, dom, rodzina, to wszystko 
sprawia, że wolne moce przero-
bowe kurczą się niemal do zera. 
Co innego jednak, kiedy dziecia-
ki już śpią, a my marzymy tylko 
o jednym. Aby zasiąść na kana-
pie przed telewizorem i zrelak-
sować się chociaż chwilę przed 
kolejnym dniem zapakowanym 
po brzegi obowiązkami ludzi 
dorosłych.

Kolejnym argumentem jest 
stwierdzenie, które mogą wy-
powiedzieć tylko dorośli: po co 
mi to? Po co mam się nauczyć 
pływać? Po co mi nauka języka 
obcego? Czasami można jeszcze 
usłyszeć: w moim wieku to już 
się nie opłaca.

Po co w ogóle o tym piszę? 
Bo zauważyłem, że w moim 

przypadku jest całkowicie od-
wrotnie. Im jestem starszy, tym 
mam więcej chęci na poznawa-
nie i uczenie się nowych rzeczy. 
Odkrywam wręcz perwersyjną 
przyjemność w nauce kolejne-
go obcego języka od podstaw, 
poznawania programu do mon-
tażu filmów, czy wkręcenia się 
w triathlon. I mam do siebie pre-
tensje, że nie próbowałem kilka 
lat wcześniej, jak miałem więcej 
czasu tylko dla siebie.

Wiadomo, że są dni, że wie-
czorami już nic się nie chce, ale 
założyłem sobie, że w tygodniu 
nie marnuję czasu „na seriale”. 
Przez pięć dni w tygodniu sta-
ram się poświęcać trzy-cztery 
godziny wieczorem na naukę 
nowych rzeczy. Zgadza się – cza-
sami chodzę przez to spać około 
pierwszej w nocy, ale to mi aku-
rat nie przeszkadza. Robię tak 
od ponad dwóch lat i sprawia mi 
to ogromną satysfakcję. Chociaż 
przyznaję, że bywa też męczące.

Czy te nowe umiejętności mi 
się na coś przydadzą? Nie wiem, 
ale ten system pracy nad sobą 
pozwolił mi się przekwalifikować 
i znaleźć pracę w innym zawo-
dzie, więc jakieś plusy jednak są.

Fakt, że do czterdziestki bra-
kuje mi jeszcze kilka lat. I kto wie, 
być może jak pesel wykrzyczy 
ten magiczny wiek, to faktycz-
nie z dnia na dzień przestanie 
mi się chcieć i po prostu zasiądę 
wieczorem na kanapie, aby od-
dać się serialowej przyjemności. 
Dam wam znać za cztery lata.

Piotr Krupa

Daleka jestem 
od reflek-

sji, że kiedyś to było lepiej, 
a dzisiaj to jedna wielka dege-
neracja. Uważam, że każde po-
kolenie ma swój czas, każde ma 
coś do odpracowania, ulecze-
nia i każde rozwija się w swoim 
tempie i kierunku. Żadne nie 
jest idealne i każdy czas jest in-
ny. Uważam za wielką niespra-
wiedliwość ocenianie rozma-
itych przypadków innych osób 
– przecież nigdy, ale to nigdy nie 
będziemy w ich skórze. Mocno 
wierzę w to, że każdy podejmu-
je decyzje najlepsze dla siebie 
w danym czasie.

Gdy czekałam dzisiaj aż moja 
córka wyjdzie ze szkoły, naszła 
mnie refleksja, na temat spe-
cyfiki pokolenia mojego dziec-
ka i zadań jakie stoją przed 
nami, rodzicami.

Za czasów moich rodziców, 
a nawet i moich (jestem z wyżu 
demograficznego lat 80. XX 
wieku), rodzicie chcieli jak naj-
szybciej odchować dziecko 
i wypchnąć je z domu. Nauczyć 
je rzeczy ważnych, takich które 
przydadzą się mu w dorosłym 
życiu. Dać bagaż dobrych rad 
i puścić w świat. Dzisiaj uwa-
żam, że mamy odwrotne zada-
nia. Powinniśmy utrzymać jak 
najdłużej status dziecka w dziec-
ku, aby jak najdłużej mało satys-
fakcję ze swojej dzikiej radości. 
Żeby jak najdłużej pozostawało 
w swojej wierze i nadziei w ideal-
ny świat. Świat zwyczajny, pełen 
prostych relacji, nieskompliko-
wanych zależności, okraszony 

szczyptą magii. Wiarą w jedno-
rożce, wróżki zębuszki i święte-
go Mikołaja.

Taka refleksja mnie naszła, 
kiedy szłam do szkoły i mijałam 
dzieciaki w twarzami wlepiony-
mi w ekrany telefonów. Dziecia-
ki, które szły w grupie i ze sobą 
nie rozmawiały, bo klikały coś 
w smartfonach. Młodych ludzi, 
którzy wychodzili ze szkoły z ma-
nierami dorosłych. Mam wraże-
nie, że obecne dzieci są o wiele 
za wcześnie wrzucane w brutalny 
świat dorosłych social mediów. 
Social mediów, z którymi nawet 
my, dorośli często sobie nie ra-
dzimy. W przekształcony świat, 
widziany tylko przez pryzmat 
tego, co chcą pokazać influence-
rzy, którzy zarabiają na dziecięcej 
naiwności i marzeniach.

Oczywiście sama byłam fan-
ką zespołu złożonego z samych 
chłopaków, kupowałam ich 
płyty, t-shirty i wieszałam pla-
katy nad łóżkiem. Jednak moje 
głupoty i zachowania, których 
się wstydziłam jako dorastają-
ca młoda dziewczyna, przycią-
gały uwagę innych tylko przez 
chwilę. Były przekazywane dro-
gą ustną, niewiele osób było ich 
świadkami. Nie były utrwalone 
jako nagrania i nikt nie robił mi 
kompromitujących zdjęć. A na-
wet jeżeli – można było je spalić 
i ślad po nich znikał.

Dzisiejsi rodzice często bez 
opamiętania robią zdjęcia swo-
im dzieciom i wrzucają w odmę-
ty Internetu, jakby zapominając, 
że mała dzidzi będzie kiedyś na-
stolatkiem, a któż z nas nie czuł 

krępacji, kiedy mama wyciągała 
nasze zdjęcie na nocniku i poka-
zywała znajomym? Nastoletnie 
pokolenie naszych dzieci samo 
wygrzebie takie zdjęcie z sieci, 
jeżeli było ono tam zamieszczo-
ne. Miejmy to proszę na uwadze 
i uczulajmy dzieci na takie kwe-
stie, bo już w pierwszej klasie 
mojej córki na teamsach ucznio-
wie przesyłają między sobą swo-
je zdjęcia. Zdjęcia robione przed 
lusterkiem w pozach dorosłych 
osób. Strasznie mnie to smuci, 
bo sama zaraz stanę przed dy-
lematem, czy podążać za grupą, 
ulec namowom córki i kupić jej 
gadżety elektroniczne. Przecież 
grupa rówieśnicza w tym okre-
sie jest bardzo ważna.

Czy może jednak trzymać 
się swoich wartości, 
zbudowanych wokół 
życia bardziej offline niż 
online, polegających 
na dostrzeganiu i 
smakowaniu wszystkimi 
zmysłami?

Jaką decyzję podejmę, nie 
wiem – wierzę w to, że dobrą. 
I na koniec taki mój apel do ro-
dziców i rodzeństwa: nie poka-
zujemy dzieciom filmów, które 
nie są dla nich odpowiednie 
wiekowo. Nie zakładajmy kont 
w social mediach, jeżeli regu-
lamin pozwala to robić dopie-
ro od 13. roku życia. Pozwólmy 
dzieciom jak najdłużej być w ich 
niezmąconym świecie wiary, do-
brych intencji i magii.

Dorota Dabińska-Frydrych

KORPOMAMA

Zatrzymać dzieciństwo

KORPOTATA

Nauka nowych rzeczy
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REKLAMA

Śmieci to prawdziwa plaga 
i poważny problem dla dzi-
kiej przyrody, także w par-
kach narodowych. Dlate-
go ważna jest edukacja 
i uświadomienie ogromnej 
skali zjawiska oraz nakło-
nienie Polaków do właści-
wego postępowania z od-
padami. Dzika przyroda nie 
chce śmieci! Tatrzański Park 
Narodowy rusza z ogólno-
polską akcją, której celem 
jest budowanie ekologicz-
nej świadomości oraz inspi-
rowanie Polaków do zadba-
nia o środowisko naturalne.

Kampania Śmieci?! Kto to wi-
dział?! ma za zadanie uświado-
mienie Polakom, że niewłaści-
we postępowanie ze śmieciami 
niszczy dziką przyrodę. Człowiek 
ma bezpośredni wpływ na swo-
je otoczenie, a skutki nieprze-
myślanego zachowania są dla 
środowiska naturalnego często 
nieodwracalne. Celem kampa-
nii jest kształtowane właściwych 
postaw poprzez dostarczenie 
praktycznych wskazówek i zmo-
bilizowanie do aktywnego roz-
wiązywania tego problemu.

Zaśmiecane są miejsca w ca-
łej Polsce znajdujące się w bez-
pośrednim sąsiedztwie dróg 
i szlaków turystycznych, ale rów-
nież chronione czy też te naj-
cenniejsze przyrodniczo. Śmieci 
pozostawiane są nie tylko w gó-
rach, ale również na plażach, nad 
jeziorami i rzekami. Tylko z Ta-

trzańskiego Parku Narodowego 
co roku trzeba usuwać kilkaset 
metrów sześciennych odpadów 
pozostawianych przez turystów.

Uświadomić Polaków
Problem jest związany z niską 
świadomością ekologiczną Po-
laków. Jak wynika z analizy, 
część z nas zdaje sobie sprawę, 
jakiego traktowania wymaga 
przyroda i sama tak postępu-
je. Niestety, większość nie jest 
świadoma konieczności życia 
w sposób ekologiczny albo nie 
zdaje sobie sprawy z zagrożeń, 
jakie niesie niewłaściwe gospo-
darowanie odpadami i śmiece-
nie. Stąd pomysł na kampanię 
edukacyjną zorganizowaną 
przez Tatrzański Park Narodowy 
we współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

Kampania wystartowała 
w maju i będzie realizowana do 
września br. W jej ramach zosta-
ną uruchomione różnorodne 
narzędzia edukacyjne i komuni-
kacyjne. Akcja jest skierowana 
do różnych grup odbiorców – by 
każdy, niezależnie od poziomu 
wiedzy, zaangażowania w ochro-
nę środowiska i wieku, mógł zna-
leźć interesujące dla siebie treści. 
Elementy kampanii pojawią się 
na Citylightach, rowerach miej-
skich i autobusach oraz w formie 
spotów radiowych.

Śmieci oczami zwierząt
Dzięki kampanii Śmieci?! Kto to 
widział?! będziemy mieli oka-
zję spojrzeć na problem śmie-

ci oczami zwierząt, bo – jak się 
okazuje – nawet jeśli myślimy, 
że nikt nie widzi jak śmiecimy, 
to dzika przyroda bacznie nas 
obserwuje. Dlatego jej bohate-
rami kampanii zostały  niedź-
wiedź i mewa, które reprezen-
tują polską faunę i przekonują 
do odpowiedzialnego trakto-
wania natury. Lekka, nieco żar-
tobliwa formuła pozwala w spo-
sób przyjazny i motywujący do 
działania mówić o poważnym 
zagadnieniu.

Do współpracy przy pro-
jekcie został zaproszony Łu-
kasz Długowski – dziennikarz, 
pasjonat wypraw przyrodni-
czych, który od lat promuje od-
powiedzialne kontakty z naturą. 
We współpracy z nim przygo-
towano serię filmów „Dzikim 
okiem” oraz cykl podcastów. 
Będą one poświęcone nie tyl-
ko kwestiom zanieczyszczania 
środowiska czy zadeptywania 
szlaków, ale też ciekawostkom 
przyrodniczym, jak np. budzą-
ce się ze snu niedźwiedzie czy 
zwyczaje wilków.

Specjalnie dla dzieci
Bardzo duże znaczenie ma edu-
kacja najmłodszych, dlatego 
w ramach kampanii przygo-
towano zostanie cykl sześciu 
lekcji dla uczniów klas 4-6, na 
których będą poruszane różne 
zagadnienia ekologiczne z wy-
eksponowaną kwestią  śmie-
cenia i jego skutków. Lekcje – 
z wykorzystaniem specjalnie 
przygotowanych materiałów 
edukacyjnych – przeprowa-

dzą nauczyciele w całej Polsce. 
Dzieci dowiedzą się z nich m.in. 
o zero waste, czyli jak zmniej-
szyć ilość śmieci, o wartości dzi-
kiej przyrody, wpływie śmieci 
na środowisko i wpływie śmieci 
na człowieka, a także o recy-
klingu oraz problemach śmie-
ciowych w Tatrzańskim Parku 
Narodowym.

Konkursy w social mediach
Warto śledzić stronę ktotowi-
dzial.pl oraz profile Tatrzańskie-
go Parku Narodowego w social 
mediach. Są tam publikowane 
m.in. informacje o konkursach 
oraz o aktywnościach na terenie 
parków i rezerwatów przyrody.

Wszystkie działania projektu 
łączy jeden cel – wzrost świa-

domości ekologicznej Polaków 
oraz kształtowanie ekologicz-
nych postaw, co pozwoli zmini-
malizować problem ogromnego 
zaśmiecania środowiska i nad-
miernej produkcji odpadów.

Posprzątaj z nami po tych, 
którzy nie widzą problemu!

Tatrzański Park Narodowy

ŚmiECi?!
Kto to widział?!
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WAW4FREE

Darmowe kino
plenerowe!
kino Plenerowe na Placu 
Grunwaldzkim
Sobotni seans na świeżym 
powietrzu – Plac Grunwaldzki, 
zawsze o godz.21!:
	� 26 czerwca – „Pianista”
	� 10 lipca – „Sekretny Świat 

Kotów”
	� 24 lipca – „John Wick 3”

Kino na leżakach na Białołęce
Piątkowe wieczory w Parku 
Henrykowskim.

Lipiec o godz. 21.30:
	� 2 lipca –  „Atomic Blonde”
	� 9 lipca – „Niezwykła po-

dróż Fakira, który utknął 
w szafie”
	� 16 lipca – „Jestem najlep-

sza. Ja, Tonya”
	� 23 lipca – „Proxima”
	� 30 lipca – „W labiryncie”

Sierpień o 21.00:
	� 6 sierpnia – „Na noże”
	� 13 sierpnia – „Podły, okrutny, 

zły”

Lato Filmowe na Pradze Południe
Seanse o godz. 21 w trzech lo-
kalizacjach.

Park Polińskiego, wtorki:
	� 6 lipca – „Na noże”
	� 20 lipca – „Teraz albo nigdy”
	� 10 sierpnia – „Nice Guys. 

Równi goście”
	� 24 sierpnia – „Czym chata 

bogata”

Mińska 21 przy Chono Lulu 
Bistro & Bar, środy:
	� 7 lipca – „Pewnego razu... 

w Hollywood”
	� 14 lipca – „Pojedynek na 

głosy”
	� 04 sierpnia – „Niezwykła 

podróż Fakira, który utknął 
w szafie”

Park nad Balatonem, czwartki:
	� 1 lipca – „Czworo dzieci 

i coś”
	� 8 lipca – „Green Book”
	� 29 lipca – „Pianista”
	� 19 sierpnia – „#tuiteraz”

Kino Letnie w ursusie
Lipiec – Park Hassów, 
godz. 21.45:
	� 2 lipca „Nice guys. Równi 

goście”
	� 9 lipca „Futro z misia’”
	� 16 lipca „Pechowi szczę-

ściarze”
	� 23 lipca „Teraz albo nigdy”
	� 30 lipca „Babyteeth”

Sierpień – Park Czechowicki, 
godz. 21.45:
	� 6 sierpnia „Dżentelmeni
	� 13 sierpnia „Na noże”
	� 20 sierpnia „Niedobrani”
	� 27 sierpnia „#tuiteraz”

Dodatkowo pokazy dla dzieci 
i młodzieży – Park Hassów, 
godz. 17.00:
	� 4 lipca „Tajemniczy ogród”
	� 11 lipca „Corgi, Psiak Kró-

lowej”
	� 18 lipca „Chłopiec z burzy”
	� 25 lipca „Był sobie pies”
	� 01 lipca „Jojo Rabbit”
	� 08 lipca „Praziomek”
	� 15 sierpnia „Patryk”
	� 22 sierpnia „Pszczółka Maja: 

Miodowe Igrzyska”
	� 29 sierpnia „Cudowny chło-

pak”

Kino Letnie na sielcach
Niedzielne seanse  pośród 
zieleni Parku Sieleckiego, 
godz. 21!
	� 1 sierpnia – „Tajemnica 

Joan”
	� 8 sierpnia – „Proxima”
	� 15 sierpnia – „Anioł”
	� 22 sierpnia – „Dziewczyna 

we mgle”
Projekcję filmu długometrażo-
wego poprzedzi pokaz filmu 
krótkometrażowego w ramach 
festiwalu On Art.

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

LET’S GO OUT

WARSZAWA

FFun Park:  
12.06 – 31.08 / Błonia 
Stadionu Legii
FFun Park to najwięk sz y 
park rodzinnej rozrywki w War-
szawie. Dwie, zapierające dech 
w piersiach wystawy animatro-
niczne, strefa zabaw oraz prze-
strzeń gastronomiczna stwo-
rzona do relaksu na świeżym 
powietrzu. Idealny pomysł 
na rodzinny weekend pełen 
gier i zabaw!

Klasyki w FSO – Polskie 
Drogi & Powiew Zachodu 
01.06–31.08 / FSO
Polskie Drogi & Powiew Zacho-
du to właściwie dwie ekspozy-
cje: pierwsza z nich prezentuje 
największą w Polsce kolekcję 
znanych pojazdów polskich 
marek – Warszaw, Syren, Fia-
tów, Polonezów i wielu innych. 
Druga zaś to zbiór klasycznych 
zagranicznych samochodów 
sportowych, kolekcjonerskich 
i filmowych. W sumie ponad 
300 eksponatów gwarantuje 
nostalgiczną podróż do cza-
sów świetności światowej 
motoryzacji.

Hunter 
27.06 / Letnia Scena 
Progresji
Idealna propozycja dla fanów 
ciężkiego brzmienia. Kultowy 
już zespół Hunter pojawi się 
na plenerowej scenie Progre-
sji by (w końcu!) zagrać odkła-
dany przez pandemię koncert 
jubileuszowy z okazji 35-lecia 
działalności.

Janek Traczyk 
11.07 / BARdzo Bardzo
Po wyprzedaniu pierwszego 
lipcowego koncertu Janek Tra-

czyk i BARdzo Bardzo zapra-
szają na dodatkowy termin. 
Będzie to wyjątkowy wieczór 
pełen emocji. Usłyszymy bo-
wiem premierowe wykonania 
utworów z debiutanckiej płyty 
wokalisty pt.: „Nadal jestem”.

Yo Fest 
16.07 / Rejs
Yo Fest – pierwsza edycja no-
wego festiwalu stawiającego 
na najciekawszych i najbardziej 
awangardowych reprezentan-
tów polskiej sceny hiphopowej. 
Do tej pory ogłoszeni zostali 
Zdechły Osa i Zibex – obaj słyn-
ni z żywiołowych, bezkompro-
misowych występów. Punkt 
obowiązkowy!

WROCŁAW

Louder Fest 
24-25.07 / 
Czasoprzestrzeń
Festiwal dźwięku, światła 
i ognia – druga edycja Louder 
Fest zapewni wam dużą daw-
kę ciężkiej muzyki w najlep-
szym wydaniu, m.in. dzięki ta-
kim zespołom jak Decapitated, 
The Sixpounder czy Nervosa. 
Tym razem festiwal będzie rów-
nież dostępny w wersji online!

Autem do Petersburga 
27.06 / WędrówkiPub
Drzemesio – autor bloga/vloga 
o podróżowaniu tanim autem 
– zaprasza na kolejne spotka-
nie, podczas którego opowie 
o swoich szalonych przygo-
dach za wschodnią granicą. 
Tym razem odbył dwutygo-
dniową podróż przez kraje 
bałtyckie, Rosję oraz Białoruś.

Sonic Fields Festival 
30.07-01.08 / Brzeg 4x4 
Małujowice
Psytrance, rave, chill. Ekipa 
Gryzącego Dymu zapewni 

Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety

w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

nam trzy dni beztroskiej roz-
rywki w pięknych okoliczno-
ściach przyrody, tuż pod Wro-
cławiem. Do tego sztuka wi-
zualna, warsztaty, rękodzie-
ło,  per formance i  pyszne 
jedzenie!

Stanisław Dróżdż: 
Pojęciokształty 
Wystawa stała / Muzeum 
Współczesne Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław 
oddaje hołd artyście bardzo za-
służonemu i ściśle związanemu 
z Wrocławiem. Wystawa składa 
się z kolekcji własnej, kolekcji 
Dolnośląskiego Towarzystwa 

Zachęty Sztuk Pięknych oraz 
depozytu Anny Dróżdż i przed-
stawia przekrój twórczości ar-
tysty – twórcy m.in. „Klepsy-
dry” – muralu zdobiącego fasa-
dę Muzeum, czy Pawilonu Pol-
skiego na Biennale w Wenecji 
w roku 2003.
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