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– dokąd zmierzasz „Polski Ładzie”

Maciej Wełyczko: Panie pro-
fesorze – rozmawiamy do-
kładnie w drugą rocznicę wy-
buchu pandemii. Jak wyda-
rzenie to wpłynęło na polską 
ekonomię i gospodarkę?
Marian Noga: Wpływ pande-
mii na gospodarkę jest niewąt-
pliwie wieloaspektowy. Wiele 
krajów, w tym Polska, starało się 
z początku zachować miejsca 

pracy a także chociaż minimal-
ne dochody pracownicze. I moż-
na powiedzieć, że to się udało. 
Z drugiej jednak strony pojawiły 
się perturbacje – rozmaite pro-
gramy, tzw. „tarcze” jak w Polsce 
nazwano rozmaite dotacje rzą-
dowe i dotacje w innych kra-
jach (USA wydały ponad dwa 
biliony dolarów by zmniejszyć 
bezrobocie, które w pewnym 
momencie osiągnęło poziom 
15 proc.) spowodowały na ca-
łym świecie wzrost cen, czyli, 
jak to nazywam – pocovidową 
inflację.

W USA i krajach strefy euro 
inflacja jest dziś jednak znacz-
nie niższa niż w Polsce. Z cze-
go wynikają te różnice?
Jest kilka zasadniczych powo-
dów. Przede wszystkim kraje, 
które Pan wspomniał, a także 
np. Japonia, już w chwili urucha-
miania programów dotacyjnych 
w pierwszym okresie pandemii 
zastanawiały się, jak zapobie-

gać wzrostowi cen. W Polsce zaś 
mamy do czynienia z całkowi-
tym lekceważeniem takiego po-
dejścia – jeszcze w styczniu te-
go roku prezes NBP zagrożenie 
widział raczej w… deflacji. Po-
tem deflacja zniknęła z medial-
nych wypowiedzi prof. Adama 
Glapińskiego, ciągle powtarzał 
jednak jak mantrę, że nie grozi 
nam żadna inflacja – w czasie, 
gdy na całym świecie zdawa-
no sobie sprawię z inflacyjnych 
kosztów ratowania miejsc pracy.

W ekonomii znana jest od 
dawna tzw. krzywa Phillip-

sa określająca zależność po-
między stopą bezrobocia 
a inflacją. Badania wykładają-
cego w Anglii nowozelandz-
kiego uczonego dowiodły już 
w końcu lat 50. XX wieku, że 
– mówiąc w pewnym uprosz-
czeniu – zwiększanie zatrud-
nienia powoduje wzrost in-
flacji i odwrotnie. Czasami 
politycy świadomie godzą się 

na wzrost inflacji powodującej 
wzrost zatrudnienia – jak la-
burzystowski premier Harold 
Macmillan (sprawował urząd 
w latach 1957-63 – przyp. MW), 
który zresztą chyba jako pierw-
szy powołał się publicznie wła-
śnie na krzywą Phillipsa. W Pol-
sce jednak mamy do czynienia 
z czymś zupełnie innym.

Nasi eksperci z NBP pewno-
ścią również znają te badania 
i dysponują kompletem da-
nych. Jak Pan odczytuje Pan 
więc działania i wypowiedzi 

prezesa Glapińskiego, któ-
rego chyba zna Pan również 
osobiście?
Dobre pytanie. To prawda, 
znam od dawna Pana Preze-
sa, razem zasiadaliśmy w sena-
cie. Znam również jego najbliż-
szych merytorycznych współ-
pracowników – mam dobre 
zdanie o ich dorobku i kompe-
tencjach. Prof. Glapiński jest hi-

storykiem myśli ekonomicznej. 
W ekonomii oczywiście nie da 
się wszystkiego przewidzieć. 
Ryzyko występujące w gospo-
darce jest naprawdę duże. Jako 
ekonomiści musimy brać pod 
uwagę mix ryzyka ekonomicz-
nego z politycznym i nazywa-
my to „ryzykiem systemowym”. 
Gdy zbliża się taka katastrofa jak 
pandemia, ryzyko systemowe 
staje się olbrzymie. Kraj może 
na przykład dobrze radzić so-
bie gospodarczo, ale fatalnie na 
polu ochrony zdrowia – brak re-
akcji polskiego rządu na kolej-

ną falę zakażeń w obawie przed 
utratą głosów grup skrajnych 
jest tu świetnym przykładem 
– takie połączenie szkodzi go-
spodarce i również napędza 
inflację.

Wracając do pytania – 8 li-
stopada prezes Glapiński za-
powiada prezentację raportu 
o inflacji. Odbyła się bez jego 
udziału. Mam pełne zaufanie do 

tych wyliczeń. Spójrzmy więc na 
dane. Wskaźnik CPI, czyli ścież-
ka inflacji za IV kwartał podaje 
wartość 6,7 proc. Tymczasem 
pierwszy odczyt, z październi-
ka, mówi już o wyniku 6,8 proc. 
Czekamy na listopadowy i grud-
niowy. W prognozie NBP inflacja 
w I kwartale 2022 r. ma wynieść 
7 proc. Tymczasem prezes NBP 
publicznie opowiada w me-
diach, że inflacja zacznie spadać 
z początkiem przyszłego roku. 
Ale jaki to spadek, skoro nawet 
NBP zakłada, że będzie rosnąć 
do marca?

Co więcej, prezes Glapiński 
powiedział również publicznie, 
że nie ma pewności, czy pod-
wyższymy stopy procentowe 
– co, jako ekonomista rów-
nież rozumiem, jako zapo-
wiedź zmniejszania się inflacji 
w styczniu, mimo, iż dane pre-
zentowane przez Instytut Eko-
nomiczny NBP wskazują coś zu-
pełnie innego.

Publiczne wypowiedzi pre-
zesa NBP mają faktycznie re-
alne znaczenie dla kształto-
wania się inflacji? I dlaczego 
prezes Glapiński mówi to, co 
mówi?
Oczywiście, wypowiedzi sze-
fa NBP mają bardzo duże zna-
czenie. Jeśli chodzi o motywa-
cję, mogę tylko spekulować. 
Oczywiste jest to, że wzrost 
inflacji przysparza budżeto-
wi państwa dodatkowe środ-
ki. W tym roku szacunkowo 15 
mld złotych, w przyszłym oko-
ło 30 mld.

Z prof. Marianem Nogą, dyrektorem Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, byłym 
senatorem i członkiem Rady Polityki Pieniężnej oraz rektorem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet 
Ekonomiczny) rozmawia Maciej Wełyczko.

„Polski Ład” 
powinien 

robić wszystko 
na rzecz 
rodzimych 

mniejszych firm. 
A tymczasem 

nie dość, 
że nie 

robi dla nich 
nic dobrego, 

to stwarza małym 
przedsiębiorcom 

masę 
problemów.
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Wrzesień 2015 roku – Gandalf rozdaje pierwszy numer „Głosu Mordoru” przy Domaniewskiej.

? To już sześć lat „Gło-
su  Mordoru”! 

Wciąż nie wierzę, że przetrwa-
liśmy i nadal jesteśmy w wersji 
drukowanej , pachnącej niczym 
świeże bułeczki. Na początku 
nikt nie wierzył w gazetę papie-
rową – w XXI wieku, skierowa-
ną do ludzi spędzających życie 
przed komputerami – ale udało 
się, a zainteresowanie słowem 
drukowanym przeszło nasze naj-
śmielsze oczekiwania.

Obawy

Pamiętam obawy towarzyszące 
pierwszemu wydaniu, że nikt nie 
nawet nie weźmie „Głosu Mordo-
ru” do ręki... a nakład wyczerpał 
się zaledwie po dwóch godzi-
nach i ludzie wyciągali ostatnie 
gazety z wózków sami! Zachęci-
ła ich cała oprawa oraz nietypo-
wy – jak na gazetę – tytuł („Głos 
Mordoru” rozdawali Gandalfowie 
i postacie z Władcy Pierścieni).

Fakap

Niezapomniany jest również 
nasz pierwszy fakap i to w pierw-
szym numerze, który ukazał się 
bez opieki osoby korygującej 
teksty! Nie miałam doświadcze-
nia w wydawaniu prasy, a ko-
niecznie trzeba było napisać coś 
od redakcji, tzw. wstępniak.

Przed publikacją czytali 
go wielokrotnie wszyscy – od 
członków rodziny, przez znajo-
mych, a na dziennikarzach koń-
cząc. I co? W pierwszym zda-
niu zamiast : „Trzymacie w ręku 
pierwsze wydanie gazety »Głos 
Mordoru«….” poszło do druku 
„Trzymacie ręku…”. Niby to tylko 

literówka, ale tak w pierwszym 
wydaniu, serio? I oczywiście nie 
umknęło to uwadze czytelników, 
i poszło w sieci – ale co dziwne 
i zarazem piękne, nie było hejtu. 
Wręcz odwrotnie: ludzie zoba-
czyli i komentowali, że widać, że 
nie stoi za tym wielkie korpo tyl-
ko normalni ludzie, którzy mogą 
popełnić błąd. Ostatecznie wy-
szło nawet śmiesznie, choć wtedy 
do śmiechu mi nie było.

To były początki, ale nie 
trzeba było nawet inwestować 
w promocję i marketing gazety, 
bo zrobiła to sama. Było o niej 
głośno na mieście i w Internecie.

Zmiany

Od tamtego czasu sporo się 
zmieniło w „Głosie Mordoru” 
– począwszy od części zespo-
łu naszej gazety. Teraz wyda-
jemy ją trochę inaczej, mam 
nadzieję, że ciekawiej i lepiej. 
Idąc z duchem czasu, stworzy-

liśmy również portal, bo nie za-
wsze wszystko da się zmieścić 
w wersji drukowanej, której po-
zostajemy niezmiennie wierni 
od początku.

Ludzie

Bardzo dziękuję zarówno na-
szym czytelnikom, którzy co 
miesiąc chętnie sięgają po 
„Głos Mordoru” i dają nam znać 
o czym chcieliby czytać, jak 
i naszym reklamodawcom, bez 
których gazeta by nie istniała. 
Nie istniałaby również bez mo-
ich cudownych współpracow-
ników, dziennikarzy, redaktora, 

grafika, którzy pomagają trzy-
mać jej poziom i jakość. 

Wartość

„Głos Mordoru” znany jest 
już również we Wrocławiu – 
dwa lata temu postanowiliśmy 
wejść do tamtejszych zagłębi 
biurowych i zaoferować fajną 
lekturę.

Aż tu nagle koronawirus za-
witał do Polski i okazuje się, że 
do tej pory hula w najlepsze. Ale 
mimo lockdownu i przeciwno-
ści losu przetrwaliśmy i walczy-
my dalej. Uważam, ze w cza-
sach, kiedy wszystko drożeje 
w szalonym tempie, darmowa 
gazeta i treści na portalu, me-
rytoryczne artykuły, wywiady, 
felietony mogą nas wszystkich 
wesprzeć intelektualnie, czegoś 
nauczyć, dać szansę na chwi-
lę namysłu na tym jak chcemy 
żyć i czy warto wszystko robić 
za wszelką cenę.

Radość

Mam nadzieję ,że nadal będę 
mogła planować kolejne wy-
dania gazety, szukać pomy-
słów na artykuły i wywiady 
– bo cieszy mnie myśl, że to 
czytacie, wyciągacie wnioski, 
komentujecie. Cieszy, gdy cza-
sem napiszecie e-mail, o tym, 
że się z czymś nie zgadzacie. 
To wszystko jest właśnie fajne 
i szczere. I dlatego warto robić 
tę gazetę.

Do przeczytania!

Sisi Lohman

redaktorka naczelna 
„Głosu Mordoru”

URODZINY „GŁOSU MORDORU”

WARTO
Mówimy o dodatkow ych 
przychodach z podatku VAT?
Naturalnie. To bardzo prosty ra-
chunek. VAT od dziesięciu zło-
tych to 2,30 zł, ale od dwudzie-
stu to już 4,60. A na rynku nie 
brakuje towarów, które napraw-
dę podrożały w ostatnich mie-
siącach o 100 proc. i więcej – do-
brym przykładem jest np. olej.

W końcu Rada Polityki Pie-
niężnej podniosła jednak sto-
py procentowe – jakie znacze-
nie ma ten krok?
Osoby, które nie zajmują się za-
wodowo ekonomią widzą pod-
niesienie stóp procentowych 
tak: RPP podnosi główną, re-
ferencyjną stopę procentową, 
więc banki jednocześnie MU-
SZĄ podnieść oprocentowanie 
kredytów i depozytów. Tym-
czasem nie muszą ani pierw-
szego, ani drugiego. Banki są 
autonomiczne, niezależne 
i kierują się rachunkiem eko-
nomicznym. Działają na bardzo 
konkurencyjnym rynku, który 
wymusza pewne zachowania – 
bank, który odstaje zbytnio od 
innych, zginie. Banki podnoszą 
więc najpierw oprocentowanie 
kredytów, co odczuwamy rów-
nież jako wzrost ich rat a dopie-
ro potem, po kilku miesiącach 
depozytów.

Technicznie celem podnie-
sienia stóp jest zmniejszenie 
wypływu pieniądza na rynek. 
Sam akt podniesienia stóp pro-
centowych jest jednak również 
ważnym komunikatem i dro-
gowskazem – pokazuje, że RPP 
jest nastawiona na walkę z in-
flacją i zdeterminowana do niej.

Takie komunikaty wpływa-
ją również na kurs złotego. 
Skąd zatem takie osłabienie 
naszej waluty?
Właśnie! Zobaczmy, co się sta-
ło. Listopadowa podwyżka stóp 
procentowych, całkiem znacz-
na, spowodowała umocnienie 
złotego. Na… 6 minut. A potem 
złoty słabnie. Dlaczego?

Prezes Glapiński wysyła 
sprzeczne sygnały, o czym już 
mówiliśmy, m.in. podważając 
nieuchronność wzrostu stóp 
procentowych, co skutkuje ten-
dencją zniżkową złotego. W tej 
sytuacji RPP nie ma już innego 
wyjścia niż ponoszenie stóp 
procentowych, choćby mały-
mi kroczkami, o 25 pkt. bazo-
wych. (0,25 proc). Taki pokaz 
konsekwencji powinien dopro-
wadzić złotego z powrotem do 
w miarę stabilnego kursu wzglę-
dem głównych walut. Bez tego 
mamy do czynienia z dodatko-
wym, niekorzystnym zjawiskiem 
importu inflacji.

Jako byłaby nasza sytuacja, 
gdyby Polska znajdowała się 
dziś w strefie euro?

W moim przekonaniu inflacja 
byłaby wówczas taka, jak w ca-
łej strefie euro – tzn. poniżej 4 
proc., a więc znacznie mniej-
sza. W ekonomii kluczową ro-
lę odgrywają tzw. oczekiwania 
inflacyjne. Zależą one od zaufa-
nia obywateli i firm do władzy. 
Gdy zaufanie to, tak jak w Pol-
sce, słabnie – mamy do czynie-
nia ze wzrostem realnej inflacji. 
Misją centralnych instytucji mo-
netarnych jest zarządzanie tymi 
oczekiwaniami – tak było, gdy 
zasiadałem w Radzie Polityki 
Pieniężnej. W praktyce oznacza 
to również właściwe komuniko-
wanie się ze społeczeństwem, 
prowadzenie przejrzystej po-
lityki informacyjnej. Niestety, 
dziś wszystko to jest kompletnie 
lekceważone. 

Mówiliśmy o skutkach inflacji 
dla budżetu państwa. A jakie 
są skutki dla zwykłych ludzi 
– i w kogo inflacja bije naj-
mocniej?
Skutki inflacji najlepiej zilu-
strować na przykładzie „500+”, 
sztandarowego programu 
obecnej władzy. Dziś owo „500” 
jest realnie warte 427 zł. Inflacja 
zawsze uderza najsilniej w naj-
biedniejszych. Najbogatsi sobie 
poradzą, co najwyżej zmniejszą 
się ich oszczędności – ale gdy 
stopy depozytowe zaczną ro-
snąć, nadrobią te straty wyższy-
mi odsetkami na bankowych ra-
chunkach. Co gorsze, w rachun-
kach dotyczących drożyzny 
kryje się pewna często niezau-
ważana pułapka: efekt bazy sta-
tystycznej. Jeżeli coś w tym ro-
ku podrożało o 6 proc. i w przy-
szłym roku podrożeje o sześć, 
to ten drugi wzrost będzie już 
liczony od ceny wynoszącej 106 
proc. Inflacja powoduje oczy-
wiście spadek standardu życia.

Rząd zapewnia jednak, że pła-
ce rosną szybciej od inflacji, 
standard życia więc nie tylko 
nie maleje, ale wręcz rośnie…
Znam tę opowieść. Zanim po-
wiem, dlaczego jest niewiary-
godna muszę zaznaczyć jedno 
– taka narracja sama w sobie 
napędza spiralę inflacji! A jeśli 
chodzi o wiarygodność… Pła-
ce wzrosły o 9 proc. ale tylko 
w przedsiębiorstwach zatrud-
niających powyżej dziewięciu 
osób. Tyle tylko, że firmy zatrud-
niające dziewięć i mniej osób to 
60 proc. polskiego rynku pracy.

Tymczasem rząd zapewnia, 
że płace wzrosły o 20 proc. Nie 
wykluczam, że komuś zarobki 
wzrosty o tyle – sęk w tym, że 
taki – dajmy na to – programista 
w wielkim korpo, odczułby to 
w kieszeni tylko wtedy, gdyby 
jadł marchewkę i chodził do pra-
cy piechotą, unikając np. kosz-
tów wzrostu cen paliw. A wzrost 
wynagrodzeń powoduje dalszy 

wzrost cen produktów – i sku-
tecznie napędza, a nie hamuje 
inflację.

Obawia się pan obsunięcia się 
Polski w hiperinflację?
Raczej nie. Dość często odpo-
wiadam na to pytanie, ale nie 
widzę powodów do tak czar-
nych prognoz.

Prezydent Andrzej Duda po-
pisał już zmiany podatkowe, 
znane jako „Polski Ład”. Jak 
ocenia Pan ten projekt?
To bardzo dziwna ustawa. 65 
proc. polskiego PKB wytwarza-
ją małe i średnie przedsiębior-
stwa. „Nowy” a zwłaszcza „Polski 
Ład” powinien robić wszystko 
na rzecz rodzimych mniejszych 
firm. A tymczasem nie dość, że 
nie robi dla nich nic dobrego, to 
stwarza małym przedsiębior-
com masę problemów. Proce-
sy podatkowe staną się o wiele 
bardziej skomplikowane. Nawet 
ci, którym podatki realnie nie 
wzrosną, będą musieli poświę-
cić o wiele więcej czasu i ener-
gii na rozliczenia – a mogliby go 
spożytkować lepiej, na rozwój 
swoich biznesów. Mamy więc do 
czynienia z bardzo złym ładem.

Na całym świecie politycz-
na prawica postuluje obniżanie 
podatków, lewica – przeciwnie. 
Autorzy „Polskiego Ładu” okre-
ślają się sami jako prawica. Ow-
szem, w „Polskim Ładzie” rośnie 
suma wolna od opodatkowania 
(z 8 tys. do 30 tys. zł), zmienia się 
w górę próg podatkowy – z 85 
500 zł na 120 000 tys. Ale poja-
wia się dziewięcioprocentowa 
składka zdrowotna, której nie 
można już odliczyć od dochodu.

Jednym z filarów „Polskiego 
Ładu” ma być emerytura w wy-
sokości 2 500 zł bez podatku. 
Ale nikt, nawet prezes Kaczyń-
ski, który ją publicznie ogłaszał, 
nie mówi, że dotyczy jej para-
podatek w wysokości dziewię-
ciu procent! Emeryt nie zoba-
czy więc na koncie kwoty 2 500 
zł, lecz 2 250 zł. O tym nikt dziś 
głośno nie mówi.

Jak „Polski Ład” wpłynie na 
finanse samorządów?
Bardzo źle. Weźmy budżet przy-
kładowej gminy. Z PIT-u samo-
rząd gminny dostaje 39,34 proc., 
z CIT – 6,71 proc. Przez zmiany 
zawarte w „Polskim Ładzie” stra-
ty samorządów w ciągu najbliż-
szych 10 lat wyniosą 145 mld. zł.

Moją propozycją byłoby 
podniesienie udziałów gmin 
w PIT do 41 proc. i CIT do 8 proc. 
Rząd wybrał jednak inne roz-
wiązanie – nietransparentne, 
uznaniowe wsparcie wybra-
nych gmin.

Dziękuję za rozmowę

Maciej Wełyczko
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REKLAMA

Przypomnij sobie ostatnią 
kłótnię, w której uczest-
niczyłeś/-łaś. Teraz odpo-
wiedz sobie na pytanie: 
„Dlaczego się kłóciliśmy?”. 
Treść samej odpowiedzi na 
pytanie może być kluczowa 
w zrozumieniu głębszych 
intencji, które kierują stro-
nami nieporozumienia.

Jeśli w odpowiedzi na wspo-
mniane „dlaczego” pojawią się 
określenia zamiarów lub pra-
gnień, to są to odruchy doty-
czące przyszłości i teoretycz-
nie łatwiej jest takie kwestie 
zaadresować zmianą nastawie-
nia lub zachowania. Jeżeli na-
tomiast odpowiedź zakotwicza 

się w przeszłości, dotyczy splo-
tu zdarzeń, które doprowadziły 
do konfliktu lub minionych zda-
rzeń pobocznych, wtedy mo-
że być trudniej ten konflikt roz-
wiązać. „Dlaczego” ma bowiem 
dwa znaczenia: „z jakiego po-
wodu” i „w jakim celu” – jedno 
bliższe jest przeszłości, a drugie 
przyszłości. Istnieją sposoby na 
przeprowadzenie kłótni w spo-
sób konstruktywny i o tym bę-
dzie w tym wydaniu „Pełnej 
kulturki”.

Uczciwa kłótnia
Termin „Uczciwa kłótnia” uku-
ty został w 1969 roku przez 
George’a Bacha i Petera Wy-
dena. Zwrócili oni uwagę na 
nieuniknioną skłonność czło-

wieka do złości i kłótni. Po-
sunęli się dalej i stwierdzili, 
że spór (bez krzyku i agresji) 
może być sposobem na wy-
ładowanie napięcia oraz mieć 
oczyszczającą moc w relacjach 
między dwojgiem ludzi.

Pomimo że pogląd ten spo-
tkał się krytyką, nie można za-
przeczyć, że sporom nie ma 
końca. Ba, nawet w kwestii spo-
rów jesteśmy skłóceni. Godna 
polecenia książka pt. „Sztuka 
skutecznego porozumiewania 
się” autorstwa Matthew McKaya 
i innych podaje kilka wskazó-
wek, dzięki którym możemy 
przygotować się do zarządzania 
nieporozumieniem. Wzbogaci-
łem je kilkoma poradami Jennie 
Byrne z klipu na temat rozwiązy-

wania konfliktów na jej YouTu-
be’owym kanale:

1. Czas i miejsce
Najlepiej jest umówić się na 
trudną rozmowę dopiero wte-
dy, kiedy emocje opadną i kie-
dy okoliczności będą wystar-
czająco sprzyjające. Wspólnie 
ustalając termin i miejsce do 
przeprowadzenia sporu w nie-
dalekiej przyszłości masz szansę 
pozbierać myśli i przygotować 
się do rozmowy.

Rzecz jasna spór sam w so-
bie jest spontaniczny i pojawia 
się odruch do działania w trybie 
tu i teraz. Niemniej jednak masz 
możliwość zatrzymania go na 
wstępnym etapie i nalegania na 
bardziej dogodny czas do prze-
prowadzenia rozmowy.

– To dla mnie bardzo ważne i zde-
nerwowała mnie twoja reakcja. 
Chcę o tym z tobą porozmawiać – 
nie teraz, ale jak tylko wrócę z pra-
cy. Proszę, bądź wtedy w domu.

2. Fakty i konsekwencje
Solidny argument zbudowany 
jest z faktów, a nie opinii. Za-
miast obwiniać kogoś o wieczne 
opieszalstwo, zaznacz problem 
wynikający z tego, że czegoś 
nie zrobił lub nie dopilnował. 
Powstrzymaj się od wyrażania 

osądów, wytykania wad, a skup 
się na konkretnych przykładach 
zachowania, na które nie mo-
żesz się zgodzić.

Dodatkową siłą argumentu 
może być dodanie informacji, 
jak zachowanie drugiej osoby 
wpłynęło na twoje samopoczu-
cie, bo to też stwierdzenie trud-
nych do podważenia faktów.

 – Dlaczego od razu nie zaprowa-
dziłeś psa do weterynarza, wie-
dząc, że coś jest nie tak? Martwię 
się, że może się dziać coś złego.

3. Jednowątkowość
Ogranicz rozmowę do meritum 
sprawy, jakkolwiek kuszące 
może być wyciąganie wątków 
pobocznych. Dawanie upustu 
emocjom i obrzucanie serią za-
rzutów może przykryć grubą 
warstwą sedno problemu i unie-
możliwić jego rozwiązanie.

Jednocześnie sygnalizuj, 
kiedy zauważysz, że argumen-
ty zbaczają z głównego toru. 
Dołóż starań, aby zaadresować 
jeden problem w trakcie niepo-
rozumienia; nie wszystko na raz.

– Trzymajmy się tego, co powie-
działem na początku. Nie wciąga-
my w to historii rodzinnych, bo nie 
widzę powiązania z tym co stało 
się dzisiaj rano.

4. Potrzeba zmiany
Bezpośrednio wyraź i sprecy-
zuj swoje oczekiwania. Upew-
nij się, że twoja potrzeba jest 
zrozumiana – podaj przykłady 
lub zapytaj, czy wszystko jasne. 
Ostrożnie wyraź konsekwencje, 
jakie nastąpią, jeśli zmiany nie 
zauważysz.

Celem tego ma być uzmy-
słowienie rezultatów wynika-
jących ze świadomego zanie-
chania zmiany zachowania. 
Waż słowa i nie wyrażaj ich bez 
pokrycia.

– Następnym razem kiedy bę-
dziesz planował zmienić pracę, 
proszę omów to ze mną wcześniej 
i nie podnoś głosu, kiedy dowia-
dując się o wszystkim dopytuję, 
co było nie tak. W przeciwnym ra-
zie nie unikniemy przykrych roz-
mów jak ta wczoraj.

Co dalej?
Jeśli twoje starania spełzną na 
niczym, a kłótnia będzie eska-
lowała, najlepiej ją przerwać 
i wrócić do rozmowy w innym 
czasie.

Naturalnie następstwem 
„Uczciwej kłótni” jest zgoda 
i wprowadzenie oczekiwanej 
zmiany lub negocjacja.

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURK A

Jak się
kłócić
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Masz wolną chwilę, robisz 
sobie kawę i sięgasz po 
ciastko? Nie masz czasu 
na porządny obiad, więc 
jesz słodki batonik, albo 
może uważasz, że dzień 
bez słodkiego, to dzień 
stracony?

Słodki smak kojarzy nam się z poczu-
ciem bezpieczeństwa i miłości – mle-
ko matki jest słodkie i jest to zazwy-
czaj pierwszy pokarm, który dostaje-
my. Dlatego sięgamy po coś słodkiego 
w chwilach stresu, lub gdy mamy gor-
szy dzień. To podpowiada nam nasza 
biologia. Cukry proste i aminokwasy 
zawarte w słodyczach bardzo szyb-
ko docierają do mózgu. Tam wchodzą 
w reakcję biochemiczną, której rezul-
tatem jest synteza dopaminy. A to jest 
ten neuroprzekaźnik, który często na-
zywamy hormonem szczęścia. Po krót-
kim cukrowym haju, ilość dopaminy 
spada i… chcemy więcej.

Jeśli jesteś w gronie osób, których 
nie odrzuca na widok słodyczy, a raczej 
z rozkoszą mruczysz na widok pysz-
nej bezy lub innego słodkiego dania, 
najczęściej nadchodzi taki moment, 
w którym zauważasz, że te wszystkie 
pyszności niezupełnie ci służą.

Biała śmierć

Nadmiar cukru grozi nie tylko nadwagą 
i otyłością. Badania pokazują, że spo-
życie cukru obniża odporność organi-
zmu (a to wydaje się mieć w obecnym 

czasie szczególne znaczenie), powo-
duje przerost grzybów Candida w je-
litach – co może prowadzić do alergii, 
problemów z układem pokarmowym, 
infekcji i stanów zapalnych, syndromu 
przewlekłego zmęczenia, fibromialgii, 
depresji i stanów lękowych.

Oczywiście w tle mamy ogromną 
ilość osób chorych na cukrzycę, zwięk-
sza się też lawinowo liczba przypad-
ków insulinooporności. Cukier odżywia 
komórki rakowe i wpływa na pogor-
szenie wzroku, powoduje zwiększenie 
zachorowań na chorobę Alzhaimera, 
przyspiesza starzenie, może powodo-
wać choroby autoimmunologiczne, ar-
tretyzm, astmę, choroby serca, migreny 
czy stwardnienie rozsiane (źródło: Nan-
cy Appleton, „Lick the Sugar Habit”, str. 
68. Wyd. New York: Avery, 1996).

Cukier w różnych postaciach jest 
niemal wszędzie, mamy też silne uwa-
runkowania społeczne, które sprzyjają 
spożywaniu słodyczy i trzeba się moc-
no natrudzić, żeby wyłączyć je z diety. 
Oczywiście – wszystko jest możliwe! 
Jeśli możesz bez problemu zerwać ze 
słodkim nałogiem, zmienić swoje ży-
wienie na zdrowe – super! Możesz prze-
stać to czytać! Co jednak w sytuacji, 
kiedy każdy cukierek lub ciastko po-
stawione na twojej drodze mówi „zjedz 
mnie”, urodziny koleżanki z biura wy-
trącają cię natychmiast z diety, a bez 
przekąski trudno jest ci wysiedzieć przy 
komputerze? Co zrobić, gdy postana-
wiasz sobie, że „już od jutra” ani jed-
nego cukierka, ale to się zwyczajnie 
nie udaje?

Najczęściej po prostu się sabotu-
jesz! Do mojego gabinetu trafiają czę-

sto osoby, które na poziomie świa-
domym zrobiły ogromną pracę i są 
w stanie zlokalizować racjonalne przy-
czyny, dla których sięgają po cukier. 
I warto powiedzieć wprost – ilu ludzi, 
tyle różnych znakomitych powodów 
sięgnięcia po coś słodkiego. A przecież 
każdy może wymyślić po kilka przy-
czyn! Jak jednak dotrzeć do tych, które 
nie są uświadomione, tylko ukryte, za-
grzebane głęboko w podświadomości, 
a wręcz nieświadomości? Jak uwolnić 
emocje lub stres, o którym nie tylko nie 
masz pojęcia, a wręcz go wypierasz? 
I jak zrobić, gdy wiesz, że nie powinnaś, 
ale coś robisz?

Kinezjologia

Tu z pomocą może przyjść kinezjologia 
– metoda, która w Polsce dopiero sta-
je się popularna, jednak rozwija się od 
wielu lat poza naszym krajem, a czer-
pie z najnowszych odkryć medycyny 
konwencjonalnej, medycyny chińskiej 
oraz Ajurwedy. Kinezjologia pracuje 
z ciałem i poprzez ciało, przy użyciu 
testu mięśniowego.

Brzmi skomplikowanie i wygląda 
magicznie, ale działa bardzo prosto. 
Każdy z nas wie, że kiedy jest szczęśli-
wy i zadowolony, gdy dostanie super 
wiadomość, to chce mu się „skakać 
ze szczęścia”, może „przenosić góry”. 
Kiedy przeżywamy trudne emocje lub 
sytuacje, to „uginają się pod nami ko-
lana”, nic nam się nie chce – czasem 
trudno wręcz jest zmusić się do dzia-
łania. Dzięki temu ciało działa jak bio-
logiczny wykrywacz kłamstw, a kine-

zjolog w gabinecie – jak poszukiwacz, 
tropiciel stresu ukrytego w ciele. Oka-
zuje się, że organ lub mięsień, który jest 
wolny od stresu, czyli wytwarza prawi-
dłowe pole elektromagnetyczne, dąży 
do autoregulacji i dobrego, zdrowego 
działania. Korzystamy z tego w trakcie 
sesji kinezjologicznej, jednak nie dia-
gnozujemy, ani nie leczymy – po prostu 
zdejmujemy stres, dążąc do stanu ide-
alnego. Jeśli mówimy o słodyczach, to 
idealny będzie stan, w którym będzie-
my mogli poradzić sobie z wyzwaniami 
bez słodkiego dopalacza.

Źródła w dzieciństwie

Bardzo często nasze zachowania pro-
wadzą do emocji, które zostały wy-
parte we wczesnym dzieciństwie – te, 
które przeżyliśmy do 6 roku życia, czyli 
poza granicą pamięci. Może się okazać, 
że małemu człowiekowi „nie wypada-
ło” okazywać jakiejś emocji, albo w od-
czuciu dziecka odczuwanie jej wiązało 
się z jakimś niebezpieczeństwem.

Wyobraź sobie dziecko, które wy-
mazane dokładnie czekoladą cieszy 
się z tego, że rodzic wraca do domu. 
Widzisz to? Brudne łapki, brudna bu-
zia…. Biegnie z radosnym okrzykiem 
– wróciłeś/wróciłaś!… Eksplozja rado-
ści. A tu na drodze staje czysty garnitur, 
garsonka i okrzyk – umyj łapy! Dziecko 
odczytuje: nie mogę się tak cieszyć, to 
jest niebezpieczne, bo mama/tata się 
nie cieszy. Ciało migdałowate – czyli 
ten organ naszego limbicznego mó-
zgu, który pomaga nam w identyfikacji 
zagrożeń w mgnieniu oka klasyfiku-

je zagrożenie. Dziecko czuje się dra-
matycznie odrzucone, a towarzyszącą 
mu radość odczytuje jako coś niewła-
ściwego.

Jedna taka sytuacja potrafi zabu-
rzyć reakcje człowieka na resztę życia. 
Jeśli jest ich więcej, jeśli nakładają się 
na siebie w różnych aspektach, docho-
dzi do zablokowania emocji na różnych 
poziomach. Ale …. chcemy jednak się 
cieszyć, jest nam to biologicznie wręcz 
potrzebne i dlatego sięgamy np. po 
czekoladę, żeby przywołać stan sprzed 
poczucia zagrożenia. 

Uwolnienie

Błędne koło toczy się aż do momen-
tu, kiedy dotrzemy do blokady w cie-
le i uwolnimy stres, wzmacniając po-
czucie bezpieczeństwa odczuwanych 
emocji.

I zdarza się, że zaczynają dziać się 
cuda: – Zupełnie nie wiem, co pani zro-
biła i jak to działa, ale od soboty nie jem 
słodyczy! Dziękuję! Spróbowałam zjeść 
sorbet i był za słodki.

Kluczem jest to, że choć potrafimy 
oszukiwać się z poziomu mózgu, to 
nasze ciało tego zupełnie nie potrafi. 
Zwyczajnie – nie umie kłamać, dlatego 
impulsy płynące z naszych mięśni po-
kazują, z czym naprawdę mamy do czy-
nienia. I każda rzecz, która nam prze-
szkadza zmienia się w impuls, który 
może zmienić kierunek naszego życia, 
jeśli tylko się nim zajmiemy.

Andgelina Rzymska

www.kinezjologia.com 

PO SŁODYCZE
i co z tym zrobić?

Dlaczego sięgamy
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REKLAMA

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

STRATEGIA na BIZNES
Odejście z korporacji było trudne, ale własny biznes okazał się świetnym sposobem na życie. Radosław Mechło, dyrektor operacyjny BUZZcenter, opo-

wiada o swojej drodze do niezależności.

Ewa Korsak: Co złego spotka-
ło cię w korporacji, że posta-
nowiłeś z niej odejść?
Radosław Mechło :  Złego 
nic, ale w pewnym momen-
cie zaczęła mnie męczyć. Ow-
szem, rozwinąłem się pracując 
w korpo, ale jednocześnie się 
tam dusiłem. Denerwowały 
mnie procesy decyzyjne, które 
trwały bardzo długo, procedury, 
które obowiązywały tylko dlate-
go, że wszyscy do nich przywy-
kli. To była również zwyczajna 
kalkulacja. Cele były ustawio-
ne coraz wyżej, a moja wypła-
ta stała w miejscu. Uznałem, że 
czas ruszyć dalej.

Opowiadaj! Jak wygląda-
ło rzucanie etatu?
Oj, nie było to łatwe. Bo mimo 
wad, ta praca miała też zalety. 
Jedną z nich był zespół świet-
nych ludzi. Pożegnanie z nimi 
było dla mnie trudną chwilą. 
Do rozmowy z szefem przygo-
towywałem się długo i chciałem 
to załatwić z samego rana, że-
by jak najszybciej mieć to z gło-
wy. No i tak się do tego zbiera-
łem, że poszedłem dopiero po 
południu.

Czyli Ty również, jak reszta 
moich rozmówców, nie od-
chodziłeś z korporacji, rzuca-
jąc w złości wymówienia na 
stół szefa?
Nie… Wydaje mi się, że takie te-
atralne zachowania muszą wy-
nikać z frustracji pracownika. 

A ja nie byłem sfrustrowany. By-
łem za to pewny swojej decyzji, 
bo zrobiłem sobie rachunek zy-
sków i strat. Byłem świeżo po 
ślubie, planowałem powięk-
szenie rodziny, więc rzu-
cenie dotychczasowego 
życia bez planu na to, 
co dalej, nie wchodzi-
ło w grę.

Więc jaki był Twój 
plan?
Zarówno moja żo-
na jak i  ja jeste -
śmy z zawodu oraz 
z  doświadc zenia 
marketingowcami. 
Kiedy Kamila zaszła 
w pierwszą ciążę, zało-
żyła agencję marketingu 
strategicznego BUZZcen-
ter. Początkowo miała trzech 
klientów, których obsługiwała 
sama, ale firma się rozwijała, 
a żona zatrudniała kolejnych 
pracowników. Postanowiłem 
do niej dołączyć i robić właści-
wie to samo, co robiłem w kor-
poracji. Ale już na naszych wa-
runkach. To był rok 2019.

No dobrze, i jako eksperci od 
strategii, jaką ułożyliście sa-
mi sobie?
Żona ją stworzyła, gdy zakłada-
ła firmę. Każda strategia pod-
lega nieustannie weryfikacji 
i optymalizacji. Nieustannie my-
ślimy o nowych rozwiązaniach 
marketingowych i testujemy na 
sobie. Jeśli są skuteczne, propo-

nujemy 
je naszym 
klientom. Najlepiej 
jest eksperymentować na sobie 
samym, bo wówczas prawdo-
podobnie nie umknie ci żaden 
detal.

Pracujecie w gronie rodziny, 
jak udaje wam się pogodzić 
życie zawodowe z prywat-
nym? 
Tak, BUZZcenter to rodzinna 
firma, pracuje w niej nawet ma-
ma mojej żony, która zajmuje 
się grafiką. Nasze biuro znaj-

duje się 
w  d o m u , 

który kupiliśmy rok 
temu. Mamy też specjalne 
pomieszczenie do nagrywa-
nia podcastów i webinarów. 
Dzień w pracy zaczynamy, gdy 
odwieziemy dwoje naszych 
dzieci do żłobka. Potem pra-
ca, a wieczory staramy się spę-
dzać rodzinnie na spacerach 
czy zabawie.

Brzmi bardzo idyllicznie…
Jest spokojnie. Rozwijamy się 
bardzo organicznie, nie mamy 

zapędów korporacyjnych, nie 
planujemy mieć setek klientów. 
Jeśli widzimy, że jest jakaś luka, 
staramy się rozpocząć współ-

pracę z kimś, kto ją wypeł-
ni. Nie stoimy w miejscu. 

Wymyślamy nowe pro-
dukty – ostatnio np. 

kursy dla osób, które 
chciałyby się nauczyć 
tworzyć strategię 
marketingową. 

To b ę d z ie py t a -
nie retoryczne, ale 
zadaję je wszyst-
kim uciekinierom 

z Mordoru. Czy gdy-
byś mógł się cofnąć 

do momentu podejmo-
wania decyzji o odejściu 

z korporacji… 
Podjąłbym ją znacznie szyb-

ciej. Ale to moje doświadcze-
nia. Decyzja o założeniu wła-
snego biznesu wymaga pod-
jęcia ryzyka, na które nie każdy 
jest gotowy.

Moja koleżanka od lat pra-
cuje w branży turystycznej i za-
pytałem ją, dlaczego w końcu 
nie założy czegoś swojego. Po-

wiedziała, że boi się utraty sta-
łej pensji, urlopu itd. I to też jest 
OK, każdy musi wybrać swoją 
drogę. 

A gdyby ktoś Cię zapytał 
o trzy najważniejsze rzeczy, 
które powinien zrobić przed 
założeniem biznesu, co by to 
było?
Po pierwsze: nie w y ważaj 
otwartych drzwi, ucz się na 
błędach innych, korzystaj 
z ich doświadczenia, podpy-
tuj, słuchaj podpowiedzi. Po 
drugie: dobrze się przygotuj 
do tej zmiany i nie rób niczego 
pochopnie. W końcu, po trze-
cie: korzystaj z usług eksper-
tów, którzy doradzą ci, jak roz-
winąć firmę, jak dotrzeć do 
nowych klientów i jak się re-
klamować na rynku. Dobrze 
przygotowana strategia jest 
tu kluczowa.

I zaplanuj wszystko dokład-
nie, nie rzucaj wszystkiego, by 
wyjechać w Bieszczady! 

Dziękuję za rozmowę

Ewa Korsak
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Święta Bożego Narodzenia są 
świetną okazją, by podkreślić 
uczucia, utrzymać dobre rela-
cje czy zapewnić o swojej sym-
patii. Dlaczego warto posta-
wić na prezent w formie prze-
życia i skąd bierze się jego 
przewaga nad podarunkami 
materialnymi?

Przeżycia i święta to emo-
cje. Pozytywne i wzruszające, 
do których świetnie pasuje wrę-
czenie komuś jego własnego 
marzenia. Marzenia, które bę-
dzie możliwe do spełnienia. Po 
czasie emocje związane z ocze-
kiwaniem i z samym przeżyciem 
przekształcą się w niesamowi-
te wspomnienia, które pozo-
staną z obdarowanym już na 
zawsze. Będą żyły w historiach 

opowiadanych bliskim i współ-
pracownikom oraz na zdjęciach 
w albumach czy mediach spo-
łecznościowych. Co ciekawe, 
prezenty w formie przeżyć to 
nie tylko emocje osoby do-
świadczającej przygody, ale tak-
że tej, która je podarowała oraz 
wszystkich, którzy towarzyszą 
w spełnianiu marzeń.

Przeżycia to także rodzaj 
przyjemnej i niezwykle satys-
fakcjonującej nauki, dzięki któ-
rej możemy odkrywać samych 

siebie oraz swych bliskich. Roz-
budzają w nas pasję i, jak zwy-
kło się mawiać, sprawiają, że 
„nasza dusza płonie niczym 
pochodnia”. To przeżycia mo-
tywują nas do realizowania ma-
rzeń i osiągania celów, przez co 
stanowią codzienne, niewyczer-
pane źródło radości. Nie mają 
daty ważności i można do nich 
wracać wspomnieniami dosłow-
nie w każdej chwili. Dzięki nim 
mamy niezwykłą szansę, by się 
przełamać i zrobić coś, czego 
sami po sobie się nie spodzie-

waliśmy. Jeśli ktoś decyduje się 
np. na zejście po fasadzie bu-
dynku, to prędzej czy później 
w jego głowie pojawi się myśl, 
że absolutnie nie przypuszczał, 
że stać go na coś takiego. A jed-
nak! Tak właśnie działają prezen-
ty w formie przeżyć – pozwa-
lają nie tylko marzyć, ale także 
doganiać marzenia i planować 
następne cele.

Warto podkreślić, że prezen-
ty w formie przeżyć wręczane 
pracownikom czy partnerom, 

znacznie przekraczają swoją 
wartość materialną, bo niosą 
ze sobą coś, czego nie można 
kupić. Pozwalają czuć prawdzi-
we emocje i sprawiają, że chce 
się żyć. Zaskakują i zachwy-
cają oraz stwarzają szansę na 
zrobienie czegoś, co pozornie 
wydaje się niemożliwe. Oczy-
wiście nie zawsze musi być to 
skok ze spadochronem – dla 
niektórych niesamowitym do-
świadczeniem będzie roman-
tyczna kolacja z partnerem, 
dla innych otrzymanie sper-

sonalizowanej książki o ich 
własnych przygodach czy de-
gustacja wina w ciemności. 
Z każdym z tych przeżyć jest 
związana „wartość dodana”, 
która pozostanie w życiu na 
zawsze. Rozwijanie pasji, zdo-
bywanie nowych umiejętności 
czy szalona, znacznie przyspie-
szająca bicie serca przygoda 
to źródła radości i szczęścia. 
A w końcu w świętach Bożego 
Narodzenia właśnie o radość 
i szczęście chodzi. Spełnianie 
marzeń jest proste!

emocje
Za oknem robi się coraz chłodniej, a słońce szybciej chyli się ku zachodowi – a więc 
to właśnie teraz jest najlepszy moment, by pomyśleć o prezencie świątecznym – nie 
tylko dla bliskich i rodziny, ale także dla pracowników, współpracowników i part-
nerów biznesowych.

m
ateriał prom

ocyjny

Na święta podaruj WYJĄTKOWY 
PREZENT
Skontaktuj się z naszym dzia-
łem B2B i stwórz własny pre-
zent, by zaserwować orygi-
nalną niespodziankę swojej 
firmie:

	�Marta Pakiela: 
marta.pakiela@
wyjatkowyprezent.pl,
	� Renata Dmochowska: 
renata.dmochowska@
wyjatkowyprezent.pl.

Vouchery na przeżycia są 
ważne aż trzy lata i można 
je swobodnie zrealizować, 
dają więc gwarancję zawsze 
trafionego upominku.

Zobacz wszystkie możliwości 
na naszej stronie:
	� www.wyjatkowyprezent.pl

Firmowy pokój dla kobiet w cią-
ży i karmiących mam to nie wy-
mysł marketingowców, ani nad-
gorliwego działu HR. Istnienie 
takiego pomieszczenia reguluje 
Kodeks Pracy. Wynika z niego, 
że każdej karmiącej matce, któ-
ra w danym dniu pracuje mini-
mum cztery godziny, przysługu-
je 30-minutowa przerwa na kar-
mienie. Jeśli dzienny czas pracy 
kobiety przekracza sześć godzin, 
ma ona prawo do dwóch takich 
przerw, a jeśli karmi piersią wię-
cej niż jedno dziecko, ich czas 
jest przedłużony do 45 minut.

Idąc dalej, zgodnie z Kodek-
sem Pracy każda instytucja, 
która zatrudnia na jedną zmia-
nę powyżej 20 kobiet w jed-
nym budynku, jest zobowiąza-

na do wydzielenia i urządzenia 
pomieszczenia z miejscami do 
wypoczynku w pozycji leżącej 
dla kobiet w ciąży i karmiących 
matek. Powierzchnia tego po-
mieszczenia nie może być mniej-
sza niż 8 m2, musi być ono także 
systematycznie wietrzone.

Jak wobec tego powinien 
wyglądać taki pokój? Tego 
Kodeks Pracy już nie określa. 
Wiadomo jednak, że powinien 
zapewniać kobiecie i dziec-
ku poczucie intymności oraz 
bezpieczeństwa. Kolorystyka 
i oświetlenie powinny być do-
brane z uwzględnieniem jego 
przeznaczenia, trzeba też dbać 
o utrzymanie odpowiedniego 
poziomu zapachów i natężenia 
hałasu. W pokoju powinno się 

znajdować wygodne krzesło 
lub fotel. Przydatne będą także 
podnóżek, przewijak i podusz-
ki w poszewkach z materiałów 
bezpiecznych dla delikatnej skó-
ry niemowlęcia. Przestrzeń po-
winna być tak zorganizowana, 
by znalazło się miejsce na wózek 
i torbę z rzeczami dziecka.

Co to oznacza 
dla pracodawców?
W dużym skrócie takie posta-
wienie sprawy oznacza dla pra-
codawców jedno: muszą szukać 
dodatkowego pomieszczenia, 
które spełni podstawowe nor-
my. Wiadomo jednak, że wiele 
firm zrobi znaczenie więcej niż 
te wymagane 8 m2. Od razu „od-
picuje” baby room tak, aby móc 
chwalić się nim w działaniach 
employer brandingowych.

Z tym, że dla wielu przed-
siębiorców to nie wystrój po-
koju będzie stanowił problem, 
ale znalezienie pomieszczenia, 
które będzie można „poświęcić” 
na ten cel. Każdy, kto pracował 
w większej firmie wie, że puste 
pomieszczenie jest na wagę zło-
ta. A na 8 m2 zmieszczą się co 
najmniej 3-4 biurka.

Na szczęście przymus przy-
gotowania pokoju dla karmią-
cych matek i kobiet w ciąży nie 
dotyczy każdego. Nałożony jest 
on głównie na duże firmy.

Kogo skusi baby room?
Pracodawcy zobowiązani do 
organizowania baby roomów 
powinni przede wszystkim spoj-
rzeć na korzyści wynikające z ich 
utrzymywania w firmie. Głów-
ną zaletą jest ta najważniejsza: 
ograniczenie absencji kobiet 
w ciąży oraz karmiących mam. 
Tak przynajmniej wynika z teo-
rii. Praktyka może być jednak 
bardziej życiowa.

W rzeczywistości kobiet 
w ciąży do pozostania w pra-
cy „do rozwiązania” raczej nie 
przekona nawet najlepiej wy-
posażony w pokój. Dla nich liczy 
się przede wszystkim zdrowie 
i dobro dziecka. Jeżeli uznają, 
że nie dają rady siedzieć przez 
kilka godziny przy biurku, bo 
bolą je plecy, to po prostu pój-
dą na zwolnienie. A jeżeli ich 
praca jest w dodatku mocno 
stresogenna, to zrobią to nie-
mal od razu po zajściu w ciążę. 

Tak było w przypadku Ju-
styny, content manager jedne-
go z trójmiejskich startupów: – 
Bardzo lubię swoją pracę i wcale 
nie chciałam uciekać szybko na 
zwolnienie, gdy zaszłam w cią-
żę. Snułam piękne plany o pra-
cy niemal do ostatniego dnia 
przed porodem. Niestety, nic 
z nich nie wyszło, bo od czwar-
tego miesiąca musiałam niemal 
przez cały dzień leżeć.

Karolina: – Co prawda mój 
pracodawca nie musiał przy-
gotowywać dla mnie pokoju, 
ale sprowadził wspaniały fotel 
z masażem, podnóżek, a nawet 
zdrowe przekąski. Naprawdę 
się postarał i byłam mu bardzo 
wdzięczna.

Czy to znaczy, że pokoje dla 
kobiet w ciąży świecą w firmach 
pustkami? Są przecież jeszcze 
mamy karmiące, które mogą 
z nich korzystać. Problem jed-
nak w tym, że nie do końca wia-
domo, jak miałoby to wyglądać. 
Młode mamy nie będą przecież 
przychodziły ze swoimi maleń-
stwami do pracy, bo to po pro-
stu nie jest miejsce dla nich. 
Czy to oznacza, że ktoś miałby 
im dziecko przywozić? To było-
by raczej skomplikowane. Zresz-
tą, nawet gdyby, to również 
niewiele mam zdecyduje się na 
takie rozwiązanie. Pewnie tyl-
ko te, które naprawdę nie będą 
miały innego wyjścia. Pozostałe 
będą chciały po prostu spędzić 
cały urlop macierzyński w domu 
z maleństwem, pracować zdal-
nie lub po prostu na pół etatu.

Dlatego jeżeli wśród benefi-
tów płynących z baby roomów, 
ktoś podaje wcześniejszy powrót 
kobiet do pracy po urodzeniu 
dziecka, zwiększenie szans na 
utrzymanie aktywności zawo-
dowej kobiet w ciąży lub ogra-

niczenie absencji ciężarnych ko-
biet i karmiących mam, nie musi 
to odpowiadać rzeczywistości. 

Zlikwidować 
i zyskać pokój biurowy?
Nie oznacza to jednak, że takie 
pokoje w ogóle nie mają racji 
bytu. Przede wszystkim: cza-
sem jednak mogą być potrzeb-
ne – choćby po to, by kobieta 
mogła odpocząć. Ponadto sama 
świadomość, że taki pokój jest, 
to świadomość, że pracodawca 
dba o pracowników. A to prze-
kłada się na wzrost satysfakcji 
i zaangażowania, zwiększo-
ną lojalność, a także poczucie 
bezpieczeństwa.

Nie ma się co oszukiwać. 
Wielu pracodawców nie potra-
fi się odpowiednio zachować 
wobec młodych mam, a kobie-
ty w ciąży traktuje tak, jak każe 
im prawo. Jeżeli jednak wykażą 
się troską i zaangażowaniem, 
to pracownice (i inni pracow-
nicy) na pewno odwdzięczą się 
większą lojalnością w przyszło-
ści. Dla tych młodych kobiet 
ciąża i wczesne macierzyństwo 
to najważniejszy okres w życiu 
i jeżeli będą mogły liczyć na po-
nadprzeciętne wsparcie praco-
dawcy, to z pewnością docenią 
taki gest.

Piotr Krupa

Baby roomy 
w firmach
Baby room, czyli pokój przeznaczony dla matki karmiącej 
lub kobiety w ciąży. Takie pomieszczenia można spotkać 
najczęściej w budynkach użyteczności publicznej. Zaczy-
nają się one również pojawiać w biurowcach. Czy na pew-
no są potrzebne?
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Wrocław nie jest miastem tylko 
dla młodych czy dla osób w śred-
nim wieku. Z jego atrakcji mogą 
korzystać także osoby starsze. 
„Generacja Wrocław” ma na celu 
pokazanie, jak niewiele różnią 
się między sobą juniorzy i senio-
rzy. Po interesujących miejscach, 
w których każdy dobrze spędzi 
czas, oprowadzają nas bohaterki 
kampanii – Basia i Julka.

W r o c ł a w  c y f r o w y
Przedstawiciele starszych po-
koleń wychowali się w czasach, 
kiedy nikomu nawet się nie śniło 
o grach komputerowych. Wtedy 
grało się w karty lub w gry plan-
szowe. Zaś dzisiejszy świat trud-
no wyobrazić sobie bez urządzeń 
elektronicznych i współcześnie 
młodzi spędzają czas raczej na 
graniu w gry na nich, niż na czy-
taniu książek. Jednak jest miej-
sce, w którym zarówno starsi jak 
i młodsi mogą z przyjemnością 
spędzić czas – to Mediateka.

We Wrocławiu istnieje ponad 
200 bibliotek, ale Mediateka 
jest szczególna. Można tu – jak 
w każdej innej bibliotece – wy-
pożyczyć książki papierowe, oraz 
– co już nie jest powszechne – cy-
frowe. Co więcej, Mediateka udo-
stępnia także czytniki. Cyfrowe 
książki to wybór warty uwagi, 
zwłaszcza dla starszych czytelni-
ków – czytniki pozwalają ustawić 
dowolny rozmiar czcionki i do-
stosować jasność wyświetlacza. 
Jednak największą zaletą książek 
cyfrowych jest niewątpliwie to, 
że można je wypożyczyć nie wy-
chodząc z domu. Nie trzeba też 
nosić ciężkich tomów, bo w ba-
zie biblioteki znajduje się ponad 
60 tysięcy tytułów, do których 
można sięgnąć w każdej chwili.

Oprócz e-booków Mediate-
ka udostępnia także audiobo-
oki, czyli książki do słuchania. To 

bardzo wygodna forma obco-
wania z literaturą – i to nie tylko 
dla osób mających problemy ze 
wzrokiem. Co nie bez znaczenia, 
osoby, które nigdy nie miały do 
czynienia z książkami cyfrowymi 
czy do słuchania, mogą w Media-
tece poprosić o pomoc pracow-
ników i w przyjaznej atmosferze 
zapoznać się z nową technologią.

Tutaj zarówno juniorzy, jak 
i seniorzy znajdą coś dla siebie, 
i nie muszą to być książki. Dla 
młodych wrocławian Mediateka 
prowadzi wiele atrakcyjnych za-
jęć i projektów, np. kursy języko-
we, mobilne gry miejskie czy spo-
tkania z interesującymi ludźmi.

Dzięki tak różnorodnym funk-
cjom miejsce to jest prawdziwą 
platformą, która łączy ludzi po-
nad pokoleniami.

W r o c ł a w  l o t n i c z y
Nigdy nie jest za późno na lata-
nie. We Wrocławiu dostępne są 
miejsca, w których zarówno ju-
niorzy, jak i seniorzy mogą po-
czuć się – jak mówi Julka – „od-
lotowo”. Seniorzy często mają 
obawy związane z próbowaniem 
nowych rozrywek. Jak pokazuje 
przykład jednej z bohaterek kam-
panii, Basi, przy odrobinie pomo-
cy i wsparcia można spełnić ma-
rzenia o lataniu. We Wrocławiu 
można skorzystać z symulatora 
lotów i poczuć się jak prawdziwy 
pilot. Ta rozrywka jest dostępna 
dla osób w każdym wieku.

W r o c ł a w  u p a l n y
Bohaterki kampanii pokazują, że 
w zimowym Wrocławiu można 
wybrać się w miejsca, w których 
lato trwa cały rok. Na wrocła-
wian czekają choćby Afrykarium 
i Aquapark.

Każdy zwiedzający Afry-
karium, bez względu na wiek, 
przeniesie się do najcieplej-

szych zakątków świata. Będzie 
mógł nasycić oczy bogactwem 
kolorów, śledzić wodne tańce ryb 
i niezwykłe tropikalne rośliny.

W zimowym Aquaparku 
i młodsi, i starsi znajdą dla sie-
bie wiele atrakcyjnych sposo-
bów spędzania czasu. Seniorów 
z pewnością skusi saunarium, 
w którym można skorzystać ze 
sprawdzonych sposobów na 
poprawę zdrowia i samopoczu-
cia, takich jak masaże czy sauna 
solankowa, która działa antyde-

presyjne, wspomaga pracę ukła-
du oddechowego oraz pomaga 
w zwalczaniu chorób zatok.

W r o c ł a w  p o  g o d z i n a c h
We Wrocławiu jest wiele miejsc, 
w których można realizować 
swoje pasje, niezależnie od wie-
ku. Jednym z nich jest Wrocław-
skie Centrum Rozwoju Społecz-
nego. Brzmi nudno? Nic bar-
dziej mylnego! To właśnie tutaj 
prowadzonych jest wiele inte-
resujących projektów i warszta-

tów. Nordic walking z trenerem, 
warsztaty artystyczne, szkolenia 
z udzielania pierwszej pomocy, 
majsterkowania i kiszenia wa-
rzyw. Gra w squasha, warszta-
ty wokalne… Juniorzy, seniorzy, 
maluchy, średniaki – każdy mo-
że twórczo i przyjemnie spędzić 
tu czas wolny.

Więcej informacji o atrakcjach 
Wrocławia dla starszych i młod-
szych na stronie

GENERACJA WROCŁAW
– łączy nas miasto
Oficjalnie Wrocław liczy 640 tysięcy mieszkańców, z czego około 25 procent to osoby powyżej 60. roku życia, a oko-
ło 17 proc. ma mniej niż 17 lat. Choć może się wydawać, że seniorzy i juniorzy należą do zupełnie innych światów 
i nic ich nie łączy, nie do końca jest to prawda. Łączy ich miasto, w którym jest wiele miejsc, gdzie osoby ze wszyst-
kich grup wiekowych mogą ciekawie spędzać czas, rozwijać pasje, realizować się społecznie, kształcić czy dbać 
o zdrowie.
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Trzy kłopoty

Fundacja została uznana przez 
Global Journal za jedną ze stu 
największych organizacji poza-
rządowych na świecie. Obecnie 
działalność Movember koncen-
truje się na trzech problemach: 
nowotworze jąder, prostaty 
i zdrowiu psychicznym panów.

W akcję angażują się od lat 
osoby publiczne: sportowcy, 
muzycy i aktorzy. Pomysł or-
ganizatorów polega na tym, by 
w czasach, kiedy to niemodne, 
mężczyźni co roku w listopadzie 
zapuszczali wąsy. Ten gest ma 
być sygnałem zaangażowania 
w kampanię, prowokować pyta-
nia i dyskusje. A jest o czym roz-
mawiać, bo faceci leczą się nie-
chętnie, odkładają na „wieczne 
nigdy” wizyty u lekarza, szcze-
gólnie jeśli rzecz dotyczy spraw 
intymnych, „wstydliwych”. Kie-
dy wreszcie zdecydują się sko-
rzystać z pomocy, często jest już 
za późno: choroba jest na tyle 
zaawansowana, że jej leczenie 
jest dużo trudniejsze, bardziej 
inwazyjne, a często wręcz nie-
możliwe. Tymczasem profilak-
tyka, regularne badania i pomoc 
medyczna udzielona na czas, 
częstokroć pozwalają uniknąć 
wielu życiowych komplikacji, 
cieszyć się zdrowiem i życiem 
przez długie lata.

Dla młodych 
i dla… dojrzałych
Rak jądra to najczęściej wystę-
pujący nowotwór u chłopców 
i młodych mężczyzn. Jest zło-
śliwy, potrafi się rozwinąć nawet 
w ciągu kilku tygodni, szybko 
skutkuje przerzutami. Jednak 
wykryty na czas, jest w 95 proc. 
przypadków uleczalny.

Na nowotwory prostaty, czy-
li gruczołu krokowego, narażeni 
są z kolei głównie panowie po 
pięćdziesiątym roku życia. Jest 
to choroba powszechna. Można 
wręcz spotkać opinię, że jeżeli 
tylko mężczyzna żyje wystar-
czająco długo, w końcu zacho-
ruje na ten rodzaj nowotworu.

– W kwestii raka jądra regu-
larne samobadanie jest najważ-
niejsze. Jeśli w samobadaniu, 
poprzez dotykanie własnych 
jąder np. podczas prysznica 
albo kąpieli, wyczuje się jakikol-
wiek guzek, czy zmianę, która 
zaniepokoi, należy niezwłocz-
nie zgłosić się do lekarza pierw-
szego kontaktu, a ten skieruje 
nas do specjalisty. Jeżeli sprawa 
jest mocno niepokojąca, można 
udać się bezpośrednio na SOR 
w szpitalu z oddziałem urolo-
gicznym. Wtedy droga między 
badaniem, a salą operacyjną 
jest zdecydowanie krótsza. Je-
żeli chodzi o raka stercza, to 
problem z tą chorobą polega 

na tym, że długo nie daje cha-
rakterystycznych objawów. 
U osób po pięćdziesiątym roku 
życia, systematyczne, coroczne 
badanie prostaty przez urologa 
jest więc najważniejsze. Innego 
sposobu na wczesne wykrycie 
nowotworu gruczołu krokowe-
go w zasadzie nie ma. W skrócie: 
jesteś młody – badaj sobie jądra, 
jesteś starszy – chodź regularnie 
do urologa! – mówi Mikołaj Wa-
siak, lekarz medycyny, rezydent 
oddziału urologii.

Bez żartów 
z jajami
O ile w przypadku nowotwo-
rów prostaty metody leczenia 
są różne, w zależności od wie-
ku pacjenta, rodzaju i zaawan-
sowania choroby, o tyle postę-

powanie w przypadku potwier-
dzonego raka jądra zasadniczo 
jest jedno: należy operacyjnie 
usunąć chory organ, a następnie 
poddać pacjenta odpowiedniej 
chemioterapii. Operację trze-
ba przeprowadzić szybko, ze 
względu na błyskawiczny roz-
wój choroby. Przed zabiegiem, 
ze względu na ryzyko powikłań, 
pacjentom zawsze oferuje się 
bankowanie nasienia.

– Warto pamiętać, że usu-
nięcie jednego jądra w niczym 
nie upośledza sprawności męż-
czyzny, nawet w aspekcie este-
tycznym – istnieje możliwość 
wszczepiania protez maskują-
cych fakt nieposiadania jądra. 
Należy podkreślić, że ten typ 
nowotworów kiedyś był zmorą 
młodych pacjentów, bo oprócz 
operacyjnego nie było żadne-
go leczenia. Od czasu wprowa-

dzenia chemioterapeutyków 
opartych na pochodnych platy-
ny jest to nowotwór zaliczany 
do wyleczalnych. Kolarza Lan-
ce’a Armstronga udało się wyle-
czyć mimo przerzutów do płuc 
i mózgu! – wyjaśnia Grzegorz 
Luboiński, dr nauk medycznych, 
chirurg onkolog, Sekretarz Pol-
skiej Unii Onkologii. – Oprócz 
nowotworów prostaty i ją-
dra, warto wspomnieć jeszcze 
o raku jelita grubego. Po pięć-
dziesiątym roku życia powinni-
śmy się poddać kolonoskopii, 
a z tym badaniem panowie też 
mają często mentalny problem. 
Tymczasem, o ile w przypadku 
nowotworów jądra i prostaty 
możemy mówić tylko o wykry-
ciu na czas lub wczesnym wy-
kryciu, o tyle w przypadku jelita 
grubego dzięki badaniu moż-
na wykryć i leczyć zmiany prze-

drakowe i nowotworu zupełnie 
uniknąć – dodaje.

Ważne jest również, by znać 
historie chorób nowotworo-
wych w rodzinie. Często mają 
one podłoże dziedziczne, ge-
netyczne i choroba członka ro-
dziny może być wskazaniem do 
częstszych badań lub wcześniej-
szego rozpoczęcia monitorowa-
nia zdrowia.

A co 
pod kopułką?
Osobną kategorię stanowi zdro-
wie psychiczne. Jakkolwiek de-
presja dotyka częściej pań, to 
panowie chorują często ciężej 
i rzadziej zwracają się o pomoc 
do specjalistów. W Polsce w roku 
2020 odebrało sobie życie blisko 
cztery i pół tysiąca mężczyzn 

– to dwa razy więcej niż liczba 
osób, które zginęły w wypad-
kach komunikacyjnych. Więk-
szość z tych mężczyzn nigdy nie 
podjęła żadnej próby leczenia 
pod kątem zaburzeń nastroju. 
Niestety, w Polsce czas ocze-
kiwania na wizytę u psychia-
try czy psychologa w ramach 
publicznej służby zdrowia jest 
bardzo długi. Movember Polska 
zachęca, by w razie kryzysu nie 
czekać na refundowana wizytę, 
tylko skorzystać usług prywat-
nego lekarza lub terapeuty.

Bliscy 
w akcji
Lekarze podkreślają jak ważne 
jak ważne w sprawach męskie-
go zdrowia jest zaangażowa-
nie bliskich. Chodzi o konkre-
ty: podobnie jak guzki na pier-
siach pań często wykrywają 
partnerzy, tak osobami, które 
wykrywają zmiany nowotworo-
we w jądrach, niejednokrotnie 
są właśnie partnerki lub part-
nerzy panów, np. podczas gry 
wstępnej przed seksem. Jed-
nak ważne jest również pilno-
wanie i motywowanie do profi-
laktyki oraz regularnych badań, 
a w przypadku zaburzeń nastro-
ju – wsparcie i zachęcenie do 
wizyty u specjalisty.

Pamiętajmy, że dbałość 
o męskie zdrowie, to nie oznaka 
słabości, „zniewieścienia”, lecz 
właśnie odpowiedzialności i ży-
ciowej mądrości, które powinny 
cechować prawdziwego faceta.

Szymon Łojak

Movember to fundacja prowadząca międzynarodową kampanię mającą na celu zmianę 
podejścia do męskiego zdrowia. W Polsce, oficjalnie reprezentowana przez Fundację 
Kapitan Światełko, jest obecna od roku 2014 roku. Nazwa – po polsku „wąsopad” – to 
zbitka słów wąsy i listopad (z ang. moustache i November). Celem akcji jest podniesienie 
świadomości na temat chorób dotykających mężczyzn, głównie nowotworów.

Wąsaci
mosznowładcy
– społeczna akcja na rzecz zmiany 
podejścia do męskiego zdrowia

Faceci 
leczą się 

niechętnie, 
odkładają 

na „wieczne 
nigdy” 

wizyty u lekarza, 
szczególnie 
jeśli rzecz 

dotyczy spraw 
intymnych. 

Kiedy wreszcie 
zdecydują się 

skorzystać 
z pomocy, 

często jest już  
za późno...

[fot. Pracownia Męskich Portretów — Fundacja Kapitan Światełko: https://mosznowladcy.pl/]
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REKLAMA

Jesień to czas, kiedy więk-
szość z nas traci energię. 
Tymczasem najlepszym 
sposobem na to, by odzy-
skać siły, jest – oprócz oczy-
wistych zaleceń, jak zdrowa 
dieta czy ruch – przejęcie 
kontroli nad własnym ży-
ciem. A świetną drogą do 
tego celu jest nauka. Nie-
koniecznie musi to być mo-
zolne ślęczenie nad książ-
kami. Sposobów na rozwój 
jest wiele.

Inspiracje z dzieciństwa
Listopadowe wichury najchęt-
niej przeczekujemy w domo-
wym zaciszu. Zakopujemy się 
pod kocem, włączamy ulubio-
ny serial i grzejemy się ulubio-
ną herbatą. I nie ma w tym ni-
czego złego. Ale co ambitniejsi 
widzowie mogą trochę uroz-
maicić sobie codzienne seanse. 
Bo przed telewizorem też moż-
na się czegoś dowiedzieć. Wy-

starczy wyłączyć w ulubionym 
filmie głos lektora lub wybrać 
wersję bez dubbingu, by sku-
tecznie szkolić się z brzmienia, 
wymowy i gramatyki obcych 
języków. 

Dowodem na skuteczność 
tej metody niech będzie znajo-
mość angielskiego w pokoleniu 
wychowanym na Cartoon Net-
work. Bajki nie miały wtedy pol-
skiego tłumaczenia, a dzieciaki 

chłonęły je jak gąbka. Śledząc 
perypetie ulubionych postaci, 
nabywały językowe umiejęt-
ności, które owocowały szyb-
szą nauką w szkole, lepszym ak-
centem, znajomością słówek. To 
dziecięce doświadczenie warto 
przełożyć na dorosłe życie. Swo-
ją naukę można oprzeć na naj-
różniejszych filmach i serialach, 
których dzisiaj nie brakuje. Hisz-
pańskie, francuskie, włoskie czy 

niemieckie rozmówki w formie 
małej książeczki już nie będą 
nam potrzebne.

Odważnie do zmiany
Jesień to czas, w którym czę-
sto mierzymy się ze znacznym 
spadkiem nastroju. Deszczowa 
aura i długie wieczory sprawia-
ją, że nachodzą nas refleksje 
nad życiem i podjętymi dotąd 
decyzjami. Zastanawiamy się, 

czy to, co robimy, jest naszym 
przeznaczeniem; czy wykony-
wana przez nas praca ma sens 
i czy naprawdę chcemy się jej 
poświęcić. I często okazuje się, 
że wielogodzinne siedzenie 
w biurze nie jest szczytem na-
szych marzeń. Jednak zamiast 
załamywać ręce nad straconym 
czasem, dajmy sobie szansę na 
zmianę. Niech listopad stanie się 
tym momentem, w którym po-
ważnie podejdziemy do poszu-
kiwania nowej życiowej drogi.

Najpierw poważnie zasta-
nówmy się nad tym, co faktycz-
nie nas interesuje i co sprawia 
nam przyjemność. Może od lat 
marzy nam się własna kwiaciar-
nia lub kawiarnia? A może chce-
my pójść w inną stronę i zająć się 
profesjonalnie robieniem me-
bli, projektowaniem wnętrz lub 
ogrodów? Albo – wprost prze-
ciwnie – naszą ambicją jest roz-
poczęcie kariery w korporacji. 
Jakkolwiek byśmy nie odpowie-
dzieli sobie na te pytania, czas 
na działanie jest teraz.

Na rynku znajdziemy set-
ki przeróżnych kursów i szko-
leń, które mogą nas przybliżyć 
do realizacji marzeń. Szkoły 
policealne, zaoczne studia lub 
weekendowe spotkania można 
spokojnie pogodzić z pracą za-
wodową. I dać sobie szansę na 
coś nowego.

W głąb siebie
Jesiennej nauki nie trzeba jed-
nak traktować tak dosłownie. 
Bo cóż jest złego w kanapo-
wym relaksie z ulubioną książ-
ką? Nie dajmy się zwariować 
– niech każdy korzysta z tego 
okresu na własny sposób. Do-
mowy relaks nie musi oznaczać 
braku rozwoju. Nie ma przecież 
ważniejszej nauki niż ta na wła-
sny temat.

Zanim pobiegniemy na ko-
lejny kurs lub zapiszemy się na 
siłownię, dajmy sobie szansę 
na szczerą rozmowę ze swo-
im wnętrzem. Spróbujmy bez 
uprzedzeń i stereotypów spoj-
rzeć na to co myślimy, co czuje-
my, kim jesteśmy. Niech jesień 
będzie okazją do głębszego 
zanurzenia się we wszystkie 
konflikty i problemy, które nas 
trawią. 

Taka egzystencjalna me-
dytacja potrafi wiele zmienić 
– i najczęściej są to zmiany 
na lepsze. Nie dajmy się więc 
zwieść potrzebie nieustannej 
gonitwy. To w spokoju i wyci-
szeniu rodzą się rewolucyjne 
myśli. Uczmy się siebie – to 
praca na całe życie. I początek 
wielkiej przygody, która po-
zwoli odkryć, kim pragniemy 
się stać.

Katarzyna Sudoł

Kreatywny listopad
O jesiennych nieoczywistościach
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Do córki często 
przy-

chodzi koleżanka z którą wy-
myślają różne eksperymenty. 
Ostatnio wpadły na pomysł 
mikstury slime’opodobnej, 
czyli tzw. glutka. W ich wyda-
niu chodzi o to, że trzeba zmie-
szać wszelkie dostępne środki.

Proces rozpoczęły od zbie-
rania składników. Pierwsze 
dwie propozycje koleżanki to 
płyn do prania i do płukania. 
Moja córka stwierdziła, że nie 
mamy takich rzeczy w domu, 
na co zdziwiona koleżanka od-
rzekła, że to nie możliwe, że ta-
kie rzeczy każdy ma w domu. 
Otóż nie każdy. Od lat ogra-
niczamy użycie chemicznych 
środków do sprzątania. Ko-
rzystamy z sody, octu i mydła 
potasowego. Te trzy składniki 
wystarczą aby utrzymać dom 
w czystości. Na temat szkód, 
jakie wywołują wdychane opa-
ry podczas sprzątania nie będę 
się rozpisywać, zapewne znaj-
dziecie mnóstwo informacji na 
ten temat w bardziej wiarygod-
nych źródłach. Podsumowując: 
nie każdy ma w domu płyny do 
prania czy do płukania.

Dziecięce założenie: „prze-
cież każdy tak ma, bo ja mam” 
bardzo często stosujemy my, 
dorośli. Jak by to mogło wy-
glądać z mojej strony? Każdy 
tak ma, że zdaje sobie sprawę 
ze szkodliwości nadmiaru che-
micznych środków w domu. 

Każdy tak ma, że wie, ile pro-
dukuje śmieci i wie, jak zatruwa 
środowisko. Każdy tak ma, że 
nie chce jeść z naczyń, na któ-
rych jest powłoka chemicz-
nych detergentów...

Jedyna, ale za to bardzo 
duża różnica pomiędzy podej-
ściem dorosłych i dzieci jest 
taka, że dzieci starają się dojść 
do porozumienia. A my, dorośli, 
uparcie trwamy w swojej praw-
dzie bo „Moja racja jest mojsza 
niż twojsza. Właśnie moja racja 
jest najmojsza”, cytując frag-
ment filmu „Dzień świra”.

Dziewczynki szybko doszły 
do porozumienia i rozwiązały 
problem, zbierając część po-
trzebnych rzeczy to z jedne-
go domu, to z drugiego. Jak 
wiele energii byśmy zaoszczę-
dzili, skupiając się na znalezie-
niu rozwiązania problemu, któ-
ry nas wspólnie dotyczy, a nie 
pokazując, jak bardzo ta dru-
ga strona się myli… Zapewne 
każdy z nas miał taką sytuację, 
kiedy to inny dział miał inne 
spojrzenie na problem, któ-
ry dotyczył obu działów. Ile 
energii się zmarnowało pod-
czas spotkania, na którym za-
miast wysłuchać drugą stronę, 
upieraliśmy się, że to właśnie 
nasze rozwiązanie jest lepsze.

Ciekawa jestem jakby się 
potoczyły spotkania, gdyby 
każda ze stron postanowiła 
zatrzymać się i posłuchać – 
ale tak z uważnością – co dru-

ga strona ma do powiedzenia. 
Posłuchać z założeniem: „No 
dobra, ale co takiego się wyda-
rzy, jeśli zrobimy jak oni chcą?”, 
i dopiero po takim spotkaniu 
strony ustaliłyby wspólny kie-
runek działania.

Jest jeszcze jedna rzecz, 
która wskazuje na 
przewagę dziecięcego 
sposobu patrzenia na 
świat. To ciekawość. 
Dzieci patrzą na drugą 
stronę, słuchają i myślą, 
że to ciekawe.
Po rozmowie rozpoczynającej 
opisaną zabawę, koleżanka cór-
ki zapytała mnie, dlaczego nie 
mamy takich płynów w domu. 
Opowiedziałam, jakie mam po-
dejście do tych spraw, co jest 
dla mnie ważne i dlaczego zde-
cydowałam się na takie rozwią-
zanie. Przyjęła to ze zrozumie-
niem i z pewną dozą ciekawo-
ści. Może pomyślała o tym, że 
nie „każdy tak ma”, że są rów-
nież inne rozwiązania. Tak – tak 
niewiele wystarczy, gdy spo-
tykamy się z innym myśleniem 
niż nasze. Zatrzymajmy się na 
chwilę i pomyślmy: „O, to inte-
resujące rozwiązanie, ciekawe 
dlaczego tak myśli i robi?”. I ty-
le. Na tym etapie nie musimy 
podejmować żadnych działań. 
Tylko włączyć ciekawość. Cie-
kawość innej racji.

Dorota Dabińska-Frydrych

KORPOMAMA

Każdy tak ma? 
(włączyć ciekawość)

KORPOTATA

Noworoczne postanowienia? 
Zacznij już w grudniu!
Dziwne? Już wy-

jaśniam 
o co chodzi. Rok powoli, ale nie-
ubłaganie zbliża się ku końcowi. 
A to oznacza, że możemy już po-
woli zaczynać podsumowania 
naszych sukcesów i porażek, ja-
kie zaliczyliśmy w 2021 r.

A co, jeśli ktoś nie miał żad-
nych planów na ten rok? Chciał 
się po prostu przekulać od stycz-
nia do grudnia w jednym kawał-
ku i nic więcej. Wydaje mi się, że 
takich osób jest jedynie garstka. 
Nie chodzi przecież o to, aby bi-
lans zrobili jedynie ci, którzy mie-
li wyznaczone na ten rok wielkie 
i ambitne cele. Zawsze znajdzie 
się ktoś, kto chciał zrzucić dwa kilo, 
pojechać na egzotyczne wakacje, 
nauczyć się jeździć na nartach, 
przebiec dziesięć kilometrów bez 
zatrzymywania się, czy uzbierać 
na nowy telewizor, komputer lub 
telefon. Cokolwiek. Chodzi o to, 
aby zrobić prosty rachunek: osią-
gnąłem w tym roku co chciałem, 
czy nie? Jeżeli nie, to dlaczego?

Dlaczego to ważne? Ponieważ 
pozwoli nam to lepiej postawić 
cele i zrobić plany na nowy rok, 
który nadejdzie szybciej, niż nam 
się wydaje. Wiem, że wielu oso-
bom wydaje się, że postanowie-
nia noworoczne są warte tyle, co 
obietnice przedwyborcze polity-
ków. Zgadzam się z tym. Dlatego 
lepiej zamienić je na cele do realiza-
cji, którym będą towarzyszyć kon-
kretne plany w ujęciu kwartalnym, 
miesięcznym, tygodniowym, a na-

wet dziennym. Brzmi jak plan re-
alizacji KPI-ajów w twoim korpo? 
Być może, ale taka granulacja planu 
działa. Sam to sprawdziłem.

Jeżeli postawisz sobie cel: 
w 2022 roku chcę napisać swo-
ją pierwszą powieść, ale nie zej-
dziesz do poziomu dziennego 
planu, to niestety jest niewielka 
szansa, że uda ci się to osiągnąć. 
W styczniu uznasz, że nie musisz 
jeszcze startować z pisaniem, 
bo przecież masz na to cały rok. 
W lutym przepracujesz kilka dni 
i uznasz, że nawet nieźle ci idzie, 
więc nie ma co przesadzać. Zro-
bisz kilka dni przerwy, które zmie-
nią się w tygodnie. W okolicach 
maja może i będziesz miał kil-
ka rozdziałów, ale zaraz zacznie 
się lato. A latem nie będziesz 
przecież ślęczeć nad klawiaturą. 
Jesienią może i ruszysz jeszcze te-
mat, ale po kilkumiesięcznej prze-
rwie będziesz się z tym ociągać. 
A w okolicach listopada uznasz, 
że w tym roku i tak dasz rady 
skończyć. Nic pilnego, może uda 
się w kolejnym roku. Brzmi znajo-
mo? Ja na takie podejście zmar-
nowałem kilka lat i dziwiłem się, 
że cały czas stoję w miejscu.

Co innego, jeśli wyznaczysz 
sobie konkretny cel: w pierw-
szym kwartale roku chcę napisać 
sześć rozdziałów. A to oznacza, że 
w każdym miesiącu musiałbym 
napisać dwa rozdziały. A to z kolei 
oznacza, że w każdym tygodniu na 
klawiaturze należy wybić określo-
ną liczbę znaków, czyli w ciągu każ-

dego dnia będzie to X znaków. Przy 
tak szczegółowym planie nie mu-
sisz pamiętać o tym głównym celu, 
a jedynie koncentrować się na za-
daniu wyznaczonym na pojedyn-
czy dzień. To naprawdę pomaga!

Dobra, ale dlaczego masz ru-
szać z tym planem już od grudnia?

Start pod koniec bieżącego 
roku  to pewnego 
rodzaju program testowy. 
Sprawdzisz,  
czy dzienny plan nie jest 
zbyt wyśrubowany.
Czy jesteś w stanie napisać 
te ustalone X znaków w ciągu 
dnia. Lepiej skorygować plany 
w grudniu, aby nie marnować na 
to stycznia. Poza tym nowy rok 
nie sprzyja rozpoczynaniu reali-
zacji planów i statystycznie więk-
szość osób porzuca je już po 
kilkunastu dniach pierwszego 
miesiąca.

Tyle coachingu z mojej stro-
ny. Będziesz mieć też słabsze dni, 
to zrozumiałe. Mi w takich sytu-
acjach pomaga tylko jedno na-
granie „nieocenionego eksperta” 
w dziedzinie coachingu o zgrab-
nym tytule „Kto ci k...wa ukradł 
marzenia”. Nie jest wzniosłe, a je-
żeli miałbym porównać je do sty-
lu muzycznego, to zdecydowanie 
byłoby to disco polo. Mimo to mi 
pomaga. W końcu każdy czasem 
lubi posłuchać czegoś niewyszu-
kanego, co poprawia humor.

Piotr Krupa
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Pewnie jako pierwsza korzyść, lub 
jedna z pierwszych, przychodzi ci na 
myśl wynagrodzenie. I słusznie – wy-
nagrodzenie pozwala zaspokajać po-
trzeby nasze i naszych najbliższych. 
Nie zapominaj jednak o innych, jak na 
przykład status, miejsce w hierarchii, 
opieka medyczna, narzędzia pracy, 
pakiet sportowy, elastyczny czas pra-
cy i inne, ważne dla ciebie, a bardziej 
niewymierne, jak szacunek, uznanie, 
czy wyzwania.

Myślenie o wynagrodzeniu pro-
ponuję zacząć od określenia wi-
dełek, czyli minimalnego i mak-
symalnego wynagrodzenia, które 
by cię satysfakcjonowało, ale było 
adekwatne do twoich kwalifikacji 
i kompetencji. Określając górną gra-

nicę możesz przyjąć zasadę sky is the 
limit, choć proponuję, abyś wyzna-
czył ją realistycznie.

Pytanie o oczekiwania finansowe 
jest jednym z elementów każdej roz-
mowy rekrutacyjnej, a zatem dobrze, 
abyś odpowiedź na nie przygotował 
sobie zawczasu. Więcej problemów 
może ci przysporzyć określenie wy-
nagrodzenia minimalnego.

Z jednej strony warto, abyś miał 
świadomość i wziął pod uwagę swo-
je potrzeby, a mianowicie ile mie-
sięcznie potrzebujesz na życie, czyli 
opłacenie rachunków, spłatę kredy-
tów, jedzenie, transport, edukację, 
higienę i inne elementarne potrzeby. 
To twoje minimum. Oczywiście my-
śląc o minimum musisz też brać pod 

uwagę rynek i wynagrodzenia, jakie 
oferuje on za posiadane przez ciebie 
kwalifikacje i kompetencje wykorzy-
stywane do wykonywanej przez cie-
bie pracy.

Jeśli nie masz takiej wiedzy pro-
ponuję, abyś oparł swoje szacunki 
na raportach wynagrodzeń, które 
znajdziesz w internecie. W większo-
ści są one wiarygodne i miarodaj-
ne – co więcej, bazują na danych 
dotyczących realnych wynagro-
dzeń w firmach, a nie wyobrażeń, 
czy oczekiwań kandydatów do 
pracy. Takie dane również znaj-
dziesz, ale pamiętaj, że mogą one 
nie być wiarygodne i adekwatne 
do realiów rynkowych. Podobnie 
z informacjami na temat zarobków 
twoich znajomych i ich znajomych. 
Mogą być one kopalnią cennej wie-
dzy, równie dobrze jednak mogą cię 
wprowadzić w błąd. Wielokrotnie 
spotykałam się z sytuacjami, gdy 
ktoś np. zawyżał swoje wynagro-
dzenie, by zrobić wrażenie na zna-
jomych…

Coraz częściej można się spotkać 
z ogłoszeniami rekrutacyjnymi infor-
mującymi o widełkach wynagrodzeń 
na danym stanowisku. To również – 
w połączeniu z opisem wymagań pra-
codawcy – może ci pomóc urealnić 
twoją wartość rynkową, choć nie jest 
jeszcze praktyką. Pamiętaj też o sło-
wach Oprah Winfrey:

Powód, 
dla którego mogłam 

odnieść sukces 
finansowy  

to fakt, że nigdy, 
nawet przez minutę  
nie skupiałam się  
na pieniądzach.

Bo wynagrodzenie jest ważne. Jeśli 
jednak praca nie jest efektem pasji 
i zaangażowania, szanse na sukces są 
niewielkie.

Warto również, abyś zastanowił się, 
jakie miejsce w hierarchii chcesz zaj-
mować. Taka diagnoza pomoże ci nie 
tylko planować zawodową przyszłość, 
ale też może być narzędziem diagno-
zującym twoje potrzeby.

Oczywiście nie mówię tu o kon-
kretnym stanowisku, jakie chciałbyś 
zajmować, a raczej o miejscu w hie-
rarchii, zgodnie z poniższą drabiną:
	� prezes, dyrektor generalny, szef 

wszystkich szefów;
	� dyrektor, menadżer wyższego 

szczebla, który raportuje do sze-
fa firmy i jednocześnie zarządza 
podległym zespołem, często za 

pośrednictwem menadżera niż-
szego szczebla;
	� kierownik, lider, menadżer niż-

szego szczebla, który raportuje 
do menadżera wyższego szcze-
bla i zarządza podległym zespo-
łem specjalistów i pracowników 
wsparcia;
	� specjalista, szeregowy członek ze-

społu;
	� asystent, osoba świadcząca wspar-

cie innym;
	� osoba samodzielna, zatrudniona 

jako niezależny konsultant lub pro-
wadząca własną firmę.

Zastanów się, jakie miejsce w hierar-
chii chciałbyś zajmować pamiętając, 
że kolejne, wyższe szczeble kariery 
wiążą się nie tylko z wyższym wyna-
grodzeniem, prestiżem i uznaniem, 
ale także wymaganiami, oczekiwa-
niami i odpowiedzialnością.

Warto też, abyś zadał sobie pyta-
nie, jakie inne korzyści chcesz uzyskać. 
Dla mnie są nimi satysfakcja, współ-
praca z zaangażowanymi, twórczymi 
i fajnymi ludźmi, rozwój i poczucie, 
że robię coś ważnego. A dla ciebie?

Pisz, jeśli masz pytania, uwagi bądź 
sugestie dotyczące tego, bądź innych 
artykułów. Na wszystkie wiadomości 
chętnie odpowiem.

Monika Morys

www.obserwatoriumrozwoju.pl

PRACA MARZEŃ

KORZYŚCI
Dzisiaj zagadnienie, które często wzbudza wątpliwości i niepewność, 
a jest szalenie ważne z perspektywy zadowolenia z pracy, stworzenia 
możliwości realizacji planów i marzeń, a także zapewnienia sobie oraz 
najbliższym bezpiecznej przyszłości. Mowa o korzyściach, jakie chcesz 
mieć z wykonywanej pracy.

Jedną z najsłabiej rozpo-
znanych cech w przywódz-
twie jako takim jest zapo-
biegliwość, o której dzisiaj 
napiszę. Zapobiegliwością 
właśnie powinien charakte-
ryzować się lider służebny, 
ale czymże ona jest? I cze-
mu służy?

Dla mnie jest to umiejętność wy-
ciągania wniosków z przeszłych 
i teraźniejszych zdarzeń. To ta-
lent do dostrzegania współza-
leżności naszych działań i ich re-
zultatów – porażek oraz sukce-
sów. To traktowanie niepowo-
dzeń jak lekcji i zdolność do prze-
widywania ewentualnych ryzyk 
i zagrożeń, nim rozpocznie się 
jakiekolwiek działanie.

To szeroko rozumiana prze-
zorność, która buduje się w nas 
dzięki poszerzonej autorefleksji 
i pokorze, jaką okazujemy wo-
bec tego, co się nam w życiu 
przydarza. Zapobiegliwość jest 
więc wynikiem świadomej re-
fleksji nad doświadczeniem i au-
tentycznym dążeniem do roz-
woju, do zmiany na lepsze.

Ucz się na błędach
Z założenia nikt nie chce popeł-
niać tych samych błędów, praw-
da? Wszyscy niejednokrotnie 
usłyszeli w swoim życiu powie-
dzenie „ucz się na błędach” oraz 
„najlepiej na cudzych”. Ale ilu 
z nas rzeczywiście stosuje ową 
metodę w życiu? Nie tylko za-
wodowym. Śmiem twierdzić, 
że niewielu. Owszem, w świecie 

biznesu konsekwencje nieodro-
bionych lekcji mogą być znacz-
nie dotkliwsze niż prywatnie. 
Może właśnie dlatego częściej 
się nad tym pochylamy i stara-
my się być zapobiegliwi w życiu 
zawodowym. Ale niekoniecznie 
jest to prawda. Wystarczy spoj-
rzeć na swoje najbliższe środo-
wisko – ilu wśród waszych zna-
jomych jest w drugim, trzecim, 
kolejnym związku lub kolejnym 
małżeństwie?

Wnioski z doświadczeń
Wyciągamy wnioski pochop-
nie i nie przykładamy wagi do 
tego, co w świecie zarządzania 
projektami nazywa się „lessons 
learnt”, czyli wnioski z doświad-
czeń. Będąc członkiem wielu ze-
społów projektowych tylko ra-

zy czy dwa byłam świadkiem 
omawiania tego etapu projektu. 
Zazwyczaj się go pomija i zanie-
dbuje to, co w projektach jest 
najcenniejsze – doświadczenie 
członków zespołu, wiedzę, któ-
ra mogłaby sprawić, że każdy 
kolejny projekt byłby po prostu 
lepszy.

Wyciąganie wniosków z do-
świadczeń – tak jak ustawiczne 
kształcenie się – powinno się 
stać naszym nawykiem, takim 
tematem do pamiętnika. Powin-
niśmy zapisywać wszystko to, co 
zrobiliśmy aby osiągnąć sukces, 
zapamiętać i stosować częściej. 
Notować również każdą rzecz, 
która nam w tym przeszkodziła 
i eliminować ją w kolejnych ży-
ciowych projektach.

Zapobiegliwość
Tak działa osoba, która nosi 
miano lidera służebnego. Pro-
wadzi pamiętnik od lat, swój 
własny i swojego zespołu. Taki 
lider korzysta z lekcji przeszłości 
i powtarza tylko to, co pomogło 
jemu i zespołowi w wygranej. 
Jest przezorny i zapobiegliwy. 
Posiada odwagę niezbędną do 
zahamowania emocjonujących 
inicjatyw, które mogłyby być 
zgubne dla grupy. Oczywiście 
sposób ma znaczenie, a najlep-
szym z nich jest zadawanie pytań 
o konsekwencje działań, wpływ 
na wskazane dziedziny czy oso-
by. Może je zadawać, gdyż do-

świadczył tego wcześniej i posia-
da ową specyficzną wrażliwość 
i uważność, która pozwala na au-
tentyczne zainteresowanie się 
omawianym tematem.

Zapobiegliwość czasami 
może prowadzić do wstrzyma-
nia nowych pomysłów, ale w du-
żej mierze to przede wszystkim 
dbałość o sferę bezpieczeństwa, 
czyli o te elementy, które po-
zwolą ową ideę wcielić w życie, 
ale w taki sposób, aby poranio-
nych było jak najmniej. Tak wła-
śnie służy lider swoim pracow-
nikom. Leczenie jest kosztowne, 
czasami nie prowadzi wcale do 
pełnego uzdrowienia i blizny, 
ubytki czy niepełnosprawność 
pozostają nam do końca życia. 

Zainwestuj 
w dzienniczek
Warto zainwestować w anali-
zę porażki i sukcesu, w mały 
dzienniczek wniosków. Kosztu-
je znacznie mniej niż leczenie, 
a uratować może… wszystko.

A czy wy prowadzicie swo-
je pamiętniki z podróży życia? 
Czy posiadacie zbiór swoich 
lekcji, które świadomie przero-
biliście? Bądźcie zapobiegliwi 
już teraz. 

Jeżeli macie pytania doty-
czące powyższego tematu lub 
przywództwa służebnego – za-
praszam do kontaktu.

Patrycja Dębska

www.obserwatoriumrozwoju.pl

PRZY WÓDZTWO SŁUŻEBNE

Zapobiegać 
nie leczyć
 – oto jest wyzwanie
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Marcin 
Berdyszak
– urodził się w Poznaniu 
w 1964 roku. Dyplom z ma-
larstwa obronił w pracow-
ni prof. Włodzimierza Dud-
kowiaka oraz z rzeźby 
w pracowni prof. Macie-
ja Szańkowskiego w PWSSP 
w Poznaniu w 1988 roku. Od 
1989 roku jest związany z Aka-
demią Sztuk Pięknych w Po-
znaniu (obecnie Uniwersy-
tet Artystyczny w Poznaniu 
– UAP). Pracuje na stanowi-
sku profesora zwyczajnego 
i prowadzi pracownię dzia-
łań przestrzennych na Wy-
dziale Rzeźby.
W latach 1999-2002 był pro-
dziekanem Wydziału Eduka-
cji Artystycznej w ASP w Po-
znaniu. W latach 2002-2008 
pełnił funkcję prorektora ds. 
studenckich i współpracy 
z zagranicą. W latach 2008-
2016 był rektorem UAP.
Jest członkiem Stowarzysze-
nia Artystyczno-Edukacyjne-
go „Magazyn”, którego jest 
współzałożycielem wraz 
z Tadeuszem Wieczorkiem, 
Piotrem Pawlakiem i Wojcie-
chem Nowakiem.
Zajmuje się instalacją, obiek-
tem, rysunkiem i malar-
stwem. Swoje prace prezen-
tował na różnych wystawach 
zbiorowych i indywidualnych 
m.in. w Polsce, Niemczech, 
Słowacji, Czechach, Bośni 
i Hercegowinie, Rosji, Ukra-
inie, Finlandii, Austrii, Szwe-
cji, Japonii, Węgrzech, Korei 
Południowej, Wielkiej Bryta-
nii, Szwajcarii, Izraelu i USA.
Brał udział w licznych spo-
tkaniach i konferencjach 
dotyczących edukacji arty-
stycznej.
Zrealizował kilkadziesiąt 
warsztatów autorskich w kra-
ju i zagranicą. Jego prace 
znajdują się w licznych ko-
lekcjach państwowych i pry-
watnych w kraju i zagranicą.

Projekt dofinansowany 
z Budżetu Województwa 

Dolnośląskiego

Marcin Berdyszak

WIELO- 
WYMIAROWOŚĆ
Wrocławska Galeria FOTO-GEN od 12 listopada zaprasza na wystawę twórczości Marcina 
Berdyszaka.

Zakorzeniony w XX-wiecznej 
awangardzie profesor Marcin 
Berdyszak jest autorem obiek-
tów, instalacji intermedialnych 
oraz performance’ów, w któ-
rych podejmuje dyskurs z kul-
turowymi stereotypami, stan-
daryzacją emocji i zachowań 
i ze współczesnym wartościo-
waniem rzeczywistości.

Wśród licznych artystów, 
z których twórczością mierzy się 
Marcin Berdyczak, warto wymie-
nić prace takie jak m.in. „Higiena 
milczenia Marcela Duchampa”, 
„Syn człowieczy Magritte’a i sy-
mulacje” czy pierwszą pracę, zre-
alizowaną w tej konwencji, a sta-

nowiącą reakcję artysty na śmierć 
Josepha Beuysa – instalację zaty-
tułowaną „Beuysowi”.

Na wystawie prezentowane 
są głównie prace fotograficzne, 
co nie znaczy, że nie oddają one 
ducha i plastycznej idei dorobku 
artystycznego Marcina Berdy-
szaka. Przeciwnie – fotografia 
służy artyście zarówno do re-
jestracji kreatywnie inscenizo-
wanych sytuacji dokamerowych 
(najczęściej o charakterze per-
formatywnym), a więc materia-
lizujących jakąś konkretną ideę, 
stworzonych z myślą o ujęciu fo-
tograficznym, ale także do do-
kumentowania zmieniających 

się w czasie instalacji o cha-
rakterze procesualnym, a więc 
i efemerycznym. Prace te jednak 
nie są tylko dokumentacją. Za-
równo z uwagi na niemożność 
przedstawienia w dwuwymia-
rowej reprezentacji ich w całej 
okazałości (a więc np. instalacji 
zawierających w sobie elementy 
audio, obrazów ruchomych czy 
polisensorycznyh), jak i z uwa-
gi na fakt, że artysta ingeru-
jąc w obraz poprzez wprowa-
dzanie elementów malarskich 
i kolażu, tworzy autonomiczne 
dzieła, w których często udaje 
mu się uzyskać obrazy sytuacji 
niemożliwych do osiągnięcia 
w czasowo afektywnym świe-
cie realnym.

W ramach ekspozycji pre-
zentowana jest również między 
innymi instalacja „Wielorówna-
niowy model sprawy John Rossa 
Baughmana”. Instalacja odnosi 
się do głośnej sprawy wymienio-
nego w jej tytule fotoreportera 
oraz do tekstu o etyce w zawo-
dzie fotoreportera autorstwa 
Jana Kosidowskiego.

Andrzej Mazur, Manfred Bator

kuratorzy

Wielowymiarowość
	� Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu – Instytucja 
Kultury Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego
www.okis.pl
	� Kuratorzy: 
Andrzej Mazur, Manfred Ba-
tor
	�Miejsce:
Galeria FOTO-GEN 
pl. bp. Nankiera 8 
Wrocław
	� Termin:
12 listopada 2021 – 8 stycz-
nia 2022
wtorek–sobota w godz. 10-18
	� Bilety:
normalny 10 zł, ulgowy 5 zł

We wtorki wstęp bezpłatny

Marcin Berdyszak, Wyraźność i Czas – banany naturalne, banany sztuczne, 2018

Marcin Berdyszak, Wielorownaniowy model sprawy Johna Rossa Baugmanna, 2017

Marcin Berdyszak, Opór i zaślepie‑
nie, czyli Odyseusz i syreny, praca 
dedykowana twórczości ojca, 2014

https://stow
arzyszeniem

agazyn.org/

Marcin Berdyszak, Autoniebyt, 2019



15GŁOS MORDORUwww.glosmordoru.pl WARSZAWA / WROCŁAW #7 [65]  listopd/grudzień 2021

WAW4FREE

polecamy 
Darmowe wyDarzenia
Darmowy listopad 
w rezydencjach królewskich 2021
	� akcja trwa do końca listopada

Darmowe zwiedzanie Zamku Królewskie-
go, Pałacu w Wilanowie i obiektów w Ła-
zienkach Królewskich.

laboratorium Dobrej Konsumpcji
	� 27 listopada, godz. 14, Marzyciele i Rze-

mieślnicy, ul. Bracka 25 
Warsztaty z Fundacją Kupuj Odpowiedzial-
nie, obowiązują wcześniejsze zapisy

Obsesja piękna 
 – dlaczego nie kOchamy naszych ciał?
	� 27 listopada, godz. 18, Białołęcki Ośro-

dek Kultury, ul. Głębocka 66

Panel dyskusyjny w ramach projektu 
„Moje ciało  – Twoje ciało”.

zOo market w koneserze | Targi Świąteczne
	� 4-5 grudnia, Centrum Praskie Koneser

ZOO Market w wersji świątecznej – ręcz-
nie robiona biżuteria, kosmetyki natural-
ne, dekoracje do domu, świece, ceramika, 
printy, plakaty.

Targi w Progresji
	� Progresja, ul. Fort Wola 22

Wydarzenia dla fanów: 4 grudnia – targi 
hip-hop; 11-12 grudnia – targi CBD.

Sisi Lohman
wydawca, redaktor naczelna

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam 
oraz może odmówić ich zamieszczenia, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności 

z prawem, linią programową i charakterem pisma oraz zasadami publikacji ogłoszeń i reklam.

e ‑mail: redakcja@glosmordoru.pl

https://glosmordoru.pl

Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na ASAP-ie!

Dariusz Litera
redaktor naczelny

wydanie Warszawa / Wrocław

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

Maciej Wełyczko
zastępca redaktora naczelnego

Tomasz Turek
redakcja i łamanie

Igor Kałuża
skład graficzny

Edycja wrocławska:

FB: @glosmordoru

LET’S GO OUT

WARSZAWA

Techno Expedition 
27.11 / Techno Kultura: 
Hardy Hard + Dominic 
Delay + inni
Hardy Hard to bez wątpienia 
jedna z Ikon i żyjąca legenda 
muzyki elektronicznej, wete-
ran Love Parade i uczestnik naj-
większych techno eventów na 
świecie. W murach Techno Kul-
tury u boku Hardy Hard wystąpi 
ekipa Techno Expedition razem 
z gośćmi z całej Polski, jak cho-
ciażby Dominic Delay, Lopez, 
Peregrin czy Piur.

Hańba! 
3.12 / Hydrozagadka
Hańba! to fabularny koncept, 
którego bohaterowie piętnu-
ją zło otaczającego ich świata 
przełomu lat 30. i 40. XX wie-
ku słowami międzywojennych 
poetów, zarówno tych dobrze 
(Tuwim, Broniewski), jak i mniej 
znanych (Szymański, Ginczanka, 
Szenwald i in.). W 2018 roku ze-
spół został uhonorowany Pasz-
portem Polityki „za muzycz-
no-literacko-polityczną rekon-

strukcję, która daje efekt zaska-
kujący: twórczo odświeża for-
mułę folku i punka, a przy tym 
celnie opisuje dzisiejsze polskie 
konflikty i zagrożenia”.

Ofelia 
7.12 / Niebo
Ofelia (Iga Krefft) to wokalist-
ka i multiinstrumentalistka ob-
darzona niezwykłym głosem, 
autorka tekstów oraz kompo-
zytorka. Jej debiutancki album 
„Ofelia” ukazał się 15 listopada 
2019 roku. Teraz przygotowuje 
się do wydania kolejnego, zaty-
tułowanego „Osiem”, w którym 
artystka pokaże osiem różnych 
odsłon samej siebie. Muzycznie 
artystka porusza się w szerokim 
zakresie subtelnego indie popu 
i rocka, bazującego na jej moc-
nym wokalu i czerpiącego in-
spiracje zarówno z folku, bluesa 
czy muzyki elektronicznej.

Hip Hop Festival 
10.12 / Progresja
Tegoroczna edycja Hip Hop Fe-
stivalu to aż dziesięciu czoło-
wych artystów polskiej sceny 
hiphopowej. W Progresji wystą-
pią między innymi: Oki, Szczyl, 
Sarius, Wac Toja, Kizo x Gibbs. 
Wielu z nich jest świeżo po wy-

puszczeniu najnowszych albu-
mów. Będzie to więc niepowta-
rzalna okazja, by usłyszeć na ży-
wo największe hity i najnowsze 
produkcje.

Młody Dzban + Bogdano 
Banani Deluxe 
12.12 / Pogłos
Głos Młodego Dzbana poruszył 
arktyczne czapy lodowe, jego 
wygląd rozpalił setki młodzian 
i wkurzył tysiące rodziców, je-
go muzyka porwała miliony do 
ucieczki i zamknięcia się na pol-
ski rap na zawsze. Młody Dzban 
pojawi się w Pogłosie, żeby za-
prezentować wykony swoich 
najpopularniejszych i wątpli-
wej jakości kawałków. Pojawi 
się również boysband Bogda-
no Banani Deluxe.

WROCŁAW

Młyn + Dynasonic 
26.11 / Firlej
Młyn to elektroakustyczne trio, 
które czerpie inspiracje zarów-
no z elektroniki, jak i jazzu. Ze-
spół kładzie nacisk na poszu-
kiwanie własnego języka, nie 
unikając dystansu do zwar-
tych rozwiązań formalnych. Na 
dyskografię składają się albu-

my „Reklama” w Dym Records 
oraz kaseta „Live at Narodowy” 
wydana własnym sumptem. Na 
koncie mają występy na: Avant 
Art Festival we Wrocławiu, Dym 
Festival, Borderline Festival oraz 
liczne koncerty klubowe w Pol-
sce i w Czechach. Członkowie 
zespołu aktywnie współtworzą 
od 2018 roku kolektyw Wkurvv 
organizujący wydarzenia arty-
styczne we Wrocławiu. W mu-
zyce Dynasonic, który też zagra 
tego wieczora, puchnący od 
basów dub romansuje z retro 
dźwiękami klasycznego instru-
mentu i field recordingu. Hipno-
tyzująca repetytywność w natu-
ralny sposób podpowiada sko-
jarzenia z falami, przy czym 
eksperymentalna elektronika 
każe pamiętać, że jeśli już fale, 
to raczej wzburzone. 

Cyberpunch: Favorit89  
+ Nightrun87 + inni

27.11 / Akademia
Cyberpunch powraca, silniejszy 
niż kiedykolwiek. Tym razem we 
wrocławskim klubie Akademia, 
pojawią się producenci synte-
zatorową retro muzyką i syn-
thwavem. Kadra djska zapewni 
zabawę przy goa i cyber tech-

no dźwiękach. Za dekorację 
w klubie odpowiada ekipa Cy-
berpunch. Live: Favorit89, Ni-
ghtrun87, Solar Storm, Aurorae. 
DJ: Kobaian, Arcade

Łydka Grubasa 
27.11 / A2
W ramach trasy koncertowej 
Łydka Grubasa wystąpi przed 
publicznością klubową. Grupa 
szykuje super-odświeżony re-
pertuar, skupiając się na nowych 
kompozycjach z płyty pod tytu-
łem „Socjalibacja”, które będą 
stanowić oś koncertów. Ale nie 
zabraknie żelaznych przebojów 
grupy, jak również niespodzia-

nek muzycznych i nie tylko. Jak 
podkreślają sami członkowie 
zespołu, Łydka zawsze stara się 
grać i brzmieć jak najlepiej. Prio-
rytetem jest też wzajemny sza-
cunek oraz więź z publicznością 
– tak, aby na ich koncercie każdy 
mógł poczuć się jego częścią 
i pełnym uczestnikiem.

Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety

w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

Szczegóły oraz inne wydarzenia znajdziesz na https://waw4free.pl




