nakład: 30 000 egz.  Warszawa / Wrocław

wszystkie wydania dostępne na https://glosmordoru.pl
styczeń-luty 2022

#1
Bezpłatny miesięcznik dla korpoludków żyjących na ASAP-ie!
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GDY NIE MA DOKĄD
UCIEC...
POCZYTAJ!
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# Jak Mordor staje się
znów Służewcem
# OZN szuka pracy
# Jestem oszustką
# Facet w relacji
... i nie tylko!
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Euforia
W korporacjach aż roi się od
planów, targetów, konkretów,
kalendarzy, umów, wymagań,
list... Człowiek żyjący w takiej –
nomen omen – organizacji, sam
musi być doskonale zorganizowany, skuteczny, terminowy,
działać wg konkretnych norm,
pilnować schematów. Korporacyjny kolos rozsypałby się bez
procedur.
Dlatego wielu zmęczonych
dyscypliną ludzi, ucieka w stronę własnej działalności freelancerskiej albo biznesowej, bo
startupowca najpierw ogarnia
euforia. Nareszcie niezależność,
wolność od wszelkich reguł! Tyle
możliwości! I nareszcie kreowanie rzeczywistości po swojemu.
To piękny czas. Rzucasz się w wir
zadań. Są tak różnorodne, wymagają tworzenia, poznawania,
odkrywania, wybierania tego,
co najlepsze, najpiękniejsze,
naj... bardziej twoje – zgodne
z tobą, twoją wizją, marzeniem,
pomysłem.

WARSZAWA / WROCŁAW

ZANIM UCIEKNIESZ

Twórczy chaos

na starcie

Chaos i porządek – dwie skrajności między którymi toczy się nasze życie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że chaos to
zło, ład to spokój. A współczesność odwraca kota ogonem i mówi: „Nie bądź spiętym perfekcjonistą! Bądź kreatywny! Wyluzuj!”. Jeśli nie chcesz się w tym pogubić, zachowaj otwartą i uważną postawę.
jak w życiu, w pojedynkę trudno daleko zajść. Czasem samo
tworzenie jest tak fascynujące,
że nie masz ochoty wkładać
go w ramy. Może nadal tkwisz
w urazie do korporacji, a teraz
nareszcie uwalniasz swój twórczy potencjał? Możliwe też, że
uciekasz przed czymś w zabawę
i nie spieszno ci do wzięcia pełnej odpowiedzialności za siebie
i swój biznes.
Warto sprawdzić, co kryje się
w tobie takiego, co nie pozwala ci zapanować nad twórczym
chaosem, lecz w nim zatrzymuje. Czy to będzie rozprawienie
się z przeszłością, czy zmiana
nawyków, czy znalezienie odpowiednich ludzi lub narzędzi
– jeśli wiesz co, znajdziesz na to
sposób. A gdy osiągasz, uczysz
się, wypracowujesz rozwiązania – rosną ci skrzydła i niosą do
kolejnego etapu biznesowego.

Twarde lądowanie
I kiedy już masz tych fragmentów całe mnóstwo, okazuje się,
że aby mieć sprawny biznes –
który da ci i utrzymanie, i radochę codziennego wstawania
– trzeba połączyć je w jeden
system. A system to współzależność, współpraca poszczególnych części. Nagle uświadamiasz sobie, że stoliki okrągłe
dają poczucie wspólnoty ale
kwadratowych więcej się zmieści, a więcej gości, to właściwy
poziom przychodów. Albo że
dopieszczona funkcjonalność
aplikacji może przyda się za rok,
bo teraz potrzebna jest inna,
bez której nie wypuścisz produktu na rynek.
Wydawać by się mogło, że
mając korporacyjny trening
zorganizowania, wiesz jak od
początku poukładać swoje
własne klocki, by cały system
dobrze funkcjonował. Okazuje się jednak, że proces twórczy jest tak absorbujący, a nawet narkotyczny, że zaślepia
i nie od razu sięgasz po sprawdzone rozwiązania, a czasem
w ogóle o nich zapominasz.
Tak rodzi się twórczy chaos nie
tylko w biznesie, ale we wszystkim, co tworzysz od podstaw.
Zanim połączysz swoje fragmenty w jeden sprawny organizm, masz poczucie, że chaos cię otacza, że pracy i zadań
przybywa, a ty nie jesteś w stanie sobie z tym wszystkim poradzić.
Możesz nawet poczuć, że
na dłuższą metę ten twój wymarzony, własny biznes nie
spełnia oczekiwań; zacząć plą-

www.glosmordoru.pl

tać się w tym, co robisz; przestać już wierzyć w swoją wizję
przyszłego życia; powątpiewać
we własne umiejętności i możliwości; powoli tracić zaufanie
do siebie; gubić radość i sens
działania. Brzmi jak czarny
scenariusz, a jest to etap przechodzenia z twórczego chaosu
do sprawnego biznesu. Boryka
się z tym wiele startupów. Od
ciebie zależy, jak szybko przejmiesz stery tej sytuacji.

Oswajanie chaosu
A zrobisz to oswajając twórczy chaos. Stanie się tak wtedy, gdy dostrzeżesz w nim
wszystko to, co jest dobre,
wystarczające, co zaniosło cię
do momentu w którym jesteś.
Masz tam całe mnóstwo wypracowanych i już sprawdzonych rzeczy. Równie dużo może być tych, które wymagają
zaopiekowania się.

Całość jednak nie jest zła,
wystarczy odrobina ciekawości – tej samej, z którą tworzysz
nowe rozwiązania; uwagi – tej
samej, z którą koncentrujesz
się na tworzeniu; otwartości na
nieznane – tej właśnie, która popchnęła cię do podjęcia działania na własny rachunek.

Bogactwo
W twórczym chaosie jest twoja ogromna odwaga do tego,
by zmienić swoje życie, by
wyjść z ciepłej posadki, by złamać reguły, by żyć po swojemu. A przede wszystkim, by to
życie, a w nim własny biznes,
tworzyć według swojego pomysłu, w zgodzie z własnymi
wartościami. Dodatkowo tenże
biznes bardzo często zmienia
świat, bo czyni go przyjaznym,
użytecznym, wygodnym lub
pięknym. I jak? Trzeba mieć odwagę, co?

Jest w nim też mnóstwo ciebie, pracy, którą włożyłeś, twoich pomysłów, godzin spędzonych na uczeniu się, wybieraniu,
dostrajaniu, tworzeniu... Dzięki
niemu jesteś teraz mądrzejszym
człowiekiem. Tego doświadczenia nie odbierze ci już nikt i jest
to twój ogromny kapitał na
przyszłość. Tak więc jest w nim
twoja przyszłość.
Masz w chaosie także fragmenty sprawnego biznesu, do
którego dążysz. Może masz
świetny produkt bez promocji, może masz duże zasięgi
w mediach społecznościowych,
a może niewielką grupę wiernych klientów, może ułożony
proces wytwórczy, może...

Chaos w tobie
Jeśli ten etap budowania twojego przedsięwzięcia męczy
cię, jeśli drenuje z energii, jeśli
tracisz radochę, to sprawdź, czy

coś przypadkiem nie generuje twórczego chaosu w tobie.
Będzie to coś, co oddala cię od
zbudowania sprawnego systemu na twoją skalę.
Może jest to nieumiejętność
żegnania bez żalu tego, co kosztowało cię sporo pracy, ale już
twojej sprawie nie służy. Inaczej
mówiąc: czasem ogrom włożonego w coś serca utrudnia rozstanie lub modyfikację tego, co
się stworzyło. Czasem po prostu trudno podjąć decyzję, bo
wszystko wydaje się równie dobre i przydatne. I chętnie z czegoś zrezygnujesz, tylko z czego? Bywa też tak, że nie potrafisz
dzielić się pracą, prosić o wsparcie, oddawać w obce ręce czegoś, co, jak twierdzisz, jest tak
bardzo twoje. A w biznesie,

Monika Sowińska

Nie tylko biznes
K iedy już st wor z ysz swój
upragniony, sprawnie działający system biznesowy, dający
ci radość i utrzymanie, pamiętaj, że odrobina twórczego chaosu zawsze będzie ci towarzyszyć. Porządkując swój świat
warto znaleźć dla niego miejsce. Jeśli chcesz się rozwijać
i być na czasie, będzie ci towarzyszyć zmiana, a ta zawsze zaczyna się twórczym chaosem.
Teraz już wiesz, że są w nim
i dobre rzeczy, i te, którymi
trzeba się zaopiekować. Warto
więc przyglądać się twórczemu
chaosowi, cokolwiek w życiu
się tworzy.

Monika Sowińska
wwwcoachprzedsiebiorczych.pl

– coach przedsiębiorczych, mentorka
start’upów. Wspiera ludzi, którzy rozwijają biznes, bo chcą zmieniać świat, ale gu‑
bią się w twórczym chaosie. Uczy tak zarządzać biznesem, by z satysfakcją i sukce‑
sem realizować odważne wizje.

www.glosmordoru.pl
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Jak

Połączyć Służewiec
z resztą Warszawy

Mordor

staje się znów

Służewcem
Z mrocznego zagłębia bezdusznych korporacji, gdzie wieczorem
można było natknąć się jedynie na samotny cień Saurona, Służewiec
przekształca się stopniowo w nowoczesną miejską dzielnicę biurowo-mieszkalną, ze sprawną komunikacją drogową, terenami zielonymi
i placówkami oświatowymi.

Jedną z przyczyn korków na
Służewcu była sieć dróg pierwotnie planowanych jako drogi
dojazdowe do dawnych zakładów produkcyjnych, a nie jako
arterie komunikacyjne dla kilkudziesięciu tysięcy samochodów,
które obecnie codziennie wjeżdżają na Służewiec. Dodać trzeba, że przed przebiciem ulicy
Suwak do Woronicza, z dzielnicy
można było się wydostać jedynie dwoma drogami – Domaniewską lub Konstruktorską – co
generowało masę problemów.
Przy takim natężeniu ruchu nie
dało się wiele poprawić, a sprawę dodatkowo skomplikował
trwający trzy lata remont ul. Marynarskiej. Dziś Marynarska od
dawna jest już wyremontowana, a Służewiec zyskał przebicie
ulicą Woronicza do Żwirki i Wigury, co znacznie ułatwiło życie
użytkownikom zmotoryzowanym oraz rowerzystom.

Sława Mordoru, jako największej
do niedawna dzielnicy biurowej
w Polsce, zlokalizowanej na Służewcu, wykraczała nie tylko poza
granice Warszawy, ale była też
znana cudzoziemcom, którzy
planowali pracę lub inwestycje
w tej części stolicy. Przez wiele
lat była to okolica jednoznacznie kojarząca się z korkami, pracą
po godzinach i brakiem jakichkolwiek atrakcji rozrywkowych.
Problemów było jednak więcej
– brak terenów zielonych, połączeń drogowych z Ochotą, czy
też szlaków komunikacyjnych
dla pieszych w obrębie samej
dzielnicy. Większość z tych problemów już została rozwiązana,
a w 2022 roku powinny zniknąć
ostatnie z nich. Droga do tego
nie była jednak usłana różami.

Więcej zieleni
i przestrzeni
dla mieszkańców
Poprawę istniejącego stanu rzeczy postawiło sobie za cel powstałe przed pięciu laty Stowarzyszenie Lepszy Służewiec. Jego najbardziej ambitnymi planem było przekonanie władz
miasta, dzielnicy, deweloperów
i mieszkańców do idei zagospodarowania nieużytków wokół linii kolejowej oraz dwóch
bocznic kolejowych. Pierwsze
podejście i… od razu kubeł zimnej wody: nie da się zbudować
parku tam, gdzie w planach zagospodarowania jest wpisana
droga. A jednak społecznicy nie
odpuszczali i ostatecznie, dzięki zaangażowaniu ich, Zarządu
Zieleni m.st. Warszawy i deweloperów, park powstanie. Na ten
cel przeznaczono ponad 8 mln
zł, a jego realizacja powinna rozpocząć się w 2022 roku. To poka-

próby przejścia poza istniejącymi połączeniami ulicami Postępu i Suwak – ich likwidacja
to obecnie jeden z głównych
priorytetów Lepszego Służewca. Możliwe stanie się więc nie
tylko spacerowanie pomiędzy
budynkami, ale również korzystanie z oferty gastronomicznej w obu częściach biurowego
Służewca.
Dodać należy również bardzo ciekawie zapowiadającą
się realizację Skweru Przyjaznego Mieszkańcom. Ta inwestycja, która w przyszłości
połączy się z terenami zielonymi wzdłuż ulicy Wołoskiej,
to efekt wykorzystania budżetu obywatelskiego, w ramach
którego członkini Lepszego
Służewca złożyła projekt rewitalizacji i uporządkowania
przestrzeni zielonej naprzeciwko Galerii Mokotów. Dzięki
temu teren, który teraz szpecą
betonowe płyty i wydeptane
w błocie ścieżki, stanie się zieloną agorą i miejscem spotkań
mieszkańców.

Koniec z biurową
monokulturą

zało, że zbudowanie lokalnej koalicji może skutkować realizacją
dużych i ambitnych projektów.

Mieszkańcy
i pracownicy chcą szkoły
Kolejną sprawą, na którą od początku zwracali uwagę mieszkańcy i pracownicy biurowców,
był kiepski dostęp do placówek
oświatowych w okolicy. Trzeba
dodać, że na Służewcu mieszkało kiedyś około trzy tysiące
mieszkańców, a dziś ta liczba
przekroczyła 20 tysięcy. Oznacza to ogromny wzrost zapotrzebowania na usługi, czy lokale gastronomiczne, ale także na
placówki oświatowe. W końcu
mieszkając lub pracując na Służewcu, najlepiej odprowadzać
dzieci do placówki w bezpośredniej okolicy, zamiast wozić je samochodami przez pół miasta.
Szanse na realizację tego postulatu pojawiły się przy okazji
inwestycji Projekt Służewiec de-

welopera Echo Investment przy
ulicy Wołoskiej, na terenach
dawnych biurowców, które były
jednymi z pierwszych tego typu
budynków na Służewcu. W zamian za zgodę na postawieniu
w tym miejscu budynków mieszkalnych, co samo w sobie jest
korzystne dla okolicy, Echo zobowiązało się do zbudowania
szkoły przy ul. Konstruktorskiej
oraz parku na terenach dawnych
bocznic kolejowych (pomiędzy
ul. Domaniewską i Konstruktorską oraz wzdłuż ul. Woronicza).
Emil Górecki z firmy Echo Investment wyjaśnia: – Na etapie
planowania szkoły i parku zależało nam na tym, żeby uwzględnić zdanie mieszkańców i ich postulaty, ponieważ to mieszkańcy
będą z nich korzystać. Otwarcie
na dialog zaowocowało wieloma zmianami w oryginalnym
projekcie, ale cieszymy się, że
dzięki temu więcej potrzeb możemy spełnić.

To jednak nie koniec planów usprawniania komunikacji. Trwają prace nad przedłużeniem ulicy Suwak do
Cybernetyki, a także budowy
ścieżki prowadzącej z okolic
ul. Woronicza do 1 Sierpnia,
po drugiej stronie torów kolejowych. Takie połączenie ułatwiłoby komunikację wielu
mieszkańcom i pracownikom
sąsiedniego parku biznesowego.

Co czeka nas w 2022 roku
Rozpoczęcie budowy parku linearnego wzdłuż torów i fragmentów na dawnych bocznicach kolejowych będzie początkiem jakościowej zmiany
na Służewcu. Mieszkańcy i pracownicy dostaną więcej uporządkowanej przestrzeni zielonej, a przy okazji budowy parku
pomiędzy Konstruktorską i Domaniewską runie część płotów,
które teraz skutecznie blokują

Przez lata na Służewcu zmieniło się wiele nie tylko w kontekście infrastruktury i terenów
zielonych, ale przede wszystkim
w charakterze dzielnicy. Kilka lat
temu na 100 tysięcy pracowników biur przypadało kilka tysięcy mieszkańców. Dziś ta dysproporcja stale się mniejsza. Przełamana została granica 20 tysięcy
mieszkańców, a to jeszcze nie
koniec, bo w okolicy wciąż powstają nowe osiedla. Przekłada się to wprost na zwiększenie
liczby sklepów, placówek usługowych, czy gastronomicznych.
Trudno uwierzyć, ale jeszcze kilka lat temu pracownicy budynków przy Domaniewskiej mieli
do wyboru zaledwie dwie możliwości – popularnego „chińczyka” lub równie popularne pierogi. Ci, którzy chcieli spróbować
czegoś innego, zmuszeni byli
zamawiać jedzenie lub wybrać
się na dłuższą wycieczkę, co
w ciągu dnia nie należało do łatwych zadań.

Jak udało się zmienić
Służewiec?
Droga, jak pokazuje doświadczenie pięciu lat działania Stowarzyszenia Lepszy Służewiec,
nie była ani łatwa, ani szybka.
Próba łączenia interesów mieszkańców, biznesu i władz miejskich wymagała wielu negocjacji i znalezienia odpowiednich
partnerów, którzy dostrzegli potencjał w czymś, co na pierwszy rzut oka wygląda na mrzonki idealistów. Jak się jednak okazuje, Służewiec udało się zmienić w wielu aspektach i nazywanie go w ironicznym sensie
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Droga
nie była
ani łatwa,
ani szybka.
Próba
łączenia
interesów
mieszkańców,
biznesu
i władz miejskich
wymagała
wielu negocjacji
i znalezienia
odpowiednich
partnerów,
którzy dostrzegli
potencjał
w czymś,
co na pierwszy
rzut oka
wygląda
na mrzonki
idealistów.
Jak się jednak
okazuje,
Służewiec
udało się zmienić
w wielu
aspektach.
Mordorem może świadczyć co
najwyżej o nieznajomości najnowszej sytuacji w dzielnicy.
Z rozmów z mieszkańcami bowiem jednoznacznie wynika, że
mieszkanie na Służewcu nie jest
bynajmniej powodem do wstydu, a samo określenie „Mordor”
z biegiem lat utraciło złowieszcze znaczenie i jeśli jest używane, to raczej pieszczotliwie.

Jakub Kompa

Od redakcji:
W „Głosie Mordoru” określenia „Mordor” od początku używamy z uśmiechem,
życzliwością oraz empatią.
I choć swój początek wzięło
właśnie od ironicznego określenia biurowego Służewca,
od dłuższego czasu stosujemy
je w odniesieniu wszystkich
zagłębi biurowych, nie tylko
w Warszawie. Staramy się zawsze być blisko ich pracowników i dawać im wsparcie
w niełatwej codzienności.
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PEŁNA KULTURKA

Fataliści
i kowale
Nie znoszę noworocznych
postanowień. Znam siebie na tyle dobrze, że myśl
o nich podszyta jest iskrzącym zwątpieniem w silną
wolę, samodyscyplinę-niewypał, a towarzyszy im huk
świadomości, że tak czy siak
się nie uda. Zacząłem zastanawiać się nad tym, co leży u podstaw przekonania
o niepowodzeniu w utrzymaniu założonych przez siebie celów. Tłumaczę to lenistwem, czy niezależnymi
ode mnie czynnikami?
Postanowienia
noworoczne
i wymiary kultury
Zrobiłem sobie listę pt. „Dlaczego mówię »nie« noworocznym postanowieniom”
REKLAMA

i wyszło na to, że w przeważającej części jestem po prostu zdeklarowanym leniem.
Znajdowanie wymówek i opór
przed wprowadzeniem w życie długoterminowej zmiany,
to główne kategorie do których zaliczam niepowodzenia
w dotrzymaniu postanowień.
Pociesza mnie jedynie, że
w dużym stopniu jestem wciąż
przekonany o tym, że jestem
kowalem własnego losu i nie
zwalam porażki na złe geny,
zrządzenie losu czy pecha. Wystarczyłoby tylko wykrzesać
więcej samozaparcia.
Fons Trompenaars i Charles
Hampden-Turner wyodrębnili siedem wymiarów kultury,
jednym z nich jest wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność – czyli balans wzajemnych
wpływów między jednostką
a jej otoczeniem. Jest to inny-

mi słowy analiza stopnia determinowania losu jednostki przez
jej sprzyjające lub nie otoczenie
i środowisko. Aspekt kierunku
sterowności stał się obiektem
badań marketingowych i tematem rozważań nad wpływem
uwarunkowań kulturowych na
działalność gospodarczą. Następujące przykłady dokładniej
to zobrazują.

Wewnątrzsterowność
Podejście wewnątrzsterowne
zakłada, że jednostka może kontrolować środowisko, w jakim
się znajduje. Podjęte decyzje są
podstawą działań i osiąganych

WARSZAWA / WROCŁAW
zamiarów. Taka ideologia charakterystyczna jest dla przedsiębiorstw dominujących, roszczących sobie prawo do działania
zgodnie ze swoimi założeniami,
skoncentrowanych na swojej
strategii i osiąganiu założonych
celów. Priorytetowym zadaniem reklamy w kulturze skierowanej do wewnątrz jest kreowanie popytu na produkt, by po-

Zewnątrzsterowność
Po przeciwnej stronie spektrum znajduje się podejście zewnątrzsterowne, które przejawia się w przyjmowaniu wpływu z zewnątrz, godzeniem się
na okoliczności, ciągłym dostosowywaniu się do otoczenia
i zmieniających się warunków.
Człowiek jest integralnym elementem przyrody i otoczenia,
w którym się obraca, koleje losu są niezbadane, natura jest
nieprzewidywalna – podobnie
prawa rynku.
Narody zewnątrzsterowne
chętniej wierzą w łut szczęścia,
przepowiednie lub przesądy.
Działania marketingowe firm
w kulturach zewnątrzsterownych (np. Rosja, Chiny, Japonia)
skupiają się na badaniu rynku
i trendów potencjalnych grup
odbiorczych, zanim określą odpowiedni moment do wypuszczenia na rynek produktu czy
serwisu. W takich kulturach
koniunktura odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu marką.

Postawa
wobec rzeczywistości
tem jak najszybciej wypuścić go
na rynek. Tak dzieje się zwykle
w USA, Izraelu i Hiszpanii. Sukcesy i porażki nie są zwykłym zrządzeniem losu, a efektem działań
człowieka lub przedsiębiorstwa.

Według punktacji Trompenaarsa i Hampden-Turnera Polska kultura narodowa osiąga 62
punkty w stustopniowej skali na
korzyść wewnątrzsterowności.
Dla porównania wynik USA to

www.glosmordoru.pl
89, a Chin 35. Zauważyć trzeba
jednak, że wyniki opublikowano
25 lat temu, a – jak wszyscy wiemy – kultury zmieniają się i ulegają wzajemnym wpływom. Jak
jest dzisiaj? Jest nam bliżej do
kowali własnego losu, czy do
fatalistów, którzy poddają się
przeznaczeniu?
Znajomy zwrócił uwagę
ostatnio na ciekawostkę semantyczną w zwrocie: „Autobus mi
uciekł”. Jestem zdania, że to,
jak wyrażamy sukces i porażkę
w danym języku może być świadectwem naszego kulturowego podejścia do omawianych
zdarzeń. W polskim nacisk kładziemy na niefortunną sytuację,
w jakiej się znaleźliśmy, a jest
to postawa bierna, zewnątrzsterowna. W angielskiej wersji
„I’ve missed the bus” przyznajemy się do spóźnienia się na
autobus. Niepowodzenie przypisujemy sobie, nie złemu losowi, a to już cecha kultury wewnątrzsterownej.
Wydaje się więc, że optymalne podejście w zarządzaniu leży
gdzieś pośrodku – tam, gdzie
mamy świadomość kontroli,
przyczyniania się do sukcesu
i wytyczone cele, które dostosowywane są do zmieniających
się okoliczności.

Konrad Krzysztofik
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– prywatnie i zawodowo













Jeśli potrzebujesz odpoczynku, poprawy zdrowia i odporności, weekend
w SPA jest dla ciebie. Jeśli chcesz podnieść morale
i wzmocnić relacje w zespole, wybierz wyjazd integracyjny w tygodniu do enklawy dobrego samopoczucia
– Manor House SPA zaprasza przez cały rok.
REKLAMA

Kompleks hotelowy Manor
House SPA zachwyca zabytkowym parkiem i niezwykłą aurą
– to najlepszy holistyczny hotel SPA w Polsce. Łączy wspaniałą historię ze współczesnym
luksusem (cztero – i pięciogwiazdkowy hotel) oraz dobrymi energiami natury. Ich siła
jest tak duża, że jest nazywany
Polskim Centrum Biowitalności – nawet w kilka dni można

tu wypocząć jak podczas dłuższego urlopu, wzmocnić siły
i osiągnąć dobrostan.
Manor House SPA to doskonały adres na prywatny wypoczynek i wyjazd firmowy: enklawa dla dorosłych (hotel bez
dzieci), przyjazny weganom
i alergikom, położony z dala od
miejskiego zgiełku oraz dobry
dojazd (niedaleko trasy S7, tylko
130 km od Warszawy).

duża, bezpieczna przestrzeń,
piękna przyroda i powietrze
wolne od smogu,
zabytkowy park ze ścieżkami przyrodniczą, historyczną
i rekreacyjną oraz Ogrodem
Medytacji,
Biowitalne SPA z energetycznymi terapiami, leczniczymi
kąpielami i autorskim programem odmładzającym,
Łaźnie Rzymskie i bezchlorowy basen z ożywioną wodą
Grandera,
koncerty na gongi tybetańskie i służące zdrowiu seanse
w Chacie Solnej,
restauracja z tradycyjną polską kuchnią, daniami wegańskim i autorską Dietą Życia.

Spotkania biznesowe w Manor House SPA to spokój i cisza
hotelu za miastem, luksusowe wnętrza, zabytkowy park,
kompleksowo wyposażone sale
konferencyjne, możliwość organizacji konferencji w plenerze,
bogaty program atrakcji outdoor i indoor oraz niecodzienna integracja i smaczna kuchnia
hotelowej restauracji.

Najciekawsze atrakcje
spotkań firmowych:
RYTUAŁY ZDROWIA w Witalnej
Wiosce SPA – odnowa biologicz-

na połączona z zabawą na świeżym powietrzu i wspólnym biesiadowaniem – w otoczeniu pięknego parku można wzmocnić organizm i poprawić nastrój w saunach fińskiej i świetlnej, podczas
ziołowych kąpieli w ruskich baniach i beczkach polskich.
MIODOPICIE Z MNICHEM, który opowiada o miodach i ich
właściwościach oraz ciekawostkach z historii posiadłości – to
wieczór pełen emocjonujących
wrażeń i doznań smakowych.
SAUNOWANIE w kompleksie
Łaźni Rzymskich, które rozgrzewa, relaksuje i poprawia odporność. Ceremonie saunowe obejmują ziołowe napary, lodowe
gejzery, zapachy lasu w gorącej saunie fińskiej, zdrowotny
wpływ kolorów w saunie infrared, aromatyczne kąpiele w jacuzzi, masaże wodne w basenie
Swim SPA, ciepło kamiennych
ław i muzykę solfeżową w Strefie Harmonii Czakr.
WARSZTATY HIPICZNE „Partnerstwo czy mobbing?” – narzędzie rozwoju osobistego, w którym partnerem i nauczycielem
jest koń – pod okiem instruktora jazdy konnej. Metoda kształci umiejętność wsłuchania się
w siebie i kierowania się intuicją

5

w zarządzaniu. Zajęcia uświadamiają najczęściej wybierane role
zawodowe i menedżerski styl
zarządzania, budują pewność
siebie i zdolności przywódcze.

Atuty Manor House SPA:














59 pokoi: 18 – Pałac Odrowążów, 19 – Stajnia Platera, 22 –
Termy Zamkowe,
11 Gabinetów Bioodnowy,
marki SPA: Caudalie, Chrissie Cosmetics, Laboratorium
THAL’ION,
baseny i sauny: bezchlorowy
basen 24m x 9m, basen Swim
SPA z przeciwprądami, jacuzzi, sauny w Łaźniach Rzymskich i w Witalnej Wiosce SPA,
restauracja hotelowa w budynku Stajni Platera,
10 sal konferencyjnych od
200 do 18m2,
ośrodek jeździecki i SPA dla
koni,
lądowisko dla śmigłowców.

HOTEL MANOR HOUSE SPA****
PAŁAC ODROWĄŻÓW*****

y ul. Czachowskiego 56,
26-510 Chlewiska,
y tel.: +48 48 628 70 61,
kom.: +48 607 195 315,
y mail: chlewiska@manorhouse.pl
y więcej informacji: manorhouse.pl

materiał promocyjny

Po dobrostan do SPA

Gości zachwycają:

GŁOS MORDORU
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Ewa Korsak: Jak to się stało,
że po studiach na Akademii
Wychowania Fizycznego trafił
Pan za biurko. W dodatku za
biurko w banku?
Łukasz Milankiewicz: Sprzedawałem konta bankowe dla
klientów prywatnych i przedsiębiorców w jednym z banków.
Podobno na takie stanowisko
bardzo chętnie przyjmowano
wówczas ludzi po wychowaniu fizycznym, bo szukano otwartych, śmiałych i odważnych
pracowników. Wykształcenie
ekonomiczne nie było wymagane. To chyba był dobry klucz
doboru ludzi, bo szło mi bardzo
dobrze, byłem najlepszy w naszym zespole.
Czy to będzie kolejna historia
o tym, że „wszystko było cudownie, ale czegoś mi jednak
brakowało”?
Nie... Nie czułem się dobrze
w tej pracy, wieczne nadgodziny, stres, codzienne prasowanie
koszul, krawat ściskający gardło, dojazdy, które zajmowały
mi prawie dwie godziny. Jakoś
w tym trwałem, bo pieniądze…
Ale wydarzyły się dwie sytuacje, które były przełomowe.
Pewnego dnia wypisałem wniosek o urlop, a gdy go dostałem,
wykupiłem wycieczkę do Egiptu. Za jakiś czas ktoś w zespole
się rozchorował. Szefowa odwołała mi zgodę na urlop i wyznaczyła mnie na zastępcę. Nie trafiały do niej żadne argumenty
i nie zmieniła zdania.
Druga sytuacja – gdy zmieniał się system operacyjny
w banku i czas pracy nagle stał
się nienormowany. Teoretycznie
pracowałem do 16, ale nigdy nie
wychodziłem z pracy o tej porze.
Ciągle słyszałem teksty: „Pamiętaj, gdzie pracujesz”, „Pamiętaj,
ile zarabiasz”, zaczęło mi to przypominać nie miejsce pracy, a jakąś sektę. Pewnego ranka obudziłem się i powiedziałem dość.
Złożył Pan wymówienie?
Zadzwoniłem do szefowej tuż
po ósmej, gdy powinienem być
już w pracy. Zaczęła od pretensji: „Ile zamierzasz się spóźnić?”.
A ja jej powiedziałem, że nie zamierzam już nigdy się spóźnić,
bo więcej już tam nie przyjdę.
Obiecałem sobie, że moja noga więcej tam nie postanie, wypowiedzenie wysłałem mailem,
wszystkie dokumenty wysłano
mi pocztą. Do dziś nie znoszę
chodzić do banków. Wracając
do szefowej – zaczęła mówić,
że muszę odpocząć, że może
urlop, ale ja już postanowiłem.
Leżałem w łóżku szczęśliwy, że
nie muszę już tam iść.
Moja żona słuchała rozmowy
z szefową i nie mogła uwierzyć
w to co zrobiłem. Ale bardzo
mnie wspierała, mimo że inni
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Ze sportową pasją
na swoim miejscu
Pewnego poranka Łukasz Milankiewicz zamiast iść do pracy, oznajmił szefowej, że się z niej
zwalnia. Białe koszule, marynarki i krawaty zamienił na sportowy dres, a korporacyjne biurko
na szkolne boisko.

cji rządowych czy samorządowych, można sobie na tym polu
poradzić i zrobić dla dzieciaków
coś fajnego.
A oprócz zajęć w Akademi?
Jak wspomniałem, regularnie
organizujemy dla dzieci kolonie, ferie i wyjazdy sportowe.
Właśnie wróciliśmy z pięciodniowego wyjazdu do Zakopanego. W takich imprezach
dzieciom zawsze towarzyszą
opiekunowie i trenerzy, więc są
pod bardzo dobrą, profesjonalną opieką.
Dzieci biorą również udział
w Milan Sport Club – zawodach
piłkarskich, które organizuję
od 2010 roku, a więc jeszcze zanim rzuciłem korpo.
Kieruje Pan swoją ofertę również do dorosłych?
Tak, mamy ciekawe propozycje
nie tylko dla dzieci.
Powiedzmy, że „Głos Mordoru” chce zorganizować wyjazd integracyjny dla swoich
pracowników. Milan Sport
chętnie to dla was zrobi. Mimo
że są to wyjazdy sportowe, nie
chodzi w nich przecież o jakieś
ciężkie treningi. Wszyscy mają
się przede wszystkim dobrze
bawić.
Do tej pory organizowałem
takie spotkania dla dużych,
średnich i małych firm, ale też
stowarzyszeń, jednostek samorządowych i szkół. Wierzę, że
sport działa pozytywnie na ludzi i dzięki niemu można zbudować więzi w zespole złożonym zarówno z dorosłych, jak
i z dzieci. Organizujemy również
turnieje piłkarskie dla dorosłych
zawodników.

pukali się w głowę. Ale nie mieli pojęcia, co przeżywałem.
A potem? Zasłużony urlop?
Nie. Tego samego dnia wstałem,
ubrałem się, zjadłem śniadanie
i zacząłem jeździć po okolicznych szkołach. Robiłem rozeznanie dotyczące szkółki piłkarskiej, którą chciałem założyć. Ale to było lepsze niż urlop.
Naprawdę odpoczywałem, mimo że właśnie zrezygnowałem
z pracy, żona była w czwartym
miesiącu ciąży i kończyliśmy budowę domu.
Ktoś inny powiedziałby, że
to chore, ale ja byłem w końcu
szczęśliwy. I tak minęło pół roku,
tyle potrzebowałem by odpocząć po pracy w banku.
Jaki był kolejny krok?
Zacząłem pracować w szkole
jako nauczyciel w-f. Wreszcie
zacząłem wykonywać swój zawód. I robię to już dziewiąty rok.
Jestem bardzo zadowolony,
choć moja wypłata jest pewnie
trzykrotnie niższa niż w banku.
Ale nie żałuję.

Co jest fajnego w byciu nauczycielem?
Podam taki przykład. Zachorowałem. W banku miałbym wielką awanturę, że jak tak można,
brak odpowiedzialności… I najlepiej byłoby jednak przyjść do
pracy mimo zaleceń lekarza.
A w szkole? Po prostu wyznaczone jest zastępstwo na moje
lekcje. Bardzo mi odpowiada to,
że wszystko jest ustalone. Kiedy
w planie jest napisane, że w poniedziałek o 14 kończę lekcje, to
tak właśnie będzie, nikt nie będzie od mnie oczekiwał, że zrobię coś po godzinach. Takiego
spokoju mi trzeba.
Dlaczego więc nie zaczął Pan
pracy w szkole po studiach?
Przecież miał pan odpowiednie wykształcenie i – jak rozumiem – zapał do takiej pracy.
Trzeba rozróżnić dwie zupełnie różne rzeczywistości. Kiedy
kończyłem studia – około 15 lat
temu – pracę w szkole było bardzo ciężko znaleźć, rynek pracy wyglądał zupełnie inaczej.
A etat dla młodego człowieka

był ważny – zwłaszcza dla kogoś, kto planował założyć rodzinę. Dlatego wtedy postanowiłem pracować w banku.
Dziś absolwenci studiów
związanych z uczeniem nie mają
takich problemów, szkoły poszukują nauczycieli. Ale ponieważ zarobki są, jakie są, ci szukają innych rozwiązań, uciekają
do korporacji. Zupełnie odwrotnie niż ja.
Kiedy zaczęła się historia pańskiej firmy Milan Sport?
Początki były jeszcze podczas
pracy w banku, ale brak czasu
sprawiał, że nie byłem w stanie
tego sformalizować. Gdy zwolniłem się z pracy, udało mi się
pozałatwiać wszystkie urzędowe sprawy związane z zakładaniem firmy i ruszyłem naprzód.
Wszystko szybko się rozwijało, zacząłem organizować różne wyjazdy i imprezy sportowe.
Gdy zacząłem pracę w szkole,
łatwo było mi pogodzić te dwie
sprawy. Bo jeśli w planie mam
lekcje do godz. 14, to jest pewne, że właśnie wtedy skończę

pracę i mogę zająć się czymś
innym. Na przykład organizacją sportowych ferii zimowych,
zielonych szkół, czy gali sportu.
Po trzech latach pracy w szkole
otworzyłem również akademię
piłkarską.
Uczycie przyszłych Robertów
Lewandowskich?
Kto wie! Na zajęcia w gminie
Nadarzyn i w Pruszkowie przychodzi ponad setka dzieci. To
ciągle się rozwija, ale przy tym
projekcie pracuję spokojnie. Nic
na siłę.
Nie jest dla mnie najważniejsze, by przychodziło do mnie jak
najwięcej dzieci, bo priorytetem
jest jakość zajęć. Chcę udowodnić, że bez jakichkolwiek dota-

Brakuje panu czegoś z korporacji? Wróciłby Pan tam?
W życiu. Nie ma takiej rzeczy,
która by mnie do tego zmusiła.
Ostatnie pytanie: załóżmy,
że jest ktoś, kto wciąż myśli
o odejściu z pracy. Co by mu
Pan poradził?
Każdy jest inny i naprawdę trudno wszystkim radzić to samo.
Ja po prostu pewnego dnia powiedziałem stop. Bez wielkich
planów na to, co dalej, w trakcie wykańczania domu i z ciężarną żoną. Ryzyko się opłaciło.
Trzeba pamiętać, że strach ma
wielkie oczy.

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
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OZN

SZUKA PRACY
Czy Osoba z Niepełnosprawnością (OzN) może o niej informować przyszłego pracodawcę bez negatywnych konsekwencji?
Czy pracodawca powinien się obawiać zatrudnienia OzN? Czym powinien się kierować i co może zyskać?

Zmianę stanowiącą dla mnie
synonim rozwoju inicjuje odwaga podsycana wyobraźnią
o jej skutkach. Kierując się
taką definicją zmiany zainicjowałam ją w końcówce roku 2021. Początkowy etap tej
zmiany, mającej na celu obranie innej ścieżki w karierze
zawodowej, związany był
z aktualizacją CV (czy aktualizować?). Podczas tej czynności zadałam sobie pytanie:
Czy w procesie poszukiwania
pracy informować o niepełnosprawności? Bo jestem OzN
i szukam pracy.
Pr z e p r ow a d z i ł a m n a
ten temat ankietę, w której
wzięły udział osoby na różnych stanowiskach, również
w HR. Zweryfikowała ona
moją dotychczasową opinię
dotyczącą rynku pracy OzN.
Otóż w kwestii angażowania
osób z niepełnosprawnością
występują niewiadoma oraz
stereotypowe podejście. Pracodawcy w Polsce są, niestety, niechętnie nastawieni do
zatrudniania OzN. Wynika to
z niszowego jeszcze zarządzania informacją w firmach, co –
jak wnioskuję – jest skutkiem
braku zainteresowania wiedzą
na temat zasad zatrudniania
OzN – łącznie z brakiem wiedzy dotyczącej PFRON.

Zasób informacji
Zatrudnienie OzN wymaga
nieco większego zaangażowania, aniżeli zatrudnienie
osoby bez niepełnosprawności (ObN – skrót własny).
Unikamy inwestowania czasu
w zdobywanie dodatkowych
informacji oraz kreatywne
wchodzenie w nieznane. Niestety, jest to przyczyną zastoju i omijania efektywnych rozwiązań prowadzących do optymalizacji. Tylko od zasobu
informacji zależy szybkość
zatrudnienia OzN. Analogicznie – również od zasobu istotnych informacji zależy efektywne zatrudnienie nowych
pracowników ObN i ich rozli-

W kwestii
angażowania
osób
z niepełno-sprawnością
występują
niewiadoma
oraz
stereotypowe
podejście.
Pracodawcy
w Polsce
są, niestety,
niechętnie
nastawieni
do zatrudniania
OzN.

czenia zgodnie z tzw. Polskim
Ładem. Informacja to dla nas
otwarcie okna na nowe rozwiązania. Wystarczy odrobina
ciekawości, chęci oraz motywacji do otwarcia się na nowe.

Odwaga,
zrozumienie,
dopasowanie
To oczywiste, że dla firmy,
przy rozpatrywaniu kandydatury OzN oraz ObN, priorytetem jest, aby na wskazanym
stanowisku dana osoba wykazała dużą efektywność oraz
zaangażowanie. W procesie rekrutacji istotny jest język korzyści, czyli inaczej win-win. A do
wspólnej wygranej prowadzą:




odwaga
zrozumienie
dopasowanie.

Znacząca jest w tym przypadku odwaga obu stron relacji:
kandydata – do wyjawienia
informacji dotyczącej niepełnosprawności i pracodawcy
– do zrozumienia, do chęci
urozmaicenia kultury organizacji o różnorodność i wprowadzenia kilku zmian organizacyjnych, niekiedy również
przestrzennych.

Zmiany
bez strachu
O jakie konkretnie zmiany organizacyjne chodzi? Głównie
o czas pracy. OzN w stopniu
umiarkowanym bądź znacznym po roku od wydania
orzeczenia ma prawo do
dodatkowych 10 dni urlopu.
Dodatkowo czas pracy osoby
niepełnosprawnej w stopniu
lekkim nie może przekraczać

ośmiu godzin na dobę i 40
godzin tygodniowo, a osoby
niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie
może przekraczać siedmiu
godzin na dobę i 35 godzin
tygodniowo. Jednocześnie
osoba niepełnosprawna nie
może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Należy zaznaczyć, że ograniczenia te jednak nie dotyczą dwóch przypadków, tzn.
osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz
przeprowadzający badania
profilaktyczne pracowników
lub lekarz sprawujący opiekę
nad tą osobą wyrazi na to zgodę – co, uważam, jest możliwe
w wielu przypadkach.

OzN mają możliwość wykorzystania dodatkowych 15
min przerwy oraz odbywania wizyt lekarskich w czasie
godzin pracy. Wszystko jednak jest do ustalenia i za to
odpowiada skuteczna komunikacja.
Wymienione uprawnienia
mogą nieco odstraszać pracodawców, dla każdego liczy się
bowiem czas oraz pieniądz.
Jeśli jednak wezmą oni pod
uwagę opisane niżej korzyści,
powinni zmienić postrzeganie
zatrudnienia OzN. Dla chcącego nic trudnego.

Konkretne zyski
A jakie są korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami? Otóż tę kwestię należy rozpatrzeć holistycznie.
Szerokie zyski, nie tylko dla

firm, ale również dla samych
OzN oraz kraju, zestawiłam
w tabeli.

Dobra kultura
organizacji
Zgadzam się z twierdzeniem
product managera Courtneya
Chapmana: „Kultura organizacji
jest wytworem wartości, oczekiwań i środowiska firmy”. Różnorodne pod względem zatrudnienia przedsiębiorstwo, które
zwiększa etaty dla OzN, kreuje
wyróżniającą się kulturę organizacji. Taka kultura cechuje się
szacunkiem do drugiego człowieka, zrozumieniem, akceptacją, pomocą, motywacją. W ten
sposób automatycznie pojawiają się pomysły na wypełnienie
braków kadrowych (z powodu
choroby, wizyty lekarskiej, urlopu). W różnorodnej kulturze ma-

www.glosmordoru.pl

ją szansę narodzić się pomysły
na innowacyjne rozwiązania
problemów.
Takim innowacyjnym rozwiązaniem, odnoszącym się
do braku na danym stanowisku, jest rozszerzenie karty
pracy o schematyczne zobrazowanie wykonywanych
zadań. Przyniesie to korzyści
w czasie nieobecnościach
pracowników, a konkretnie
umożliwi szybsze wykonanie
jego pracy przez innego. Takie
karty pracy stanowią jednocześnie motywację do zwiększenia kreatywności pracowników i do urozmaicenia
kultury organizacji, co łączy
się z wprowadzeniem w firmie
zasad Lean (o których w kolejnym artykule).
Uważam też, iż doświadczenie nowych sytuacji przy
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ich akceptacji oraz zrozumieniu ma dobry wpływ na inteligencję emocjonalną.
Jak wskazuje tabela, jest
wiele pozytywnych, mierzalnych i głównie finansowych
skutków zatrudnienia OzN
w przedsiębiorstwie. Zaznaczę jednak, że nie wszystkie
będą dostępne dla każdej
firmy, bowiem to, jakie dofinansowania i ulgi otrzyma
przedsiębiorstwo zatrudniające OzN, jest zależne od formy jego działalności, liczby
zatrudnionych OzN, a także
od jednostki rządowej, która
oferuje pomoc (PFRON, starostwo, urząd pracy itp).
O konkretne unormowania trzeba pytać w PFRON, samorządach, urzędach na początku każdego roku. Moim
zdaniem bieżąca orientacja

w tej kwestii przyniesie korzyść działom HR oraz ekonomicznym przedsiębiorstwa.
To niezwykle istotna wiedza,
na której zdobyciu powinno
zależeć tym komórkom.

Długofalowe korzyści
Korzyści dla samych OzN będą
odczuwalne w szybkim czasie.
Zatrudnienie zapewni im realizację potrzeb zdefiniowanych przez Maslova: samorealizacji (pewność spełnienia
zawodowego, realizacji marzeń, poprawy zdrowia), uznania (szacunku za wykonane
zadanie, otrzymanie premii),
przynależności (poczucia bycia częścią grupy), bezpieczeństwa (stabilizacja, ciągłość zatrudnienia). Jak czuje
się osoba, która ma problem
ze znalezieniem pracy długi
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już czas i nagle zostaje zatrudniona? Ogromne szczęście, prawda?
Rozwój przedsiębiorstw
połączony z rozwojem ludzi (pracowników) przyczyni
się do rozwoju naszego kraju. W dłuższej perspektywie
wpłynie na poprawę zdrowia
społeczeństwa, zmniejszenie bezrobocia, zwiększenie
aktywności OzN. A to w konsekwencji da efekt większego rozwoju przedsiębiorczości
i zwiększenia PKB. Wszystko to
dzięki zmianie mentalności na
tę kierująca się miłością i wzajemnym dobrem.

Różnorodność, szacunek,
pomoc, zmiana, rozwój
Wracając do wspomnianego pytania z ankiety „Czy
informować o swojej nie-

pełnosprawności?”. Otóż
73 proc. respondentów odpowiedziała, że tak. Od indywidualnego podejścia zależy tylko, kiedy. Czy w CV, czy
też podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Bez obaw, jeśli
aplikant okaże się dla pracodawcy osobą szczególnie
interesującą, to dopasuje on
stanowisko do tej osoby (zależnie od niepełnosprawności), bowiem korzystnej jest
„przeprofilować stanowisko,
aby nie stracić dobrego kandydata”.
Przedsiębiorstwo cechujące się takim podejściem
wyróżni się kulturą organizacji nastawioną na różnorodność, szacunek, pomoc, zmianę i rozwój.

Monika Zadłużna

GŁOS MORDORU
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W tym ciągle
zmieniającym się
społeczeństwie
najpotężniejsze
i najtrwalsze
marki
budowane są
od serca.
Są prawdziwe
i trwałe.
Ich fundamenty
są mocniejsze,
ponieważ
budowane są
siłą ludzkiego
ducha,
a nie kampanią
reklamową.
Firmy,
które są trwałe,
to te,
które są
autentyczne.
Howard Schultz,
CEO, Starbucks

materiał promocyjny

PARTNER:
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BĄDŹ FIT NA WIOSNĘ.
ZACZNIJ ĆWICZYĆ NA SIŁOWNACH WCT SPARTAN!
Regularne uczęszczanie na siłownię
może bardzo pozytywnie wpłynąć na
ogólną kondycję całego organizmu.
Zbilansowany trening i odpowiednio
dobrane ćwiczenia siłowe, połączone
z wysiłkiem tlenowym, umożliwiają
zachowanie dobrej kondycji i sprawności na długie lata. Aktywność na siłowni pozwala wyeliminować zadyszkę podczas wchodzenia po schodach
lub pogoni za uciekającym autobusem, a dzięki pozytywnemu wpływowi na układ krążenia pomaga chronić
organizm przed chorobami serca.

Przy tym warto zaznaczyć, że nie jesteśmy „sieciówką”, więc odnajdziesz
u nas przytulną, kameralną atmosferę, której próżno szukać u konkurencji. Dzięki profesjonalnej, życzliwej
obsłudze poczujesz się tu wyjątkowo
i pewnie! Dodatkowymi argumentami
przemawiającymi na naszą korzyść są
konkurencyjne ceny (karnet miesięczny to koszt już od 65 zł) oraz bezpłatny
parking przed każdym obiektem. Nie
masz wyjścia, po prostu musisz nas
wypróbować!
Wszystkie informacje znajdziesz na
stronie: www.spartan.wroc.pl.

materiał promocyjny

Czas szybko mija – nie pozwól, aby lato cię zaskoczyło. Zacznij przygotowania do ciepłego sezonu już od teraz.
Dodaj sobie pewności i koniecznie
zapisz się na siłownię WCT Spartan.
Co nas wyróżnia? Przede wszystkim
brak zobowiązań! Uczęszczając do naszych klubów nie podpisujesz żadnej
umowy, płacisz jedynie za karnet miesięczny i o nic więcej się nie martwisz.

W ramach jednego karnetu możesz
korzystać z usług wszystkich klubów
Spartana, które znajdują się w czterech różnych, wrocławskich lokalizacjach, przy ulicach: Wejherowskiej 34
(siłownia i fitness), Spiskiej 1 (siłownia
i fitness), Lubińskiej 53 (siłownia) oraz
przy Krajewskiego 2 (siłownia).
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Dla osób, które są dotknięte syndromem oszusta, ani wykształcenie, ani doświadczenie zawodowe, ani przejawy powszechnego
uznania nie stanowią podstawy
do zyskania pewności siebie.
Ludzie tacy uważają zazwyczaj,
że nie zasłużyli na swój sukces!
Uważają również, że inni mają zawyżają ocenę ich zdolności, więc
boją się konfrontacji. Z obawy
przed zdemaskowaniem żyją
w ciągłym strachu, ze ściśniętym
żołądkiem, na zewnątrz zachowując pozory spokoju.
Szczególnie dotkliwie odczuwają to kobiety, które są bardziej podatne na lęki niż mężczyźni. Zdecydowanie bardziej
przejmują się opinią innych na
swój temat. Mają więc większą
skłonność do niepokoju i zniechęcenia, które mogą osłabiać
ich pewność siebie i przyczyniać się do rozwinięcia syndromu oszusta.

Kobiety się nie doceniają
Badania pokazują, że mężczyźni
często przeceniają swoje zdolności i osiągnięcia, podczas gdy
kobiety ich nie doceniają. Co
więcej, kiedy osiągną już cel, zaczynają umniejszać swój sukces.
Jedna z cech syndromu
oszusta polega na tym, że dotknięta nim osoba ma wrażenie,
że nie zasługuje na swoje sukcesy, które przypisuje szczęściu
lub przypadkowi. Kobiety dotknięte tym syndromem cierpią
na zniekształcenie poznawcze.
Mianowicie przypisują wszystkie sukcesy wyłącznie przyczynom zewnętrznym np. szczęściu
czy uprzejmości innych. Nigdy
nie jest to ich własna zasługa.

Presja, osamotnienie
i stereotypy
W społeczeństwie nastawionym
na rywalizację, osiągnięcia i sukcesy traktowane są jako najwyższe wartości. Nie pomagają także media społecznościowe, które pokazują życie w krzywym
zwierciadle. Kontekst społeczREKLAMA
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Syndrom oszusta jest zjawiskiem psychologicznym, które polega na braku wiary w siebie i swoje możliwości, pomimo
obiektywnych dowodów własnych kompetencji. Poczucie nieuprawnionego zajmowania swojej pozycji towarzyszy często kobietom, którym sukces kojarzy się ze statusem i władzą, czyli pojęciami z którymi przeważnie nie czują się dostatecznie swobodnie.

JESTEM OSZUSTKĄ!
Kobieca pewność siebie w kontekście
syndromu oszusta
no-kulturowy pozwala wyodrębnić przyczyny, które tłumaczą, dlaczego tak wiele kobiet
boryka się z syndromem oszusta. Jednym z powodów jest
nieustanna presja na osiągnięcia i na wygląd.
Natomiast słaba reprezentacja
kobiet na stanowiskach przywódczych, szczególnie w niektórych
gałęziach gospodarki, sprawia
że kobiety u władzy są jeszcze
bardziej wyeksponowane i osamotnione. Swoje robią także stereotypy, które mimo postępu
społecznego, nadal są głęboko
zakorzenione: „kobiety bardziej
ulegają emocjom”, „kobiety nie
potrafią negocjować”, „kobiety
tak naprawdę nie chcą rządzić” itp.

Źródła
Syndrom oszusta jest częściowo
wrodzony, a częściowo nabyty.
Niektóre osoby od urodzenia
są bardziej lękliwe, ale to może
się zmienić dzięki wychowaniu,
które wykształci w nich pewność siebie. I odwrotnie: można
się urodzić ze zdrową samooceną i pewnością siebie, a następnie to stracić w czasie dorastania wśród sprzecznych komunikatów i w poczuciu zagubienia.
Wątpliwości i brak pewności siebie nie są ułomnościami, ale kiedy stają się chroniczne, pojawia
się duży problem.

Pięć typów
Wyłoniono pięć zasadniczych
typów kobiet z syndromem
oszusta:
1. perfekcjonistka,
2. ekspertka,
3. niezależna,
4. wybitnie uzdolniona
5. superwoman.
6. pozornie przebojowa.

wiązki w nowym miejscu pracy,
przewiduje jakie będzie miała
braki.

Niezależna
Niezależna wyznacza sobie zadania i chce je przeprowadzić
do końca zupełnie sama. Prośba o pomoc to dla niej słabość
i powód do wstydu.

Perfekcjonistka

Wybitnie uzdolniona

Perfekcjonistka nieustannie
drży na myśl, że jej „niekompetencja” zostanie obnażona.
W konsekwencji narzuca sobie
zbyt wysokie standardy czy
wymagania, którym nie można
sprostać. Takie podejście umacnia syndrom oszusta. Perfekcjonistka powtarza sobie: „Osiągnęłam to nie dlatego, że jestem
zdolna, ale dlatego, że dałam
z siebie 500%.” To pociąga za sobą nowy deficyt wiary w siebie
i gasi w zarodku wszelkie próby
odniesienia sukcesu.

Według wybitnie uzdolnionej
o kompetencjach decyduje łatwość i szybkość działania. Ma
więc wypaczone podejście do
wszystkiego, co nowe. Jeśli musi
podjąć wysiłek przy opanowywaniu tematu lub umiejętności,
nie osiągnie sukcesu przy pierwszym podejściu, to uważa że poniosła porażkę i odczuwa wstyd.

Ekspertka
Ekspertka to wieczna studentka swojego życia, bo nigdy
nie wie dostatecznie dużo. To
blokuje jej starania np. o nową
posadę. Zamiast uznać, że ma
dostateczne kwalifikacje i doświadczenie, natomiast resztę
wiedzy i kompetencji przyswoi
podczas wdrażania się w obo-

Superwoman
Superwoman uważa, że powinna znakomicie odgrywać
wszystkie role życiowe: matki,
małżonki, pani domu, przyjaciółki, pracownicy… Nie wystarcza jej odniesienie sukcesu tylko
na jednym polu. Ma potrzebę
błyszczenia w każdej roli, którą
sobie wyznaczy.

Dwie kategorie
Powyższe typy dopełniają dwie
kategorie związane bardziej
z brakiem pewności siebie:

www.glosmordoru.pl
Czy istnieje lekarstwo na
syndrom oszusta? Kluczem
do harmonijnej relacji kobiety
z samą sobą jest zdrowa samoocena, która uniezależnia ją od
spojrzenia czy akceptacji innych. Człowiek, który lubi siebie
i patrzy na siebie z empatią, jest
z reguły mniej zależny od osądu
innych, bardziej wytrwały w realizacji swoich planów i nieco lepiej radzi sobie z trudniejszymi
sytuacjami w życiu.
Brak pewności siebie nie jest
nieodwracalny. Podlega zmianom i jeśli tylko zmienimy swoje

Oddana
Oddana przejawia postawę
oddania, posuniętą czasem do
poświęcenia lub w skrajnych
przypadkach do bycia ofiarą.
Na dalszy plan spycha słuchanie siebie, a lęk przed rozczarowaniem drugiej osoby staje się
nie do zniesienia.

Pozornie przebojowa
Pozornie przebojowa pod maską śmiałości ukrywa mroczniejszą twarz i zasadniczy brak
akceptacji siebie. Na co dzień
tryska pewnością siebie, afiszuje
się ze wszystkimi sukcesami, ale
to jedynie mur obronny, który
ma ją uchronić przed zdemaskowaniem i krytyką, której nie
cierpi i z powodu której wpada
w gniew.

Klucz
do harmonii
W przypadku wszystkich typów syndromu oszusta i braku
pewności siebie niezbędne jest
odkrycie wypaczonych przekonań. Praca nad nimi pozwala wykształcić mniej krytyczne
spojrzenie na siebie.

Errare
humanum
est.
Perseverare
diabolicum.
przekonania i wyjdziemy poza
granice, które nam narzucono,
lub które narzucamy sobie, możemy krok po kroku zrealizować
wszystko czego pragniemy.
Doskonałą pointą będzie
tu łacińska sentencja: „Errare
humanum est. Perseverare diabolicum.”, czyli „Błądzić – rzecz
ludzka, lecz trwać w błędzie
– rzecz diabelska”.
Przepisem na stanie się pewną siebie kobietą jest więc bycie
ludzką i pobłażliwą oraz uczenie
się na własnych błędach.

Agnieszka Stępień-Baran
www.reachthewish.com

Agnieszka Stępień-Baran

– jako coach kariery pra‑
cuje z kobietami zmęczonymi i sfrustrowanymi swoją pracą. Pomaga im zdefiniować
i znaleźć pracę marzeń, w której odnajdą sens życia i poczują harmonię.

www.glosmordoru.pl
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Facet
w relacjach
Potrzeba niezależności, wychowanie, wzorce i stereotypowe przekonania dotyczące męskości to niektóre
z czynników powodujących, że dorosłemu facetowi
niełatwo przyznać przed sobą i innymi, że jest mu
ciężko i nie zawsze zna rozwiązanie, odczuwa lęk
i potrzebuje czegoś więcej niż jedzenie, pieniądze
oraz seks. Stworzone w dzieciństwie głębokie przekonanie, że wszystko, czego mężczyźni potrzebują,
zdobędą sami, rzutuje na jakość późniejszych relacji.
A przecież czasem każdy
z nas potrzebuje wsparcia, niezależnie od tego, jak mocno jesteśmy przekonani o własnej
niezależności. Przyznanie się
przed sobą i innymi, że czegoś
ma się najzwyczajniej za dużo
na głowie i prośba o wsparcie,
wymaga dużej odwagi. Jeśli
tego nie zrobi wprost, taki facet
i tak będzie komunikował na zewnątrz potrzebę zaopiekowania
się nim, ale często w toksyczny
sposób, wzbudzający poczucie
winy u osób będących z nim
w bliższych relacjach.

Zająć się sobą
Mężczyźni niebezpiecznie długo przeciągają moment, w którym zaczynają zajmować się
sobą. A jest to konieczne po
to, żeby dać odetchnąć innym
– najczęściej partnerkom, które
przecież nie są od wszystkiego
i ich „wyporność” jest ograniczona. W wielu przypadkach
nigdy do tego momentu nie
dochodzi. Kwestią czasu jest
nadejście chwili, w której facet
uświadamia sobie, że nie ma
żadnych istotnych relacji poza
związkiem, sam nie do końca
REKLAMA

wie co lubi, jak się ubierać, gdzie
jeździć, co jeść i gdzie są w domu są jego ubrania. Poczucie
wolności i sprawczości daje mu
jedynie szybka jazda samochodem, w którym czuje
się ważny i niezależny,
dlatego gotów jest poświęcić temu więcej
czasu niż ludziom.
To dość nieb e zpieczna sytuacja,
która może powodować całkowitą utratą poczucia
sprawczości i sensu.
Najtrudniejszy wydaje się
ten pierwszy krok, czyli przyznanie przed sobą, że potrzebuje się wsparcia. Bo samemu
już się nie ogarnia, bo nikt nigdy
nie powiedział, że życie to nie
tylko działanie i rozwiązywanie
problemów, najczęściej kogoś
innego. A najtrudniej jest, kiedy
przychodzi wreszcie moment
konfrontacji ze sobą, tak skutecznie odkładany na później. By
go odwlec, zamiast zajmować
się sobą i tym, co wymaga zaopiekowania, mężczyzna może
skutecznie tworzyć i mnożyć tematy zastępcze, jak np. kontrolowanie innych, projektowanie

na nich własnych niechcianych
i przeszkadzających cech, połączone z próbami zmieniania ich
pod przykrywką troski i opieki,
czasem nawet „miłości”.

Wzorce
zabijające relacje
Wzorce, które są przypisywane
mężczyznom od najmłodszych
lat, określają facetów jako bohaterów, którzy wszystko ogarną, rozwiążą każdy problem,
wszystko uniosą i nie będą przy
tym się użalać, bo przecież emocje to nie jest „męski świat”. Tak
tworzeni są mali chłopcy, którzy
budują swój charakter – a przynajmniej tę część charakteru,
którą budować jeszcze można
– na wzór „wojowników” roz-
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wiązujących wszystko siłą, presją lub statusem. Tylko co, jeśli
to nie działa? Bo przecież w relacjach takie podejście nie może
skończyć się dobrze. Relacje wymagają jednak otwartości, odsłonięcia się. A gdy tego brakuje,
mamy bezsilność, zranienie, unikanie lub ucieczkę w działania –
bo tam jest wszystko jasne, pozycja jest wyraźna, jest względnie bezpiecznie i pod kontrolą.
Jacek Masłowski w książce
„Czasem czuły, czasem barbarzyńca” napisał:
Mężczyzna to był ktoś,
kogo można było opisać
poprzez zestaw cech związanych z szeroko pojętą
wojowniczością. A zatem
pytanie, które przez dziesiątki tysięcy lat było na

tapecie, brzmiało: co ma zrobić
mężczyzna, żeby być męski, czyli
wojowniczy? I jedną z tych odpowiedzi było właśnie to, że ma być
niewrażliwy emocjonalnie.
Autor kontynuuje:
Wyobraź sobie, że jesteś wojownikiem, który w momencie, kiedy
ma chwycić miecz, zaczyna rozważać: „O jejku, przecież zaraz
mogę kogoś skrzywdzić, to jest
nie w porządku, będę później
z tego powodu smutny”. Przecież
to byłoby bez sensu. I na pewno nie pomogłoby mu wykonać
zadania. W związku z tym przez
dziesiątki tysięcy lat trening do
męskości polegał na tym, żeby
oderwać mężczyznę od strachu,
smutku, bezsilności, niepewności, tęsknoty.

Przed emocjami
nie uciekniesz
Wiemy przecież, że „wycięcie”
wybranej emocji jest niemożliwe. Jeśli z różnych przyczyn
uda nam się ten dramatyczny
wyczyn – przynajmniej na poziomie świadomym – to odetniemy się od wszystkich. Możliwe jest wyparcie emocji do
sfery nieświadomości, gdzie
nasza psychika będzie te przeżycia „przerabiać”, bez względu na to, czy tego chcemy czy
nie. Lepiej dla nas, żeby działo
się to z naszym udziałem. Emocje to niezwykle ważne sygnały i podpowiedzi. To również
znaki rozpoznawcze dla innych
i wskaźniki pokazujące nam, czy
wystarczająco dobrze dbamy
o własne potrzeby.
Wróćmy jednak do naszych wzorców męskich relacji.
Mamy więc małych, a później
dorosłych wojowników, wyszkolonych żołnierzy działania,
a z drugiej strony amatorów
„bycia” oraz nawiązywania głębokich relacji. W konsekwencji
męskie style nawiązywania relacji będą raczej ostrożne, bez
odsłaniania się, bo nie wiadomo, co może się wydarzyć,
gdyby facet odsłonił wrażliwą
część. Emocje rozumiane są jako
słabość, więc będą one czymś,
czego mężczyźni nie będą ujawniać w relacjach, bo są dla nich
niejasne, „niemęskie” i nie do
końca przewidywalne. Ale bez
emocji relacje mogą być po prostu puste.

Złość to smutek
Akceptowalna wśród facetów
jest złość, może dlatego, że wpisuje się we wzorzec wojownika,
który przecież bez gniewu przepadnie w walce. Pod złością jest
jednak znacznie więcej, znajdzie
się tam smutek, bezsilność, bezradność, a nawet potrzeba miłości, tęsknota, chęć bycia z kimś
blisko, tylko jakoś tak nieporadnie wyrażane. Tu pojawia się
trudność w relacjach – wyraże-
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nie takich potrzeb to dla faceta często ogromne wyzwanie.
W ten sposób, napędzany presją, stresem i złością facet buduje siebie jako człowieka niegotowego na przeżywanie życia
w pełni, ograniczonego do zdobyczy, w pędzie i bez zbędnego rozglądania się wokół. Jeśli
młody mężczyzna nie wypracował zdrowych metod radzenia sobie ze złością, to z dużym
prawdopodobieństwem będzie
to działać w dorosłym życiu, nie
tylko przeciwko niemu, ale również przeciwko innym.

Prawdziwe relacje
Poza zmęczeniem, nerwowością, poczuciem braku sensu,
niewyrażana złość może być,
niestety, solidnym gruntem do
zaburzeń depresyjnych czy dla
uzależnień, które są skutecznym
wentylem dla napięcia. Skutecznym tylko do momentu, w którym coś nie pęknie – zdrowie
albo psychika. Wtedy przychodzi refleksja, że nie mam nic poza pracą, a związek jest obciążony do granic możliwości. I to jest
moment, w którym nie można
już dłużej ignorować uczuć.
Prawdziwe i szczere relacje
z innymi to niezbędny element
wystarczająco szczęśliwego życia. Bez tego możemy nigdy nie
odnaleźć spełnienia i życiowej
satysfakcji.

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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R istotny (ang. relevant) – ważny dla

PRACA MARZEŃ

osoby go realizującej

N A J TRU DN IEJSZ Y
PI E RW SZ Y KROK!
Obecna praca nie sprawia
ci satysfakcji, ale nie wiesz,
jak ją zmienić? Nie wiesz, co
chcesz robić zawodowo i jaka
praca sprawiałaby ci przyjemność? A może boisz się zmiany?
Lub masz poczucie, że to, co robisz jest pozbawione celu, ale nie
wiesz, co przywróciłoby sens
twojemu życiu zawodowemu?
Po publikacji serii artykułów dotyczących wypalenia zawodowego otrzymałyśmy wiele podobnych pytań. Dlatego proponuję ćwiczenie, które pozwoli ci przygotować się i zainicjować
proces zmiany pracy. Dodatkowym
walorem tego zadania jest uświadomienie sobie, jaki cel chcesz osiągnąć,
ale też jakie efekty i korzyści uzyskasz
dzięki jego realizacji.
Przygotuj kilka kartek A4 i mazak
lub długopis. Twoim zadaniem jest za-

stanowić się, określić i zapisać na kartkach trzy kluczowe elementy (osobna
kartka dla każdego):
 jaki jest twój cel,
 jakie efekt chcesz osiągnąć,
 jakie zasoby będą cię wspierać
w realizacji celu.

Cel
Prawidłowe określenie celu jest niezwykle istotne. Cytując Senekę „Jeśli
nie wiesz, do jakiego portu płyniesz,
żaden wiatr nie jest dobry”. Podobnie
w tym przypadku – jeśli nie wiesz, co
chcesz zmienić, zrobić i jakie są twoje zamiary, w jaki sposób możesz to
osiągnąć?
Celem tego ćwiczenia jest zmiana
pracy, ale narzędzie to możesz również
wykorzystywać pracując nad innymi
celami, takimi jak np. wyjazd w egzotyczną podróż, utrata wagi, nauka gry

Jak to zrobić?
Najprościej, jeśli przez proces
transformacji przejdziecie podczas szkolenia, przy wsparciu
coacha bądź mentora. Zapy-

Efekt

i jednoznacznie sformułowany, nie
pozostawiający miejsca na interpretację

M mierzalny (ang. measurable) –
określony tak, aby konkretnie,
cyfrowo lub 0 – 1 można było
określić stopień jego realizacji

A osiągalny (ang. achievable) – realny, możliwy do zrealizowania

się zmienię

Przeszliście z nami cały cykl
o przywództwie służebnym,
a właściwie o cechach charakteryzujących ten rodzaj przywództwa. I pewnie wielu z was
(tak jak mnie) dręczy pytanie
„I co dalej?”. Szczerze powiedziawszy: nie wiem.

und) – mający określony horyzont
czasowy, czas jaki przeznaczamy
na realizację.

S konkretny (ang. specific) – jasno

Niech

A jakie są Wasze oczekiwania?
Chcielibyście dowiedzieć się,
co zrobić, by stać się liderem
służebnym? Jak zacząć? Czy istnieją jakieś ćwiczenia, zadania,
sprawdzone praktyki?
Czy może chcecie poznać
przykłady osób, które tak działają? Które posiadły opisane
wcześniej umiejętności i z sukcesem wdrożyły je w życie?
Chcielibyście na ich przykładzie
dokonać przemiany w swoim
sposobie zarządzania?
Jeśli tak, opowiem wam jak
możecie to osiągnąć.

T określony czasowo (ang. time-bo-

na gitarze itp. Aby wyeliminować błędy
i zapewnić, że sposób zdefiniowania
celu będzie wspierał jego realizację, konieczne jest prawidłowe określenie go.
Prostym, skutecznym i bardzo popularnym narzędziem wspierającym
budowę celów jest SMART, o którym
już wspominałam w moim cyklu. Teraz
tylko przypomnę, że zgodnie z tą metodą prawidłowo postawiony cel powinien spełniać następujące kryteria:

PRZYWÓDZTWO SŁUŻEBNE

Nigdy nie jest tak, że
musi wydarzyć się coś
wielkiego, żeby wszystko zmienić. Zwykle są to
najdrobniejsze szczegóły, nieodwołalnie podgryzające równowagę wszechświata, gdy
ty koncentrujesz się na
szerszej wizji – Sarah
Dessen.

www.glosmordoru.pl
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tacie, dlaczego tak? Bo każda
zmiana jest kosztowna i bolesna. Niesie ze sobą ryzyko. Nawet tak błaha zmiana, jak rozpoczęcie regularnej aktywności fizycznej.
Przyjrzyjmy się temu bliżej. Najpierw powstaje potrzeba zmiany. Świadomy wybór.
Potem poszukiwanie rodzaju
sportu, który by nam odpowiadał i wybór trenera lub siłowni.
Dzień, w którym rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Wysiłek,
zmęczenie, ból, walka ze sobą
o to, by wytrwać do końca. Mnóstwo wątpliwości związanych
z efektem końcowym. I w końcu
zmiana się dokonuje. Może się
nam podobać i będziemy czuć
satysfakcję, że jej dokonaliśmy,
że osiągnęliśmy coś, o czym ma-

To bardzo istotny etap procesu, który
określa stan docelowy, czyli to wszystko, co chcesz uzyskać dzięki realizacji celu. To meta, do której zmierzasz
i która świadczy o tym, że osiągnąłeś
zakładany cel. Pracując nad określeniem efektu zastanów się:
 jakie skutki chcesz osiągnąć?
 po czym je rozpoznasz?
 jakie przyniosą ci korzyści?
Pomyśl, dlaczego chcesz zmienić pracę? Jakie chcesz odnieść dzięki temu
korzyści? Mogą one być różne, np. lepsze relacje z przełożonym lub współpracownikami, więcej czasu dla siebie
i bliskich, większa satysfakcja finansowa, lepsze samopoczucie, większe
możliwości rozwoju… Korzyści są
sprawą bardzo indywidualną i może
ich być tak wiele, jak osób wykonujących to zadanie.

Zasoby

żesz je wykorzystać do realizacji obranego celu. Często nie zdajemy sobie
sprawy z tego, jak wiele cennych zasobów posiadamy, dlatego bardzo ważne jest, że na tym etapie możesz je sobie uświadomić, nazwać. Posiadaną
wiedzę, umiejętności, kompetencje,
doświadczenie, cechy charakteru weryfikujemy przez pryzmat celu, który chcemy osiągnąć. Na ile posiadane
zasoby wspierają cię w jego realizacji,
a jakie musisz nabyć, by zmienić pracę,
a także by ta zmiana przyniosła oczekiwane przez ciebie efekty.
Warto też, abyś zdefiniował działania, które musisz podjąć w celu realizacji celu – w szczególności od czego
powinieneś zacząć.

Spokój
Gotowe? Wypisałeś na osobnych kartkach CEL, który chcesz osiągnąć, EFEKTY, jakie przyniesie i ZASOBY, które
wesprą cię w jego realizacji? Proponuję, abyś wygodnie usiadł w cichym, spokojnym miejscu i zwizualizował sobie
korzyści, które przyniesie ci realizacja
wyznaczonego celu. Im bardziej się zaangażujesz w wykonanie tego ćwiczenia, na tym lepsze efekty możesz liczyć.
Jeśli zadanie wydaje ci się trudne,
pamiętaj: „nawet najdłuższa podróż
zaczyna się od pierwszego kroku”
(J. Weiner).

Ten etap służy temu, abyś sobie uświadomił, jakim kapitałem, potencjałem
i zasobami dysponujesz, oraz jak mo-

rzyliśmy. Lub możemy poczuć
się rozczarowani i zniechęceni.
Nierzadko na zawsze.
Wsparcie trenera, który
swoim doświadczeniem będzie ograniczał ryzyko porażki, zwiększy naszą satysfakcję
z dokonanej zmiany.
Transformacja w przywódcę
służebnego wymaga wielu wyrzeczeń i pracy nad kwestiami,
które mogą okazać się dotkliwe i nieprzyjemne. Dzieje się
tak dlatego że cała przemiana
koncentruje się na was, waszym
wnętrzu i wartościach, którymi
kierujecie się w życiu. A przede
wszystkim na intencji, którą jako
ludzie musicie w sobie odkryć.

1.

Monika Morys
mmorys@obserwatoriumrozwoju.pl

2.

4.

Drugi krok

Czwarty krok

to identyfikacja, czy w odkrytej
misji znajdujecie cokolwiek, co
jest spójne z główną ideą przywództwa służebnego – czy jest
w niej element służenia innym.
Czy wasze „dlaczego” opiera
się na bezinteresownym wspieraniu innych? Czy jest waszą
intencją i wewnętrznym kompasem jest pomaganie innym
w stawaniu się lepszym człowiekiem?

to praca nad swoją ciemną stroną – nad ego. Nasze ego może
być nie wywyższające się, dobrze zbalansowane, umiejące
stawiać granice. Może być też
dominujące lub zupełnie zapomniane i zaniedbane. Skrajności są niepożądane i każda
z nich wymaga innego rodzaju
pracy nad sobą.

Pierwszy krok

3.

to poznanie swojego powołania lub też odpowiedzi na pytanie „po co chcę to robić?”. Jeżeli nie jesteście jeszcze świadomi swojej życiowej misji – np.
z racji zawodu lub wyznania –
zachęcam do zapoznania się
z ideą „Golden Circle” Simona
Sinka, opisaną w książkach:
„Zacznij od dlaczego” i „Znajdź
swoje dlaczego”.

to rozpoznanie swoich mocnych stron i tych cech osobowości, które będą was wspierać
w transformacji. Praca z talentami pomaga odkryć cały arsenał narzędzi, które wzmocnią
wasze poczucie wartości i skrystalizują cele, które powinniście osiągnąć w pierwszej kolejności.

Trzeci krok

Kolejne kroki
to świadome rozwijanie inteligencji emocjonalnej i duchowej. Wierzcie mi, jeżeli uczciwie
przejdziecie drogę krokami od
pierwszego do czwartego, to
kolejne przystanki na waszej
drodze do transformacji ukażą
się wam same.
Każdy z nas jest inny. Każdy
potrzebuje wskazówek i przewodnika. Znajdźcie swojego,
który ukaże wam wasze własne
piękno i moc, która w was tkwi.

Patrycja Dębska
pdebska@obserwatoriumrozwoju.pl

www.glosmordoru.pl
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WROCŁAW

Stolica Śląska
walczy ze smogiem
i starymi piecami
Ponad trzy tysiące pieców zlikwidowanych, dwa tysiące kolejnych czeka bliski koniec.
W sumie dzięki aktywnym działaniom miasta z Wrocławia znika ponad pięć tysięcy pieców! Wrocław podsumował akcję „Zmień Piec”, czyli proces wymiany źródeł ogrzewania
na bardziej ekologiczne.
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, w czasie konferencji podsumowującej akcję „Zmień Piec”

– Walka o poprawę jakości
powietrza we Wrocławiu to
mój priorytet. W roku 2019,
kiedy rozpoczynaliśmy akcję
„Zmień Piec”, zadeklarowałem,
że do 2024 roku zlikwidujemy
wszystkie piece pozaklasowe
i konsekwentnie realizujemy
ten plan – mówi Jacek Sutryk,
prezydent Wrocławia. – Biorąc pod uwagę rosnące koszty rachunków, podjąłem decyzję o wydłużeniu dwóch programów wspierających finansowo wrocławian. Zwolnienia
z czynszów dla najemców komunalnych będą obowiązywać
do roku 2023, a przez kolejne
trzy lata 50 proc. ulga w opłatach czynszowych. Wydłużamy
też Lokalny Program Osłonowy
– czyli dopłaty do rachunków
za ogrzewanie dla tych, którzy
wymienili piec – do roku 2024 –
dodaje Jacek Sutryk.
To ogromne przedsięwzięcie
logistyczne realizowane w czasie ostatnich 12 miesięcy wiązało
się z ogromnymi kosztami dla
miasta, które wyłożyło na akcję
prawie 90 mln zł. Z tego 50 mln
zł wydano na dopłaty do wymiany pieców w ramach programu
KAWKA Plus a blisko 40 mln zł na
likwidację pieców w budynkach
komunalnych.
– Wrocław w roku 2021 był gigantycznym placem budowy, to
nie tylko TORYwolucja, ale także
kamienice przyłączane do sieci
ciepłowniczej. W ponad 90 budynkach komunalnych zlikwidowano piece, kolejnych 56 jest
w trakcie przyłączania do sieci.
To 1 200 zlikwidowanych pieców
w zasobie komunalnym – podkreśla Rafał Guzowski, pełnomocnik prezydenta ds. wymiany źródeł ogrzewania.
Rok 2021 był ostatnim, w którym Wrocław dopłacał mieszkańcom do wymiany pieców
15 000 tys. złotych na rodzinę w ramach programu KAW-

KA plus i wrocławianie wykorzystali w pełni tę możliwość.
Złożyli w ubiegłym roku rekordową liczbę trzech tysięcy
wniosków (w roku 2020 było ich
1600), z czego tylko w grudniu
ponad 730!
– Spośród złożonych wniosków autorami 1100 są najemcy lokali komunalnych, a 1900
– właściciele mieszkań. Dzięki
temu mogliśmy zlikwidować
z programu KAWKA plus łącznie
2100 pieców, a drugie tyle jest teraz w procesie likwidacji (wnioski
złożone do końca grudnia) – wyjaśnia Małgorzata Demianowicz,
dyrektor Wydziału Środowiska
i Rolnictwa UMW.
„Zmień Piec” – jako element kampanii „Wrocław bez
Smogu” – to nie tylko dotacje do wymiany kopciuchów,
okien, dopłaty do rachunków,
anulowane czynsze. To także spotkania z mieszkańcami na piknikach osiedlowych
(Maślice, Muchobór Wielki,
Tarnogaj, Borek), doradztwo
energetyczne, kampania outdoorowa i internetowa. Na
stronie zmienpiec.pl wrocławianie mogli znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Powstał tam kalkulator łączenia
dotacji (KAWKA plus i Czyste
Powietrze), a także kalkulator
miejskich dopłat do ogrzewania – czyli możliwość wyliczenia
wysokości wsparcia z Lokalnego Programu Osłonowego.
– Akcja „Zmień Piec” jest we
Wrocławiu doskonale rozpoznawalna. Z naszych badań wynika,
że większość mieszkańców zna
program KAWKA plus. 95 proc.
osób, które z niego skorzystały,
poleciłoby go sąsiadom, a ponad 90 proc. bardzo dobrze
lub raczej dobrze ocenia działania Urzędu Miasta – wyjaśnia
Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Konieczność wymiany pieców wynika z uchwały antysmogowej, przyjętej przez
Sejmik Województwa Dolnośląskiego. To obowiązek gminy i mieszkańców. W roku 2019,
kiedy Wrocław rozpoczynał akcję „Zmień Piec” w mieście było
18 tysięcy lokali z piecami najgorszej jakości, teraz zostało
już około 11 tysięcy (blisko dwa
tysiące zlikwidowano w roku
2020, ponad trzy tysiące w 2021,
a kolejne dwa tysiące są w procesie likwidacji).
Na kampanię „Wrocław bez
smogu” (której elementem
jest akcja „Zmień Piec”) miasto wyda do końca 2024 roku
w sumie 330 mln zł. To przede
wszystkim koszty programów
takich jak:
 KAWKA plus, czyli dopłaty do w ymiany pieców.
W tym roku jest to kwota 12
tys. zł na rodzinę, w kolejnych latach będzie to 10 tys.
zł, a w roku 2024 już tylko 8
tys. zł na rodzinę).
 Termo KAWKA, czyli dopłata do 5 tys. zł na rodzinę do
wymiany starej, drewnianej
stolarki okiennej,
 Lokalny Program Osłonowy, czyli dopłaty do rachunków za ogrzewanie. To możliwość uzyskania wsparcia
do 4 tys. zł rocznie. Wysokość wsparcia jest uzależniona od kilku czynników, ale
co najważniejsze, we Wrocławiu ustalono wysokie progi dochodowe, aby maksymalnie wielu mieszkańców
mogło skorzystać z dopłat.
Są to progi: do 3 tys. zł netto
miesięcznie na osobę w rodzinie i do 4268 netto zł dla
osoby samotnej.
 zwolnienia z czynszu dla
najemców komunalnych.
opr. na podst. materiałów
prasowych UM Wrocławia
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Wygraj staż

W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
Europoseł Jarosław Duda
zaprasza studentów dolnośląskich i opolskich uczelni wyższych do udziału w II
edycji konkursu „Wygraj staż
w Parlamencie Europejskim”,
w którym nagrodą jest sześciotygodniowy, płatny staż
w biurze poselskim posła Jarosława Dudy w Brukseli!
– Zależy mi, by nagrodą w konkursie był nie tylko staż, ale też sam
udział w finale. Studenci, którzy
wezmą w nim udział, będą mieli
okazję skorzystać z wiedzy eksper-

tów z zakresu m.in. autoprezentacji i elementów PR. Dowiedzą się,
jak przygotować się do rozmowy
o pracę oraz na co zwrócić uwagę
podczas rekrutacji. Będzie to także
znakomita okazja dla nas wszystkich do poznania się i rozmowy na
tematy istotne z punktu widzenia
studentów wchodzących na rynek
pracy, zwłaszcza w kontekście Europejskiego Roku Młodzieży – wyjaśnia Jarosław Duda, organizator
konkursu.
Zgłoszenia przyjmowane są do 16
marca przez formularz zamieszczony na stronie internetowej
www.jaroslawduda.pl.

Magdalena Rencz

materiał promocyjny

Wrażenia laureatki
Niezdecydowanych zachęcamy
do lektury krótkiej relacji z pobytu w Brukseli jednej z laureatek
I edycji konkursu – Magdaleny
Rencz.
Maciej Wełyczko: Jak dowiedziała się Pani o konkursie
i dlaczego postanowiła wziąć
w nim udział?

Magdalena Rencz: Plakat zachęcający do udziału zobaczyłam w jednej z kawiarni we Wrocławiu. Długo patrzyłam na niego
i szukałam gdzie jest haczyk –
przecież niełatwo wygrać taki
staż i to w Parlamencie Europejskim! Postanowiłam zaryzykować – zrobiłam zdjęcie i następnego dnia wysłałam swoje zgłoszenie. Jestem zdania, że zawsze
warto próbować, by potem nie

Europoseł Jarosław Duda jest członkiem Grupy EPL – Europejskiej Partii Ludowej.

żałować, że się czegoś nie zrobiło. Dlatego też postanowiłam
wziąć udział w konkursie i zawalczyć o nagrodę główną.

W Brukseli. Magdalena Rencz, laureatka I edycji konkursu „Wygraj staż w Parlamencie Europejskim” w towarzystwie europosła Piotra Dudy i pracowników jego biura poselskiego

Jakie miała Pani wrażenia z finału konkursu?
Finał, mimo że odbył się zdalnie, był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Miałam
okazję wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu dotyczącym
wystąpień publicznych, które
poprowadził pan Seweryn. Było trochę rywalizacji, ale przede
wszystkim współpraca z innymi
uczestnikami konkursu. Pamiętam, że po finale miałam bardzo
mieszane uczucia, ponieważ
poziom, jaki prezentowali inni

uczestnicy, był naprawdę bardzo
wysoki. Moim zdaniem wszyscy
zasługiwali na nagrodę główną.
Co Pani najlepiej wspomina ze
stażu?
Najbardziej utkwił mi w pamięci sam moment wejścia na salę
plenarną Parlamentu Europejskiego. Robi wrażenie! Dotychczas miejsce to znałam tylko
z telewizji, a teraz miałam okazję nie tylko podziwiać, ale także
uczestniczyć w oficjalnym spotkaniu. Czułam, że jestem świadkiem czegoś bardzo ważnego
i zrozumiałam, że Parlament Europejski jest mi bliższy niż kiedykolwiek przedtem. Doceniam
możliwość udziału w oficjalnych

spotkaniach posła Jarosławy
Dudy, podczas których wiele się
nauczyłam i zyskałam pewność
siebie.
Co powiedziałaby Pani osobom, które rozważają wzięcie
udziału w konkursie?
Jeśli zastanawiasz się, czy warto… – naprawdę warto! Zyskasz
nie tylko cenny wpis do CV, ale
też przeżyjesz niezapomnianą
przygodę w samym centrum
Brukseli. Gdybym mogła, wystartowałabym w konkursie raz
jeszcze.
Dziękuję za rozmowę.

Maciej Wełyczko
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Krótsza praca,
ta sama płaca
i większa wydajność
W latach 20. XX wieku elektryczność była rzadkością, samochody stanowiły
dobro ekskluzywne,
a ludzie komunikowali
się za pomocą listów.
Od tamtego czasu
na świecie zmieniło
się niemal wszystko,
oprócz… 5-dniowego i 40-godzinnego
tygodnia pracy. Chyba najwyższy czas
na zmianę, prawda?

Prawie od 100 lat
5-dniowy i 40-godzinny tydzień pracy został wprowadzony przez słynnego fabrykanta
Henryego Forda w czasie rozpędzającej się rewolucji przemysłowej. W tym okresie fabryki działały non stop, a czas pracy był
nieregulowany. W efekcie pracownicy nieraz spędzali w zakładach pracy nawet 16 godzin
dziennie. Henry Ford dokonał
wówczas „historycznego odkrycia” uznając, że zmęczony pracownik jest mniej wydajny. Zauważył też, że jego ludzie muszą
przecież znaleźć czas na używanie tych wszystkich produktów,
bo w przeciwnym razie nie będą
chcieli ich kupować. Pomyślał, że
w takim razie jego pracownicy
będą mieli 2 dni wolnego w tygodniu oraz kilka godzin wolnego w ciągu dnia. Tym samym
wyznaczył tydzień pracy trwający pięć dni i 40 godzin, które
to rozwiązanie w wielu firmach
funkcjonuje do dzisiaj.
Można się w takim razie
zastanowić, że skoro świat od
tamtego czasu poszedł daleko
do przodu, to może powinniśmy też pracować krócej? Przecież dzięki wielu technologiom,
a przede wszystkim Internetowi, możemy wykonać kilkakrotnie więcej pracy w ciągu dnia
niż jeszcze 20 czy 30 lat temu.
W każdej chwili jesteśmy w sta-

Ośmiogodzinny czas pracy obowiązuje już tylko w 11 krajach UE.
W pozostałych regulacje kodeksowe wprowadzają krótszy tydzień pracy, np. Irlandczycy
pracują 39 godzin tygodniowo,
Włosi 38, Duńczycy 37, a Francuzi
– 35. Co ciekawe, za największych
eksperymentatorów na tym polu uchodzą Szwedzi. Firmy z tego
kraju wprowadzają nie tylko elastyczne godziny pracy, czy możliwość pracy zdalnej, ale sprawdzają już także sześciogodzinny
dzień pracy przy zachowaniu tej
samej wysokości płac.

Mniej pracy
to większa
wydajność
Głównym orężem zwolenników krótszego czasu pracy są
dane wskazujące, że spędzanie
za biurkiem ośmiu godzin ma
się nijak do produktywności.
Z wielu analiz wynika, że tylko

18 proc. respondentów efektywnie wykonuje swoje obowiązki
w pracy i to jedynie przez cztery godziny dziennie. Czy zatem
krótszy czas pracy przełoży się
na efektywność? Warto sprawdzić, co na ten temat mają do
powiedzenia przedstawiciele
firm, które zdecydowały się go
skrócić.
Na początku 2018 r. świat
obiegła informacja, że nowozelandzka firma zajmująca się
umowami powierniczymi, testamentami oraz nieruchomościami, która zatrudnia 240 osób,
wymaga od nich pracy jedynie
przez cztery dni w tygodniu (32
godziny). Warto dodać, że wynagrodzenie nie uległo zmianie i pozostało na tym samym
poziomie co przy 5-dniowym
trybie pracy. To, jaki wpływ na
osoby zatrudnione w tej firmie
miało skrócenie tygodnia pracy,
zostało skrupulatnie przebadane przez analityków. Wynikami
podzielili się m.in. na łamach
„The New York Times”. Wskazali w nich, że pracownicy byli
bardziej kreatywni, poprawiła

się ich punktualność i nie robili
tak długich przerw ani nie wychodzili z pracy przed czasem.
A co ważne, ich tygodniowa
efektywność nie zmieniła się
po skróceniu czasu pracy o jeden dzień. Czy jest to jednak odosobniony przypadek?
Podobny eksperyment został przeprowadzony przez
Goeteborg już w 2014 r. Zredukowany do 6-godzinnego
został czas pracy m.in. pielęgniarek w domu opieki. Okazało się, że dzięki temu były one
bardziej energiczne, mniej zestresowane i chętniej spędzały czas z rezydentami ośrodka.
W tym idealnym planie pojawiła się jednak drobna, ale znacząca rysa. Skrócenie czasu pracy wymusiło stworzenie kilku
nowych etatów. Mimo to władze szwedzkiego miasta uznały ten eksperyment za sukces,
ponieważ w dłuższej perspektywie okazało się, że pracownicy rzadziej korzystali ze zwolnień lekarskich, więc koszty
zatrudnienia mimo wszystko
zbilansowały się.
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Spędzanie
za biurkiem
ośmiu godzin
ma się nijak
do produktywności. Krótszy
czas pracy
to m.in. wyższa kreatywność
i sumienność pracowników.

nie odbyć rozmowę z ludźmi
z całego świata, sprzedawać
produkty na drugiej części globu czy wykonywać zadania za
pomocą komputera, a nie tylko kartki papieru i ołówka. Czy
w takim razie nie powinniśmy
po prostu pracować chociaż
odrobinę krócej? Na przykład
godzinę dziennie mniej?
Tymczasem jest wręcz odwrotnie – pracujemy jeszcze
dłużej. Według danych OECD
przeciętny Polak przepracowuje rocznie 1918 godzin. Rekordzistami są Meksykanie (2227
godz.), ponad 2000 godz. spędzają w pracy także mieszkańcy Chile. Rosjanie spędzają w pracy o tydzień więcej niż
Polacy, a Grecy o ponad dwa
tygodnie. Polak pracuje jednak
dłużej niż mieszkańcy wielu bogatszych państw świata. Amerykanie poświęcają na pracę
o 130 godz. rocznie mniej niż my
(1788). Nieco ponad 1600 godz.
spędzają w biurze lub fabryce
Hiszpanie, Szwedzi i Brytyjczycy.

Osiem godzin
to absurd!

GŁOS MORDORU

Czy już czas
na Polskę?
Można uznać, że dyskusja na temat krótszego czasu pracy nabiera w Polsce tempa. Niektóre
partie zbierają nawet podpisy
pod projektem ustawy w tej
sprawie. Nie ma się jednak co
oszukiwać: w naszym kraju kuleje nawet wprowadzanie pracy zdalnej, więc trudno marzyć
o tym, że uda się systemowo
„przymusić” pracodawców do
6-godzinnego dnia lub 4-dniowego tygodnia pracy.
Nie oznacza to jednak, że
skrócenie czasu pracy jest dla
firm nad Wisłą ideą całkowicie
obcą. Już kilka z nich uznało, że
osiem godzin spędzanych za
biurkami niekoniecznie musi
przekładać się na wydajność
pracy. Przykładem może być
agencja Form Up, w której pracownicy spędzają dziennie siedem godzin. Z tym, że wcale nie
kończą szybciej ze względu na
dobro klientów i rangę prowadzonych projektów, a po prostu
dzień pracy zaczynają dopiero

o godz. 10. Jak twierdzi w jednym z wywiadów Michał Szynal,
szef Form Up, jego pracownicy
muszą być przede wszystkim
kreatywni, bo to przekłada się
na skuteczne kampanie. Dlatego muszą być wypoczęci. Podkreśla również, że już po kilku
miesiącach krótszej pracy dało
się zauważyć pierwsze efekty
w postaci lepszej organizacji.
Kolejnym przykładem z polskiego podwórka może być firma
Nozbe, która równie kreatywnie
podeszła do tego zagadnienia.
Pracownicy w każdy piątek pracują tylko do godz. 12. Nie oznacza to jednak, że potem mają
czas na relaks. Pozostałe 4-5 godzin z dnia pracy mogą przeznaczyć na pozamykanie wszelkich
spraw z kończącego się tygodnia
lub po prostu rozwijać swoje pasje, np. uczyć się języków.
Jak widać, można skrócić
czas pracy również w Polsce
i niekoniecznie musi to być zawsze zwykłe wychodzenie z firmy o godzinę wcześniej.

Piotr Krupa
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KORPOTATA

KORPOMAMA

Patrol nasz radę da

Spójrz czasem jego oczami

Każdy,

Były takie

kto miał kiedyś kontakt
z dzieckiem w wieku 4-7 lat, zapewne rozpozna te słowa: „Patrol nasz radę da…”. Ręka w górę, kto zaczął śpiewać, czytając
te słowa!
Tym, którzy nie czują tematu,
śpieszę z wyjaśnieniami – to jest
pierwszy wers piosenki z bajki
„Psi patrol”. Bajki o dzielnych pieskach, którymi dowodzi Ryder.
Pieski w każdym odcinku rozwiązują różne problemy miasteczka, w którym żyją. Jest to bajka
o której większość z rodziców
mówi wywracając oczami. Co
prawda moje dziecię powoli ten
etap zostawia za sobą, jednak
czasami jeszcze z sentymentu
włącza sobie ekipę piesków.
Postanowiłam spojrzeć na
tę bajkę mniej krytycznie. Co
prawda nigdy nie wywoływała
ona we mnie skrajnych emocji –
nie akceptuję raczej innego rodzaju kreskówek. Na szczęście
popularna platforma ma możliwość blokowania filmów – tak,
żeby nie pokazywały się w wyszukiwarce. Na liście mojej córki
jest ich ponad 50! Ale, ale, wracając do „Psiego patrolu”…
Schemat każdego odcinka
jest taki sam. Pieski są czymś zajęte – pracami w ogrodzie, zabawą lub odpoczynkiem. Wtedy
Ryder otrzymuje pilne zlecenie
i wzywa kumpli. A więc – służba
nie drużba – pieski rzucają swoje zajęcia i pędzą na pomoc. Następnie jadą na ratunek. Oczywiście akcja kończy się sukcesem
pomimo problemów pojawia-

jących się po drodze. Po udanej
kampanii członkowie drużyny
wracają do bazy i kończą rozpoczęte wcześniej działania.
I co w tym niezwykłego –
pomyślicie. – Przebieg akcji jak
w każdym filmie, czy to dla małych, czy to dla dużych. Jest bohater, ma problem do rozwiązania, napotyka przeszkody,
w końcu następuje szczęśliwy finał i długie, spokojne życie. Otóż
przyjrzałam się, jak podchodzą
Rayder i cała ekipa piesków do
tego, co je spotyka.
Wyobraźcie sobie taką sytuację: jest dzień wolny, na działeczce ptaszki śpiewają, a wy
właśnie rozsiadacie się ze swoją ulubioną kawą, wystawiacie
twarz do słońca i ogarnia was
błogość. Wtem dzwoni kolega
z pracy, którego lubicie – jednak:
pamiętacie? to dzień wolny! pyszna kawa i słońce! Kolega bardzo
was prosi o pomoc w pilnym projekcie, ponieważ szef znowu się
czepia, a on przeprasza, ale tylko
wy możecie mu pomóc. I co? Zapewne pierwsze wasze słowa są
niecenzuralne, ale potem z ciężkim sercem siadacie do komputera i pomagacie. Co prawda praca
jest owocna i kolega się sowicie
odpłacił, ale niesmak po zimnej
kawie pozostaje...
A co robią pieski w takiej sytuacji? Rzucają grabki, zabawki
i z merdającymi ogonkami biegną do bazy. Nie analizują korzyści, nie złowieszczą na kolejną
osobę, która wpadła w tarapaty.
Po prostu biorą się do działania
z uśmiechami na pyszczkach. Ni-

czym oświecony Budda przyjmują wszystko, co im się przydarza
z ciekawością, wiarą i nadzieją.
A dodam, że w grupie jest Marshall – piesek strażak, któremu
ciągle przytrafiają się wypadki
i upadki. Za każdym razem, kiedy biegną do windy, Marshall się
potyka i z hukiem wpada na inne
pieski. I jak one reagują? Nie rzucają słów na „ka” pod nosem, tylko śmieją się w głos.
Teraz może przyjść wam do
głowy myśl: – To przecież durna
bajka. Jak to ma się do mojej pracy? Ano ma.

Co by było, gdybyśmy
każde wydarzenie
przyjmowali z uśmiechem?
Co by było, gdybyśmy,
zamiast obrzucać innych
w myślach inwektywami
za nieporadność,
zaakceptowali ich takimi,
jacy są?
Co by było, gdybyśmy nas samych przyjęli uśmiechem, czułością i łagodnością, zamiast dokładać sobie kamieni i negatywnych myśli? Jakby wtedy wyglądał nasz świat i my sami? Zostawiam was z tymi pytaniami.
I kiedy kolejny raz ucieknie
wam autobus przed nosem,
uśmiechnijcie się i pomyślcie:
– A co, jeśli zamiast się złościć,
przejdę jeden przystanek pieszo,
z uśmiechem na ustach? Uśmiech
może być wymuszony. Zobaczycie, co się zmieni!

Dorota Dabińska-Frydrych

lata, gdy oglądałem programy informacyjne niemal codziennie. Lubiłem te podsumowania najważniejszych
wydarzeń mijającego dnia zamknięte w zwięzłej i zazwyczaj przystępnej formie programu informacyjnego. Jeszcze niedawno nazywało się go
po prostu „Wiadomościami”
nawet jeżeli był to program
newsowy emitowany przez
jedną ze stacji komercyjnych.
Dzisiaj zwrot „Wiadomości”
ma raczej pejoratywne znaczenie i można go używać co
najwyżej w zestawieniu ze sławetnymi i jakże znamiennymi
ośmioma gwiazdkami.
Przestałem oglądać newsy urodził się Jasiek. Mieliśmy trochę inne rytmy dnia,
więc wczesne wieczory spędzaliśmy raczej na kąpielach,
karmieniach i usypianiach.
Wyrobiliśmy nowy nawyk
i programy informacyjne odeszły do lamusa na kilka lat.
Potem, jak już mogłem
wrócić do starej praktyki, to
już nawet nie chciałem, bo
wszystkie „wiadomości” stały
się mocno tendencyjne politycznie, co trochę zniechęciło
mnie do poświęcania im pół
godziny z każdego dnia.
W takiej lekkiej pogardzie
do świata newsów żyłem aż
do początku tego roku, kiedy to ciekawością do informacji z kraju i ze świata zapałał mój syn. I tak od kilku

tygodni zasiadamy wczesnym
wieczorem do obejrzenia kluczowych wydarzeń mijającego dnia. Oczywiście sporo
kwestii jest wciąż dla Jaśka za
trudnych, szczególnie tych politycznych, ale tym akurat nie
ma się co przejmować. Z badań wynika, że tego, co mówią
w „wiadomościach”, nie rozumie blisko 60 proc. dorosłych
widzów. Tym bardziej, że Jasiek nadrabia jako publicysta
i z dziecięcą szczerością oraz
prostotą pojmowania świata
idealnie tłumaczy naszą pokręconą rzeczywistość. Przykład:
w materiale dziennikarskim
występowali antyszczepionkowcy, którzy tłumaczyli, że
nie wierzą lekarzom zachęcającym do szczepień. Co oczywiście uzasadniali różnymi
absurdalnymi teoriami. Mój
syn „wyjaśnił ich” (zapożyczenie z młodzieżowego slangu)
w kilku krótkich zdaniach: –
Teraz nie słuchają lekarzy, ale
jak złamią nogę lub muszą
mieć wycięte migdałki, jak ja,
to wtedy nie mają problemu
z powierzeniem lekarzom swojego ciała i zdrowia.
I co, proste, prawda? Zresztą, w bardzo przystępny sposób wyjaśnił mi też sytuację na
naszym krajowym podwórku
politycznym. Podczas materiału prezentującego płomienną kłótnię w Sejmie wyznał wprost: – To trochę jak
w szkole czy przedszkolu, jak
kłóciliśmy się, w co się bawić.
My się szybko dogadaliśmy,

bo nie chcieliśmy tracić czasu na kłótnie. Lepiej bawić się
w coś niż w nic. Oni jakby mieli
wspólny cel, to też szybko by
się dogadali.
A z kolei na widok Putina,
a następnie Kaczyńskiego,
stwierdził, że: – Panowie są do
siebie bardzo podobni. Czy to
może być rodzina? Obydwaj
mają takie groźne miny...
Przypadek? Wiadomo, że
dzieci nie rozumieją wielu
złożoności tego świata i wiele spraw konstatują jak Kononowicz. Tylko czy właśnie
taka dziecięca prostota nie
jest często prostszym i lepszym opisem naszej rzeczywistości? My, dorośli bardzo lubimy komplikować codzienne
sprawy, używać skomplikowanych zwrotów i przedstawiać
wszystko w zawoalowany sposób. Wszystko po to, aby nie
wypaść głupio przed innymi
dorosłymi.

Tymczasem spojrzenie
na wiele spraw oczami
dziecka może okazać
się zbawienne. Czasami
warto spróbować.
Być może okaże się,
że te życie nie
jest jednak aż tak
skomplikowane.
A jeśli nie wiesz jak to zrobić,
to wystarczy, że czasami w niektórych sprawach poprosisz
o radę swoje dziecko.

Piotr Krupa

www.glosmordoru.pl

LET’S GO OUT
WARSZAWA
Larva
23-24.02 / Teatr Komuna
Warszawa
Larva to koncert ciała, punkowa celebracja samospalenia,
śmierci, która staje się uwerturą wokalizacji scenicznej persony – kobiecego klowna. To
manifest feministyczny, który
jest bezwstydny, głośny, surowy. To rodzaj osobistej, politycznej wypowiedzi, piosenki
o mocy wrzasku wnętrzności
ciała, o płynnej seksualności,
o erotyce wyślizgującej się nadzorowi władzy. To hołd złożony
punkowym artystkom takim jak
Patti Smith, Diamanda Galas czy
Kim Gordon.

TechnOK: Anja Kraft
+ Bexa
26.02 / Bracka 20
Pierwsza edycja wydarzenia
TechnOK, odbędzie się na Brackiej 20. Organizatorzy wydarzenia, czyli Otwarte Klatki
uznane są przez Animal Charity
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WARSZAWA / WROCŁAW

Evaluators za jedną z kilkunastu
najskuteczniejszych organizacji
na świecie działających na rzecz
ochrony zwierząt. Głównym celem tego wydarzenia będzie
pomoc zwierzętom a także
zgromadzenie w jednym miejscu dobrych dusz i miłośników
elektronicznych brzmień muzyki techno. Zjawią się tu takie postaci jak: Anja Kraft, Bexa, Inżynier, Solar Tsunami, Hexperience czy Martinéz. Cały dochód
ze sprzedaży biletów zostanie
przekazany na stowarzyszenie
Otwarte Klatki.

Band of Horses
15.03 / Progresja
Band of Horses, czyli istniejący już od ponad 15 lat indie-rockowy zespół z Seattle wreszcie zawita do Polski. Podczas
koncertu w warszawskiej Progresji będzie można usłyszeć
przekrój najbardziej znanych
utworów, tak jak wszystkim fanom dobrze znane „The Funeral” czy „No One’s Gonna Love
You” oraz garść nowych kompozycji z nadchodzącej płyty
„Things Are Great”. Charakterystyczny tembr głosu opowia-

dającego historie zaczerpnięte z wielu życiowych doświadczeń, utwory zawsze balansujące na granicy skrajności mroku
i światła, siły i wrażliwości, apatii i oddania, nadziei i rozpaczy,
a to wszystko z solidną dawką
gitary elektrycznej – to stanowi esencję twórczości Band of
Horses.

Douglas Dare
05.03 / Jassmine
Douglas Dare jest londyńskim
singer-songwriterem, pochodzącym z Bridport w południowo-zachodniej Anglii. Swoją
pierwszą EPkę „Seven Hours”
wydał w 2013 roku w wytwórni
Erased Tapes. Została ona bardzo ciepło przyjęta – Drowned
In Sound ogłosiło go „nowym,
jasnym talentem”. Po długiej
europejskiej trasie koncertowej z innym artystą z Erased
Tapes, Ólafurem Arnaldsem,
Douglas rozpoczął nagrywanie
swojego debiutanckiego albu-

mu „Whelm” z perkusistą/producentem Fabianem Prynnem.
Później wyruszył w pierwszą
północnoamerykańską trasę
z Nilsem Frahmem na początku
2014 roku.

WROCŁAW
LP
25.02 / A2
LP, autorka hitów „Girls Go Wild”
i „Lost On You”, zagra w 2022 r.
aż trzy koncerty w Polsce. Laura
Pergolizzi to niesamowicie utalentowana wokalistka i kompozytorka, która zasłynęła współpracą z takimi artystami jak Rihanna czy Rita Ora. Listę sukcesów LP można byłoby ciągnąć długo. Od premiery „Lost
On You” w roku 2017 LP zagrała
na najważniejszych festiwalach
muzycznych na świecie, tytułowy utwór z płyty zgromadził
imponujące 500 mln streamów
oraz otrzymał tytuł platyny
w Polsce, Rosji, Grecji, Szwajcarii i Francji.
Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety
w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

Młody Yerba + hubethekid
26.02 / Akademia
Piąte urodziny wrocławskiego
studia tatuażu Serce Tattoo odbędą się w klubie Akademia.
Z tej okazji na specjalne zaproszenie przyjedzie post-internetowa ekipa, odpowiedzialna
chociażby za projekt Proxy. Będą to: Młody Yerba, hubthekid
i Maly Elvis. Zagrają koncert różnorodny stylistycznie, oscylujący na pograniczu hyperpopu,
digicore’u i emotrapu. Po koncercie afterparty, podczas którego stery przejmą: Leandra,
Śmiechawa, TelAwix i DJ Flex
Pistols. Podczas imprezy będzie możliwość zrobienia sobie
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tatuażu spod ręki: Come_Plexy,
Zimnej Panny czy Było Miło_Tat.

Francis Tuan i IKSY
26.02 / Klub Łącznik
Francis Tuan (właśc. Fryderyk
Nguyen) jest muzykiem o polsko-wietnamskich korzeniach.
Kieruje się zasadą, że pewnych rzeczy nie da się zagrać na
komputerze. Dlatego też uprawia swoisty muzyczny recykling
– korzystając ze współczesnej
techniki loopowania, gra na zakurzonych instrumentach z lat
60. i 70. oraz wietnamskich etnicznych cudach, by za ich pomocą tworzyć zupełnie nową
muzykę.

Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na ASAP-ie!

wydanie Warszawa / Wrocław

Sisi Lohman

wydawca, redaktor naczelna

Pokaz filmu
„Za jakie grzechy, dobry Boże?”

WAW4FREE
Spotkanie z grami planszowymi
25 lutego, godz. 17,
Okęcka Sala Widowiskowa,
Warszawa – Włochy, ul. 1 Sierpnia 36a
Idealna rozrywka dla całej rodziny lub grupy znajomych w każdym wieku! Obowiązują zapisy.
https://waw4free.pl/wydarzenie-89748-spotkania-z-grami-planszowymi-w-swietlicy-miedzypokoleniowej


Targowisko Sztuki
26-27 lutego, Centrum Praskie Koneser,
Plac Konesera 4
Prezentacja i sprzedaż prac artystów z warszawskiej ASP. Nieformalna atmosfera i inspirujące spotkania z twórcami.


10 marca, godz. 19,
Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna”,
ul. Jana Pawła II 25
Pokaz z cyklu „Kino Pogodna” – jeśli nie widzieliście – koniecznie nadróbcie! Obowiązują zapisy.
https://waw4free.pl/wydarzenie-90166-kino-pogodna-dorosli-za-jakie-grzechy-dobry-boze

https://glosmordoru.pl
FB: @glosmordoru



https://waw4free.pl/wydarzenie-89942-targowisko-sztuki-koneser-vol-1

Warsztat Malarski – Narysujmy
Technologię w Naszym Życiu
26 lutego, godz. 13, Dunaj Instytut Dialogu, ul. Chmielna 26/22
Namaluj obraz! Wszystkie poziomy zaawansowania artystycznego są mile widziane, a organizator zapewnia materiały.
Obowiązują zapisy.
https://waw4free.pl/wydarzenie-90145-warsztat-malarski-narysujmy-technologie-w-naszym-zyciu


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

PupiLove Targi w Warszawie
13 marca, godz. 11, Galeria Młociny,
ul. Zgrupowania AK Kampinos 15
Lokalne wydarzenie skierowane do wszystkich właścicieli oraz miłośników psów
i kotów.
https://waw4free.pl/wydarzenie-90051-pupilove-targi-w-warszawie
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