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ROZWÓJ
mimo problemów
Z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem rozmawia Maciej Wełyczko.
Maciej Wełyczko: To, co chyba najmocniej będzie oddziaływało na
miasta i metropolie w przyszłym roku, to Polski Ład. Samorządowcy
nazywają ten program „Mega Podatkiem”. Jak wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych
wpłynie na kondycję finansową
Wrocławia?
Jacek Sutryk: Najkrócej rzecz ujmując,
bardzo niekorzystnie, żeby nie powiedzieć – dewastująco.
Nie jest tajemnicą, że Polski Ład
to projekt, który obecnie najbardziej
spędza sen z powiek nam, samorządowcom. Bo jest on wyrazem polityki centralistycznej, a powiedziałbym
nawet, że rabunkowej. Przecież w ciągu dekady Wrocław straci na samych
zmianach w podatku PIT 3,4 mld zł,
a wszystkie samorządy około 150 mld
zł! Rząd obiecuje rekompensaty, ale
już dopowiada – tylko po cichu – że
są one przewidziane tylko na przyszły rok i tylko w części pokryją budżetowe straty. A to nie koniec, bo na
kolejne lata nie powstały żadne regulacje wyrównujące. Zatem obecnie
przyszłość jest wielką niewiadomą.
Nie wiemy, czym będziemy dysponować, a więc nie mamy też pełnej wiedzy, jak tę przyszłość planować.
Ile może zabraknąć? I na co?
Nasz przyszłoroczny budżet inwestycyjny, na poziomie 1,09 mld zł, będzie rekordowy w historii Wrocławia.
Budowa dwóch zupełnie nowych linii
tramwajowych, obwodnicy osiedla Leśnica, nowej drogi na Wielką Wyspę,
budowa mostach Chrobrego, po których pojedzie tramwaj na Swojczyce,
nowe tramwaje, budowy i remonty
szkół oraz przedszkoli. Te inwestycje
nie są zagrożone, a część z nich ma też
gwarancje unijne, są współfinansowane przez Brukselę.
Natomiast potężna inflacja też
może mieć bolesne konsekwencje.
Ceny usług budowlanych rosną niemal
z miesiąca na miesiąc, materiałów również. Jeśli ten wzrost nie zostanie zahamowany, to może się zdarzyć tak, że
wymusi pewne ograniczenia w zakresie realizacji nowych inwestycji. Dziś nie
chcę spekulować o innych pozycjach
budżetowych, natomiast chyba wszyscy mamy świadomość, że tak kluczowe elementy naszej codzienności, jak
edukacja czy ochrona zdrowia, cierpią
na chroniczny niedobór funduszy. Nie

Jacek Sutryk

(1978 r.) – z urodzenia
wrocławianin, z wykształcenia socjolog
– wieloletni dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych
wrocławskiego Urzędu Miejskiego. Od listopada 2018 r. prezydent Wrocławia.

chcę uprawiać czarnowidztwa, ale też
nie wyobrażam sobie, by te gałęzie
miały znów ucierpieć.
Jak można przeciwdziałać negatywnym dla samorządów skutkom
nowych rozwiązań podatkowych?
Rząd chce zabrać samorządom 145 mld
zł w ciągu dziesięciu lat, a rekompensaty przewiduje na poziomie zaledwie
1/3 tej kwoty. Co tylko potwierdza, że
finansowanie Polskiego Ładu zostało
zrzucone na barki samorządów. Postulowaliśmy o zwiększenie udziału
miast w podatku PIT co najmniej o 18
procent. Po takiej korekcie subwencje nie byłyby potrzebne, ponieważ
to dochody są podstawą finansowania
samorządów.
Przypomnę tylko, że jeszcze do
końca roku samorządy otrzymują około 50 procent wpływów z podatku PIT
i poniżej 10 procent wpływów z podatku CIT. Przychody z VAT w całości
pozostają w budżecie państwa. Polski
Ład przewiduje – w dużym uproszczeniu – m.in. podniesienie drugiego
progu podatkowego i kwoty wolnej
od podatku PIT, co zmniejszy wpływy

do kasy. Proponuje też przedsiębiorcom opodatkowanie CIT zryczałtowane jako najbardziej atrakcyjne – a z ryczałtu do kasy samorządu nie trafi ani
złotówka. Zatem, aby zachować obecny poziom rozwoju polskich samorządów i jakości życia mieszkańców miast
oraz miasteczek, niezbędna jest zmiana udziału jednostek samorządu terytorialnego przy podziale podatku
od osób. Niestety, rząd się na to nie
zgadza.
Dodajmy, że już wcześniejsze reformy państwa uderzyły w finanse samorządów, że wspomnę zerowy PIT dla
osób poniżej 26. roku życia, zmniejszenie stawki PIT w pierwszej grupie
podatkowej czy wreszcie zmiany w ryczałtach.
Zmagamy się z kolejną falą pandemii, wciąż przy braku radykalnych
decyzji rządu dotyczących obostrzeń bądź przymusu szczepień.
Jak samorząd może wspierać mieszkańców w walce z pandemią?
Po pierwsze – uważam, że samorząd
nie tyle może, co musi wspierać mieszkańców, a także działających na jego

terenie przedsiębiorców. Raz, że to racja stanu naszych małych ojczyzn i nasze miejsca pracy, a dwa – rząd dość
sprytnie, w negatywnym tego słowa
znaczeniu, przerzucił na nas odpowiedzialność w walce z pandemią. We
Wrocławiu zareagowaliśmy błyskawicznie, wprowadzając w życie ulgi,
abolicje i inne instrumenty, które miały choć w pewnym stopniu zrekompensować straty sektora usługowego.
Przekazywaliśmy również środki bezpośrednio szpitalom oraz jednostkom
medycznych.
Jestem też pod wrażeniem samoorganizacji wrocławian, którzy egzamin z solidarności zdali celująco, czy to
wspierając się rozwożeniem ciepłych,
darmowych posiłków, czy to szyjąc
maseczki.
Poza tym staramy się nie tylko przeciwdziałać skutkom, lecz zapobiegać
i szczepić. Wrocław prowadzi własną
kampanię informacyjno-edukacyjną
#WrocławSięSzczepi Solidarnie Przeciw Covid19. Zaszczepiliśmy wszystkich chętnych w schroniskach i noclegowniach, a streetworkerzy zachęcali
do akcji bezdomnych. Zawozili ich do
specjalnego ambulatorium. Po mieście niczym krążownik przemieszcza
się nasz SZCZEPCIObus, który walczy
o każdego mieszkańca. W efekcie we
Wrocławiu podano już około 1,2 mln
dawek, a 67,5 procenta mieszkańców
miasta jest w pełni zaszczepionych.
2021 – jaki to był rok dla Wrocławia,
a jaki osobiście dla prezydenta Jacka Sutryka?
Z powodu pandemii powinienem powiedzieć, że trudny, ale dość uderzania
w dramatyczne tony. Dzięki naszym
działaniom miasto wróciło do tak wyczekiwanej przez wszystkich normalności, a na ulicach znów się pojawili
turyści. Żużlowcy Betardu Sparty po
piętnastoletniej przerwie zdobyli mistrzostwo Polski, sprawiając, że Stadion Olimpijski znów oszalał z radości. Właśnie oddajemy do dyspozycji
sportowców nową, piękną i funkcjonalną halę przy ul. Racławickiej, buduje się Aquapark na Brochowie... Tych
pięknych chwil dostrzegam sporo.
A za mną już trzeci rok prezydentury, którą wciąż traktuję jako wielkie
zobowiązanie i motywację do dalszej
ciężkiej pracy.
Największy sukces? Najbardziej dotkliwa porażka?
Mnie samemu trudno mówić o sukcesach – pamiętajmy, że miasto to
ludzie. To mieszkańcy, którzy muszą
żyć w symbiozie. A to, co dla jednego
jest sukcesem, dla drugiego już niekoniecznie. Natomiast wydaje mi się,
że wrocławianie dobrze oceniają to,
co dzieje się u nas w sferze inwestycji,
spraw społecznych czy zieleni.
A porażki? Pandemia, obniżone
wpływy do budżetu, złe – z perspektywy samorządowców – rozwiązania,
które wprowadza rząd w ramach Polskiego Ładu – to czynniki, które mogą
sprawić, że nie wszystkie plany uda
się zrealizować. Ale miasto nigdy nie
będzie projektem skończonym. Po

www.glosmordoru.pl
Sutryku przyjdzie ktoś inny i będzie
miał tyle samo, jeśli nie więcej spraw
do rozwiązania. Taka jest po prostu
specyfika miejskiego zegara, który –
jak ten biologiczny – nie zatrzymuje
się ani na moment.
Z czym powinniśmy wiązać nadzieje
na 2022 rok?
Z tym, że będziemy zdrowi i ostatecznie okiełznamy pandemię. Wierzę, że wciąż będziemy dobrą wspólnotą, zjednoczoną wokół właściwych wartości i zdeterminowaną
do tego, by być razem – by budować
kolejne mosty. No i oczywiście, że
wrocławianie, jako ludzie kreatywni, błyskotliwi i serdeczni, zrealizują
wszystkie swoje plany oraz marzenia w nowym roku. Tego państwu
życzę.
Jakie widzi Pan najważniejsze wyzwania na najbliższe miesiące?
W tym trudnym czasie nie chcę spychać na bok projektów już trwających,
a szalenie istotnych dla naszego życia
codziennego. Więc przede wszystkim jest to uporządkowanie kwestii
związanych z komunikacją zbiorową,
transportem miejskim. To prawda –
przystąpiliśmy do remontów i budów
w wielu miejscach we Wrocławiu jednocześnie. Spiętrzenie prac jest duże
i zauważalne. Jednak wszystko to robimy dla poprawy jakości życia wrocławianek i wrocławian. Gdy te projekty
domkniemy, to – proszę mi wierzyć –
będziemy poruszać się po Wrocławiu
szybciej, lepiej i bardziej ekologicznie. Bardzo proszę o jeszcze trochę
cierpliwości.
Zatem trzymamy się planów
i terminów ich realizacji. W 2022 roku
przeznaczymy m.in. 112 mln zł na trasę tramwajową na Popowice, 76 mln
zł na trasę autobusowo-tramwajową
na Nowy Dwór oraz 126 mln na infrastrukturę szynową i drogową. Wreszcie
107 mln zł będzie kosztować budowa
nowych placówek oświatowych oraz
kompleksowe przebudowy tych istniejących.
A w aspektach mniej przyziemnych?
Jaki jest Wrocław dziś? O jakich inicjatywach warto powiedzieć?
Wrocław jest miastem, które idzie z duchem czasu, a na wielu polach wręcz
wyznacza trendy i jest drogowskazem:
Europejska Stolica Kultury, organizator
igrzysk sportów nieolimpijskich The
World Games, Miasto Literatury UNESCO, wreszcie Wrocław to dom dla
naszej noblistki Olgi Tokarczuk. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, to szykujemy pewne niespodzianki, ale o tym
opowiemy dopiero za jakiś czas.
Tymczasem zapewniam, że miasto
bez przerwy działa na rzecz mieszkańców i robimy wszystko, by nadal skutecznie działało i się rozwijało. Życzę
wszystkim spokojnych, rodzinnych
świąt i lepszego pod każdym względem roku 2022.
Dziękuję za rozmowę.

Maciej Wełyczko

www.glosmordoru.pl
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Czy wrażliwość u facetów

to słabość?
Wzorce męskości wpływają
na jakość emocji mężczyzn
i mogą przyczynić się do niskiego poziomu zadowolenia z życia, szczególnie po
przekroczeniu granicy jego
„połowy”. Sfera emocji została przypisana kobietom,
a działanie i rozwiązywanie
problemów mężczyznom.
Niestety, ten podział nie
sprzyja ani kobietom, ani
mężczyznom.
Wiele badań pokazało, że na początku życia dzieci płci męskiej
są bardziej wrażliwe i delikatne niż te płci żeńskiej. Dopiero wychowanie i przejmowanie
wzorców to zmienia. Widzimy
doskonale, że kobiety lepiej radzą sobie ze sferą emocjonalną,
mają mniej problemów z dzieleniem się trudnościami i przeżywaniem emocji w towarzystwie innych kobiet. Faceci
nadal wymieniają się głównie
sukcesami, osiągnięciami i zdobyczami. Jeśli sukcesów akurat
nie ma, rośnie poczucie wstydu i lęku, a spada samoocena,
zbudowana właśnie na tych zewnętrznych czynnikach. Mężczyznom trudno się przyznać,
że potrzebują wsparcia, bo to
może być uznane jako słabość,
co wyklucza przynależność do
grona „prawdziwie męskich facetów”. Często brakuje im pozytywnych i świadomych swojej
wrażliwości męskich wzorców.

Męska wrażliwość
Męska wrażliwość nadal postrzegana jest bardziej jako
odstępstwo od normy, niż coś
REKLAMA

pozostającego w zgodzie z naturalną energią mężczyzny. Na
odcinanie się facetów od emocji oprócz wychowania wpływa także ewolucyjna, wrodzona
skłonność do tego typu reakcji.
Ma to związek z pierwotnym podziałem obowiązków między
płciami. Chociaż nasze wyobrażenie o tym porządku burzą
ostatnie znaleziska sprzed tysięcy lat, które wykazują, że kobiety również polowały, to jednak patriarchalny podział ról –
niestety – mocno zakorzenił się
w naszej kulturze. W każdym razie facet miał zabijać zwierzęta
i dostarczać je do domu – stąd
potrzebna była większa umiejętność odcięcia się od tej bardziej wrażliwej części, od emocji, bo tego przecież wymaga
zabijanie. Jednak to wcale nie
oznacza, że tych emocji nie ma.

Przeżycie czy ucieczka?
Czasy się zmieniły, zakupy
w markecie nie wymagają już
takiego okrucieństwa jak polowanie, jednak cechy pozostały
i włączają w facetach tryb łowcy, przemierzającego bezkres
sklepowych półek lub odmęty
internetowych zakupów. Trochę to zabawne, trochę dramatyczne. Cywilizacja robi niesamowite postępy, a mózg nadal
interpretuje każdy szelest w lesie jako śmiertelne zagrożenie
i sygnał do walki lub ucieczki. Nadal upatrujemy męskość
w sile, zdobywaniu, sukcesach
oraz rozwiązywaniu problemów. Chociaż u wielu mężczyzn, po cichu i w samotności,
smutek, bezsilność i lęk domagają się coraz głośniej, by wyjść

na zewnątrz. Rzadko jednak
tak się dzieje – częściej kończy
się to ucieczką w używki, seks,
maratony, triathlony i wszystko, co skutecznie pozwala nie
kontaktować się z potrzebami
– wsparcia i bliskości, akceptacji lęku i bezsilności, przejścia
przez porażki i uznania swojej
słabości. Z tego płynie prawdziwa siła, z przeżywania tych
doświadczeń w towarzystwie
drugiego człowieka.

Jakim być facetem?
Jakim być facetem skoro jest tyle sprzecznych oczekiwań? Pozornie łatwiej być twardzielem,
grać kogoś, po kim wszystko
spływa, schować za tą postawą
emocje, najczęściej te trudne
i nigdy się z nimi nie kontaktować.
Jednak emocji nie można
odciąć selektywnie, na życzenie – odcinając się od trudnych,

odcinamy się od wszystkich. Dopiero kiedy po latach pojawiają
się różne problemy zdrowotne,
poczucie braku sensu, zwątpienie, spowodowane m.in. tłumieniem emocji, wówczas mężczyźni zaczynają zastanawiać się nad
sobą, swoim zdrowiem i czy na
pewno wszystko robią jak należy.
Z drugiej strony mamy sporą
listę oczekiwań kobiet wobec
mężczyzn i mężczyzn od mężczyzn. Czyli facet nie powinien
okazywać emocji – może poza
złością, powinien znać rozwiązanie, być oparciem dla innych,
być twardym i zaradnym a jednocześnie wrażliwym, czułym,
mądrym i rozsądnym – jest
w tym sporo sprzeczności. To
trudne do spełnienia, lepiej się
wycofać, bo może się nie udać,
a mężczyznom trudno znieść
porażkę, bo oczekuje się od nich
zaradności i sukcesów. Tyle, że

to tak nie działa. W ten sposób
toczy się to błędne koło.

Poradzić sobie z lękiem
Sukces jest gdzieś na końcu,
zależy od determinacji i umiejętności radzenia sobie właśnie
z lękiem, bezsilnością i znoszeniem porażek. Co nie oznacza
wcale pozbycia się lęku, tylko
bycia i dążenia, pomimo lęku.
Bezsilność, złość, smutek czy
zwątpienie są tak samo ważne
dla zdrowej psychiki, jak radość,
pewność, poczucie spełnienia
czy satysfakcji. Mężczyźni określają się przez osiągnięcia, majątek i karierę. Tak mają wdrukowane i przyjmują, że to jedyny
właściwy scenariusz.
Wiele zależy od tego w jakim otoczeniu mężczyzna dorasta, jak świadomy jest swoich
potrzeb oraz jaką ma gotowość
do otwarcia się, skontaktowania się ze swoją wrażliwością.
Facet nie będzie mówił o lęku,
bo woli udawać, że go nie ma.
Zakryje go drwiną, wyśmiewaniem albo agresją, jeśli dojdzie
dużo złości. Żeby wyjść poza ten
wzorzec, potrzeba coś zmienić
i zaryzykować w nieznanej mężczyznom sferze emocjonalnej.
Tam jest dużo wyzwań, ale z innej kategorii. Trudno kontrolować bliskość, pojawia się ryzyko
odrzucenia. Po co tam zaglądać?
Są inne rozwiązania, używki,
samochody, niezobowiązujące
podejście do życia. Tym można
się pochwalić i zyskać uznanie
w oczach innych mężczyzn. Tylko czy rzeczywiście to daje poczucie spełnienia?

Ryzyko bycia innym
W książce „Zdradzony przez ojca” Wojciech Eichelberger napisał, że mężczyźni nie potrafią
się skutecznie odgraniczać od
kobiet, boją się, że zostaną pochłonięci i nie będą mogli ruszyć w świat. Sprowadza się to
do potrzeby zdrowych wzorców
męskich, a niestety wzorzec najczęściej nie pokazuje jak odna-
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leźć się w tej obcej dla facetów
sferze wrażliwości. Faceci nie
mają wewnętrznego przyzwolenia na słuchanie tego, co podpowiadają emocje i potrzeby.
Oczywiście to wszystko jest, tylko zostaje wyparte. Tu trzeba
zebrać się na odwagę, żeby być
innym – to duże ryzyko.

Świadomość, akceptacja
i nowe zachowania
Na szczęście to podejście można zmienić, żeby odradzało się
w kolejnych pokoleniach specjalistów działania i jednocześnie
amatorów „bycia i odczuwania”.
Wzorce nieprzepracowane, niezidentyfikowane, funkcjonują
w nas i są automatyczne. Do
zmiany potrzebujemy akceptacji tego, co w nas jest, bo ciężko
jest zmieniać coś, na co nie ma
zgody. Chcąc zachowywać się
zupełnie odwrotnie do naszych
niechcianych wzorców, postępujemy dokładnie tak samo,
nieświadomie dążąc do stania
się kopią,
Żeby zmienić stare zachowanie, trzeba zbudować nowe.
To często wymaga trudu, zaangażowania i przejścia przez wymagające momenty. Nagroda
to jednak rekompensuje – lepsza jakość życia emocjonalnego i relacji, szczególnie tej z samym sobą – to coś, o co warto
zabiegać.

Witek Janowski

Witek Janowski
– coach i trener. Pracuje
z menedżerami znajdującymi się pod wpływem silnej presji, ciągłego stresu i napięcia, którzy czują
się przeciążeni zadaniami
i przytłoczeni obowiązkami.
Pomaga im odzyskać kontrolę, równowagę oraz zarządzać emocjami, tak aby
czuli się spełnieni w pracy,
odzyskali radość i satysfakcję z życia.
www.witekjanowski.pl
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to jednak, że Polacy oszukują
częściej niż inni. Dr Katarzyna
Cantarero w wywiadzie dla natemat.pl zaznacza, że Polacy
kłamią podobnie często jak na
przykład mieszkańcy USA. Pozostaje mi zaufać słowom ekspertki.

Ministerstwo
Kłamstw
Politycy kłamią — to frazes tak wytarty, że już chyba przestaje dokuczać.
Gros doniesień jest dzisiaj preparowanych i wypuszczanych w świat jako
prawda ostateczna, często
opatrzona partyjnym stemplem. Szum oszustw staje
się więc coraz głośniejszy
i obniża poziom debaty publicznej o kwestiach ważnych dla wszystkich – bez
względu na poglądy, tożsamość, wiarę lub stanowisko. Przyzwyczailiśmy się
jednocześnie, że ciszę nazywa się zamiataniem brudów pod dywan lub nabieraniem wody w usta.
Doprawdy, czy nieuczciwość
jest wpisana w kod naszej tożsamości kulturowej? W szkole
zrzynamy na żywca. W związREKLAMA

kach łżemy w żywe oczy, znajomym je mydlimy. Prywatnie
załatwiamy coś na lewo, w pracy
kantujemy, a w weekendy bujamy, że wypiliśmy tylko jedno.
Zastanawiam się, które oszustwa popełniane są pod każdą
szerokością geograficzną, a które występują endemicznie pomiędzy Odrą a Bugiem?

Ściągać to oszukiwać
Zabawne, że szkolny termin
‘ściągać’ ma dla polskiego ucha
wydźwięk niemalże neutralny,
odrobinę żartobliwy, sugeruje
ździebko odwagi i krzynę śmiałości. Co więcej, słowo to stało
się sloganem i weszło na okładki
pomocy naukowych, w których
umieszcza się streszczenia lektur drukowane drobną czcionką i z oznaczeniem przecięcia
na kartkach. Z drugiej strony, angielskie to cheat, oprócz
‘ściągać’, oznacza też ‘zdradzać,
oszukiwać’ i jest tym samym

Istotne przyczyny

upokarzającym odpowiednikiem czynu bagatelizowanego
w polskim. Jednak założenie, że
krajach anglosaskich samo ściąganie jest potępiane, wydaje się
zbyt daleko posunięte. Ale czy
na pewno?

Do paki za ten czyn?
Z raportu CBOS z 2005 r. wynika, że ponad połowa Polaków
nie potępia ściągania na egzaminach.
Jak ma się polskie prawo do
wspomnianego czynu? Ściąganie na egzaminie może wypełniać znamiona art. 272 Kodeksu
karnego i podlegać karze po-

zbawienia wolności do trzech
lat. Czyn ściągania ujęty jest
także w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. Prawo prawem, mam
jednak nieodparte wrażenie, że
w Polsce panuje ciche przyzwolenie na ściąganie, a sięganie po
narzędzia prawne w tej kwestii to
u nas raczej wyjątek niż reguła.

Anglosasi sygnalizują
W Skandynawii i krajach anglosaskich ściąganie uważane jest
za bezspornie naganne, a zgłoszenie egzaminatorowi, że ktoś
ściąga nie jest postrzegane jako donosicielstwo. Nie oznacza

Dlaczego kłamiemy i oszukujemy? Jednym z motywów jest
chęć uniknięcia konsekwencji
swoich działań, zaniechania lub
niewiedzy.
Kolejny motyw to pragnienie osiągnięcia celu, chęć podniesienia statusu społecznego,
podbudowania ego lub wzbogacenia się z wykorzystaniem
sprzyjających okoliczności.
Inaczej jest z kłamstwami
altruistycznymi – są one podyktowane na przykład chęcią uchronienia kogoś innego
przed krytyką lub nieprzyjemnościami. Często są usprawiedliwiane moralnie i nierzadko
traktowane przychylnie. Kłamstwem altruistycznym byłoby
zaproponowanie komuś wsparcia i ukrycie przy tym osobistych
niedogodności z tego tytułu.
Rzecz jasna są jeszcze drobne kłamstwa. O tych pisałem
w zeszłorocznym wrześniowym
wydaniu Pełnej Kulturki (Kłamstewka).

www.glosmordoru.pl
Konstrukt twarzy
Jakby nie było, w kłamstwo wpisany jest element ochrony dobra
własnego lub innych osób. Przychodzi tutaj na myśl społeczny
konstrukt twarzy (concept of face).
Odnosi się on do działań zmierzających do ochrony i utrzymania
wizerunku, dobra, reputacji, honoru, moralności i oceny – własnych lub innej osoby.
Podczas interakcji międzyludzkich dochodzi do zjawiska
negocjacji twarzy. Opisana przez
Stellę Ting-Toomey teoria negocjowania twarzy mówi o tym, że
obrana strategia (aby uchronić
czy utrzymać twarz) uwarunkowana jest kulturowo. Odpowiednią strategię przyjmujemy więc
w zależności od tego, jak wysoko
stawiamy dobro innych względem własnego i tego, co dyktują
nam normy kulturowe.

„Prawda” ma zaboleć
Trudno uwierzyć, że upolityczniona prawda (czytaj: kłamstwa) rozgłaszana jest z pobudek altruistycznych. Nikt nie
chce, żebyśmy wspólnie głowili
się nad tym, jak rozwiązać istniejący problem społeczny, ale
żebyśmy utwierdzali się w przekonaniu, że ci z przeciwnego
obozu maczali w czymś palce.

Konrad Krzysztofik
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Szymon Łojak: Jak Caravaggio trafił do Zamku Królewskiego?
Artur Badach: Ponad trzy lata
temu zwróciła się do nas Fundacja Roberta Longhiego z Florencji, która opiekuje się spuścizną
po wybitnym badaczu, w tym
zgromadzoną przez niego kolekcją artystyczną. Zaproponowano Zamkowi zorganizowanie
wystawy twórczości Caravaggia
i jego naśladowców. Z chęcią na
to przystaliśmy. Do tej pory dzieło Caravaggia pokazywane było
w Polsce tylko raz: w latach 90.
Muzeum Narodowe prezentowało piękne płótno „Złożenie do
Grobu” z Pinakoteki Watykańskiej. Dlatego kiedy pojawiła się
sposobność pokazania w Zamku
kolejnego dzieła mistrza, Zamek
zgodził się bez zastanowienia.
Kim był Roberto Longhi?
Zuzanna Potocka-Szawerdo:
To jeden z najbardziej znanych
i poważanych włoskich historyków sztuki XX wieku. Był też wybitnym kolekcjonerem, o czym
świadczą zebrane przez niego
dzieła prezentowane na wystawie. Należy pamiętać, że Longhi był tym badaczem, który
przywrócił Caravaggia do powszechnej świadomości. Interesował się lombardzkim malarzem już na studiach i jemu
właśnie, w 1911 roku, poświęcił
swoją pracę magisterską. Do
czasu, kiedy zorganizował wystawę jego dzieł, równe siedemdziesiąt lat temu, Michelangelo
Merisi da Caravaggio był artystą
w zasadzie zapomnianym. Nie
było powszechnie wiadomo, że
był tym, który zapoczątkował
styl dziś określany mianem caravaggionizmu.
Na czym właściwie polegał fenomen Caravaggia, przełomowy charakter jego sztuki?
Z.P.-S.: To co najbardziej rzuca się w oczy, to operowanie
światłem i cieniem. W kompozycjach, często spowitych mrokiem, malarz wykorzystywał
bardzo nasycone światło, zdające się padać z określonego źródła. Postaci są „wyciągane” tym
światłem z ciemności, co daje
niezwykle dramatyczny efekt.
Drugi aspekt malarstwa mistrza to jego dążenie do naturalizmu. Fascynowało go ludzkie ciało, jego niedoskonałości,
emocje. Malował postaci tak
„ludzkie”, że musiało to szokować jemu współczesnych. Było
to odejście od dotychczasowych kanonów malarstwa.

Michelangelo
w Warszawie

„Chłopiec gryziony przez jaszczurkę” mistrza oraz niemal pięćdziesiąt obrazów caravaggionistów eksponowanych w warszawskim Zamku Królewskim, to gratka nie tylko dla miłośników malarstwa barokowego. Rozmowa z kuratorami wystawy „Caravaggio i inni mistrzowie.
Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego”, Arturem Badachem i Zuzanną Potocką-Szawerdo.
wcześniejszych kompozycjach,
w których inscenizuje sceny parateatralne z udziałem aktorów.
W obrazach tych dominują wątki
mitologiczne inspirowane kulturą
antyczną. Maluje Bachusa, chłopca ugryzionego przez jaszczurkę,
młodych ludzi gromadzących się,
by wspólnie muzykować – sceny
na pozór powszechne, poniekąd
ukazujace codzienność dworów
włoskich arystokratów i dostojników kościoła, wśród których
malarz się obracał.
Ale kiedy przyjrzymy się
tym obrazom, oprócz postaci
zauważymy na nich owoce, naczynia wypełnione wodą lub winem… albo – jak w przypadku
obrazu, który jest prezentowany
na Zamku – symbole zwierzęce.
Również w twórczości religijnej
malarza zawsze pojawiają się
symbole, na przykład atrybuty
świętych, wnoszące dodatkową
treść do wymowy przedstawionych scen.
Jak mają poruszać się w tym
bogactwie znaczeń przypadkowi odbiorcy tych dzieł, nie
majacy wiedzy znawców?
A.B.: Tu nie sposób nie uciec się
do interpretacji spisywanych,
czy to jeszcze w epoce Caravaggia, czy tych już bardziej nam
współczesnych, autorstwa takich badaczy i historyków sztuki, jak właśnie Roberto Longhi.
Kiedy stajemy przed obrazem „Chłopiec gryziony przez
jaszczurkę”, bez trudu spostrzeżemy dużo elementów o symbolicznym znaczeniu. Żeby
jednak zorientować się na jak
wiele sposobów można je interpretować, faktycznie potrzebna
jest pewna wiedza dotycząca
symbolicznego znaczenia, jakie
owym przedmiotom przypisywano w przeszłości.
Czy była to zatem sztuka elitarna, odwołująca się do zakładanej przez twórcę erudycji widza?
A.B.: Tak. Caravaggio tworzył
swoje dzieła na zamówienie
konkretnych klientów: arystokratów i członków ich dworów,
dla nich ta symbolika była czy-

ubranego starca z brudnymi bosymi stopami, któremu
w pisaniu Ewangelii musi pomagać anioł, wydał się zamawiającym zbyt realistyczny,
brutalny. Święty został ukazany zbyt ludzko, zbyt zwyczajnie. W efekcie Caravaggio musiał namalować drugą wersję
obrazu, bardziej dopasowaną
do gustu klienta.
Z.P.-S.: Było to odejście od idealizacji przedstawień bohaterów historii biblijnych na rzecz
przywracania im ludzkiej miary. Jeśli sięgniemy do Biblii, zobaczymy, że tacy właśnie byli:
nie arystokraci, ale cieśle, rybacy, ludzie ubodzy. Caravaggio
usiłował wrócić do źródeł, a to
nie do końca było zrozumiałe
i akceptowalne dla jego zleceniodawców.

Michelangelo Merisi da Caravaggio „Chłopiec gryziony przez jaszczurkę” (1596–1597)
– obraz olejny ze zbiorów Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi
we Florencji

telna. Należy o tym pamiętać
– to nie były prace przeznaczone do powszechnego odbioru.
Eksponowane były w pałacach
arystokratów, dostojników kościoła, urzędników papieskich.
Były oglądane przez niewielkie,
wybrane grono osób.
Powiedzieli Państwo o przełomowym charakterze obrazów
Caravaggia. Jak były one odbierane przez jego klientów?

A.B.: Zdarzało się, że były odrzucane. Takich sytuacji możemy znaleźć kilka w biografii
malarza.
Miało to miejsce na przykład
w przypadku dekoracji kaplicy Contarellich, w kościele San
Luigi dei Francesi. Caravaggio
miał namalować trzy płótna
poświęcone św. Mateuszowi.
Obraz przeznaczony do dekoracji ołtarza, na którym przedstawił świętego jako skromnie

Na wystawie jest jeden obraz Caravaggia i kilkadziesiąt dzieł „innych mistrzów”.
Przez jaką historię prowadzi
nas ekspozycja i czyje obrazy
możemy podziwiać?
Z.P.-S.: Ekspozycja zaczyna się
od malarzy poprzedzających
Caravaggia, takich jak Lorenzo Lotto. Pozwala to pokazać
poszukiwania rozwiązań światłocieniowych czy kompozycyjnych dokonywane przez artystów poprzedzających Merisiego. Caravaggio oczywiście
nadał temu swój wymiar, natomiast warto pamiętać, że nie był
twórcą oderwanym od kontekstu historycznego.
Następnie prezentujemy obrazy naśladowców Caravaggia,
jemu współczesnych i późniejszych. Są to artyści włoscy, ale
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też tacy, którzy do Włoch przyjeżdżali z Niderlandów, Francji
lub Hiszpanii.
A.B.: Najpierw styl Caravaggia zyskał popularność w kilku
ośrodkach na samym Półwyspie
Apenińskim. Oprócz Rzymu były
to Neapol, Mediolan i Genua. Na
wystawie pokazujemy twórczość
kilku artystów włoskich, takich
jak Carlo Saraceni, Mattia Preti,
Domenico Fetti, którzy w swojej
twórczości opierali się na tym, co
wprowadził Caravaggio.
Jeśli chodzi o malarzy z bardziej odległych terenów Europy,
warto wspomnieć Francuza Valentina de Boulogne. Wśród artystów z Niderlandów na pewno
trzeba wymienić Dircka van Baburena, Gerrita van Honthorsta
i Matthiasa Stomera.
Chronologicznie wystawa
obejmuje okres od połowy wieku XVI, jeszcze przed Caravaggiem, aż do końca wieku XVII. To
pokazuje, jak długo styl mistrza
był uznawany za atrakcyjny nie
tylko wśród artystów, ale też
wśród nabywców dzieł sztuki.
Właściwie aż do rozwoju rokoko – wtedy zmieniła się moda
i gusta publiczności.
Jak Zamek podszedł do kwestii samej ekspozycji dzieł?
A.B.: Wystawa zajmuje znaczną
część przestrzeni Zamku przeznaczoną na wystawy czasowe,
na drugim piętrze, w skrzydle
południowym i wschodnim. Blisko pięćdziesiąt płócien z kolekcji Longhiego podzieliliśmy na
mniejsze grupy, jedynie „Chłopiec gryziony przez jaszczurkę”
eksponowany jest w oddzielnej
przestrzeni, przeznaczonej wyłącznie dla niego.
Ta wystawa jest dla nas
szczególnym wydarzeniem ze
względu na rangę i naturę obrazów. Zamek zamówił projekt
scenografii i oświetlenia specjalnie dopasowanego do specyfiki
dzieł caravaggionistów. Ekspozycji towarzyszy obszerny katalog, przygotowany przez badaczy skupionych wokół Fundacji
Roberta Longhiego. Każdemu
obrazowi poświęcona jest w katalogu wnikliwa nota.
Dziękuję za rozmowę

Szymon Łojak

Caravaggio i inni mistrzowie.
Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego
Wystawa czasowa w Zamku Królewskim w Warszawie.
10 listopada 2021 r. – 10 lutego 2022 r.
Bilety na ekspozycję dostępne są w kasach Zamku i online:

Zuzanna Potocka-Szawerdo i Artur Badach, kuratorzy wystawy



normalny: 40 zł;



ulgowy: 20 zł;



dzieci i młodzież od 7 do 16 roku życia: 1 zł.

Więcej: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/
ekspozycje-czasowe/caravaggio-i-inni-mistrzowie

materiał promocyjny

Jeśli dążył do naturalizmu, to
na ile jego sztuka pozostaje
symboliczna?
A.B.: Obrazy Caravaggia są wypełnione symbolami. Możemy
to obserwować już w jego naj-
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Ewa

za sterem
Choć sama nie wyobraża już sobie życia w korporacji, to nikogo nie
namawiałaby do własnego biznesu. Ewa Stępniak, wspólniczka w firmie Sporteum, uważa, że każdy musi sam wybrać swoją drogę. Tylko
wtedy można poczuć prawdziwą frajdę z pracy.

Ewa Korsak: Dwadzieścia lat
temu reklamy w pismach dla
kobiet miały się świetnie,
trwała złota era tej branży.
Musiałaś mieć dobry powód,
by to wszystko rzucić…
Ewa Stępniak: Powód był jeden. Chciałam realizować własne wizje, być dla siebie sterem
i okrętem. Do dziś pamiętam,
choć upłynęło sporo czasu, jak
wielkiego „smaka” miałam na
własny biznes!

Dlaczego akurat to?
Bo nie było ich na Białołęce. Ale
nie mieliśmy wystarczająco dużo funduszy, żeby od razu zainwestować w klub tenisowy. Na
naszej drodze pojawili się wspaniali ludzie, nasi sąsiedzi, którzy

ślub, potem dzieci – urodziłam
bliźniaczki. A do tego jeszcze
wpadliśmy na pomysł organizowania wyjazdów narciarskich.
To był kolejny zawodowy strzał
w dziesiątkę, ale też spełnienie
naszych prywatnych pasji po-

Wkręciłam się w nasz biznes.
I był to czas fajny, ale i trudny.
Praca zabierała nam każdą chwilę, mieliśmy ich coraz mniej dla
siebie. Nie było różowo. W końcu doszliśmy do ściany. Usiedliśmy i pogadaliśmy. Powiedziałam mężowi, że tak dłużej nie
możemy funkcjonować. Postanowił zostawić etat, choć był
cenionym specjalistą w swojej
branży. Wiedzieliśmy też, że
taką decyzję będzie trudno zaakceptować choćby jego rodzicom, którzy nie byli zachwyceni
wizją pracy, które zupełnie nie
wynikała z wykształcenia. Ale
zdawaliśmy sobie sprawę z tego,
że to jest kres i trzeba coś zmienić. No i rzucił etat.
Odetchnęliście?
Na pewno. Chociaż pracy było mnóstwo. Na początku mąż
martwił się, że nie znajdzie sobie
zajęć by wypełnić dzień pracą.
Oczywiście okazało się, że to raczej dnia brakowało niż pracy.
Ale wiesz, trochę korporacji
w nas zostało. Wiele doświadczeń z tego okresu przenieśli-

Na lepsze pieniądze?
Skąd. Byłam specjalistką w dziale sprzedaży reklam. Nigdy nie
myślałam, że będę tak dobrze
zarabiać! Pracowałam najpierw
w „Shape”, potem w „Playboyu”,
a jeszcze później w „Gali”. W tej
ostatniej pracowaliśmy w świetnym zespole i naprawdę był to
cudowny okres w życiu zawodowym. I… właśnie wtedy zrozumiałam, że nie nadaję się do
korporacji. Łapałam się na tym,
że wiele decyzji przełożonych
kwestionuję, że mam zupełnie inne wizje, że wkurza mnie
to, że jestem tylko trybikiem
w ogromnej machinie. Tęskniłam za tym, by nadawać kurs.
Miałaś już wtedy pomysł na
to, co chcesz robić?
Od dawna ze swoim mężem
Igorem prowadziłam biznes „po
godzinach”. Był to klub sportowy Sporteum. Ale może od początku, bo łatwo się pogubić.
Na studiach byłam pilotem wycieczek. Zwiedziłam kawał świata i kochałam to robić. Ale wiedziałam, że nie chcę tak żyć, nie
dało się pogodzić takiej pracy
z życiem rodzinnym.
Otrzymaliśmy z Igorem
od rodziców ziemię pod Warszawą. Dziś to Białołęka, ale 20
lat temu były tu pola, łąki i las
oraz kilka małych osiedli domków. No i postanowiliśmy coś
z tą ziemią zrobić. Postawiliśmy
na korty tenisowe.

powiedzieli, że pomysł jest ekstra i mogą nam pomóc. To było
szalone. Za pomoc w tym projekcie, chcieli od nas… roczne
karnety na korty.
Od momentu kiedy zaczęliśmy, nie było miesiąca, w którym nie przekonywaliśmy się,
że to była dobra decyzja. Cały
czas rozwijały się również nasze kariery w korporacjach. Mój
mąż skończył ekonomię i był naprawdę świetnym specjalistą.
Ja odnajdywałam się w sprzedaży reklam. Prywatnie też
układało się super. Zaręczyny,

dróżniczych i sportowych. Nie
staraliśmy się o zlecenia, same
do nas „przychodziły”.
Jak wy się z tym wszystkim wyrabialiście? Dzieci, etat, klub…
Odeszłam z korporacji, choć tuż
przed tą decyzją dostałam propozycję marzeń, stanowisko dyrektora w dziale sprzedaży reklam magazynu „Zwierciadło”.
Kusiło mnie bardzo, ale postawiłam warunek – mogę pracować
maksymalnie cztery dni w tygodniu. Nie zgodzili się, więc właściwie sprawa się rozwiązała sama.

www.glosmordoru.pl
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śmy do naszej firmy. Choćby jeśli
chodzi o standardy zachowań.
Relacje w pracy są dla nas ważne, ale nigdy nie szliśmy w kierunku firmy rodzinnej. Jesteśmy
współpracownikami, nie rodziną. Dbamy o to, by rozdzielić
pracę i życie prywatne.
Brzmi bardzo dobrze!
Tak, ale nie było znowu tak łatwo z tymi zasadami. Bardzo
długo pracowaliśmy w korporacjach na dość wysokich stanowiskach. Nasze firmy nauczyły
nas standardów pracy. Na po-

czątku było dla mnie oczywiste,
że wszyscy postępują tak samo
jak my. Tymczasem bywało bardzo różnie – choćby z rzetelnością i lojalnością.
Rozumiem, że współpraca
z ludźmi, którzy nie rozumieli twoich metod pracy, powodowała, że tęskniłaś za pracą
w korporacji, gdzie dla każdego zasady pracy są jasne?
Nie, nie, nie! Nigdy. Ale to nie
znaczy, że nie miałam kryzysów,
bo takie się zdarzały. Największy był spowodowany zachowaniem naszego niedoszłego
wspólnika, który otworzył konkurencyjny klub półtora kilometra od naszego i podkupił
naszych trenerów. Pamiętam,
jak z bezsilności popłakałam
się biorąc prysznic. Ale nawet
wtedy nie pomyślałam, że moglibyśmy się cofnąć i wrócić do
tego, co już za nami. Wiedziałam, że musimy iść do przodu,
że odnajdziemy się w nowej rzeczywistości. Do tego mieliśmy
ogromne wsparcie bliskich
i przyjaciół. Wierzyli w nas, że
przetrwamy… I przetrwaliśmy.
Wiara rodziny i przyjaciół pchała
nas do przodu.

Pamiętam,
jak z bezsilności
popłakałam się
biorąc
prysznic.
Ale nawet wtedy
nie pomyślałam,
że moglibyśmy
się cofnąć
i wrócić do tego,
co już
za nami.
Wiedziałam,
że musimy iść
do przodu,
że odnajdziemy
się w nowej
rzeczywistości.

Wyobraź sobie, że gdzieś tam
w jednym z biur Mordoru siedzi kobieta, która wciąż się
waha. Odejść czy zostać…
Podpowiesz, co robić?
Oj nie. Nie chciałabym doradzać. Powiem tylko tyle, że jak
się ktoś waha, to ja na jego miejscu bym nie ryzykowała. Historia, którą opowiedziałam, jest
wyłącznie moja. Bycie sterem
i okrętem jest najlepszym, czego doświadczyłam w życiu zawodowym. Jeśli ktoś tego nie
czuje, to nie ma co ciągnąć go
za rękę i pchać w świat własnego biznesu. Moja przyjaciółka
jest bardzo szczęśliwa w pracy
na etacie. Regularna wypłata
plus gwarantowany urlop dają
jej bezpieczeństwo i poczucie
komfortu. Potrafi fantastycznie
współpracować w zespole i ma
wielką frajdę z tego, co robi.
I to jest super. Każdy ma swoją drogę.

cji równolegle budowałam naszą firmę. I obserwowałam wiele
osób, które właśnie w ten sposób odchodziły z korpo. Trzeba
też pamiętać, że własny biznes
to mnóstwo ciężkiej pracy, nerwów, niepewności. Priorytetów
innych niż w pracy na etacie.
Prowadzimy swój biznes od
dwudziestu lat, a dopiero pięć
lat temu kupiliśmy porządny samochód. Od kilku lat żyję odcinając już trochę kupony od mojej pracy. Mam czas na spacer
z psem w ciągu dnia, na to, by
cieszyć się słońcem w południe.
Ale nie zawsze tak było. Na
starcie mieszkaliśmy w przybudówce do budynku klubowego.
Wszystkie pieniądze inwestowaliśmy w rozwój Sporteum. Ale
nigdy nie było to dla nas męczące, robiliśmy to z wielką radością. Bo naszym priorytetem
był biznes, który daje frajdę
i jest pożyteczny. Jak to mówią:
spraw by twoja praca była pasją
i już nigdy nie pójdziesz do pracy. Nam się udało. I choć był pot
a czasem łzy, było warto.

A ci, którzy są zdecydowani by odejść, jak powinni się
przygotować?
Myślę, że warto spróbować prowadzić biznes równolegle z zatrudnieniem na etacie. Ja przez
siedem lat pracy w korpora-

Dziękuję za rozmowę

Ewa Korsak

ALIVE!
UCIEKINIER Z MORDORU

Znasz kogoś, kto wybił się z korpo i poszedł na swoje?
Zgłoś szczęśliwca do naszego cyklu!
Napisz: redakcja@glosmordoru.pl

www.glosmordoru.pl

HOUSE TO GO

– nowy sposób na wypoczynek na działce!

Dla osób, które odpowiedziały twierdząco przynajmniej na
jedno z powyższych pytań,
firma HOUSE TO GO ma gotowe rozwiązanie: domek który
ma wszystkie udogodnienia
mieszkania czy domu.

Jak to się zaczęło?
Właściciele firmy Dorota i Dariusz
Frydrych uwielbiają razem odpoczywać blisko natury. Kilka lat temu kupili działkę pośrodku lasu.
Z przyczyn formalnych nie mogli
zbudować tam klasycznego domu. Nie chcieli też nazbyt ingerować w przyrodę. Wówczas w głowie Darka zrodziła się koncepcja
zbudowania domku na kołach.
Jako że zawodowo od ponad 15
lat zajmuje się projektowaniem
i produkcją mebli, praca z drewnem i zagadnienia konstrukcyjREKLAMA

ne nie były mu obce. Doskonale
wie również, jak zaprojektować
powierzchnię tak, aby była komfortowa i funkcjonalna.
Pierwszy domek jego autorstwa przeszedł szereg testów
i z czasem został kompleksowo
usprawniony. I oto jest: HOUSE
TO GO – domek, który posiada
wszystko aby być blisko natury
i komfortowo odpoczywać.

Kto za tym stoi?
HOUSE TO GO – to projekt rodzinny, w którym każdy ma swoje zadanie:
 Dariusz Frydrych właściciel
firmy, projektant, producent oraz pomysłodawca
domków,
 Dorota Dabińska-Frydrych
szefowa strategii i kreacji,
odpowiedzialna za oprawę



wizualną i marketingową
przedsięwzięcia,
Pola – s zefowa tes tów
i zabawy, odpowiedzialna za
sprawdzanie domków pod
kątem dziecięcych potrzeb.

Firma zaprezentowała swój
pierwszy domek w lipcu tego roku. A już w sierpniu wygrała konkurs „Cyfrowe rewolucje”

zorganizowany przez mBank. Jak
widać, potencjał w rozwoju tej
branży widzą nie tylko budowlańcy, ale również osoby specjalizujące się w rynku e-commerce.

Jak to jest zrobione?
– Domek musiał spełnić kilka
naszych oczekiwań i wymogów
prawnych. Chcieliśmy odpoczywać blisko natury a jednocześnie nie rezygnować z komfortu
i wygody, jakie daje nasz dom
w mieście – mówi Dorota.
– Ponadto mobilny dom, aby
mógł być transportowany drogą, musi spełniać konkretne
wytyczne dotyczące wysokości,
szerokości, masy i wyposażenia. Także konstrukcja musi być
stabilna, wytrzymała i lekka, by
nie przekroczyć dopuszczalnej
masy całkowitej 3,5 tony – dodaje Darek.
Firma HOUSE TO GO oferuje
teraz trzy modele domków różniące się wielkością i standardem wykończenia.

Ale jak tam mieszkać?
Domki są staranie przemyślane
– tak, żeby nie tracić komfortu
mieszkania w klasycznym domu. Snu w wygodnym łóżku,
komfortowego prysznica czy
przyjemności raczenia się ulubioną kawą z ekspresu. Kuchnia posiada to czego potrze-
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ba, aby przygotowywać pyszne posiłki. Lodówkę, kuchenkę
indukcyjną, piekarnik a nawet
zmywarkę. Dwie antresole, które służą za sypialnie, są wyposażone w wygodne materace,
dzięki którym rano wstaje się
wypoczętym i zrelaksowanym.
Do tego każda antresola ma łatwo dostępne półeczki, gdzie
schowasz ubranie oraz odłożysz
książkę po wieczornej lekturze.
Łazienka posiada przestronny
prysznic, umywalkę, toaletę,
mnóstwo szafek a nawet pralkę.
Domek jest ocieplany i posiada
wszelkie przyłącza elektryczne
oraz wodno-kanalizacyjne.

Rozwiązanie dla każdego?
Tak, to jest rozwiązanie dla każdego, kto pragnie wypoczynku
blisko natury. Dla każdego, dla
kogo ważna jest ekologia i ślad
węglowy, jaki po sobie zostawia. Dla osób, które wiedzą że
mniej znaczy lepiej.
Acha, jeszcze taki drobiazg:
zaoszczędzony czas, który musiałbyś poświęcić na załatwianie
pozwoleń oraz budowę domu,
będziesz mógł przeznaczyć na
własne przyjemności. Naprawdę warto.
Zapraszamy na stronę firmy:
housetogo.pl

Dorota Dabińska-Frydrych

materiał promocyjny

Masz działkę i chcesz jak
najszybciej na niej zamieszkać, a na samą myśl o budowanie domu i załatwianiu formalności dostajesz
gęsiej skórki? Masz znajomych, którzy opowiadają takie rzeczy o budowie,
o których nie śniło się filozofom? Spanie pod namiotem czy w przyczepie
kampingowej nie napawa
cię radością?
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Najczęściej popycha nas do tego niewygoda. Naprawdę dotkliwa – zmusza do zrzucenia
ciepłych kapci, wstania z przytulnego fotela i podjęcia wysiłku. Łatwiej bowiem jest żyć ze
znanym kamieniem w bucie, na
który masz już sposoby, niż zatrzymać się w biegu, by wyrzucić go, opatrzeć rany i nauczyć
żyć inaczej. To trud, konfrontacja z samym sobą i wiele zmian.
Dlatego podejmując noworoczne postanowienie warto
zadać sobie trzy pytania:

Co dla mnie
oznacza „lepszy”?
Stojąc u progu kolejnego roku
zastanawiasz się, czy będzie on
lepszy od poprzedniego? Czy
będziesz zdrowy i bezpieczny?
Czy dostaniesz lepszą pracę?
Czy wejdziesz w lepszy związek? Czy znajdziesz lepszy
dom? A może nawet – czy będziesz lepszym człowiekiem?
„Lepszy” dla każdego z nas
oznacza coś innego. Zwykle
koncentrujesz się na tym, co
cię uwiera, czego nie chcesz dla
siebie i dla innych ludzi. Sztuka polega jednak na tym, żeby
wiedzieć czego chcesz i jakie to
ma być, żeby to nazwać i określić. Kiedy zaczniesz w ten sposób patrzeć na swoje potrzeby
i marzenia, pojawią się pytania
o stan obecny.
Mogą być one bardzo trudne, takie, na które nie znasz
odpowiedzi. Niełatwo jest wybrać między przynależnością
do różnych grup, gdy każda
z nich reprezentuje inne, równie ważne dla ciebie wartości.
Zwłaszcza jeśli toczą konflikty
między sobą. Trudno stawiać
na poczucie osobistej wolności,
gdy oznacza to ograniczenie
jej innym. Trudno dbać o własne bezpieczeństwo, nie dbając o bezpieczeństwo społeczności, w której funkcjonujesz.
I bardzo trudno zrezygnować
z własnego komfortu, by dać
komfort innym.
Dylematów współczesności jest więcej. Wciąż szukamy
zdrowej granicy między rzeczywistym a wirtualnym. Rozdrabniamy czas i czujemy, że
jest go coraz mniej. Tęsknimy
do uścisków dłoni a jednak
umawiamy się online. Wybieramy między osamotnieniem
a staniem w ulicznych korkach.
Cyfrowo-realne rozterki dotyczą tak wielu dziedzin życia, że
myślenie o tym zapiera dech.
Bardzo możliwe, że ostatecznie dojdziesz do wniosku,
że „lepszy” oznacza spokojniejszy, bezpieczny oraz kochany
i ważny dla tych, na których
ci zależy. I chyba zgodzisz się,
że to znaczy więcej niż milion
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ZANIM UCIEKNIESZ

Znowu

zmieniać świat

Końcówka roku z jednej strony zaprasza do refleksji, wyciszenia i zrobienia rocznego podsumowania. Z drugiej –
pełna jest noworocznych postanowień i licznych obietnic, które brzmią niczym deklaracja zmiany świata. W końcu
wchodząc w kolejny rok, robimy plan na zbudowanie czegoś lepszego niż to, co jest.

lajków, prestiż i góra pieniędzy.
Ale może też po latach chowania się przed ludźmi, zechcesz
jednak zabłysnąć w świetle reflektorów, może to właśnie na
tym będzie polegać twoja
zmiana.
Zatem zamiast tęsknić do
nieokreślonego lub uciekać
od niechcianego, zastanów się
jaki konkretnie ma być „twój”
lepszy świat. Ten prawdziwy,
ziszczony, realny. Jak będzie
wyglądać? Dla kogo przygotujesz w nim miejsce? Jak będziesz w nim żyć? Odpowiedz
na te i podobne pytania a będziesz wiedzieć jaka będzie
twoja l e p s z a rzeczywistość.

Jak chcę
zmieniać świat?
Niecierpliwość zawsze będzie ci podpowiadać, by iść
do celu łatwą i szybką drogą.
W konsekwencji możesz zniszczyć wszystko, co w tę drogę
ci wejdzie, możesz nawet spalić za sobą mosty. Tak zwykle
jest, gdy głosisz swoje prawdy
bez zrozumienia sytuacji tych,
których próbujesz przekonać.
Gdy trwasz w jedynym słusznym miejscu, z którego trudno
dostrzec nawet koniec własnego nosa. Nie da się też ukryć, że

jesteś w tym samotny, a w ten
sposób jest bardzo trudno
zmieniać świat.
Poglądy są splotem naszych
doświadczeń, wartości, potrzeb
i stylu życia. Każdy z nas uważa,
że jego są najsłuszniejsze i pragnie, by je uszanowano. Dlatego w relacjach tak ważne jest
tworzenie przestrzeni zarówno
dla podobieństw, jak i różnic.
Wtedy łatwiej jest o wzajemne
zrozumienie, zbliżenie, rozwiązywanie trudnych problemów.
Różnorodność oznacza rozbijanie baniek, pokonywanie próżni, tworzenie nowych wartości,
postęp. Jednocześnie wymaga
też akceptacji, szacunku i troski,
co może wiązać się z opanowaniem trudnej sztuki dokonywania wyboru, rezygnacji a czasem nawet poświęcenia.
Zanim pomyślisz, że to banały, przypomnij sobie, jak
funkcjonujesz na co dzień. Jak
zachowujesz się za kierownicą,
gdy inna osoba działa wbrew
temu, czego się spodziewasz?
Ktoś jednak na naszych ulicach
trąbi, zajeżdża drogę, miota
się, bluźni i ubliża myśląc, że
nikt tego nie widzi i nie słyszy.
Jak reagujesz na padające co
święta pytanie rodziców o pracę, dom lub dzieci? Skądś biorą
się rodzinne kłótnie, ciche dni,
fochy i przemilczane latami

urazy. A co piszesz pod postami ludzi, którzy mają inne niż
twoje poglądy? Czy na pewno
nie zdarzyło się słowo „idiota”,
„głupi”, „bezmyślny”...?
Jeśli nie chcesz zmieniać
świata w pojedynkę, sprawdź,
czy na pewno zadbałeś o potrzeby tych, których do niego
zapraszasz. Dobrze byłoby też,
by wasze perspektywy były na
tyle różne, żebyście zbyt szybko się nie znudzili lub nie zastygli w jednym miejscu. Gdyby
tak się zdarzyło, za rok znowu
zapragniesz zmienić świat.

Co jestem
w stanie zrobić,
by zmienić świat?
Zmiana nie wydarza się natychmiast, potrzebuje czasu,
uwagi i odwagi. Czasem trzeba
z czegoś zrezygnować. Czasem
zrobić coś „na piechotę”, choć
masz ochotę gnać. Czasem powstrzymać gniew i urazę. Czasem prosić, cierpliwie znosić
odrzucenie i wciąż na nowo
próbować.
By mieć na to siłę i odwagę, trzeba być dla siebie dobrym. Zanim zdziwisz się lub
zaśmiejesz, weź kartkę, długopis i wypisz wszystkie swoje tegoroczne osiągnięcia. Jeśli dasz

sobie na to czas niezbędny do
strawienia świątecznego obiadu z deserem i zjedzonymi po
nim czekoladkami, to gwarantuję ci zaskoczenie, kiedy skończysz. To będzie czynnik zwany
docenieniem. Robienie takiej
listy wielokrotnie w ciągu roku
może nawet ochronić cię przed
wewnętrznym krytykiem, który
wciąż twierdzi, że robisz zbyt
mało, zbyt wolno, i w ogóle
nie tak.
A teraz powiedz sobie komplement adekwatny do każdego z osiągnięć. Jesteś odważna,
bo zrobiłaś coś mimo ogromnego strachu. Jesteś silny, bo
zrobiłeś coś mimo przekonania,
że to ponad twoje siły. Jesteś
szczodra, bo zamiast egoistycznie skonsumować, oddałaś potrzebującym. Jesteś miły, bo
uśmiechnąłeś się do obcego
i dobry, bo podtrzymałeś kogoś
na duchu. Jesteś inteligentna,
bo rozwiązałaś problem, któremu nie zaradził nikt inny. Jesteś...
Im częściej doceniasz siebie, tym łatwiej przychodzi
ci to w stosunku do innych ludzi. A wtedy rozmowa, nawet
ta o sprzecznych interesach,
jest łatwiejsza. Pojawia się zaciekawienie, zrozumienie, zaufanie, nawet sympatia. Wówczas świat stoi otworem.

Sprawdź więc, co o sobie
wiesz – czym się w życiu kierujesz, jak podejmujesz decyzje,
co jest dla ciebie najważniejsze,
za co siebie lubisz i szanujesz.
Z taką wiedzą o sobie i spisanymi przed chwilą faktami w zasięgu ręki nie straszne ci będą
podejmowanie trudnych decyzji, rezygnowanie, koncentracja sił i wytrwałość. Łatwiej
jest wtedy robić wszystko co
niezbędne, by zmienić świat.

Zacznij od siebie
Kiedy za oknem cichnie miejski gwar, na niebie pojawia się
pierwsza gwiazdka, a ty siadasz
do świątecznego stołu, to –
chcesz, czy nie – dopada cię nostalgia i zastanawiasz się, jak to
zrobić, by wreszcie było inaczej.
Może więc zamiast prezentu
pod choinką poszukaj w sobie
miłości, cierpliwości, uśmiechu,
akceptacji i spokoju – ciesz się
chwilą, doceń bliskość i celebruj życie. Zapraszam cię do zastanowienia się, co możesz zrobić ty – jednostka, by naprawdę
zmienić świat. Przynajmniej na
tyle, na ile zależy to wyłącznie
od ciebie.

Monika Sowińska
wwwcoachprzedsiebiorczych.pl

www.glosmordoru.pl
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PRACA MARZEŃ

E F E KT Y
PO D RÓŻ Y
Wszystko, co dobre szybko się kończy i my również
dobijamy do brzegu w naszej podróży w poszukiwaniu pracy marzeń.
Mam nadzieję, że mój cykl pomógł
ci osiągnąć cel, czyli zmienić pracę na
taką, która daje ci satysfakcję, spełnienie i radość. Liczę też, że w tej podróży
dowiedziałeś się wiele nowego o sobie.
Tego kim jesteś, co lubisz, a czego nie,
jakie są twoje wartości i przekonania,
jakie są twoje priorytety, jakimi ludźmi
chcesz się otaczać, a jakich zdecydowanie unikać, jakie są twoje kwalifikacje, kompetencje, mocne i słabe strony.
Temu poznaniu służyły kolejne etapy naszej podróży, na których omawiałam poniższe zagadnienia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otoczenie fizyczne.
Otoczenie emocjonalne i duchowe.
Zdolności.
Ludzie, z którymi chciałbyś pracować.
Środowisko pracy.
Wiedza i informacje, z których
chciałbyś korzystać w pracy.
Przedmioty i rzeczy.
Planowane rezultaty.
Oczekiwane korzyści.

Dzisiaj już wiesz
Jeśli podążałeś za moimi wskazówkami,
a przede wszystkim robiłeś ćwiczenia,
to dzisiaj powinieneś wiedzieć:
 jakimi wartościami i zasadami
chciałbyś się kierować, a także jakie emocje ci towarzyszą i powstają

w zetknięciu z ludźmi, sytuacjami,
czy też wspomnieniami;
 jacy ludzie sprawiają, że rozkwitasz i jakimi chciałbyś się otaczać
w wymarzonej pracy; jakie cechy
innych powodują, że sam się rozwijasz, osiągasz najlepsze rezultaty, jesteś efektywny i skuteczny, a przede
wszystkim zadowolony z tego, co robisz i z kim pracujesz;
 jakie są twoje kluczowe zdolności i umiejętności, które sprawiają ci radość i satysfakcję oraz które
chciałbyś wykorzystywać i rozwijać w pracy zawodowej; podobnie
w przypadku wiedzy i informacji,
z których chciałbyś korzystać w pracy
– nie tylko wiesz już, jakie posiadasz,

ale przede wszystkim, jakie chciałbyś rozwijać, by zawodowo czuć się
usatysfakcjonowany i spełniony;

 i – last but not least – co jest twoim celem i co chcesz osiągnąć! Bo
pamiętaj, nie wystarczy powiedzieć,
że celem jest praca marzeń. Aby taką
mieć, musisz dokładnie wiedzieć, co
to dla ciebie oznacza; jakich korzyści i rezultatów oczekujesz, a także w jaki sposób i w jakim terminie
chcesz je osiągnąć.

jednak uważasz, że obecnie chcesz się
skupić tylko na jednym lub paru jej elementach to też w porządku. Oczywiście
najlepsze efekty daje zajęcie się wszystkimi zagadnieniami. Jeśli jednak nie czujesz się na to gotowy, to lepiej zrobić
choćby jeden krok, niż stać w miejscu!
I zawsze pamiętaj o słowach Thomasa Edisona: Naszą największą słabością
jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po
prostu jeden, następny raz.
Pisz, jeśli masz pytania, uwagi bądź
sugestie dotyczące tego, bądź innych
artykułów. Na wszystkie wiadomości
chętnie odpowiem.
Do zobaczenia!

Mam nadzieję, że przeszliśmy wspólnie
całą drogę, od startu aż do mety. Jeśli

mmorys@obserwatoriumrozwoju.pl

 w jakiej okolicy i otoczeniu chciałbyś pracować, a także jakie rzeczy
i przedmioty wykorzystywać;

PRZYWÓDZTWO SŁUŻEBNE
Doświadczyć
całego
swojego
potencjału:
duchowego,
intelektualnego,
uczuciowego.
I spotkać
kogoś, kto to
jeszcze
potrafi uwolnić.
I nie
przegapić
Andrzej Stasiuk

Potencjalnie
mogę więcej
W każdym z nas tkwi potencjał „więcej” – możliwość bycia kimś lepszym, sprawniejszym,
możliwość osiągania
bardziej ambitnych celów. Nawet jeżeli wydaje
się nam, że już nic więcej
nie potrafimy i na więcej
nas nie stać. A z takim
podejściem dość często
spotykamy się wśród
pracowników, którzy
wykonując od dłuższego
czasu te same lub bardzo podobne czynności
nie dostrzegają już innych możliwości.

Swoje możliwości trzeba umieć
dostrzec – co jest dość trudne,
gdy robi się to od wewnątrz.
Później trzeba w nie jeszcze
uwierzyć i mieć odwagę z nich
skorzystać. Łatwiej jest, gdy
sprzyjają nam okoliczności
i środowisko, które nas otacza. A także ktoś, kto oprócz
nas zauważył też, że nosimy
w sobie potencjał, który czeka by go rozwinąć. Dlatego tak
ważne jest, aby liderzy umieli dostrzegać w pracownikach
ukryte zdolności i stwarzali przestrzeń w której można
je rozbudować.
Przywódca służebny to osoba, która nie tylko rozpoznaje
w pracowniku wiele możliwości, ale też kreuje środowisko,

w którym będzie się rozwijał.
Wyciągnie do niego rękę, aby
pomóc mu zrobić pierwszy
krok.

Rozpoznaj i wspieraj
Zgodnie z definicją Instytutu
Gallupa „Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha rozwijania innych (developer) rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają
każdą oznakę rozwoju i czerpią
z nich satysfakcję”. Tak więc jako lider:
1. Bądź empatyczny i zauważaj te zagadnienia, które są
dla twoich pracowników
istotne lub takie, których
unikają;

Monika Morys

2. Rozmawiaj o ich ambicjach, pomysłach, marzeniach;
3. Pytaj ich o zdanie i opinię;
stwarzaj warunki do otwartej dyskusji na temat rozwiązywania zaistniałych
problemów czy planowanych rozwiązań;
4. Przydzielaj takie cele,
które są zbieżne z umiejętnościami i wiedzą danej
osoby lub są dla niej atrakcyjne. Nie zapominaj, aby
były ambitne, bo tylko wtedy następuje rozwijanie posiadanych umiejętności lub
nabywanie nowych. Generalnie nie zapominaj o metodzie SMART;
5. Inwestuj w szkolenia, deleguj do nowych projektów,
wspieraj rozwój wewnątrz
organizacji.

Jak to zrobić?
Jak w codziennym życiu możesz praktykować wspieranie
i rozwijanie innych? Sposobów jest wiele. Wymienię kilka z nich, które wydają mi się
najskuteczniejsze.











stosuj metody coachingowe – pytania otwarte,
mind mapping, brain storming i więcej, jeżeli masz
doświadczenie jako coach;
bądź mentorem, dziel się
wiedzą, podpowiadaj;
łącz ludzi w zespoły projektowe;
umożliwiaj im udział w inicjatywach poza zespołem;
doceniaj wysiłki, nawet jeżeli
efekty pracy spełniły twoje
oczekiwania jedynie w części.

Nie należy się zatem wahać przed
wskazywaniem człowiekowi potencjalnego sensu, który powinien wypełnić. Tylko w ten sposób
można bowiem pobudzić jego
wolę sensu znajdującą się dotąd
w stanie uśpienia
Viktor E. Frankl
„Człowiek w poszukiwaniu sensu”

Służba ludziom to sprawianie,
że wzrastają, odkrywają to, co
w nich ukryte i uśpione. To budzenie ich do nowego, lepszego życia. Bądź im towarzyszem
w tej drodze.
Jeżeli chcesz pogłębić to zagadnienie, napisz.

Patrycja Dębska
pdebska@obserwatoriumrozwoju.pl

zaniem dla wszystkich, którzy
cenią sobie indywidualne podejście, komfort, oraz profesjonalizm. Oferujemy:

SPARTAN
ZNACZY
SPORT
ktywna jesień ze SPARTANEM





W r o c ł a w s k i e C e n t r u m Tr e n i n g o w e S p a r t a n t o w y j ą t k o w e p r z e d s i ę w z i ę c i e n a m a p i e s p o r t o w e g o W r o c ł a w i a . W y r ó ż n i a j ą n a s l i c z n e , n o w o c z e s n e o b i e k t y, w s p a n i a ł a a t m o s f e r a , w y j ą t k o w o ś ć p r o p o z y c j i o r a z p r o f e s j o n a l n i e p r z y g o t o w a n i i n s t r u k t o r z y i t r e n e r z y, k t ó r z y z p a s j ą p o d c h o d z ą d o w y p e ł n i a n e j m i s j i .
W ostatnim czasie przygotowaliśmy szereg atrakcji, o których
nie sposób nie wspomnieć.

WSZYSCY
NA LODOWISKA
Jedną z nich są niewątpliwie
nasze lodowiska. Już od 11 października wszyscy chętni, mogą
poślizgać się na dwóch naszych
lodowiskach: przy ulicy Wejherowskiej 34 oraz Spiskiej 1. Aby
uatrakcyjnić tę formę rekreacji ruchowej, proponujemy
dodatkowe atrakcje:wprowadziliśmy interesujace rozwiązania i promocje, między innymi:

Tanie ślizganie

– w poniedziałki, w godzinach
od 16 do 22, można skorzystać
z naszych lodowisk za jedynie
13 złotych za 60 minut. Cena
powyższa nie obowiązuje jedynie w Święta i ferie.

Szkolenia łyżwiarskie
– to atrakcyjna cenowo propozycja dla dzieci i dorosłych, zajęcia odbywają się w grupach
lub indywidualne. Dzieci mogą
uczestniczyć m.in. w intensywnym szkoleniu łyżwiarskim, które odbędzie się w okresie nadchodzących ferii. Pięć dni pełnych zabawy, ale równocześnie
intensywnej nauki techniki jazdy, przyniosą wspaniałe efekty!

Kursy dla rodziców
z dziećmi
– nowość w naszej ofercie: zamiast czekać na swoją pociechę, można dołączyć do lekcji
i uczyć się wraz z nią. Kursy „Rodzic + dziecko” zyskują coraz
większą popularność wśród miłośników ślizgania.

Voucher na lodowisko
– voucher uprawniający do
wstępu na jedno naszych lodo-

wisk (przy ul. Wejherowskiej 34
i Spiskiej 1) może być znakomitym prezentem urodzinowym
lub świątecznym, albo dodatkiem np. do wymarzonych łyżew pod choinką.

studenci popływają od poniedziałku do piątku, między godziną 11 a 13, za jedyne 17 złotych za 60 minut!

KARNET OPEN

– to propoz ycja wspólnej, rodzinnej aktywności fizycznej pod okiem wykwalifikowanej kadry. Jest skierowana
do rodziców z dziećmi, a jej celem jest poprawa jakości życia
uczestników w każdym wieku.
Trening odbywa się w oddzielnej sali ośrodka przy ulicy Spiskiej 1, gdzie dbamy o komfort
i bezpieczeństwo ćwiczących.
W trakcie zajęć sala jest oddana
do wyłącznej dyspozycji rodziny.

– to promocja dla studentów.
W jej ramach oferujemy karnet
OPEN na nasze siłownie oraz
zajęcia fitness za jedyne 69
złotych. Jego posiadacz może
ćwiczyć we wszystkich naszych
lokalizacjach przez siedem dni
w tygodniu od rana do wieczora (od otwarcia obiektu, do jego zamknięcia).

TANIE PŁYWANIE
– jest następną, niespotykaną
gdzie indziej, atrakcją dla żaków. Na naszej krytej pływalni przy ulicy Wejherowskiej 34

TRENING RODZINNY

Zajęcia mają na celu kształtowanie, poprawę i rozwój podstawowych cech motorycznych, w tym
celu proponujemy między innymi: ćwiczenia z oporem własne-



masaż klasyczny, sportowy
i rozluźniający,
trening personalny,
zajęcia na siłowni.

WYJĄTKOWE
PÓŁKOLONIE
go ciała, z gumami, piłkami, ze
skakankami itp. Podczas wspólnej aktywności rodzice z dziećmi
w zdrowy dla ciała i ducha sposób rywalizują w grach i zabawach sprawnościowych oraz na
torach przeszkód.
Program naszych treningów
jest elastyczny i różnorodny,
co pozwala dopasować go do
indywidualnych potrzeb i poziomu sprawności uczestnika.

CENTRUM MASAŻU
I TRENINGU
PERSONALNEGO
– to ośrodek przy ulicy Hallera
81, w którym świadczymy usługi specjalistyczne. Można tu się
zrelaksować, poprawić kondycję fizyczną i psychiczną oraz
popracować nad całym ciałem!
Pakiet spotkań z naszymi specjalistami jest idealnym rozwią-

Czas płynie szybko, zanim się
zorientujemy, rozpoczną się
ferie. Spartan, jak co roku zaprasza na organizowane w tym
czasie jedyne w swoim rodzaju
półkolonie:
 łyżwiarsko-pływackie, które
będą się odbywały na basenie i lodowisku Orbita przy
ulicy Wejherowskiej 34,
 łyżwiarsko-tenisowe, w sali
przy ulicy Spiskiej 1,
 piłkarskie – w zamkniętej
sali, dostosowanej do zajęć
z piłki nożnej przy ulicy Krajewskiego 2 oraz w nowoczesnej hali piłkarskiej przy ulicy
Lubińskiej 53.
Zapraszamy do Wrocławskiego
Centrum Treningowego Spartan! Taką ilość atrakcyjnych
propozycji aktywnego wypoczynku można znaleźć tylko
tu! Szczegóły na stronie: www.
spartan.wroc.pl
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Spadek energii dotyka czasem każdego, niezależnie od
wieku, wykształcenia,
zawodu czy znaku zodiaku. Czasem
przychodzi nie wiadomo skąd, a czasem
wiadomo, lecz nadal
trudno się z nim zmierzyć. Ten artykuł dedykuję wszystkim, którzy – tak jak czasami
ja – czują, że znaleźli się w jego strefie i jedyne, o czym
wtedy marzą, to wyjazd w Bieszczady.

WARSZAWA / WROCŁAW

Jak sobie radzić
ze spadkiem
energii?

y problemy rodzinne – gdy
ktoś stracił w wyniku pandemii pracę,
y ograniczenia finansowe –
skoro utrata pracy to i utrata
środków do życia,
y wyzwania zawodowe – gdy
firma, w której pracujesz mierzy się ze skutkami pandemii,
y złe potraktowanie przez kogoś – i jest ci tak po ludzku
przykro,
y śmierć bliskiej osoby,
y trudności w związku i relacjach,
y przemęczenie pandemią
i nadmiarem obowiązków,
y zmęczenie organizmu.
Można by tak wymieniać długo, powodów może być wiele więcej. Dla każdego różne
i na różnych poziomach. To co
jednak jest istotne, to jak sobie
z nimi radzić. W jaki sposób samemu sobie pomóc.
Spadek energii to coś, co
przytrafiło się każdemu, naprawdę każdemu przynajmniej raz w życiu. Nawet ludzie
spod znaku #selflove mieli przynajmniej raz spadek nastroju
i brak sił do działania. Dlatego
uważam, że

spadek energii
to normalne zjawisko,
które zdarza się każdemu.
Warto sobie to uświadomić,
szczególnie w dobie przerysowań dotyczących np. pewności siebie. Dla mnie samej było
bardzo uwalniające zrozumienie, że spadek energii, nastroju
czy pojawienie się emocji typu
smutek lub złość, wcale nie jest
czymś złym lub wstydliwym. Nie
jest też oznaką słabości. To naturalny proces na drodze samopoznania.
Świadomość własnych reakcji, nastrojów czy poziomu
energii pozwala mi się rozwijać

i jeszcze lepiej dbać o siebie.
W moim słowniku oznacza to,
że czuję różne emocje i się ich
nie obawiam. Wręcz przeciwnie – dlatego gdy przychodzi
spadek energii, jestem gotowa
go przyjąć jako coś normalnego,
akceptowalnego.

Nazywaj
i kontroluj
Wiele osób sądzi, że smutek,
płacz a tym bardziej poczucie
braku chęci na cokolwiek, oznaczają albo depresję, albo załamanie. W związku z tym najlepiej się do tych stanów nie przyznawać, bo to wstyd. Pamiętasz,

jak mama ci mówiła: „Nie płacz,
to wstyd!”? I jeszcze hasła: „Nie
maż się!”… Ja pamiętam! Może
z tobą było podobnie.
Dziś, gdy podczas sesji treningu mentalnego klient zaczyna płakać, bo pojawiły się
silne emocje, najczęściej słyszę:
„Przepraszam”. Wtedy mówię:
„Nie przepraszaj, płacz!”. Płacz
oczyszcza i uwalnia emocje.
Emocje towarzyszą nam od
dnia narodzin i są z nami do
końca życia. Były, są i będą. Zatem – zamiast uciekać, chować
się i tłamsić – czy nie lepiej się
z nimi zaprzyjaźnić i pozwolić
im być częścią naszego życia?

4. Przyjrzyj się jak reagujesz
w związku z tymi emocjami? Czy zawsze tak
samo? Jakie zachowania się wtedy pojawiają? Co robisz?
5. Zarządź swoimi zachowaniami.

Wierzę, że na tym etapie się ze
mną zgadzasz.
Jakiś czas temu przeprowadzono badania, które wskazały,
że nazwanie emocji, jakich doświadczamy w danej chwili, obniża poziom tych emocji, stresu
i siły reakcji o prawie 50 proc. To
dużo. Znaczące jest to szczególnie przy bardzo silnych stanach
emocjonalnych.
Zatem emocje dobrze jest
identyfikować i nazywać, co pomaga w ich kontrolowaniu i zarządzaniu nimi. Czyż nie jest to
dziś jedna z pożądanych umiejętności? Umiejętności przyszłości.
Co więc warto zrobić, gdy
pojawią się emocje i doprowadzą do spadku energii?

Przyczyn spadku energii może
być wiele, np.:

www.glosmordoru.pl

Jeśli twoje reakcje w danym stanie emocjonalnym są zbyt silne
lub jesteś zbyt wybuchowy, zastanów się, czy to nie czas, by
coś z nimi zrobić? Twój mózg
potrzebuje decyzji, zarządzenia
nimi. Potrzebuje, by w związku
z ich zaistnieniem coś się wydarzyło.
Zdaję sobie sprawę, że
punkt piąty może być jednym
z najtrudniejszych do zrealizowania. Podejmowanie decyzji
należy do najbardziej wymagających wyzwań w pracy z własnymi emocjami. Wymaga ona
nie tylko chęci, lecz także gotowości na wysiłek, który za tym
stoi. Zmiana wymaga planu,
czasu i konsekwencji. A to jest
coś, czego ani nasz mózg, ani
ciało, bardzo nie lubią.

Urszula Rowińska

Sposoby na spadek energii
i emocje
1. Rozpoznaj bieżącą sytuację – to, co się w danej
chwili dzieje. Zatrzymaj
się, zrób STOP i zauważ
emocje, myśli, które się
pojawiają. Co się takiego dzieje? Co jest tego
powodem?
2. Nazwij emocje, które
się w danej sytuacji pojawiły.
3. Czy te konkretne emocje często ci towarzyszą? Czy pojawiały się
już wcześniej?

Urszula Rowińska
jest trenerem świadomej
zmiany. Pomaga reorganizować i wdrażać zmianę
w procesach i w organizacji
pracy. Towarzyszy w zmianie komunikacji i wzajemnej współpracy w zespole:
https://urszularowinska.pl/
oferta/.

14

GŁOS MORDORU #8 [66]  grudzień 2021 / styczeń 2022

WARSZAWA / WROCŁAW

CV jest jednym z najważniejszych dokumentów aplikacyjnych,
odpowiada za pierwsze wrażenie, jest naszą wizytówką, może
być szansą na kolejny
etap rekrutacji – rozmowę indywidualną
z pracodawcą.

jącą pasję. Zastanów się, czym
naprawdę się interesujesz. Nie
sugeruj się modą, ani tym co zamieszczają w CV twoi najbliżsi.

Klauzula
W CV można wykorzystać poniższy wzór klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dla wielu kandydatów przygotowanie CV jest niemałym wyzwaniem. Przed wzięciem udziału w rekrutacji warto poświęcić
czas i przygotować dobre CV,
aby wyróżnić się pozytywnie na
tle konkurencji. Poniżej przedstawiam wam praktyczne wskazówki, które warto zastosować
przy tworzeniu życiorysu.

Struktura

Dane osobowe
Pierwsza część CV to dane osobowe. Ich celem jest umożliwienie skontaktowania się z tobą.
Jedyne dane osobowe, które
należy zamieścić w życiorysie
to: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Dodatkowo możesz umieścić link do
profilu na LinkedIn, co może
podwyższyć wartość twojej
kandydatury.
Wszelkie inne dane są całkowicie zbędne. Potencjalny pracodawca nie musi wiedzieć, jaki
jest twój stan cywilny czy wiek.

Podsumowanie
zawodowe
Zachęcam, aby takie podsumowanie wstawić na górze pierwszej strony życiorysu. Jest to
krótki opis siebie w kontekście
umiejętności i osiągnięć zawodowych. Ważne, aby podsumowanie to odnosiło się bezpośrednio do wymagań wskazanych w ogłoszeniu o pracę
i w kilku zdaniach pokazywało, że jesteś właściwą osobą na
proponowane stanowisko. Jest
to również informacja dla pracodawcy, że w świadomy sposób myślisz o swojej karierze.
REKLAMA

www.glosmordoru.pl

Zdjęcie w CV
Zdjęcie to elementem personalizacji CV – jeśli tylko jest profesjonalne, zwiększy szansę na
to, że zostaniesz zauważona/y
i zapamiętana/ny. Zdjęcie nie
należy do elementów obowiązkowych, ale warto rozważyć jego umieszczenie i inwestycję
w profesjonalną fotografię, aby
wywrzeć dobre wrażenie na potencjalnym pracodawcy oraz
zwiększyć swoją szansę w czasie rekrutacji.

Doświadczenie
zawodowe
Poprawny opis doświadczenia zawodowego zawiera takie
elementy jak: data rozpoczęcia
i zakończenia pracy, nazwa firmy, stanowisko oraz zakres obowiązków. Doświadczenie zawodowe opisujemy w odwrotnej
chronologii, czyli od ostatniego miejsca zatrudnienia. Pisząc
o nim nie stosuj ogólnikowych

stwierdzeń. Podaj konkretne
przykłady, które pokażą, że pasujesz do organizacji. Możesz
napisać o zrealizowanych projektach czy wdrożonych pomysłach.

wymień w kolejności od ostatniego w czasie. Istotne jest podanie daty rozpoczęcia i zakończenia nauki, nazwy instytucji szkoleniowej oraz tematyki
szkolenia.

Wykształcenie

Umiejętności

Tu także obowiązuje zasada odwrotnej chronologii, więc opisując wykształcenie, zacznij od
ostatniego miejsca, w którym
się uczyłaś/łeś. Jeśli masz wykształcenie wyższe nie musisz
wpisywać szkoły podstawowej czy średniej, chyba że jest
to szkoła o konkretnym profilu,
dająca dodatkowe kwalifikacje.

Umiejętności określają to, co
potrafisz robić i możesz wykorzystać w pracy. Można rozróżnić umiejętności twarde,
tj. np. znajomość języków obcych (jakich i na jakim poziomie), obsługę urządzeń biurowych, obsługę komputera (nazwy programów), prawo jazdy
czy też posiadanie uprawnień
do wykonywania zawodu. Natomiast umiejętności miękkie
odnoszą się do osobowości
oraz sposobu funkcjonowania w środowisku społecznym,
są to np. kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
umiejętność pracy w zespole,
sumienność, rzetelność, dobra

Szkolenia i certyfikaty
W CV zawsze umieszczaj szkolenia mające tematyczny związek ze stanowiskiem, na które
aplikujesz. Najczęściej tę sekcję
umieszcza się pod sekcją „wykształcenie”. Szkolenia i kursy,
w których uczestniczyłaś/łeś

organizacja pracy czy też umiejętność kierowania i zarządzania zespołem.

Osiągnięcia i sukcesy
Opis osiągnięć i sukcesów pozwoli ci wyróżnić się spośród
innych kandydatów. Sukcesem
na gruncie zawodowym mogą
być wszelkie działania, które doprowadziły cię do osiągnięcia
celów: udane negocjacje czy
dobre wyniki sprzedaży. Dodatkowo zastanów się, czy w życiu
osobistym udało ci się osiągnąć
coś, z czego jesteś dumna/ny.
Mogą to być np. sukcesy sportowe, artystyczne lub inne związane z obszarem twoich zainteresowań.

Zainteresowania
Sekcja „zainteresowania” to kolejny element CV, który warto
przemyśleć. Oryginalne hobby
może być atutem, który pokaże
ciebie jako osobę ciekawą, ma-

Reasumując: pisząc CV zadbaj
o to, by dokument był czytelny i miał odpowiednią strukturę, która umożliwi rekruterowi w krótkim czasie wyczytać
z niego najpotrzebniejsze informacje. Nie ma jednego uniwersalnego wzoru idealnego
CV. Pamiętajmy jednak, że dokumenty aplikacyjne powinny
być spersonalizowane i dostosowane do odbiorcy, co oznacza, że warto skupić się na wybraniu informacji dotyczących
doświadczenia i umiejętności,
które najbardziej przydadzą się
na danym stanowisku. Dowiedz
się, czym dokładnie zajmuje się
firma i jakie oferuje produkty
lub usługi. Dzięki temu możesz
spersonalizować CV podkreślając te elementy ze swojej kariery i edukacji, które rzeczywiście
zainteresują pracodawcę.
Pamiętajmy również o tym,
jak ważny jest nasz wizerunek
w sieci. Sprawdźmy, jakie informacje umieszczamy i co na nasz
temat może znaleźć w sieci potencjalny pracodawca.

Dorota Kobierska
trener rozwoju osobistego, coach,
psychoterapeutka, właścicielka
firmy Personal Effect

www.glosmordoru.pl
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inspiracji dla osób,

które myślą o zarabianiu
na marce osobistej,

ale brakuje im

Już wiesz, że etat to coś,
co nie jest ci pisane do
końca życia? Albo powoli
dociera do ciebie, że nie
chcesz w takim miejscu jak
biuro spędzać najbardziej produktywnych godzin doby aż do emerytury?
Korporacja to miejsce, które nie wydaje reszty, a w dodatku jest systemowo
bardzo podobna do szkoły! Oceny, kryteria, przełożony… Presja na wyniki,
porównywanie się, a jak się zrobi coś
nie tak – nagana albo upomnienie…
Szczęście, że nie musisz przyjść z rodzicami!
Wielu ludzi chciałaby inaczej pracować, ale nie potrafi wyjść poza system.
Ba! Często nie znają nawet nikogo, kto
by im pomógł.

Oczywiscie marka
Rozwiązanie jest banalnie proste, ale –
jak wszystko – wymaga mądrego podejścia i trochę produktywnie spędzonego czasu. Chodzi oczywiście o zbudowanie marki osobistej, która stanie
się początkowo twoim dodatkowym
źródłem przychodu, a finalnie pozwoli
ci w miarę bezpiecznie opuścić mury
korporacji. Napisałem „w miarę”, ponieważ każde przedsięwzięcie biznesowe
niesie ze sobą jakąś dozę niepewności, ale – jak niektórzy mawiają – „życie bez ryzyka to marnowanie tlenu”.
Zatem…
Zacznijmy od tego, że już od dawna budujesz swoją markę osobistą. Od
wielu lat ludzie, z którymi masz do czynienia, mogą o tobie powiedzieć „ufam
mu/jej” albo „nie ufam”. Nie traktuj
więc siebie jak nowicjusza, a raczej pomyśl o sobie jak o marce, która zaczyna
zwiększać swoje zasięgi – zamierzamy
bowiem wyjść poza krąg rodziny, przyjaciół i współpracowników!
Oto osiem inspiracji, które – mam
nadzieję – zmotywują cię do rozpoczęcia przygody w drodze do dużo bezpieczniejszego miejsca zawodowego
niż etat. Zaczynamy!

Zapraszam cię do dołączenia do
mojej grupy na Facebooku „Budujemy markę osobistą na etacie. Grupa
wsparcia”!

Michał Bloch

Masz więcej kompetencji i atrakcyjnego doświadczenia niż myślisz! Nie daj się zamieść pod dywan!
Korporacje dużo chętniej kupują usługi ekspertów
z zewnątrz. Nie wierzysz? Zapytaj w HR-ach! Zrób tabelkę (albo listę, jeśli nie trawisz już tabelek) ze wszystkimi szkoleniami oraz całym dotychczasowym doświadczeniem zawodowym i zobacz, ile już masz do
zmonetyzowania! Budowanie marki to nie tylko działania w internecie, social mediach i tworzenie społeczności. To również spieniężanie swojego doświadczenia
– zarabianie na tym, co już masz!

Określ swoje pasje i wrodzone talenty! Każdy coś
ma – pomyśl o tym, co wychodzi ci z łatwością, bezwysiłkowo. Kiedy tańczysz swój taniec? Co sprawia,
że jesteś we flow? To może być twoja pasja, której się
oddajesz lub coś, co robiłeś kiedyś (może jako dziecko) i przez pracę w korporacji to zaniedbałeś? Dzisiaj
markę osobistą można zbudować na miłości do psów,
łowieniu ryb… znam nawet jedną markę, która wykorzystuje szczury w prezentacjach w biznesie! Nie
w USA. W Polsce!

Nie słuchaj niedowiarków i nie daj się im „zatruć”!
Każdy ma swoje przekonania, które opisują mu świat,
ludzi i jego osobę (są też strategiami jak trzeba żyć).
Jeśli masz plany zbudowania marki osobistej i spotykasz osobę o przekonaniach: „w biznesie poradzą
sobie tylko ekstrawertyczne rekiny”, a „wszystko i tak
jest ustawiane” i „w ogóle to pieniądze są brudne
i bycie ubogim to bycie blisko Boga” – to oznacza,
że próbujesz za mocno wyskoczyć poza jej myślowe
pudełko, z którego ona sama nie widzi wyjścia! Dla
niej zawsze będziesz głosić herezje.
Nie słuchaj takich osób! Spotykaj się z tymi, które już mają marki osobiste. One stanowią żywe dowody, że ktoś przed tobą już to zrobił i wystarczy to
zamodelować!

Stawiając pierwsze kroki jako marka osobista
zawsze opowiadaj swoją najbardziej autentyczną historię – wówczas nie będziesz mieć w ogóle
konkurencji! Ucisz wewnętrznego sabotażystę, który
krzyczy ci do ucha: „jesteś zbyt… (mała, chuda, gruba;
niedouczony, niewykształcony, nieprzygotowany)”
Powiedz mu sp***aj!
To nie jest tak, że głowa wydaje polecenia. Masz
też serce i intuicję – słuchaj, co one ci podpowiadają.
Głowa jest zaprogramowana przez system (zaczęło
się od szkoły – pamiętasz?)! Jednak w środku wiesz
i czujesz, kim zawsze byłeś. Odkryj tę postać! Pokaż
ją światu. Zbuduj swoją markę i przeżyj resztę życia
jak mistrz w swojej najlepszej wersji!
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Michał Bloch
– psycholog, podcaster, bloger i … terapeuta. Ma ponad
16 tygodni wolnego w roku,
w tym dwumiesięczne wakacje! Może pracować z każdego miejsca na świecie. Od
12 lat buduje swoją markę
osobistą. Działa online od
2016 roku. Zarabia wielokrotnie więcej niż na etacie. Pieniądze przestały być dla niego celem. Chce żyć pełnią
życia i cieszyć się wolnością,
bez szefa i pracy od 9 do 17.
I tak właśnie żyje!
Prywatnie szczęśliwy mąż,
ojciec dwóch wspaniałych
córek i zapalony wędkarz…
który fotografuje i wypuszcza
każdy złowiony okaz!
www.jakrzucicetat.pl

Napisz swoją historię, która może być inspirująca
dla innych. Opowiedz o największym kryzysie, który
stworzył ciebie takiego, jakim dzisiaj jesteś. Popatrz
wstecz na swoją drogę – znajdź innych, podobnych
do ciebie sprzed lat! Napisz taką historię, która sprawi,
że sam się wzruszysz, a twoje oczy będą płonąć, gdy
ją komuś opowiesz!

Nie daj sobie wmówić, że twój charakter przeszkodzi ci w byciu marką osobistą – na wszystko są sposoby i każdy temperament czy osobowość mają swoje
ograniczenia. Twórz własne protezy:
 nie umiesz pisać – mów do ludzi,
 nie jesteś błyskotliwy – urzekaj dopracowaniem
detali,
 nie masz jakiejś kompetencji – zatrudnij wirtualnego asystenta,
 nie masz motywacji – wejdź do grupy wsparcia.

Ale na Boga: rób coś, jeśli korpo cię uwiera!

Szukając swojej niszy czy specjalizacji (ważny aspekt
w budowaniu marki – wyróżnić się) nie myśl w kategoriach: co można sprzedać albo czego brakuje
na rynku, bo stworzysz dla siebie coś gorszego niż
etat! Jedyna droga, to stworzenie specjalizacji na bazie
swojej własnej historii, swoich pasji i połączenia tego
z doświadczeniem!
Możesz oczywiście robić research odnośnie klientów i ich potrzeb, ale wcześniej musisz wiedzieć, co
oferujesz! Osoba, która rzuca korporację, aby prowadzić siedlisko z alpakami, swojej decyzji nie opiera
o analizę rynku i zapotrzebowania na kontakt z tymi
przemiłymi, ale jednak nieco niszowymi zwierzątkami! (a na marginesie: polecam sprawdzić: Projekt
Alpaka!)

Nie bądź reaktywny. Nie czekaj aż cię znajdą. Nikt
cię nie znajdzie, bo nikt cię nie szuka. Mało tego – nikt
nie szuka nawet twoich kompetencji. Ludzie (i firmy)
szukają konkretnych postaci – z doświadczeniem i autentyczną historią. Najwyższa pora pokazać cię światu! To również najwyższy czas przestać się chować
za logotypem, marką, wizją i misją czyjejś firmy. Pora
odważyć się być bardziej sobą!
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Sprawy społeczne

W CENTRUM UWAGI
O doświadczeniach i osiągnięciach z dwóch i pół roku pracy w Parlamencie Europejskim oraz o zamierzeniach opowiada europoseł Jarosław Duda.
Maciej Wełyczko: Koniec roku 2021 to także
półmetek Pana kadencji w Parlamencie Europejskim. Jak może Pan
podsumować ten czas?
Jar os ł aw D u d a: Z a cznijmy od tego, że jest
to wyjątkowa kadencja
Parlamentu Europejskiego. Pandemia pokazała niepodważalną wartość współpracy unijnej.
Zgodnie z hasłem „Razem
możemy więcej” wspieraliśmy badania i szybkie
dopuszczenie do obrotu
szczepionek przeciw COVID 19; negocjowaliśmy
zakup preparatów, kraje
będące w ciężkiej sytuacji
mogły liczyć na pomoc
medyczną. Pokazuje to,
że w momencie zagrożenia umiemy być solidarni.

materiał promocyjny

W jaki sposób Parlament
Europejski, jako instytucja, reaguje na sytuację
epidemiologiczną? Czy
w budynkach są ograniczenia liczby osób, czy
obowiązuje noszenie
masek?
Od początku pandemii
wprowadzane są regulacje mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Na
początku Parlament był
zamknięty, a codzienne
aktywności odbywały się
w formie zdalnej. ObecREKLAMA

nie, by wejść do miejsca pracy muszę okazać
Unijny Certyfikat COVID,
a część aktywności ma
formę hybrydową, aby
ograniczyć kontakty bezpośrednie.
Połowa kadencji to dobry czas na wspomnienia. Czy zapamiętał Pan
jakąś anegdotę z pierwszych dni pracy?
Parlament Europejski to
ogromny kompleks budynków i niełatwo rozeznać się w jego topografii.
Dlatego na początku każde spotkanie Komisji, grupy czy delegacji wiązało
się ze sporymi emocjami.
Naprawdę, bardzo nie
chciałem się zgubić! Teraz już czuję się tu bardzo
dobrze, nie tylko dlatego,
że opanowałem układ budynków i pomieszczeń.
Kiedy dziś obserwuję posiedzenia Sejmu RP, często zauważam różnicę jakości debaty w porównaniu z forum europejskim.
W 2019 roku na Dolnym
Śląsku i Opolszczyźnie
zagłosowało na Pana
77611 osób. Jakie podjął
Pan od tego czasu działania w okręgu?
Przez tak krótki czas udało się otworzyć aż siedem
biur lokalnych. Oprócz
głównego, we Wrocła-

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

wiu, możemy spotkać się
w Kamiennej Górze, Bolesławcu, Strzelinie, Ząbkowicach Śląskich, Jeleniej Górze i Nowej Rudzie.
Chętnie obejmuję też patronatem konkursy, a także współpracuję z partnerami lokalnymi przy organizacji różnych wydarzeń.
W tej kadencji odbyłem setki spotkań
z młodzieżą, seniorami, osobami z niepeł-

nosprawnościami oraz
z organizacjami pozarządowymi. Rozmawialiśmy
o oczekiwaniach różnych
grup społecznych, problemach z wykluczeniem,
potrzebnych zmianach
w edukacji i w systemie
ochrony zdrowia.
W ramach wykonywania mandatu intensywnie współpracuję z samorządowcami. Razem
z radnymi województwa

dolnośląskiego interweniowaliśmy choćby
w kwestii zmniejszonego
budżetu w następnej perspektywie.
Organizuję też konkursy dla mieszkańców
Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Dzięki inicjatywie
„Wygraj staż” młodzi, ambitni ludzie zdobyli doświadczenie zawodowe
w Parlamencie Europejskim. „Srebrny Laur” po-

kazał osoby i organizacje
działające na rzecz seniorów i solidarności międzypokoleniowej. A zdjęcia
w ramach konkursu „My
w Unii – Unia wokół Nas”
są dowodem na to, że Dolny Śląsk i Opolszczyzna zostają w Unii Europejskiej!
Jakimi priorytetami
kieruje się Pan obecnie
w Parlamencie Europejskim?

www.glosmordoru.pl

Parlament Europejski to
nie tylko sesje plenarne.
W działania jakich komisji, delegacji Pan się angażuje?
Mam doświadczenie w polityce społecznej a także
działaniach na rzecz praw
osób z niepełnosprawnością, które wykorzystuję jako członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych
oraz Komisji Petycji, gdzie
jestem odpowiedzialny za
petycje związane z niepełnosprawnością, kwestiami społecznymi i rynkiem
pracy. Dodam, że zostałem
przedstawicielem PE w Europejskich Ramach Wdrażania Konwencji o Prawach
REKLAMA

Osób Niepełnosprawnych. Wybrałem Delegację Współpracy z Ukrainą,
bo to nasz ważny sąsiad.
Zasiadam też w Delegacji
Współpracy z Czarnogórą.
Ten kraj ma realne szanse
na członkostwo w UE i dlatego uważam, że warto inwestować we współpracę
i wprowadzanie tam europejskich standardów.
Dlaczego Komisja Petycji jest często nazywana tą najbliższą obywatelom?
Głównym powodem jest
fakt, że petycję może złożyć każdy obywatel i każda
osoba zamieszkująca Unię
Europejską. Może mieć ona
formę skargi, wniosku lub
apelu do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska, dotyczyć problemów ze stosowaniem
prawa unijnego. Na mojej
stronie internetowej jest
przewodnik, jak złożyć petycję. Trafia do nas sporo
petycji z Polski i zawsze
staram się o jak najszybsze
i jak najbardziej wnikliwe
ich rozpatrzenie.
W listopadzie w Gliwicach odbyła się konferencja „Depresja u dzieci
i młodzieży”, której był Pan
współorganizatorem. Skąd
u Pana zainteresowanie
tym zagadnieniem?
Mam z aszc z y t być
przewodniczącym zespołu „Brain, Mind and Pain”,
który zajmuje się chorobami neurologicznymi, psychicznymi i chronicznym
bólem. W ramach współpracy z polskim Zespołem
Parlamentarnym ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci
i Młodzieży zorganizowaliśmy w 2020 roku konferencję dotyczącą skali samobójstw wśród nieletnich,
a w tym roku przedstawio-

na została kwestia depresji
wśród dzieci i młodzieży.
To ważne, by z jednej strony nagłaśniać te problemy,
alarmować władze, a jednocześnie wspólnie szukać rozwiązań.
W Parlamencie Europejskim jest Pan członkiem
grupy Europejskiej Partii
Ludowej, dlaczego ją Pan
wybrał?
Przede wszystkim identyfikuję się z priorytetami
i wartościami mojej grupy politycznej. Grupa EPP
w centrum projektu europejskiego stawia obywatela. Buduje Europę opartą

na takich wartościach jak
godność człowieka, wolność, solidarność i praworządność. Ogromne znaczenie przywiązuje do
poszanowania praw człowieka, wspierania przedsiębiorstw czy ochrony
miejsc pracy. Dążymy do
tego, by zostawić dobre
dziedzictwo kolejnym pokoleniom, bo to właśnie
dla naszych dzieci budujemy lepszy świat!
Jakie ma Pan plany na
kolejne miesiące?
Na pewno bardzo aktywnie będę uczestniczył
w pracach nad europejską

„Strategią w sprawie opieki”. Współcześnie niemal
każdy ma w rodzinie osobę potrzebującą pomocy.
Powinniśmy też brać pod
uwagę, że sami będziemy
kiedyś potrzebowali wsparcia. Europa się starzeje, aby
sprostać temu wyzwaniu
potrzebny jest odpowiedni
model opieki. Najwyższy
czas, aby docenić i wesprzeć pracę osób zajmujących się osobami zależnymi. Są to w większości kobiety, które z tego powodu muszą ograniczyć swoją
aktywność zawodową.
Oczywiście nadal będę
aktywny w zgłaszaniu po-

prawek i inicjatyw na rzecz
praw osób starszych, osób
z niepełnosprawnościami,
dotkniętych chorobami
psychicznymi, neurologicznymi i rzadkimi. Będę
też zabiegał o organizację
V Europejskiego Parlamentu Osób z Niepełnosprawnościami. Planuję też kilka
przedsięwzięć w ramach
Europejskiego Roku Młodzieży. Już dziś wszyscy
młodzi, ambitni mogą
przesyłać aplikacje w ramach drugiej edycji konkursu „Wygraj staż”. Jeśli
tylko sytuacja pandemiczna pozwoli, zaproszę do
Parlamentu Europejskie-
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go także kolejne grupy
z Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i – korzystając z okazji – Redakcji
i Czytelnikom świątecznie
życzę abyście Państwo ten
wyjątkowy grudniowy czas
mogli przeżyć w ciepłej, rodzinnej atmosferze i żeby
św. Mikołaj o Was nie zapomniał.
Pozdrawiam serdecznie. Radosnych świąt!
Rozmawiał

Maciej Wełyczko

ogłoszenie społeczne

W centrum zainteresowania Parlamentu są bliskie
mi sprawy społeczne. Przyjęta została europejska
„Strategia na rzecz praw
osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030”.
Powstała „Zielona księga
na temat starzenia się”,
z czego cieszę się jako
przewodniczący Zespołu
ds. Zmian Demograficznych i Solidarności Międzypokoleniowej. Komisja przedstawi niebawem
nową „Strategię w sprawie
chorób rzadkich” oraz europejską „Strategię w sprawie opieki”.
Parlament zajmuje się też projek tami
na rzecz ochrony miejsc
pracy i wspierania przedsiębiorstw. Ponadto rok
2022 będzie Europejskim
Rokiem Młodzieży, poświęconym poszukiwaniu rozwiązań na rzecz jak
najlepszych szans dla ludzi młodych. Priorytetem
jest również ochrona zdrowia. Powstała Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem
oraz „Europejski Plan Walki
z Rakiem”.
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Wszystkim Czytelnikom życzę radosnych, pięknych, pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia. Niech ogrzeją
nasze serca i dodadzą nam sił i wytrwałości.
A nowy 2022 rok niech przyniesie nowe szanse, nowe możliwości i nadzieje. Niech to będzie rok pełen sukcesów i powodów do uśmiechu. I nade wszystko, niech będzie to rok wolny od chorób. Państwu i sobie życzę
też wielu okazji do spotkań i współpracy
Jarosław Duda
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Lustro
i zmiany w kodzie
Dzieciaki

im
są
starsze, tym bardziej możemy
się w nich przeglądać jak w lustrze – ze wszystkimi naszymi
niedociągnięciami i cechami,
których w sobie nie lubimy.
W ostatnim czasie rzucił mi
się w oczy taki rysunek (niestety nie pamiętam autorki):
mama z córką (w wieku około
sześciu lat), córka uśmiechnięta i zadowolona, jak to dziecko. Mam z zatroskaną miną
patrzy na dziecię, a w dymku
są jej słowa: „Miałaś być lepsza ode mnie, a ty jesteś taka
sama jak ja i jeszcze się z tego
cieszysz”. Jak wiele informacji
autorka nam przekazała w tej
krótkiej historii!
Kiedy na świecie pojawiają się dzieci, z całych sił
chcemy, żeby były naszymi
lepszymi wersjami. Takim
udoskonalonym modelem
2.0. W końcu trochę w tym życiu przeszliśmy, potestowaliśmy różne rozwiązania, parę
systemów się zresetowało.
Czasami musieliśmy wgrywać zupełnie nowy program
operacyjny po kompletnym
zainfekowaniu. Jak już przeszliśmy tyle upgrade’ów, to teraz przecież wystarczy z tymi
danymi zrobić „kopiuj – wklej”
i nowy model gotowy. Proste?
Proste w teorii, tylko gorzej, że
w praktyce zawsze coś się zawiesi. Wkradnie się jakiś bot,

który zmieni proces kopiowania. Jakiś plik w międzyczasie
ulegnie zniszczeniu i już kod
żyje własnym życiem.
Bo te nasze nadpisane pliki nigdy nie giną, krążą gdzieś
tam w odmętach systemu i jak
tylko pojawi się spadek energii, zaraz znajdują drogę, żeby
wyjść na zewnątrz i krzyknąć:
Halo! Ja tutaj jestem, nie myśl,
że się mnie pozbyłaś!
A nasze dzieciaki są jak filtry antyspamowe: wyłapują
wszystko, co ma choćby jakiś mały procent sugerujący,
że jest odstępstwem. I żeby
to rozpoznało taki symptom
jako oprogramowanie złośliwe, to nie. Zapala się czerwona lampka: „O, nie wolno?
Trzeba zbadać!”. Być może
ten ogień wcale nie jest taki
gorący? Być może ten lód nie
jest taki zimny, a kałuża nie
aż taka głęboka? I przejmuje
taki dzieciak złośliwe oprogramowanie w całej okazałości.
Nawet nie wiecie kiedy to nastąpiło, a już słyszycie swoje
słowa z jego ust – chociaż są
to akurat te słowa, których za
nic nie świecie nie chcielibyśmy im przekazać.
Im starsze dziecko, tym
bardziej zauważasz, że „kopiuj – wklej” podziałało. Tyle że
w dużej mierze wraz z naszym
programem, którego chcieliśmy się pozbyć. I teraz trzeba
zacząć kolejny proces udosko-

nalania, tylko że w pierwszej
kolejności dotyczy on systemu
bazowego, czyli nas samych.
A dzieciaki, ten model 2.0,
lepsze wersje nas, jeżeli tylko
zobaczą że nowy system jest
bardziej kolorowy, weselszy,
cieplejszy, z przyjemnością się
podłączą i same zgrają sobie
to, czego potrzebują.
Dodatkowo, w miarę upływu czasu dostrzegamy, że kopiowanie programów odbywa się również od starszych
modeli. Tych, które były przed
nami – czyli dziadków. Oni zapewne również mieli plan na
lepsze wersje nas. A my pojawiliśmy się, rośliśmy, byliśmy
tacy sami i jeszcze się z tego
cieszyliśmy. Oczywiście do czasu, bo w pewnym momencie,
zazwyczaj w okolicach wieku
nastoletniego, następuje zupełne odcięcie od stacji bazowej. Jednak po wielu resetach
systemu, okazuje się że, korzeń
mocno się trzyma i nie tak łatwo go zmienić.

Więc co nam pozostało?
Nanosić konsekwentnie
zmiany w kodzie u
siebie. Nie zaczęło się
od ciebie, ale ty możesz
być tą osobą, która
dokona zmian w kodzie
rodzinnym.
Warto o tym pamiętać, kiedy
spotkamy się przy wigilijny stole. I skupić się na ulepszeniach,
które wgrywaliśmy przez lata
i na dobrych kodach źródłowych, które są trzonem kolejnych udoskonaleń. Jak mawia
klasyk Stanisław Lem: „Bądź
dobrej myśli, bo po co być złej”.
Wesołych Świąt. Serio!

Dorota Dabińska-Frydrych
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Prawdziwe święta
mają tylko dzieci
Jeżeli

spodziewaliście się artykułu migającego choinkowymi
lampkami, kołysanego kolędami i pachnącego piernikiem, to
możecie od razu przerzucić na
następną stronę. Okres świąteczny już od dawna nie należy do moich ulubionych. Nie
wiem dlaczego, ale zachwyt
nad Bożym Narodzeniem maleje z każdym kolejnym rokiem.
Ale w tym sezonie przelała się
czara goryczy.
Nie ukrywam, że wpływ
na stan mojego ducha mają
z pewnością kolejne kwarantanny i nauka zdalna, z którymi
mierzy się Jasiek. Nasz najnowszy rekord pomiędzy zakończoną, a kolejną kwarantanną to
trzy dni. Ale to już zupełnie inna
historia. Przyczyn słabnącego
klimatu świątecznego upatruję
też w spotęgowanym do maksimum komercyjnym ujęciu tej
kwestii. I nie chodzi mi w tym
przypadku wcale o to, że Boże
Narodzenie to jeden z najgorętszych okresów sprzedażowych
w roku. Męczy mnie raczej to, że
z roku na rok przesuwa się w kalendarzu linia startowa biegu
o nazwie święta.
Sygnał do startu dają sklepy
już w połowie października, które obok plastikowych dyń i halloweenowych masek ustawiają
na półkach mikołaje, bombki
i renifery. A potem to już idzie…
Z początkiem listopada galerie

handlowe przybierają „świąteczne” barwy, reklamy wprowadzają „świąteczną” atmosferę w każdym domu, a miasta
zaczynają promować jarmarki
„świąteczne”, które startują…
oczywiście w listopadzie. Nawet
jeżeli rzadko oglądam telewizję
lub odwiedzam galerie handlowe, potrafię zerwać się w środku
nocy z krzykiem: „O rany! Zaraz
święta, a ja zapomniałem o prezentach!”. A potem zerkam na
telefon, który wskazuje datę:
25 listopada. W tym roku całemu świątecznemu festyniarstwu wtórują dodatkowo moi
sąsiedzi, którzy równo z pierwszym grudnia odpalili w swoich
mieszkaniach choinki.
To wszystko sprawia, że magia tych kilku świątecznych dni
pod koniec roku rozmywa się.
Choinka po tygodniu już powszednieje, pomimo tego, że
do świąt zostały jeszcze trzy
tygodnie. Piosenki świąteczne
wychodzą już bokiem, a sam
zwrot „święta” staje się po
prostu jałowy. Niepowtarzalny klimat wigilii rozmywa się,
bo przecież przez ostatnie tygodnie odbębniliśmy już tyle
„spotkań wigilijnych”, że pierogi
z kapustą i grzybami, barszczyk
i makowiec, wychodzą nam bokiem.
Czy jest w takim razie szansa na uratowanie ducha świąt?
(tak, wiem, że brzmi to jak hasło jednej z wielu świątecznych

www.glosmordoru.pl
bajek). Wydaje mi się, że można
spróbować spojrzeć na ten czas
oczami dziecka. Nie twierdzę, że
to łatwe zadanie, bo jako dorośli musimy na co dzień mierzyć
się ze sprawami służbowymi,
myśleć o prezentach, ogarnąć
choinkę, zaplanować wigilię,
upichcić kilka dań, posprzątać
dom, a potem jeszcze go udekorować, itp. Lista zadań z pewnością jest długa.
„Za dzieciaka” to było dużo
prostsze. Co prawda pomagało się rodzicom w niektórych
obowiązkach, ale głowa była
znacznie lżejsza. Dzięki temu
można było mocniej poczuć
ducha świąt i delektować się
nim. Ja przynajmniej bardzo
dobrze wspominam niemal
wszystkie swoje święta z dzieciństwa. Pamiętam tę ekscytację przy otwieraniu prezentów, tę podniosłą atmosferę
podczas składania sobie życzeń i taką ogólną życzliwość,
bliskość oraz ciepło.

Dlatego moją receptą
na prawdziwe przeżycie
świąt jest wzniesienie się
na wyżyny dziecięcego
spojrzenia. Może i będzie
mniej lampek na tarasie,
jedno ciasto mniej na
świątecznym stole lub
lekki kurz pod kanapą.
A ten zaoszczędzony czas lepiej
poświęcić na spacery (o ile nie
jest się na kwarantannie), rozmowy, gry lub wygłupy z bliskimi… Może warto spróbować…
Dobra kończę, bo muszę jeszcze
umyć okna, upiec serniczek i pojechać do galerii po prezenty.
Bo, jak mawia Mariusz Pudzianowski „Samo się nie zrobi”.

Piotr Krupa

www.glosmordoru.pl

LET’S GO OUT
WARSZAWA
Mitch & Mitch
22.01 / Palladium
Mitch & Mitch to zespół osnuty
mgiełką tajemnicy. Z zasady nie
udzielają wywiadów, a każdy
z artystów kryje się pod pseudonimem, który zawiera imię
Mitch. Stoją za tym dobrze znani i cenieni muzycy. Na rodzimej
scenie są już od 17 lat i z każdym
kolejnym projektem zadziwiają
publiczność coraz bardziej.

Zacieralia
14-15.01 / Progresja
XV Festiwal Twórczości Nieograniczonej. Dwa dni zabawy z najbardziej szalonymi i nietuzinkowymi artystami, tradycyjnie
w klubie Progresja. Zacieralia to
kultowy już festiwal muzyki rockowej i alternatywnej, o unikalnym, przyziemnym, komediowym charakterze, hostowany
przez zespół Zacier. Coroczne
wydarzenie kończy występ
każdorazowo powoływanej od
nowa supergrupy Gorąca Płyta
Nerona, składającej się z członków zespołów występujących
podczas festiwalu.
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Henry Rollins
26.01 / Palladium
Często nadużywane słowo
„legenda” pasuje do Henry’ego Rollinsa idealnie. Ikona
punk rocka, były wokalista Black
Flag czy Rollins Band przyjedzie
do Polski ze swoim wyjątkowym
programem Good To See You
2022. Zakres aktywności, w których z powodzeniem realizuje
się Henry Rollins jest naprawdę szalenie szeroki. Światową
sławę zdobył dzięki charyzmatycznym występom jako lider
punkowego Black Flag, jednak
od tego czasu zdążył już zostać również aktorem, pisarzem,
wydawcą, podróżnikiem, gospodarzem swojego programu
TV, a przede wszystkim rewelacyjnym mówcą.

French 79
4.02 / Hydrozagadka
French 79, czyli muzyczny
projekt Simona Hennera ma
wszystkie cechy, za które ludzie
kochają popularny „French touch”. Jego albumy wypełnione
są lekkimi i niesamowicie melodyjnymi kompozycjami, które
w iście soundtrackowy sposób
pochłaniają słuchaczy już od
pierwszych dźwięków. Nie inaczej jest z występami na żywo.

GŁOS MORDORU
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WROCŁAW
Wczasy
19.12 / Akademia
„To wszystko kiedyś minie” jest
albumem bardziej zróżnicowanym stylistycznie i brzmieniowo od „Zawodów”. Post-punk
miesza się tu z techno, zimna
fala z shoegazeem, ale to nadal
piosenki, które możesz śpiewać
pod prysznicem – gorącym lub
zimnym. Mocne, emocjonalne
polskie teksty, przebojowość,
autorskie teledyski i żywiołowe
koncerty sprawiły, że o Wczasach zrobiło się ostatnio głośno
wśród fanów polskiej muzyki alternatywnej. Debiutancka płyta
Wczasów pt. „Zawody” podbiła
serca wielu słuchaczy i recenzentów, a przez niektórych odebrana została nawet jako manifest pokoleniowy.

Pestilence
+ Misanthropia + Truism
19.01 / A2
Początki Pestilence sięgają
1986 roku, kiedy to zachwycili
swoimi umiejętnościami kompozytorskimi i instrumentalnymi na
tyle, by wkrótce stać się jednym
z najbardziej charakterystycznych i szanowanych zespołów
nie tylko w tym konkretnym ga-

tunku jaki reprezentują, ale ogólnie w muzyce. Formacja pod
wodzą Patricka Mameliego ma
na swoim koncie dziewięć albumów studyjnych, a dyskografię
na razie zamyka wydany w lipcu
2021 roku krążek „Exitivm”.

Accantus
12.02 / A2
Studio Accantus to zespół twórców i wykonawców tworzący
własne projekty autorskie. Ich
misją jest szerzenie musicalu,
muzyki filmowej i innych gatunków w Polsce i po polsku w jak
najlepszej formie. Po długiej
przerwie wracają z nową trasą.
Podczas koncertu usłyszycie
piosenki, które znacie z kanału
YT Accantusa. Będą to zarówno
utwory, które pojawiały się na
poprzednich trasach, jak i nowości. Na każdym koncercie wystąpi ośmioro solistów Studia
Accantus oraz ośmioosobowy
zespół muzyczny Accantus Live Band.

Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na ASAP-ie!

wydanie Warszawa / Wrocław

Sisi Lohman

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

wydawca, redaktor naczelna
https://glosmordoru.pl

przedświątecznie
i za darmo!
Bezpłatne lodowisko w parku Bródnowskim

Park Bródnowski, do końca grudnia
Nowe lodowisko czynne codziennie od
godz. 10.30 do 22 – w grudniu gratis!


Festiwal Czekolady i Prezentów

Centrum Praskie Koneser,
18-19 grudnia
Poczuj się jak Charlie w fabryce czekolady!


FB: @glosmordoru

Leniwa niedziela z książką

WAW4FREE

Muzeum Powstania Warszawskiego,
19 grudnia, godz. 16.30
Spotkanie z Aleksandrą Woldańską-Płocińską ilustratorką książki pt. „Opowiem ci,
mamo, o Świętym Mikołaju”. Obowiązują
wcześniejsze zapisy.


Akademia Elfów Świętego Mikołaja

Klub dla Rodzin „Zwalcz Nudę”,
18 grudnia, godz. 14
Rodzinna gra – zostańcie pomocnikami
Świętego Mikołaja! Obowiązują wcześniejsze zapisy.


Bemowski Festiwal Bożonarodzeniowy

Park Górczewska,
18 grudnia, godz. 12
Zlot foodtrucków, kiermasz rękodzieła,
a na finał koncert Sławka Uniatowskiego!


Piernikowa moc wyrażania wdzięczności,
czyli jak wprawić się w dobry nastrój świąteczny

Fundacja Terapeutyczna, ul. Nugat 3,
21 grudnia, godz. 18
Wspólne dekorowanie (oraz jedzenie) pierniczków! Obowiązują wcześniejsze zapisy.


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