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Michał Bloch
– psycholog, podcaster, 
bloger. Ma ponad 16 ty-
godni wolnego w roku, 
w tym dwumiesięczne 
wakacje! Może praco-
wać z każdego miejsca na 
świecie. Od 12 lat budu-
je swoją markę osobistą. 
Działa online od 2016 ro-
ku. Zarabia wielokrotnie 
więcej niż na etacie. Pie-
niądze przestały być dla 
niego celem. Chce żyć 
pełnią życia i cieszyć się 
wolnością, bez szefa i pra-
cy od 9 do 17. I tak właś-
nie żyje!
Prywatnie szczęśliwy mąż, 
ojciec dwóch wspania-
łych córek i zapalony 
wędkarz… który fotogra-
fuje i wypuszcza każdy zło-
wiony okaz!
www.jakrzucicetat.pl

Kiedy jest dobry czas na 
zbudowanie marki osobi-
stej i osiągnięcie szczęścia 
zawodowego? Czy kryzy-
sy, takie jak pandemia czy 
konflikt zbrojny w Europie 
to odpowiedni czas na my-
ślenie o wyjściu z (nie)bez-
piecznego etatu?

Każdy 
buduje markę
Budowanie marki to proces, któ-
ry odbywa się czy tego chcesz 
czy nie! Wiele osób pracujących 
w korporacjach lub firmach mó-
wi o sobie: „ja tam żadnej mar-
ki nie buduję, nie wychodzę 
przed szereg, nie będę gwiaz-
dorzyć, robię co do mnie należy 
i wychodzę z roboty”.

Ale to nie jest do końca praw-
da. Każdy z nas buduje markę! 
Jeśli tylko wchodzisz w interak-
cje z innymi ludźmi, a oni mogą 
potem powiedzieć coś o two-
im sposobie bycia, komunikacji 
i kompetencjach – to już jest to. 
Marka się buduje. Ale czy w do-
brym kierunku?

Ludzie wchodzą i będą 
wchodzić z tobą w interakcje 
i albo na bazie tych interakcji bę-
dzie się budować między wami 
większe zaufanie albo… wprost 
przeciwnie. Jeśli następuje utra-
ta zaufania do ciebie – wówczas 
zmienia się to, co o tobie się 
mówi. Jak mawia guru marke-
tingu, Paweł Tkaczyk: „Marka to 
jest coś, co o tobie mówią, a nie 
to, co ty sam o sobie mówisz!”.

Więcej tego, czego 
nie chcesz
Czy nie zdarzyło ci się w życiu 
tak, że dałeś się namówić na ja-
kąś aktywność, której nie czułeś, 
ale… jakoś trudno było ci od-
mówić albo nie miałeś nic lep-
szego do roboty? Potem oka-
zało się, że warto było słuchać 
swojej intuicji i sprawdziło się, 
że to „coś” nie jest dla ciebie…

A czy nie było przypadkiem 
potem tak, że dostawałeś wię-
cej zaproszeń do tego typu ak-
tywności? Bo skoro dałeś się raz 
zaprosić to wygląda, że to… lu-
bisz?

Często tak bywa również 
w projektach w organizacjach! 
Dostałeś zaproszenie do cza-
sowego projektu, który kom-
pletnie Cię nie interesował, nie 
potrafiłeś odmówić, a po jego 
skończeniu, byłeś… częściej 
polecany do podobnych pro-
jektów tego typu? I za chwilę 
miałeś więcej tego, czego nie 
chcesz?

A może poszedłeś na studia, 
które kompletnie nie były twoje, 
ale twoi bliscy bardzo nalega-
li? Potem poszedłeś do pracy, 

która wynikała wprost z obję-
tego kierunku studiów – łatwiej 
ją było zdobyć, bo otrzymane 
wykształcenie mocno uzasad-
niało twoją aplikację na dane 
stanowisko. Potem, chcąc speł-
nić inne oczekiwania społecz-
ne nakładane na dorosłe osoby 
– posiadanie domu czy miesz-
kania, samochodu czy potom-
stwa – mimo kompletnego bra-
ku wewnętrznej frajdy z pracy 
wykonywałeś ją sumiennie, bo 
przecież „w życiu potrzebna jest 
stabilizacja”.

Za sumienną pracę co kilka 
lat trafiał się awans, który powo-
dował co prawda coraz większą 
dawkę tego, co nie jest twoją pa-
sją i nie leży w kręgu zaintere-
sowań, ale przy okazji wyższa 
pensja pozwalała zrealizować 
„małe marzenia”, takie jak wy-
jazd w fajne miejsce czy odda-
wanie się pasji po pracy.

Szczęście i omijanie

Być może już zorientowałeś się, 
że mimo spełnienia wszystkich 
„ważnych życiowych punktów 
dorosłego człowieka” – takich 
jak stały związek, stabilna pen-
sja, własne M, „mały fiat” i zwie-
rzę domowe – szczęście na tym 
nie polega. Nie na tym, aby 
przez większość dnia zajmować 

się tym, czego nie czujesz, mi-
mo że to może przynosić pienią-
dze. W tym miejscu powiedze-
nie, że pieniądze szczęścia nie 
dają, jest bardzo, ale to bardzo 
na miejscu!

A może dopiero miewasz 
takie przebłyski, że coś w życiu 
cię omija, że jest gdzieś osławio-
na rysa na szkle, która powodu-
je, że pomimo, iż inni mogliby 
powiedzieć o tobie: ale szczęś-
ciarz czy szczęściara, a jed-
nak w twojej głowie tłucze się 
ta niewypowiedziana myśl (pa-
rafrazując tekst piosenki Urszuli 
„Rysa na szkle”), która każe ci się 
zastanawiać nad sensem życia 
i poszukiwaniem szczęścia.

Najczęściej takie momenty 
przychodzą na wakacjach, kiedy 
oddalisz się mentalnie i fizycznie 
od tego, co na co dzień sam so-
bie zaserwowałeś. Tak, celowo 
tak to nazywam! Ponieważ mo-
głeś już dużo wcześniej zejść ze 
ścieżki, która prowadzi nie do 
twojego celu.

A może dopiero pandemia 
czy kryzys związany z konflik-
tem zbrojnym za naszą granicą 
stworzył dla ciebie przestrzeń 
do zastanawiania się, czy two-
je życie wygląda dzisiaj tak, jak 
wyglądać powinno? Pomijając 
kwestie typowych, ludzkich re-
akcji lękowych, takich jak za-
mrożenie, walka czy ucieczka, 

zawsze w obliczu zagrożenia 
pojawiają się oprócz nich kon-
kretne refleksje, a dotychczaso-
we problemy, jak wprowadzenie 
owocowego czwartku, zamiast 
wizyty „Pana Kanapki” przestają 
mieć znaczenie.

Wielu z nas w obliczu spraw 
ostatecznych zastanawia się, 
czy to, co do tej pory zrobiliśmy 
w życiu, było tzw. życiem swoim 
życiem, czy może jednak pas-
mem powielania czegoś, co się 
nam przytrafiło, przykleiło się 
i tak już zostało?

Wróć 
do siebie
Niezależnie od tego, czy po-
trzebowałeś podziałać (poma-
gać), czy przez jakiś czas się 
odciąć – wróć do siebie!

Może to właśnie czas, aby za-
dbać o budowanie marki w tych 
obszarach, które są dla ciebie 
naprawdę ważne? Pamiętasz 
o dawnych planach, gdy jeszcze 
miałeś odwagę marzyć? Z pew-
nością przez ostatni czas trud-
no było o tym myśleć. To zrozu-
miałe. Jednak twoje życie płynie 
dalej swoim strumieniem. Nie 
bądź obok. Pamiętaj, że wrócić 
do siebie i ważnych dla ciebie 
spraw to nie akt samolubstwa. 
To akt higieny i okazywanie do-
broci również sobie.

Oto moja rada: powróć do ak-
tywności, które na jakiś czas od-
łożyłeś, a które chcesz z pewnoś-
cią pielęgnować! Tych, o których 
wiesz i czujesz, że są dla ciebie 
ważne – szczególnie teraz, gdy 
masz okazję je zweryfikować 
podczas kolejnego kryzysu, jaki 
funduje nam początek XXI wieku.

Może to będzie nowa umie-
jetność, powrót do treningów, 
pasji, spotkanie z przyjaciółmi 
czy może właśnie budowanie 
przyszłej marki osobistej? Zrób 
to, istnieje bowiem obawa, że 
jeśli zbyt mocno skoncentru-
jesz się na rzeczach, na które 
nie masz wpływu, stracisz ko-
lejną część swojego życia i mnó-
stwo okazji do różnorodnego 
doświadczania.

W każdym przypadku stanu 
zamrożenia twoje plany prze-
suną się, a niektóre okazje być 
może przeminą. A ty nie zmie-
nisz niewygodnego miejsca, 
w którym jesteś!

Kiedyś kryzys się kończy, 
ale nikt nie wie, czy jutro, czy 
za rok… Niestety po nim, jak 
pokazuje przykład, następuje 
kolejny. Pytanie jednak, w któ-
rym miejscu po tym wszystkim 
będziesz? W tym samym, co 
w marcu 2022?

Czas i tak upłynie. Wykorzy-
staj go również dbając o siebie, 
bliskich i o swoje plany. Na tyle, 
na ile potrafisz – dąż do rów-
nowagi!

Michał Bloch

Wielu z nas 
w obliczu spraw 
ostatecznych 

zastanawia się, 
czy to, 

co do tej pory 
zrobiliśmy 
w życiu, 
było tzw. 

życiem swoim 
życiem, 

czy może 
jednak pasmem 

powielania 
czegoś, 

co się nam 
przytrafiło, 

przykleiło się 
i tak już zostało?

Wróć do siebie
– właśnie teraz!
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WOJNA W UKRAINIE

KONIEC ŚWIATA NATALIJI
Uciekaliśmy z naszego kraju nocą. Ciemność i ciszę rozdzierał tylko płacz dzieci i stukot kółek walizek, w których próbowaliśmy 
zmieścić całe swoje życie – opowiada Natalija Lyta, uchodźczyni z Ukrainy.

– To wszystko narastało stop-
niowo, dzień po dniu – zaczyna 
swoją opowieść Natalija, która 
wraz z mężem i dwiema cór-
kami do niedawna mieszkała 
w Nowowołyńsku, mieście na 
zachodzie Ukrainy. Ona prowa-
dziła kilka sklepów z odzieżą, 
on – warsztat samochodowy. 
– Życie płynęło zupełnie nor-
malnie. W telewizji od jakiegoś 
czasu pojawiały się informa-
cje o tym, że Rosja szykuje się 
do wojny. Nikt nie panikował, 
ale ludzie zaczęli robić zapasy. 
Ja też wrzucałam do codzien-
nych zakupów dodatkową 
paczkę kaszy albo konserwę – 
mówi Natalija. Później zaczęła 
uzupełniać zapasy wody. – Ktoś 
ze znajomych powiedział, że 
mogą nam ją odciąć – wyjaś-
nia. Z czasem zakupy zaczęły 
przypominać zapasy prepper-
sów, którzy przygotowują się 
do końca świata. Natalija ku-
powała zapałki, świeczki, ba-
terie, a w końcu radio przenoś-
ne, którego mogliby słuchać 
w schronie.

– Wiesz, ja nawet kupiłam 
opaski uciskowe, które pozwa-
lają tamować masywne krwa-
wienia – mówi Natalija. Kiedy do 
podręcznych plecaków zaczęła 
pakować ciepłe koce, niezbędne 
leki, latarki, sama się do siebie 
uśmiechała. – Cały czas myśla-
łam, że przesadzam, że to tyl-
ko moja nadgorliwość i zbytnia 
przezorność. Wierzyłam, że nie 
będą nam potrzebne – wspomi-
na Ukrainka.

Muszę uciekać
Spakowane plecaki czekały 
„w razie czego”, ale życie rodzi-
ny i znajomych Nataliji toczyło 
się dalej. – Każdego dnia cho-
dziłam do pracy, szykowałam 
córkom śniadanie i wysyłałam 
je do szkoły, zamawiałam towar 
do moich sklepów, spotykałam 
się ze znajomymi – opowiada. 
O nadchodzącej wojnie mówio-
no ale… – Zaklinaliśmy rzeczy-
wistość, wierząc, że przecież 
w środku Europy, w XXI wieku, 
nikt nie będzie bombardował 
domów zwykłych ludzi – przy-
znaje dziewczyna i przymyka 
oczy wracając pamięcią do 24 
lutego 2022 roku.

Spokojny sen Nataliji i jej 
męża przerwał dźwięk telefo-

nu. Dzwoniła koleżanka, która 
mówiła coś o rakietach, wojnie 
i ostrzeliwaniu. – Nie mogłam 
zrozumieć, o co jej chodzi – 
wspomina kobieta. – Do móz-
gu docierały pojedyncze słowa, 
które nie układały się w logiczną 
całość. Wojna?? „Co ty opowia-
dasz?” – krzyknęłam w końcu 
zdenerwowana. Natalija pew-
na, że to histeria, nieporozumie-
nie. Ale dzwonili kolejni znajomi 
i każdy z tą samą wiadomością. 
– Kiedy połączyła się moja teś-
ciowa i powiedziała, że prezy-
dent ogłosił rozpoczęcie wojny, 
w końcu uwierzyłam, że dzieje 
się najgorsze.

Wybiegłam na ulicę, chcia-
łam kupić jedzenie, wodę, leki, 
uzupełnić zapasy – opowiada 
Ukrainka. To co zobaczyła na ze-
wnątrz, w niczym nie przypo-
minało świata z jeszcze wczo-
raj. – Wszystko się zmieniło. Na 
ulicach pełno ludzi, kolejki do 
sklepów, do aptek, do banko-
matów, do stacji benzynowych. 
Ludzie wpadli w panikę. Ja też. 
Wiedziałam już, że nie ma zbyt 
dużo czasu na zastanawianie 
się. Muszę ratować córki! Mu-
szę uciekać! – wspomina.

Decyzje zapadają jedna po 
drugiej. Jadą do Polski, do Ło-
sic, tam pracuje mama Nataliji. 
Uciekają wszyscy: ona, jej mąż, 
córeczki, szwagier z ciężarną 
żoną, teściowie i dwie niedo-
łężne babcie. Zostawiają dom, 
biznes, znajomych, przyjaciół, 
niedopitą kawę, niedojedzone 
śniadanie. Chwytają jeszcze tyl-
ko plecaki spakowane na „wszel-
ki wypadek” i zamykają drzwi 
domu. Zostawiają ukochany 

kraj – Ukrainę. –Przekonałam 
się, że wcale nie jest łatwo wy-
bierać między życiem a śmier-
cią – mówi.

Ratuj dziewczynki
Natalija opowiada o podróży do 
granicy z przerażeniem: – Dzie-
siątki samochodów i tłum ludzi. 
Każdy z niedowierzaniem pa-
trzył na mijające nas kolumny 
czołgów. To było nasze wojsko, 
ale uzbrojone maszyny wzbu-

dzały strach. Ziemia drżała, 
dzieci płakały. Nie sposób tego 
zapomnieć. Nie sposób zapo-
mnieć, jak wygląda wojna.

Przy granicy czekała ogrom-
na kolejka samochodów, która 
z każdą chwilą stawała się dłuż-
sza. Zapadł zmrok, a powietrze 
zrobiło się naprawdę zimne. 
W samochodach nikt nie włą-
czał ogrzewania. Benzyna była 
zbyt cenna, by włączać silnik 
stojąc w kolejce. Natalija wi-
działa tych, którym paliwo się 

skończyło. – Porzucali samocho-
dy i szli przed siebie szukając ra-
tunku. Wyczerpani, przerażeni 
i zmarznięci, ich lament i stukot 
kółek od walizek rozdzierał noc-
ną ciszę – wspomina. Noc w sa-
mochodzie była straszna. Cór-
ki Nataliji płakały przerażone, 
chorej babci nie było jak zmienić 
pampersa. Ale nad ranem byli 
już niemal u celu.

– Wtedy okazało się, że wy-
szło rozporządzenie zabraniające 

wyjazdu z Ukrainy mężczyznom 
w wieku od 18 do 60 lat – mówi 
Natalija. – Nie umiem opowie-
dzieć o histerii dziewczynek, 
które miały pożegnać się z tatą. 
Nie umiem mówić o sobie samej 
zapuchniętej od płaczu, błaga-
jącej każdego spotkanego po-
granicznika o pozwolenie na wy-
jazd całej naszej rodziny. Wciąż 
słyszę w głowie „Ne vidpushchu! 
Nazad!” (Nie przepuszczę was!). 
Błagałam o litość, ale na próżno. 
Mąż i brat musieli zostać w kraju 

– wspomina Ukrainka. Na pożeg-
nanie od męża usłyszała: „Ratuj 
siebie i dziewczynki”.

Nowa rzeczywistość
Kiedy przekroczyli granicę, Na-
talija była strzępem człowieka. – 
Mój świat skończył się jednego 
poranka. Teraz miała się zacząć 
zupełnie nowa rzeczywistość. 
Przerażała mnie, bałam się 
wszystkiego, nawet spojrzeć na 
innych ludzi. Znalazłam reszt-
ki sił, resztki dawnej siebie, gdy 
spojrzałam na córki. Dla nich 
musiałam iść dalej – mówi.

Podróż była udręką. Samo-
chodem jechali Natalija, jej dwie 
córki, ciężarna bratowa, teść, 
teściowa i dwie obłożnie chore 
babcie. – Od początku podróży 
miały niezmienione pampersy. 
Nic więcej nie muszę chyba mó-
wić. Byliśmy głodni, zziębnięci, 
zmęczeni do granic możliwości 
– wspomina dziewczyna. Koń-
czyła się benzyna. Na stacji pa-
liw, do której zdołali dotrzeć, za-
brakło ropy. – Stałam i płakałam 
jak dziecko. Nie mogłam złapać 
żadnych jasnych myśli, w głowie 
dudnił mi tylko stukot kół wali-

zek, który słyszałam na grani-
cy – mówi Natalija. Spojrzała na 
swoje odbicie w lusterku na sta-
cji. Była zapuchnięta od płaczu, 
brudna, niewyspana, na twarzy 
zamiast makijażu miała strach, 
żal i rozpacz. – Byłam przerażo-
na, bo nagle dotarło do mnie, że 
jestem uchodźcą – opowiada.

Na stacji podeszła do ko-
biety, Polki. – Błagałam ją, by 
pomogła mi kupić paliwo. Mia-
łam nadzieję, że może gdzieś 
w pobliżu jest ktoś, kto ma ja-

kieś zapasy, że sprzeda nam tro-
chę ropy, tak żeby wystarczyło 
do następnej stacji paliw. I ona 
obiecała, że pomoże. Wsiadła 
w swoje auto i pojechała spraw-
dzić, czy na sąsiedniej stacji jest 
możliwość zatankowania. Za 
chwilę wróciła z dobrą wiado-
mością i nas tam zabrała. Nie 
chciała żadnych pieniędzy, po-
mogła nam tak po prostu. Znów 
płakałam, tym razem ze wzru-
szenia – opowiada Natalija.

Najlepsi goście
Dziewczyna była jednak tak wy-
kończona, zestresowana i głod-
na, że nie była w stanie jechać 
dalej. – Nie miałam pojęcia co ro-
bić. Szukać hotelu? Spać w samo-
chodzie? Pomogła nam znowu 
Agnieszka, dziewczyna ze sta-
cji. Zaprowadziła nas do miejsca 
zorganizowanego dla uchodź-
ców w Hrubieszowie – wspomi-
na Natalija. – Nagle zobaczyłam 
tych wszystkich ludzi, którzy ru-
szyli, by nam pomóc. Łóżka, ka-
napki, herbata i kawa – wszyst-
ko przygotowane jak dla najlep-
szych gości. Polacy przynieśli 
ubrania na zmianę, zabawki dla 
dzieci. Tam mogliśmy odpocząć 
przed dalszą podróżą – dodaje.

Pasażerowie Nataliji po-
stanowili się rozdzielić. Część 
wyruszyła do Łodzi i Krakowa, 
gdzie czekała na nich rodzina. 
Ona skierowała się do Łosic, do 
mamy. – To była już inna podróż. 
Odpoczęłam w Hrubieszowie, 
uzupełniłam kalorie, uspokoi-
łam się, poczułam, że w Polsce 
jestem bezpieczna – na twarzy 
Ukrainki pojawia się uśmiech. 
– Kiedy dotarłyśmy do mia-
steczka, czekał tu na nas pokój 
w pięknym, odremontowanym 
budynku w samym centrum. 
Mieszkańcy zapewnili nam je-
dzenie, ubrania, kosmetyki – 
wspomina. Ona i jej córki były 
pierwszymi uchodźczyniami 
w Łosicach. Po kilku dniach 
Transgraniczne Centrum Dialo-
gu Kultur, gdzie przygotowano 
pokoje dla Ukrainek i ich dzieci, 
wypełniło się kobietami. Każda 
z nich miała podobną historię, 
każda znalazła w sobie siłę by 
przetrwać. O czym dziś marzą? 
– By przytulić męża. Tylko tyle – 
odpowiada Natalija.

Joanna Gąska, Ewa Korsak

Natalija z córkami, Danusią i Milaną w Łosicach [fot. Joanna Gąska]

 [fot. Joanna Gąska]
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Czym jest komunikacja 
niewerbalna? Najprościej – 
komunikacja niewerbalna 
nie zawiera się w słowach. 
W tym wydaniu Pełnej Kul-
turki wymienię 12 rodzajów 
komunikatów, za pomocą 
których przekazujemy treść 
bez użycia słów.

Zanim do nich przejdziemy, 
wspomnę o ich funkcji. Komu-
nikaty niewerbalne mogą ist-
nieć w odizolowaniu od mowy, 
mogą uwiarygodniać czy wspo-
magać wypowiedź (jeśli są z nią 
spójne) lub jej zaprzeczać (jeśli 
spójne nie są). Mogą zdradzać 
zamiary, alarmować o stanie 
emocjonalnym lub na przykład 
wskazywać na status społeczny.

Proksemika to analiza odle-
głości zachowanej między oso-
bami. Edward Hall, amerykański 
antropolog i etnolog, wyróżnił 
cztery poziomy dystansu inter-
personalnego:

	� intymny,
	� osobisty,
	� społeczny
	� publiczny.

Dystans osobisty między Pola-
kami jest mniejszy niż między 
Japończykami. Gdy w spożyw-
czaku trącamy się koszykami 
jak gdyby nigdy nic, Japończy-
cy starają się zachować dystans 
średnio na długość ręki. Wyjąt-
kiem dla nich są miejsca pub-
liczne (zwłaszcza dworce, stacje 
metra), w których nieustannie 
panuje ścisk.

Sprawdziłem ostatnio, jaka 
jest preferowana odległość na 
przystanku tramwajowym Park 
Praski, na którym stała garstka 
osób. Większość stanęła w od-
ległości 7-8 płyt chodnika od 
siebie (każda taka płyta miała 
około 30 cm szerokości), więc 
odległość w tej przestrzeni miej-
skiej wynosi średnio 225 cm. 
W samym tramwaju panował 
dużo większy ścisk.

Kinezjetyka to gesty, mi-
mika, ruch i język ciała. Mistrza-
mi gestykulacji są Włosi, którzy 
przyglądając się rozmowie zza 
szyby potrafiliby pewnie rozszy-
frować jej treść. Wydaje się, że 
Polki i Polacy stosunkowo rzad-
ko angażują ciało podczas roz-
mowy.

Haptyka to dotyk, klepnię-
cie, podanie dłoni, czy populary-
zowane w pandemii przywitanie 
łokciami. Zauważyłem, że wśród 
mężczyzn zanika już zwyczaj wi-
tania się przez podawanie ręki. 
Uważam, że podniesienie dło-
ni na przywitanie w gronie zna-
jomych jest wystarczające. 
Z najbliższą rodziną i przyjaciół-
mi wolę się jednak uściskać.

Co jak co, ale „męska strzała” 
słusznie się zestarzała – tym bar-
dziej całowanie kobiety w dłoń. 
Więcej o tym zwyczaju i jego hi-
storii można poczytać na blo-
gu Łukasza Kielbana czasgen-
tlemanow.pl.

Okulezyka to komunika-
cja spojrzeniem. Można pusz-
czać oczko, patrzeć spod byka 
pokazując dezaprobatę, mru-
żyć oczy, wytężać wzrok lub 
zezować. Co ciekawe, kontakt 
wzrokowy może być odebrany 
inaczej w różnych kulturach. 
W Azji i wielu afrykańskich kra-
jach wpatrywanie się komuś 
w oczy odczytywane jest za 
afront. 

Chromatyka to symbolicz-
ne użycie kolorów do komu-
nikacji stanu emocjonalnego. 
Czerwona róża to znak miłości. 
W Indiach biały jest kolorem ża-
łoby, a niebieski w Korei. Do roz-
szyfrowania znaczenia kolorów 
polecam stronę: https://www.
color-meanings.com.

Chronemika to komuni-
kowanie czasem, a dokładniej 
demonstrowanie jego znacze-
nia w interakcji. To jacy jeste-
śmy punktualni, mówi wiele 
o naszym podejściu do sprawy. 

Niedosyt wspólnie spędzonego 
czasu smucił moją babcię, kiedy 
kilka razy z rzędu wpadałem do 
niej dosłownie na kilka chwil.

Podobnie komunikujemy 
przedmiotami, które nas ota-
czają i akcesoriami, które wy-
bieramy. Kiedy sytuacja tego 
wymaga, ubieramy się elegan-
cko, okazując szacunek i chcąc 
zrobić dobre wrażenie. Uniform, 
kilt, mundur czy habit zdradzają 
wykonywany zawód. Urządzo-
ne mieszkanie jest wizytówką 
naszego gustu, stylu życia i za-
interesowań. 

W szerszym kontekście ko-
munikujemy też zaznaczając 
terytorium. Płoty, ogrodze-
nia, zasieki i mury mówią jas-
no gdzie czyje miejsce. Zebra 
na jezdni to przestrzeń dla pie-
szych, a „tylko dla personelu” 
nie jest wejściem dla klientów. 
„To jego miejsce” – taki wysnu-
jemy wniosek widząc torbę po-
łożoną obok pasażera zatłoczo-
nego autobusu.

Gdy mowa o tłoku, trzeba 
wspomnieć o komunikacji ol-
faktyką (czyli zapachem) i sta-
nem fizjologicznym. Osza-
łamianie współpasażerów 
swoim odorem dość dosadnie 
da znać o stosunku do higie-
ny osobistej. Podobnie wylany 
na siebie flakon intensywnych 
perfum Kokosza Nel. Co do 

stanów fizjologicznych, to łzy 
dają do zrozumienia, że ktoś jest 
skrzywdzony lub rozbawiony 
do granic możliwości. Drżenie, 
że komuś zimno lub jest wystra-
szony.

Przedostatnim typem jest 
parajęzyk. Są to dźwięki i mo-
dulacja mowy, komunikujące, 
że wciąż jesteśmy przy słuchaw-
ce (aha, mhm), nasza intonacja, 
szept czy krzyk oraz ton (od żar-
tobliwego, przez rozgoryczony 
do obraźliwego). Obojętny ton 
i opadająca intonacja przy wy-
powiadaniu „To jest fascynują-
ce” zmienia znaczenie zdania 
w zupełnie przeciwne.

Kiedy nic nie mówimy, też 
komunikujemy. Cisza i milcze-
nie mogą wskazywać, że na-
myślamy się, że wsłuchujemy 
w czyjeś słowa. Natomiast fosz-
ki, nieodzywanie się do kogoś 
to wyraźny sygnał zezłoszcze-
nia się lub zawodu.

Co tu dużo mówić, komuni-
kujemy nawet bez otwierania 
ust. Wystarczy, że pojawi się 
odbiorca naszych przekazów 
i już zachodzi interakcja. Umie-
jętność odczytywania znaków 
niewerbalnych w innych kultu-
rach jest jak znajomość języka 
tylko dla wtajemniczonych.

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURK A

Komunikat
identyczny z werbalnym
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UCIEKINIERK A Z KORPO

Specjalistka od ogarniania
W kilka miesięcy nauczyła się 
nowego zawodu, dzięki któ-
remu spełnia swoje marze-
nia o niezależności od szefa 
i możliwości pracy z każde-
go miejsca na świecie. Doro-
ta Mroczek była ekspertką od 
ubezpieczeń a dziś ogarnia 
biznesy online.

Ewa Korsak: W 2019 roku zo-
stała pani mamą i postanowi-
ła zmienić swoje życie zawo-
dowe…
Dorota Mroczek: To nie do koń-
ca była moja decyzja. Po prostu 
firma, w której pracowałam, nie 
przedłużyła ze mną umowy, kie-
dy wróciłam z urlopu macierzyń-
skiego. Przez 15 lat pracowałam 
w branży ubezpieczeniowej 
w centralach dużych firm. Wy-
stawiałam aneksy, polisy gru-
powe oraz korporacyjne (floty), 
sprzedawałam ubezpieczenia 
grupowe oraz opieki medycznej. 
Brałam udział w rekrutacjach 
osób, które chciały otworzyć 

placówki franczyzowe, następ-
nie pomagałam w ich urucha-
mianiu, a także nadzorowałam 
te już istniejące na terenie wo-
jewództw mazowieckiego i lu-
belskiego. Przez pierwsze sześć 
miesięcy ciąży pracowałam dając 
z siebie wszystko, pokonywałam 
codziennie kilkaset kilometrów, 
nie oszczędzałam się. Mimo 
to pracodawca postanowił nie 
przedłużyć umowy młodej mat-
ce. Wtedy rozpaczałam, a dziś 
uważam, że dobrze się stało.

Dlaczego?
Jakoś nigdy szczególnie nie prze-
padałam za tą pracą. To, że zaję-
łam się ubezpieczeniami, wynika-
ło z rodzinnych tradycji i przypad-
ku. Miałam spory staż i doświad-
czenie, ale nie lubiłam klimatu 
korporacji, tego, że człowiek mo-
że się starać i być zupełnie niedo-
ceniany. Denerwował mnie brak 
wpływu na różne decyzje. Poza 
tym zawsze marzyłam o czymś 
swoim. A jednak myślę, że gdy-
by wówczas mnie nie zwolniono, 

pracowałabym tam nadal. Nie jest 
łatwo podjąć decyzję, gdy czło-
wiek czuje się bezpiecznie.

Jak Pani zaczęła szukać nowe-
go zajęcia dla siebie?
Kiedy straciłam pracę, ustaliłam 
z mężem, że zajmę się synem 
i domem. Ale… po kilku miesią-
cach zaczęło mnie nosić, potrze-

bowałam pracy, potrzebowałam 
wyjść do ludzi. Nie chciałam jed-
nak wracać do korporacji, do ży-
cia, w którym nie ma czasu na ro-
dzinę, bo wychodzi się do pracy 
wcześnie rano, a wraca późnym 
wieczorem. Chciałam pracować 
w domu, najlepiej na pół etatu. 
Na jednej z grup na Facebooku 
ktoś napisał, że być może odna-
lazłabym się w roli wirtualnej 
asystentki.

Wiedziała Pani, co to w ogó-
le jest?
Nie miałam pojęcia. Ale dziew-
czyny, które się tym zajmowały, 
opowiedziały mi i ich doświad-
czenia bardzo mi odpowiadały. 
Zaczęłam zgłębiać temat. Czy-
tałam wszystko, co znalazłam 
w sieci: artykuły, blogi, grupy, 
e-booki. Wkręcałam się w nowy 
dla mnie temat i, choć zaczyna-
łam z poziomu zero, to perspek-
tywa pracy zdalnej, którą będę 
mogła wykonywać wszędzie, 
bardzo mnie kusiła.

Wiem, trudno sobie wyob-
razić, że można być asystent-
ką wirtualnie, ale rzeczywiście 
działamy w obszarze online. Do 
naszych zadań może należeć 
prowadzenie social mediów, 
tworzenie i wysyłanie newslet-
terów, ustawianie webinarów, 
moderowanie czatów, przygo-
towywanie materiałów szkole-
niowych. To techniczna strona 
tej pracy. Niektóre z asystentek 
piszą również posty do social 
mediów czy na blog. Przygo-
towują grafiki, zajmują się tran-
skrypcją, przepisują tekst audio/
video a także robią strony inter-
netowe (sama zrobiłam swoją). 
Zajmujemy się również kampa-
niami reklamowymi w social me-
diach. Oczywiście są też zadania 
typowo biurowe i w tradycyjnym 
zakresie.

Widząc wachlarz zadań, ja-
kie może wykonywać wirtual-
na asystentka, czułam, że mogę 
spróbować, choć nigdy się tymi 
sprawami nie zajmowałam. Co 
ciekawe, w tym samym czasie 
zarejestrowałam się w urzędzie 
pracy. A tam wykonano mi test 
kwalifikacji. Byłam bardzo cie-
kawa, w jakim kierunku powin-
nam pójść.

I jaki był wynik?
Że mam największe predyspo-
zycje do wykonywania zawodu 
konduktora, maszynisty i kurie-
ra. Tak, serio.

O! I znaleziono Pani ofertę 
pracy w jednym z tych zawo-
dów?
(Śmiech) Nie… Ale pewnego 
dnia, podczas wizyty w urzę-
dzie, poinformowano mnie, że 
można otrzymać dofinansowa-
nie na kursy zawodowe. Znala-
złam kurs przygotowujący do 
wykonywania zawodu wirtual-
nej asystentki. Kosztował 4 ty-
siące złotych i urząd pracy mi 
go sfinansował.

Niestety, potem zaczęła się 
pandemia i wszystko, łącznie 
z kursem, zostało wstrzymane. 
Jednak poświęciłam ten czas na 
naukę rzeczy związanych z za-
wodem – brałam udział w dar-
mowych warsztatach i kursach, 
czytałam e-booki i uczestniczy-
łam w webinarach. Chłonęłam 
wszystko, co było dostępne 
w sieci bez opłat.

W maju rozpoczął się kurs, 
na który dostałam dofinanso-
wanie, a w lipcu otworzyłam 
działalność. Sierpień poświęci-
łam na doszlifowanie wiedzy, 
zakup sprzętów, stworzenie 
oferty itd. We wrześniu ruszy-
łam z Wszechogarniczką. Całą 
przygodę z przekwalifikowa-
niem się, drogą do wirtualnej 
asysty, a także moim doświad-
czeniem wirtualnej asystentki 
opisałam we własnym e-booku 
„Jak zostałam wszechogarniacz-
ką biznesu online”, który miał 
premierę 7 stycznia tego roku. 
Udowadniam w nim, że jest 
możliwe zbudowanie rozpozna-
walnej marki online w mniej niż 
dwa lata.

Czy łatwo było znaleźć pierw-
szego klienta?
Moim pierwszym klientem 
była logopedka działająca 
offline oraz online. Szukała 
wsparcia w tworzeniu i wy-
syłce newsletterów. Była na 
etapie rozwijania biznesu 
w sieci. Znalazłyśmy się na por-
talu społecznościowym, choć 
uważam, że najskuteczniejszy 
w dotarciu do zleceniodawców 
jest zadowolony klient, który 
poleca cię innym. Moi tak właś-
nie robią, więc nie narzekam na 
brak zleceń.

Ile zarabia wirtualna asystent-
ka? 
To zależy ile i za ile pracuje. Ja za-
kładałam, w pierwszych miesią-
cach zysk minimum, na zwrot 
kosztów, jakie przedsiębior-
ca ponosi opłacając m.in. ZUS, 
księgową itd. A tymczasem już 
w pierwszym miesiącu zarobi-
łam 3 tysiące. Byłam zaskoczona, 
że tak dobrze mi poszło na star-
cie. Zarobione pieniądze inwe-
stowałam w kursy. Dzięki temu 
przez cały zeszły rok zajmowa-
łam się kampaniami reklamo-
wymi dotyczącymi produktów 
cyfrowych. Bardzo podniosłam 
swoje kompetencje, ale też staw-
ki. Zaczynałam od 55 zł za godzi-
nę pracy, w tej chwili jest to 80 zł.

Rozumiem, że nie tęskni Pani 
do ubezpieczeń?
Nie, choć praca w korporacji 
przynosiła dobre pieniądze, 
płatny urlop, ubezpieczenie 
zdrowotne, nagrody i premie. 
Ale nadal wolę moją dzisiej-
szą rzeczywistość, w której bez 
przerwy się rozwijam i pracuję 
z tymi ludźmi z którymi chcę. 
Ostatnio wydałam swoje włas-
ne produkty: szkolenie z Lin-
kedIn, kurs dla wirtualnych 
asystentek, wspomnianego 
e-booka, workbooka a także 
gotowe szablony ofert, któ-
re tylko wystarczy uzupełnić 
własną treścią i można wy-
syłać klientowi. A to wszyst-
ko w ciągu trzech ostatnich 
miesięcy. Śmieję się, że to są 
produkty, które zarabiają nawet 
wtedy kiedy ja śpię.

Co może Pani radzić tym, któ-
rzy się wahają? Iść w niezna-
ne? Rzucić wszystko?
Nie, tego bym nie radziła. Jestem 
osobą, która nie lubi zmian. Gdy-
by nie decyzja firmy o nieprze-
dłużeniu umowy, pewnie nadal 
pracowałabym w ubezpiecze-
niach. Ale jeśli ktoś myśli o tym, 
by coś zmienić i pracować jako 
wirtualna asystentka, to radzę 
sprawdzić, czy się w tym odnaj-
dzie. Wbrew pozorom nie jest 
to praca freelancera, który 
pracuje na plaży z drinkiem 
w ręku. Tutaj trzeba pozyski-
wać klientów, być termino-
wym, zorganizowanym, a co 
najważniejsze lubić i chcieć 
się stale rozwijać. Można spró-
bować popracować w tym za-
wodzie w niewielkim zakresie 
godzin, który nie zobowiąże nas 
do rejestrowania działalności go-
spodarczej. Może się okazać, że 
to nie dla nas. Nie ma co rzucać 
etatu, zamykać furtek, dopóki nie 
jesteśmy pewni swoich decyzji.

Ewa Korsak

Więcej o pracy wirtualnej asystent‑
ki i Dorocie Mroczek można prze‑
czytać na jej stronie internetowej: 
https://www.dorotamroczek.pl/ 
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Służewiec
coraz bardziej elastyczny

Jak wskazują badania, do 
2030 roku udział elastycz-
nych przestrzeni w cało-
ściowej ofercie powierzchni 
biurowej wzrośnie global-
nie z dzisiejszych 3 proc. do 
aż 30 proc. Trend ten jest 
widoczny również na Słu-
żewcu – coraz więcej właści-
cieli budynków biurowych 
będzie wzmacniać konku-
rencyjność poprzez roz-
wój i wdrażanie komplek-
sowych rozwiązań flexi, 
dostosowanych do aktual-
nych oczekiwań najemców. 
Te z kolei determinują prze-
de wszystkim doświadcze-
nia firm z okresu pandemii 
oraz upowszechniające się 
modele pracy hybrydowej. 
Biura znów tętnią życiem, 
jak zresztą cały Służewiec, 
który rozkwita i staje się ur-
banistycznym wzorem łą-
czenia funkcji mieszkalnych 
i biznesowych.

Koncepty flexi

Polska Izba Nieruchomości 
Komercyjnych (PINK) podała, 
że w roku 2021 popyt na po-
wierzchnie biurowe w Warsza-
wie sięgnął 647 tys. m2 – to kil-
ka procent więcej niż w roku 
2020. Mimo rosnącego popytu, 
zauważalnie spada aktywność 
budowlana deweloperów, która 
przy utrzymującym się lub ros-
nącym popycie zaowocuje luką 
podażową prognozowaną na 
lata 2023-24. Dziś wiele firm szu-
ka rozwiązań, które korespon-
dują ze sprawdzonymi w ostat-
nich dwóch latach hybrydowy-
mi systemami pracy. Pojawiła 
się duża grupa najemców dla 
których, w obliczu dotychcza-
sowych doświadczeń kilkuna-
stu miesięcy pandemii, deter-
minantem wyboru przestrzeni 
biurowej jest swoboda i możli-
wość elastycznego reagowania 
na zmieniające się warunki pra-
cy i prowadzenia biznesu.

Odpowiedzią na te oczeki-
wania są różnego rodzaju kon-
cepty flexi, które łączą zalety wy-
godnych rozwiązań typowych 
dla coworkingów z potrzebą 
posiadania własnej, wydzielonej 
przestrzeni na elastycznych wa-

runkach najmu. Takie rozwiąza-
nia mogą w szczegółach różnić 
się w zależności od operatora, 
ale wspólnym ich mianowni-
kiem jest optymalizacja kosztów 
wynajęcia i zarządzania biurem, 
możliwość korzystania z goto-
wej, w pełni funkcjonalnej i wy-
posażonej powierzchni biuro-

wej, bądź miejsca, które będzie 
można samodzielnie zaaranżo-
wać. Tę formę najmu często wy-
bierają również te firmy, które 
oczekują na zakończenie prac 
modernizacyjnych swoich doce-
lowych powierzchni biurowych. 
Oprócz dedykowanej przestrze-
ni, najemcy mają dostęp do czę-
ści wspólnych – przestronnej 
kuchni, stref relaksu czy też ga-
raży i miejsc parkingowych.

Należy jednak pamiętać, że 
najem elastyczny nie jest uni-
wersalnym rozwiązaniem dla 
każdej firmy. Decyzję o jego wy-
borze należy poprzedzić wnikli-
wą analizą kultury i organizacji 
pracy oraz autonomicznych po-
trzeb. Warto również zweryfiko-
wać oczekiwania pracowników.

Powroty do biur 
– frekwencja na 
Służewcu rośnie

Między innymi zmodernizo-
wanej infrastrukturze drogo-
wej na biznesowym Służewcu 
zawdzięczamy fakt, że dojeż-
dżający do pracy dziś już nie 
grzęzną w korkach w drodze do 
i z pracy. Tym bardziej, że w tu-
tejszych obiektach biurowych 
ponownie robi się tłoczno. In-
westycje, których świadkami 
byliśmy w ostatnich latach, sku-
tecznie rozładowały ruch sa-
mochodów i transportu miej-
skiego.

Powroty do biur wspiera-
ją również sami operatorzy. 
Szczególnie ci, którzy ostatnie 
miesiące poświęcili na realiza-
cję strategii rozwoju projek-
tów typu mixed-use, w których 

dominująca funkcja biuro-
wa uzupełniana jest funkcja-
mi handlowymi i usługowymi. 
Takie realizacje bezpośrednio 
przekładają się na ułatwienie 
pracownikom firm organizacji 
życia codziennego, w tym czasu 
po pracy i umożliwiają zachowa-
nie tzw. work-life balance. 

Obecność żłobków, przed-
szkoli, klubów fitness, kawiarni, 
przychodni medycznych, gabi-
netów kosmetycznych oraz skle-
pów i salonów prasowych w biu-
rowcach urozmaica dotychczas 
dość monofunkcyjny krajobraz 
biznesowego Służewca. To do-
bry i pożądany urbanistyczny 

trend, wpisujący się w koncep-
cję miast 15-minutowych, w któ-
rych wszędzie jest na tyle blisko, 
by można było poruszać się wy-
łącznie pieszo lub rowerem. Część 
operatorów dostrzega również 
i w tym zakresie potrzeby na-
jemców, lokalizując przy swoich 
biurowcach wypożyczalnie po-
jazdów współdzielonych – ro-
werów, elektrycznych hulajnóg, 
skuterów i samochodów na mi-

nuty. Znaczna oszczędność czasu 
przekłada się nie tylko na korzyści 
dla środowiska, ale i mniejszą fru-
strację warszawskich kierowców, 
którzy według danych TomTom 
Traffic tracą średnio aż 12 dni rocz-
nie na dojazdu do pracy i domu. 
To ekwiwalent niemal dwutygo-
dniowego urlopu.

Budowanie 
społeczności 
najemców

Wielofunkcyjność obiektów oraz 
elastyczne rozwiązania, dopaso-
wane do hybrydowych modeli 
pracy, to jednak nie jedyne aspek-

ty, którymi operatorzy zachęcają 
dziś do korzystania z ich oferty. 
Istotnym elementem strategii od-
powiedzialnych właścicieli obiek-
tów biurowych jest również pro-
ces budowania społeczności na-
jemców. Tworzenie przyjaznych 
miejsc pracy i przestrzeni, któ-
re inspirują nas do budowania 
bliższych relacji, musi bowiem 
uwzględniać również dbałość 
o poczucie przynależności do 

wspólnoty. Wspólnoty miejsca, 
wartości, zainteresowań oraz 
poszukiwania równowagi w ob-
szarze życia prywatnego i zawo-
dowego. Niezwykle istotna jest 
oferta projektów kulturalnych 
i rozrywkowych oraz rozwijanie 
platformy zachęcającej najem-
ców do udziału w przedsięwzię-

ciach, które zbliżają ludzi, budują 
świadomość i rozwijają horyzon-
ty. Dzięki takim inicjatywom ope-
ratorzy inspirują pracowników 
biur do nawiązywania relacji na 
zupełnie innych płaszczyznach, 
w atmosferze zabawy, wymiany 
pozytywnych emocji i tzw. do-
brej energii.

Ciekawym przykładem tego 
typu działań są inicjatywy kul-
turalne realizowane w jedynym 
na Służewcu amfiteatrze przy 
biurowcu Adgar BIT. Organi-
zowane tu w sezonie impre-
zy cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem najemców 
i mieszkańców tej części Mo-
kotowa. Funkcjonalność amfi-
teatru doceniają również same 
firmy, wykorzystując obiekt do 

organizacji nieszablonowych 
promocji, autorskich spotkań, 
koncertów, spektakli i konfe-
rencji. 

Puls dzielnicy

Służewiec dziś tętni życiem, 
a puls dzielnicy nie jest wyzna-
czany już wyłącznie przez mo-
nokulturę biurową. Obok du-
żych korporacji, ceniących sobie 
tradycyjne formy najmu biur, 
coraz chętniej na wynajem po-
wierzchni w tej części Warsza-
wy decydują się nowoczesne 
startupy i liderzy innowacyjno-
ści, których kuszą kreatywne 
przestrzenie elastycznych co-
workingów. Nie brakuje dosko-
nale rozwiniętej infrastruktury 
handlowej, usługowej i komu-
nikacyjnej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie powstają skrupu-
latnie przemyślane, przyjazne 
i nowoczesne osiedla mieszka-
niowe, zielone skwery i place 
zabaw dla dzieci.

To tygiel, w którym biznes 
miesza się z aktywnością oko-
licznych mieszkańców. Dzięki 
temu dzielnica dotąd nazywana 
Mordorem, staje się komforto-
wym i pełnym inspiracji miej-
scem do pracy i życia.

Monika Szelenberger

Head of Leasing & Asset 
Management, Adgar Poland 

www.adgar.pl

Służewiec dziś tętni życiem, a puls dzielnicy 
nie jest wyznaczany już wyłącznie przez monokulturę biurową. 

Obok dużych korporacji, ceniących sobie 
tradycyjne formy najmu biur, coraz chętniej na wynajem 

powierzchni w tej części Warszawy 
decydują się nowoczesne startupy i liderzy innowacyjności...

Formaty najmu powierzchni biurowej
(na przykładzie oferty Grupy Adgar Poland)
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ZMIANY, ZMIANY,
czyli jak zmieni się 
rynek pracy w ciągu 
najbliższych lat?
— Babciu, ta praca jest straszna! — Ciesz się, że masz pracę! Za moich cza-
sów… Ten dialog pokazuje podstawową zmianę, która miała miejsce w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat. W kolejnych latach będziemy dostrzegać ją jeszcze 
bardziej. Zmiany na rynku pracy będą wynikały głównie z procesów któ-
re widzimy już teraz, ale również z czynników, których obecnie przewidzieć 
się nie da.

Przewidzieć 
nieprzewidywalne
W 1895 roku nowojorscy ur-
baniści w trakcie konferen-
cji poświęconej realnemu 
problemowi końskiego łaj-
na oraz umierających zwie-
rząt na ulicach, jednogłośnie 
i jednoznacznie określili ra-
my rozwoju miasta oraz nad-
chodzącą katastrofę ekolo-
giczną... która oczywiście nie 
nadeszła. 20 lat później na 
ulicach było znacznie więcej 
samochodów niż koni.

Również teraz przed nami 
jest wiele zmian, których 
nie jesteśmy w stanie prze-
widzieć. Przykładem może 
być sztuczna inteligencja. 
W zależności od tego, kie-
dy i w jakim stopniu się roz-
winie, wprowadzi ogromne 
zmiany w niemal wszyst-
kich branżach. Są to realia, 
których w dziś nie jesteśmy 
w stanie sobie wyobrazić. 
Prawdopodobnie znikną lub 
ulegną głębokiej transfor-
macji setki tysięcy stanowisk 
pracy. Sprzedawcy, anality-
cy, informatycy, sekretarki, 
księgowe, marketingowcy 
– każdy z tych zawodów się 
zmieni, lub stanie się zbędny. 
W tym samym czasie poja-
wią się nowe zawody, nowe 
wyzwania, nowe potrzeby. 
To jest przyszłość w perspek-
tywie prawdopodobnie de-
kady.

Co możemy 
przewidzieć już dziś?
Koncentrując się na tym, 
co obserwujemy w naszej 
obecnej rzeczywistości, 
możemy jednak wyznaczyć 
pewne tendencje, które bę-
dą kształtować przyszły ry-
nek pracy. Są to:

1. Poszukiwanie 
szczęścia.
To jest chyba najważniejsza 
zmiana. 20 lat temu, praca 
była dobrem ekskluzyw-
nym. Więc nie ważne, jaka 
była, ważne, że dawała moż-
liwość utrzymania rodziny 
na godnym minimum. Na-
stępna była walka o przejście 
z poziomu tego minimum 
na poziom realizacji marzeń 
związanych z domem lub 
mieszkaniem, własnym sa-
mochodem czy wakacjami. 
Dzisiaj samochód coraz częś-
ciej jest sprzętem AGD do 
przemieszczania się, waka-
cje są oczywistością, nieru-
chomości nasze dzieci dzie-
dziczą, a banki chętnie dadzą 
kredyt na zakup większego 
domu… I co dalej?

Dalej jest potrzeba re-
alizacji wyższych potrzeb 
emocjonalnych. Bycia waż-
nym, zrozumianym, zrelak-
sowanym, poczucia, że robę 
coś ważnego w życiu. To jest 
to, co będzie warunkowa-
ło rynek pracy i potrzeby 
osób, które dzisiaj mają 30+ 
lat. To jest ważne zarówno 
z perspektywy pracownika, 
jak i pracodawcy.

– Panie Tomku, szkolenia 
z komunikacji już mieliśmy. 
Właściwie wszystko z czego 
można się przeszkolić, już 
zrealizowaliśmy. Może zrób-
my coś, co dotyczy szczęś-
cia, samorealizacji, emocji? 
Teraz ludzie potrzebują po-
czucia spełnienia.

Na razie widzą to głów-
nie działy HR. Szefowie wciąż 
jeszcze są skupieni na celach 
biznesowych. Ale wkrótce 
i menadżerowie dostrzegą 
tę zależność. Do realizacji ce-
lów zarządu i udziałowców 

nie wystarczy perswazja, 
ponieważ gdzieś obok jest 
inna firma, inny szef, który 
już zrozumiał, że szczęśliwy 
pracownik, mający wpływ 
na decyzje, jest zaanga-
żowany w powiększanie 
przewagi konkurencyjnej. 
A z perspektywy pracowni-
ka przejście do innej firmy, 
pod skrzydła mądrzejszego 
szefa, jest łatwe. Motywa-
cja poprzez narzucone cele, 
kontrolę i systemy premio-
wo-prowizyjne, bez dbania 
o człowieka i zespół, będzie 
coraz mniej skuteczna.

2. Coraz więcej 
wiedzy potrzebnej 
do zarządzania.
Dostęp do wiedzy, a szcze-
gólnie łatwość porówny-
wania się z innymi dzięki 
mediom, powodują, że za-
dajemy sobie skompliko-
wane pytania. Dostęp do 
informacji o tym, jak pracu-
je się gdzieś indziej, ile się 
zarabia, jak inne firmy dba-
ją o pracownika, łatwość 
związana z samą zmianą 
pracy, sprawiają, że nasze 
oczekiwania rosną.

Chcemy, aby f irma 
potrafiła nas zrozumieć. 
A konkretnie – by zrozu-
miał nas szef, by pomagał 
w rozwoju osobistym, roz-
wiązywał konflikty, wspie-
rał emocjonalnie, a kiedy 
indziej po prostu nie prze-
szkadzał. Te oczekiwania 
wobec niego stają się pra-
wie nie do zrealizowania.

Wiąże się to z coraz 
większą ilością wiedzy psy-
chologicznej, która staje się 
niezbędna, aby pełnić funk-
cję menadżerską: motywo-
wać, rozwiązywać konflik-

ty, wykorzystywać potencjał 
zespołu, realizować cele na-
rzucone przez organizację 
i samemu nie zwariować, 
czyli w tym wszystkim za-
dbać jeszcze o siebie.

3. Młodzi  
nierobotni.
Coraz częściej mamy jedno 
dziecko, które naturalnie sta-
je się centrum świata rodzi-
ców. Inwestujemy w swój je-
dyny skarb: czas, pieniądze, 
oczekiwania, emocje. Dzie-
cko wie, że jest najważniej-
sze. Jednocześnie nasze 
dzieci są odizolowane. To 
jak żyjemy, powoduje, że 
jedyny kontakt społeczny, 
jaki jeszcze został naszym 
dzieciom, zapewniają me-
dia. Na placu zabaw dziecko 
jest z rodzicem lub z opie-
kunką ze względów bez-
pieczeństwa. Jak upadnie 
lub uderzy inne dziecko, 
problem rozwiązuje rodzic. 
Owszem, dziecko chodzi 
na karate, angielski, tenis 
i pływalnię, ale tam wszę-
dzie jest klientem, o którego 
trzeba dbać i starać się, by 
był zadowolony. Ponownie 
pojawia się problem znaj-
dowania się w centrum bez 
konieczności rozwiązywa-
nia problemów, budowa-
nia relacji, zawiązywania 
sojuszy, podejmowania ry-
zyka, bez konieczności oce-
niania, jakich granic nie war-
to przekraczać… Potem 
szkoła z rówieśnikami… 
w której dziecko nadal jest 
klientem. Niby się wymaga, 
ale też tak, żeby tego klienta 

nie stracić.
Tak wychowane dzie-

cko ma znajomych głównie 
w mediach społecznościo-

wych. Zna wiele osób, bo 
grało z nimi w gry wyma-
gające interakcji. Cały czas 
było w centrum. Nie roz-
wiązywało praktycznie żad-
nych problemów. Wyrasta 
z niego młody dorosły, któ-
ry zna tylko doświadczenie 
bycia w centrum połączone 
z pewnego rodzaju samot-
nością. Przekonany o tym, 
że dzięki swoim umiejętnoś-
ciom i skończonej szkole ma 
przed sobą karierę trafia, do 
zespołu, w którym:
	� nie jest najważniejszy,
	� nie ma wiedzy praktycz-

nej,
	� ma wiedzę teoretyczną, 

ale często przestarzałą, 
ponieważ systemy edu-
kacyjne są co najmniej 
dekadę za rzeczywi-
stością (a na niektórych 
uczelniach nawet trzy 
dekady),
	� nie ma kompetencji re-

lacyjnych,
	� jest niedojrzały emocjo-

nalnie,
	� nie ma adekwatnego po-

czucia własnej wartości,

	� ma oczekiwania prawie 
nie do spełnienia.

Tacy młodzi pracownicy 
są wyzwaniem dla zespo-
łu i menadżera… ale ich 
kompetencje są niezbęd-
ne. Jest to wyzwanie dla ca-
łych organizacji. Dla działów 
HR projektujących proces 
wprowadzania pracownika 
do firmy, dla zespołów i dla 
samych menadżerów.

Pandemia wywołała, 
albo po prostu przyspie-
szyła zmiany, które stają się 
codziennością. Pracujemy 
zdalnie, kupujemy zdalnie, 
sprawy załatwiamy w e-
-urzędzie. Piszę ten artykuł 
dzień po rozpoczęciu wojny 
na Ukrainie, która może być 
krótkotrwałym konfliktem, 
zmieniającym scenę poli-
tyczną, ale może być też za-
palnikiem procesu głębokiej 
transformacji świata. Więc 
każdą z wizji zmian, należy 
traktować jako mniej lub bar-
dziej prawdopodobną.

Tomasz Kalko

Tomasz Kalko – manager, wykładowca aka-
demicki, trener z 25-letnim doświadczeniem; przeszkolił 
ponad 30 tysięcy osób. Członek Stowarzyszenia Profe-
sjonalnych Mówców i Mentorów, dyrektor ds. rozwoju 
w firmie Blachy Pruszyński. Twórca autorskich progra-
mów szkoleniowych z zakresu przywództwa, komuni-
kacji i sprzedaży.

Również  
teraz  

przed nami  
jest wiele 

zmian,  
których  

nie jesteśmy  
w stanie 

przewidzieć. 
Prawdopo-

dobnie 
znikną 

lub ulegną 
głębokiej 

transformacji 
setki tysięcy 
stanowisk 

pracy. 
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REKLAMA

Przez siedem ostatnich dni 
z ogromną pomocą wrocławian, 
wielu firm, fundacji, instytucji 
i ramię w ramię z Fundacją Ukra-
ina miasto organizuje i koordy-
nuje pomoc dla uchodźców 
z Ukrainy w wielu obszarach: 
zbiórek, zakwaterowania, edu-
kacji czy też pomocy prawnej 
i językowej.

Zbiórki
Zbiórki darów odbywają się we 
wszystkich wrocławskich szko-
łach i przedszkolach a także 
w trzech bardzo ważnych miej-
scach: Czasoprzestrzeni, Sekto-
rze 3 oraz Wrocławskim Parku 
Technologicznym. Co ważne, 
w tych miejscach potrzebujący 
a także rodziny, które przyjęły 
pod swój dach uchodźców mo-
gą także dary odebrać. Każdego 
dnia wydajemy potrzebującym 
około 80 palet rzeczy. Szkoły za-
pełniają się tonami darów, dla-
tego Straż Miejska na bieżąco 
wywozi je do naszych maga-
zynów, gdzie są segregowane. 
Dotąd wyjechało ponad 10 ton 
darów do Ukrainy.

– Wrocławianie stanęli na 
wysokości zadania. Chciałbym 
jednak zaapelować, aby ta chęć 
pomagania nie ustawała, bo 
prawdziwe wyzwania dopiero 
na nas czekają, będą się ujawniać 
z każdym kolejnym dniem, z każ-
dym kolejnym tygodniem. Dlate-
go tak ważne jest, aby te wszyst-
kie działania pomocowe miały 
charakter systemowy, aby nie 
były tylko i wyłącznie doraźne. 
Wiem, że to będzie bardzo trud-
ne, bo wszyscy tą sytuacją będą 
coraz bardziej zmęczeni, chciał-
bym, żebyśmy podtrzymywali 
w sobie tę chęć do konsekwen-
tnego pomagania – mówi Jacek 
Sutryk, prezydent Wrocławia.

Informacje
Wrocław przygotował już kilka 
tysięcy ulotek w języku ukraiń-
skim z niezbędnikiem pomoco-
wym – są tam podstawowe infor-
macje o miejscach, gdzie można 
uzyskać pomoc oraz sposobach 
poruszania się po mieście a tak-

że niezbędne adresy i telefony. 
Natomiast na facebooku został 
utworzony fanpage @Pomaga-
MyWrocław – tam przekazujemy 
informacje o tym jak pomóc i jak 
otrzymać pomoc. Wrocław jest 
pierwszym miastem w Polsce, 
które stworzyło witrynę inter-
netową w języku ukraińskim – 
www.wroclaw.pl/ua – na której 
codziennie, na bieżąco aktuali-
zowane są sprawdzone informa-
cje dotyczące wszelkiej pomocy, 
zakwaterowania, pracy, zdrowia 
i komunikacji.

– Portal wroclaw.pl zawsze 
zajmuje się najważniejszymi 
informacjami dla naszego mia-
sta, a dzisiaj nie ma ważniejszej 
sprawy, niż pomoc dla uchodź-
ców z Ukrainy. Widząc olbrzy-
mie zainteresowanie tą kwe-
stią, również na Facebooku 
przygotowaliśmy stronę Poma-
gaMy Wrocław , gdzie na bieżą-
co umieszczamy najnowsze in-
formacje jak pomagać. Bardzo 
ważne było jednak stworzenie – 
w całości po ukraińsku – porad-
nika na stronie www.wroclaw.
pl/ua, gdzie Ukraińcy mogą zna-
leźć rzetelne informacje o tym, 
jak funkcjonować w nowej rze-
czywistości we Wrocławiu – 
wyjaśnia Adrian Staniszewski, 
dyrektor ds. komunikacji spo-
łecznej Agencji Rozwoju Aglo-
meracji Wrocławskiej.

Zakwaterowanie
Do tej pory w akademikach przy 
ul. Wittiga a także w czterech 
przygotowanych przez mia-
sto hostelach zapewniliśmy 
dach nad głową niemal dwóm 
tysiącom uchodźców z Ukrai-
ny. Łącznie schronienie znala-
zło tam blisko siedemset osób. 
Kolejnych 1000 lóżek czeka na 
potrzebujących. W porozumie-
niu z wojewodą przygotowuje-
my się także do relokacji części 
uchodźców do innych miast na 
Dolnym Śląsku. Wrocław doce-
lowo dysponuje dziesięcioma 
tysiącami miejsc noclegowych 
dla przybywających z Ukrainy, 
które są im sukcesywnie udo-
stępniane.

Pomoc
Wszystkie działania pomocowe 
koordynuje Wrocławskie Cen-
trum Rozwoju Społecznego. 
Na specjalnie utworzony mail 
wsparcieukrainy@wcrs.pl otrzy-
maliśmy blisko 10 tysięcy wia-
domości. Ośmiu pracowników 
centrum przez 24 godziny dobę 
odpowiada i segreguje oferty 
pomocowe. W punkcie informa-
cyjno-konsultacyjnym „Przej-
ście Dialogu” przy ul. Świdni-
ckiej udzieliliśmy porad ponad 
pięciuset osobom – natomiast 
telefonicznie odbyliśmy niemal 
1,5 tys. konsultacji.

– Apeluję, żeby uważnie śle-
dzić aktualizowane informacje 
o potrzebach, bo one się zmie-
niają. Otwieramy drugi punkt 
informacyjny przeznaczony 
dla mieszkańców Wrocławia, 
którzy chcą włączyć się w po-
moc. Zapraszamy do Punktu In-
formacyjnego dla uchodźców 
w Przejściu Dialog codziennie 
od 9 do 20 – już teraz codziennie 
odwiedza je pół tysiąca osób. 
W najbliższych dniach ruszy też 
Infopunkt Barbara przy ul. Świd-
nickiej – mówi Dorota Feliks, dy-
rektor WCRS.

Edukacja
Pierwsze ukraińskie dzieci ko-
rzystają już z sześciu świetlic 
utworzonych specjalnie dla 
nich we wrocławskich szkołach 
i przedszkolach. Mają tam za-
pewnioną opiekę psychologa 
oraz osoby znającej język ukra-
iński.

Natomiast dla rodziców, któ-
rzy będą chcieli wysłać dziecko 
do szkoły lub przedszkola, przy-
gotowaliśmy szczegółową in-
strukcję w języku ukraińskim. 
Te informacje rozpowszech-
niamy na ulotkach a także na 
stronie wroclaw.pl i na profilu 
FB PomagaMy Wrocław. Dodat-
kowo tworzymy bazę wrocław-
skich przedszkoli i szkół podsta-
wowych z wolnymi miejscami. 
Dyrektorzy szkół przygotowują 
informację na temat możliwo-
ści utworzenia dodatkowych 
oddziałów przygotowawczych 

zarówno w ich placówkach jak 
i w nowych szkołach. Obecnie 
funkcjonuje już 41 takich od-
działów przygotowawczych.

Transport
MPK Wrocław zapewnia bez-
płatne przejazdy dla uchodź-
ców wojennych z Ukrainy, któ-
rzy na teren Polski wjechali po 
ogłoszeniu stanu wojennego, 
tj. najwcześniej 24 lutego 2022 r.

Zwierzęta
Wrocław nie pozostaje obojętny 
na los zwierząt. Wsparcie w wy-
sokości 15 tysięcy euro przeka-
zaliśmy do ukraińskich ogrodów 

zoologicznych. Ponadto w sta-
łym kontakcie z tymi placówka-
mi jest Wrocławskie ZOO – jeśli 
będzie taka potrzeba, jesteśmy 
gotowi na ewakuację i przyję-
cie zwierząt do naszego ogrodu 
zoologicznego.

Dodatkowo TOZ Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt we 
Wrocławiu przetransportowało 
i objęło opieką 15 psów i 9 kotów 
z Ukrainy.

– Część zwierząt nie zosta-
nie u nas długo, ponieważ już 
mamy kontakt z ich opiekuna-
mi. To rodziny, które ewakuo-
wały się do Polski. Właścicielka 
jednego kota jest już w Wiel-
kiej Brytanii, mamy z nią kon-
takt i pomożemy w powro-
cie zwierzęcia do opiekuna. 
Inni nasi podopieczni będą 
przeznaczeni do adopcji po 
odbyciu kwarantanny. Sta-
le działamy – mówi Aleksan-
dra Cukier, rzeczniczka TOZ 
– Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt we Wrocławiu.

Fundacja Ukraina
Prezydent Wrocławia zaapelo-
wał o wsparcie finansowe Fun-
dacji Ukraina. Wspólnie z jej 
prezesem – Artemem Zozulią 
i założycielem – Grzegorzem 
Dzikiem, podpisali list intencyj-
ny do przedsiębiorców i miesz-
kańców.

– Zdobyliśmy zaufanie, od lat 
współpracujemy z migrantrami, 
pomagamy im w każdym wymia-
rze. Przez ten czas zostaliśmy po-
zytywnie zweryfikowani. Nasz 
zespół to ludzie, którzy mają licz-
ne kontakty – tu, na miejscu, ale 
także na Ukrainie. Przekazane 
przez Was środki, dar Waszych 
serc, chcemy wydawać rozsądnie 
– zapewniamy rozsądne zakupy 
i sprawdzone adresy, pod któ-
re trafiają nabyte rzeczy – mówi 
Grzegorz Dzik, założyciel Funda-
cji Ukraina.

Informacje dotyczące nume-
ru konta w złotówkach i euro 
będziemy wyświetlać na ekra-
nach w środkach komunikacji 
miejskiej i kasownikach w auto-
busach oraz tramwajach. Wroc-
ław rekomenduje także wpłaty 
na konto Dortmundzko-Wroc-
ławsko-Lwowskiej Fundacji im. 
Św. Jadwigi.

Fundacja Ukraina,numer 
konta:39 1090 2398 0000 
0001 4980 4904. z dopi-
skiem „Save Ukraine”.

Dortmundzko-Wrocław-
sko-Lwowska Fundacja im. 
Św. Jadwigi, numer konta: 
49 1020 52 42 0000 2902 
0118 0504.

opr. redakcja „GM”

@POMAGAMY WROCŁAW

WROCŁAWSKI
niezbędnik pomocowy
Ponad 10 ton darów z wrocławskich szkół już wyjechało na Ukrainę, odebraliśmy 10 tysię-
cy maili z ofertą pomocy, każdego dnia wydajemy potrzebującym około 80 palet rzeczy 
– Wrocław podsumował pierwszy tydzień pomocy Ukrainie. Wrocław jest jednym z niewielu 
bardzo dobrych przykładów efektywnej, szerokiej współpracy – mówi Artem Zozulia prezes 
Fundacji Ukraina.
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REKLAMA

Wjechałam na siódme piętro 
szklanego biurowca. Usiad-
łam przy biurku i wyciągnęłam 
posiłek, kupiony pośpiesznie 
w sklepie. Koleżanki obok mnie 
spojrzały z mieszanką zazdro-
ści i politowania na mój rogalik 
z czekoladą. Otaczali mnie lu-
dzie, którzy zdrowo się odży-
wiali, męczyli się na diecie za-
sadowej, diecie pudełkowej, po-
ście Dąbrowskiej, popijali czy-
stek... W skrytości ducha marzyli 
o czymś kalorycznym, ale starali 
się być fit. Pochłonęłam rogala 
i wyrzuciłam opakowanie pod 
biurko, gdzie zazwyczaj stał 
kosz. Tym razem nie stał.
– Dbamy o środowisko, teraz ko-

sze są w kuchni – poinformo-
wała mnie Agata.

– Ja wyciągnęłam pudełko po 
papierze ksero – dodała ko-
leżanka. 

Jednym z filarów naszej firmy 
było dbanie o środowisko, dla-
tego kosze zostały wymienione 
na ekowyspy.

Za radą Agaty poszłam do 
pomieszczenia z drukarkami. 
Wyjmując pudełko, usłyszałam:
– Na naszym piętrze wszyscy 

już rozebrali pudełka, może 
coś u was zostało? 

– Sam zobacz – odpowiedzia-
łam. Dawida poznałam już 
wcześniej, ale nie widywali-
śmy się zbyt często.

– Może po prostu nie śmieć, nie 
będzie ci potrzebne pudełko 
na śmieci. Koniec z batonika-
mi – próbowałam zażartować.

Uśmiechnęłam się, chwyciłam 
pudełko i wróciłam do biurka. 

Tuż obok mnie siedziała Aga-
ta; chociaż pracowałam w tej 
firmie już prawie pół roku, na-
dal nie wiedziałam, czym ona 
się zajmuje. Za nią siedział Ra-
dek, który był rzecznikiem pra-
sowym, oraz Dagmara. Agata 
wyraźnie chciała mi coś powie-
dzieć.
– Wiesz, że Magda już nie wróci? 

Rozmawiałam z nią przez te-
lefon. Przedłużyła zwolnienie 
i na pewno będzie ciągnąć L4 
aż do macierzyńskiego. 

Magda była kierownikiem jed-
nej osoby – mnie. Takie małe 
twory w korporacjach są częste 
i chociaż stanowiło to przed-
miot żartów. Miesiąc temu ze 
wszystkich kierowników w fir-
mie to właśnie ona została mia-
nowana na lidera jednego z pro-
jektów – serwisu dla klientów 
indywidualnych i firmowych. 
Od razu napisałam do Dawida, 
a on zapytał, jaki to będzie mia-
ło wpływ na pracę przy projek-
cie; aby nie plotkować na służ-
bowych mailach, przeszliśmy 
na Messengera. 

Następnego dnia w pracy od-
było się spotkanie wszystkich 
pracowników firmy. Z Agatą we-
szłyśmy do dużej sali konferen-
cyjnej wypełnionej pracowni-
kami. Dyrektor naszego działu, 
Izabela, rozmawiała z mężczy-

zną w garniturze; to był prezes. 
Wyglądali na zadowolonych. Po 
chwili, prezes rozpoczął swoje 
wystąpienie: 
– Każdy żołnierz nosi w swoim 

plecaku buławę, jak powie-
dział Napoleon. Każdy z nas 
jest twórcą naszego wspól-
nego sukcesu i ma szansę na 
indywidualny sukces. Waszą 
ciężką pracę widać po do-
brych wynikach naszej firmy.

Na ogromnym ekranie ukazały 
się cele sprzedażowe na kolejne 
pół roku.
– Wierzę, że z takimi doświad-

czonymi ludźmi, jak wy, na 
koniec roku osiągniemy na-
sze cele – ciągnął dalej pre-
zes. – Chciałbym wspomnieć 
o kluczowych inicjatywach. 
W księgowości przechodzimy 
na elektroniczny obieg faktur, 
a w komunikacji stworzymy 
serwis dla klientów indywidu-
alnych i firmowych.

W tym momencie Izabela spoj-
rzała na mnie. Zmarszczyłam 
brwi. Po półtorej godzinie sta-
nia rozbolały mnie nogi. Z ulgą 
wróciłam do biurka. 

Po chwili pojawiła się wiado-
mość na Messengerze: 
Dawid: I jak? Jesteś podbudowa-
na i zmotywowana do pracy? 
Ja: Jak zawsze. A ty? 

Dawid: Osoba odpowiedzialna za 
ten projekt będzie miała prze…
Ja: To nie jest mój problem, tylko 
osoby, która przyjdzie na zastęp-
stwo za Magdę. 
Dawid: Jasne, spychologia to jed-
no z głównych praw w korporacji. 
Ja: Nie o to chodzi, po prostu nie 
znam się na tym.
Dawid: Szacun! Nie słyszałem, 
aby ktoś przyznał się w tej firmie, 
że czegoś nie wie.

Usłyszałam cienki głos: 
– Z kim tak piszesz? – to była 

Agata.
– Z Dawidem ze wsparcia sprze-

daży. Pyta, czy wiemy, kto bę-
dzie zastępował Magdę. 

– Rozmawiałam z Izabelą. Pew-
nie mnie wyznaczy na kierow-
nika projektu.

– Masz doświadczenie przy ta-
kich serwisach? – zapytałam.

– Mam doświadczenie w pracy 
w tej firmie.

Agata pracowała w firmie od 
ośmiu lat na stanowisku spe-
cjalisty. Wydawało mi się, że już 
dawno powinna awansować lub 
zmienić pracę. (cdn)

Aleksandra Tabor

Fragment powieści Aleksandry Ta‑
bor pt. „VIR” – o singielce pracującej 
w warszawskim mordorze. Książka 
ukazała się nakładem wydawnictwa 
Novae Res.

SINGIELK A W KORPO (1)

Nowy projekt
W czasie, gdy menagerka Ani ucieka na ciążowe zwolnienie, prezes przedstawia pracow-
nikom nowe pomysły na firmę. Kto przejmie obowiązki Magdy i zostanie kierownikiem 
jednego z dużych i trudnych projektów?
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Dlaczego nie chodzę na roz-
mowy rekrutacyjne? Prze-
cież moje CV idealnie paso-
wało do tego stanowiska! 
Co jest nie tak? Zadajesz so-
bie takie pytania? Jeśli tak, 
nie martw się. Pomogę Ci to 
zmienić!
Napisać dobre CV – wydawało-
by się prosta sprawa. Jednak 20 
lat doświadczenia zawodowego 
w roli HR-owca i dziesiątki tysię-
cy przejrzanych CV dają mi pra-
wo twierdzić, że niekoniecznie 
tak jest. Zapytasz: – Jak to? Prze-
cież wiem, gdzie pracowałem, 
gdzie się uczyłem, jakie mam 
kompetencje i umiejętności. Wy-
starczy to zapisać i CV gotowe! 
I masz rację, CV gotowe. Pytanie, 
czy jest to CV dobre i skuteczne?

Czy wiesz, że na 50 wysła-
nych CV kandydat otrzymuje 
średnio ok. trzech zaproszeń 

na rozmowy kwalifikacyjne? 
Tak, to mało. Jednak są i tacy, 
którzy otrzymują ich 5-6 razy 
więcej. Czy to oznacza, że po-
siedli wiedzę tajemną. Nie! Na-
pisanie dobrego i skutecznego 
CV nie jest skomplikowane. Wy-
starczy trzymać się paru zasad.

CV to forma pierwszego kon-
taktu z pracodawcą. Obecny ry-
nek pracy sprzyja pracownikom, 
nie zmienia to jednak faktu, że 
nierzadko na popularne sta-
nowiska aplikują dziesiątki, 
a nawet setki kandydatów. Jak 
w tym wyścigu się wyróżnić, jak 
sprawić, aby to twoje CV zostało 
zauważone, a ty zaproszony na 
spotkanie?

Musisz wiedzieć, że działy 
HR coraz częściej są rozlicza-
ne z wyników pracy – głównie 
z czasu poświęconego na każ-
dy proces rekrutacyjny i z jego 
skuteczności. Chodzi o to, czy 

nowozatrudniony pracownik 
zostanie w firmie, a nie odej-
dzie po upływie paru miesięcy. 
Generuje to dużą presję czasu, 
a zarazem wymusza staranność 
przy dokonywaniu weryfikacji 
i selekcji kandydatów. Wyniki 
badania przeprowadzonego 
przez The Ladders – największy 
portal rekrutacyjny na świecie – 
mówią, że przeciętnie rekruter 
na przejrzenie jednego CV prze-
znacza sześć sekund. I mowa 
tu zarówno o dokumentach 
dobrych, spełniających kryte-
ria doboru określone w ogłosze-
niu rekrutacyjnym, jak i o tych 
zupełnie nietrafionych.

Chcesz, aby rekruter zauważył 
i wybrał twoje CV? Ułatw mu za-
danie! Przygotuj CV, które będzie:

Dedykowane
czyli przygotowane z myślą 
o konkretnej posadzie i konkret-

nym pracodawcy. Czy ostatnio 
aktualizowałeś CV parę lat te-
mu, a przed wysłaniem do firmy 
dopisałeś tylko ostatnie miejsce 
pracy i szkolenia, które od tamtej 
pory ukończyłeś? Twój profil pa-
suje do ogłoszenia o pracę i nie 
modyfikujesz dokumentów apli-
kacyjnych przed ich wysłaniem? 
A może „zaplątała” się w nich na-
zwa innej firmy niż ta, do której 
aplikujesz (to zdarza się częściej, 
niż myślisz)? Uwierz mi, rekru-
terzy to widzą. Widzą i wiedzą, 
że rozsyłasz CV nie angażując się 
w wyszukanie pracy, która była-
by spełnieniem twoich marzeń, 
w której chciałbyś się rozwijać, 
którą wykonywałbyś z przyjem-
nością i motywacją. A właśnie 
takich ludzi szukają firmy. Ludzi, 
dla których praca nie jest jedy-
nie przykrą koniecznością, któ-
rzy chcą „rosnąć” wraz z firmą 
i przyczyniać się do jej rozwoju.

Oczywiście, jeśli twój profil 
będzie idealnie dopasowany do 
ogłoszenia rekrutacyjnego, to 
zapewne zapewne zostaniesz 
zaproszony na rozmowę. Co jed-
nak, jeśli brakuje tego „idealne-
go dopasowania”?

Czytelne,
czyli pozwalające szybko zna-
leźć kluczowe informacje. Ile 
stron liczy twoje CV? Czy jest 
skonstruowane w sposób 
umożliwiający szybkie znale-
zienie danych istotnych dla re-
krutera? Jak już pisałam, rekru-
ter na przejrzenie CV poświę-
ca bardzo mało czasu. Pomóż 
mu znaleźć informacje, których 
szuka, zamieszczając je po le-
wej stronie i w górnych partiach 
dokumentu. Skąd ten pomysł? 
Otóż badanie przeprowadzone 
na grupie rekruterów wykazało, 
że skanują CV zgodnie z kształ-
tem litery „F”.

Dla podkreślenia kluczo-
wych informacji używaj też od-
stępów, pogrubień lub innego 
koloru tekstu. Ważne też, aby 
najważniejsze informacje zna-
lazły się na pierwszej stronie. 
Jeśli rekruter nie znajdzie tam 
„haczyka”, który sprawi, że bę-
dzie chciał poświęcić na twoją 
aplikację więcej niż te uśrednio-
ne sześć sekund, to raczej nie 
przejdzie do kolejnych stron. Pi-
szę stron, choć wiedz, że dobre 

CV powinno liczyć nie więcej niż 
dwie strony. To naprawdę możli-
we, niezależnie od tego, jak bo-
gate i kompleksowe jest twoje 
doświadczenie. Aby jednak to 
osiągnąć, twoje CV musi być…

Konkretne i precyzyjne,
czyli musi zawierać informacje 
na temat umiejętności istot-
nych z punktu widzenia dane-
go stanowiska zaprezentowane 
w klarowny i przejrzysty sposób. 
Czy twoje CV w zwięzły sposób 
prezentuje te z twoich kompe-
tencji i doświadczeń, których 
poszukuje pracodawca? A mo-
że to raczej kopalnia wiedzy na 
temat wszystkich umiejętności 
i doświadczeń, jakie udało ci się 
zgromadzić od czasów przed-
szkola? Oczywiście przedszkole 
to żart. Nie pozwól jednak, aby 
ilość danych przesłoniła ich ja-
kość. A jakość w przypadku CV 
to podkreślenie i wyeksponowa-
nie tych informacji o tobie, które 
pracodawca określił w ogłosze-
niu rekrutacyjnym. Jak to zrobić? 
Sposób jest bardzo prosty. Jeśli 
zastosowałeś się do rad z punk-
tów powyżej, to twoje CV jest 
aktualne i przejrzyste. Teraz wy-
starczy się zastanowić, które je-
go elementy są istotne dla firmy 
i te pozostawić.

Monika Morys

mmorys@obserwatoriumrozwoju.pl

PRACA MARZEŃ

J A K  N A P I S A Ć 
D O B R E  I  S K U T E C Z N E  C V ?

Jest jedna rzecz o której 
wcześniej nie wspomina-
łam, a która jest kluczowa 
w zrozumieniu idei przy-
wództwa, jego siły i spe-
cyfiki. To coś wyróżnia 
liderów służebnych spo-
śród wszystkich innych 
obdarzonych empatią, in-
teligencją emocjonalną, 
umiejętnością rozwijania 
innych...

To czynnik o którym niewielu 
mówi otwarcie w kontekście bi-
znesowym, a tylko garstka pro-
muje aktywnie jako element 
niezbędny w dalszym rozwoju 
społeczności menedżerów. To 
ostatnia, trzecia – obok inte-
ligencji racjonalnej i emocjo-
nalnej – inteligencja duchowa. 

Definicji jest wiele lecz najbliż-
sza memu sercu jest ta opisana 
przez D. Zohar oraz I. Marshalla 
w książce pt. „Inteligencja du-
chowa”:
Inteligencja duchowa skupia 
wszystkie rodzaje inteligencji, 
sprawiając, że stajemy się w peł-
ni tym, kim jesteśmy: rozumnymi, 
emocjonalnymi i duchowymi isto-
tami, gdyż integruje rozum i emo-
cje, umysł i ciało, daje impulsy 
i oparcie do rozwoju i przemiany.

Dzięki rozwiniętej ducho-
wości jesteśmy w stanie zada-
wać sobie pytanie o sens naszej 
egzystencji, widzieć szerszy 
obraz tego, co nas otacza, kwe-
stionować rzeczywistość po-
przez zadawanie pytania „po 
co?” i odnajdywać w odpowie-
dzi swoje powołanie.

Inteligencja duchowa zosta-
ła określona jako różnorakie ce-
chy i właściwości, niezwiązane 
z powszechnie rozumianą reli-
gijnością. Dzisiaj już wiemy, że 
zjawisko SBNR („Spiritual But 
Not Religious” – uduchowie-
ni, ale nie religijni) rozszerza 
się i wg badań przeprowadzo-
nych przez Pew Research Cen-
ter w roku 2012, odsetek Amery-
kanów uznających się za SBNR 
wzrósł z 15 proc. w 2002 r. do 20 
proc. w 2012 r. Ciekawym zja-
wiskiem jest też różnica w tej 
kwestii pomiędzy pokoleniem 
milenialsów i pokoleniem X, 
która wynosi 34 do 21 proc. Jak 
widać, nie trzeba być związa-
nym z żadnym ruchem religij-
nym, aby uważać się za istotę 
duchowo rozwiniętą. Ale co to 
oznacza?

Według wspomnianych już 
autorów „Inteligencji ducho-
wej” duchowość objawia się 
przez 12 zasad:
1. samoświadomości,
2. podążania za wizją i wartoś-

ciami,
3. spontaniczności,
4. holizmu,
5. współodczuwania,
6. niezależności,
7. pokory,
8. doceniania różnorodności,
9. niezależności,
10. tendencji do kwestionowa-

nia status quo,
11. zmiany postrzegania,
12. poczucia powołania i po-

zytywnego wykorzystania 
przeciwności.

Natomiast wg psychologa Ro-
berta A. Emmonsa inteligen-
cja duchowa składa się m.in. ze 
zdolności do:
	� transcendencji i przekracza-

nia granic fizyczności,
	� doświadczenia podwyższo-

nych stanów świadomości,
	� odczuwania jedności życia 

i nawiązywania łączności 
z ludzkością.

Duchowość to także przeżywa-
nie doznań estetycznych, poczu-
cie tajemnicy i jej odkrywanie.

Metod na rozwijanie pier-
wiastka duchowości jest wie-
le. Najszybciej odnajdziemy 
je w ruchach religijnych i ich 
zasadach, regułach i rytuałach. 
Ale nie tylko. Wszelkie meto-
dy poznawania siebie, trans-
formacji ego, szukania odpo-
wiedzi, odkrywania tajemnicy 
prowadzą nas do pomnażania 
naszych duchowych zasobów. 
Czy to będzie joga, medytacja, 
filozofia – nie ważne. Ważne, że 
ci służy i pozwala ci wzrastać. 
Jeżeli dzięki temu stajesz się 
lepszym człowiekiem, to jest 
to twoja droga.

Każdy przywódca służebny 
idzie drogą duchowego rozwoju. 
Może to być droga, którą opisują 
K. Blanchard i P. Hodges w „Jak 
być przywódcą na wzór Jezusa”, 
lub też taka, którą przedstawia 
S. Sinek w książce „Liderzy jedzą 
na końcu” albo ta opisana przez 
R. K. Greenleafa w „The Power of 
Servant – Leadership”.

Wiele jest ścieżek, aby dojść 
do źródła, każda z nich ciekaw-
sza od drugiej. Nie ma jednej 
jedynej. Najlepszej. Jest za to 
nasza własna.

Patrycja Dębska
pdebska@obserwatoriumrozwoju.pl

PRZY WÓDZTWO SŁUŻEBNE

Umysł, ciało, serce i…

dusza Człowiek  
jest jak dom 
o czterech 
pokojach  

– jest pokój 
ciała, 

pokój umysłu, 
pokój emocji  

i pokój ducha. 
Mądry człowiek 

codziennie 
odwiedza 

każdy pokój, 
a przynajmniej 

w każdym 
przewietrza.

przysłowie hinduskie
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Marnotrawstwo 
i strata
Wydaliśmy zbyt dużą kwotę na pre-
zenty? Kupiliśmy nowe buty, nie od-
dając lub nie odsprzedając wcześ-
niej podobnych, tego samego ko-
loru? Niepotrzebnie poszliśmy do 
kina w czwartek, skoro mogliśmy 
kupić bilet na seans w niższej cenie 
we wtorek? Weszliśmy do restauracji 
na naleśnika z bananem, a mogli-
śmy zrobić to samo danie w domu 
z partnerką? Wychodzimy z biura na 
kawę zostawiając zapalone światło 
w pokoju? Pojechaliśmy na konfe-
rencję do innego miasta samocho-
dem, choć mamy dostępną komu-
nikację miejską, a dodatkowo na co 
dzień mamy zbyt mało czasu na czy-
tanie gazet? Kupujemy zbyt wiele 
jedzenia i w konsekwencji wyrzu-
camy wiele? Pracujemy długie lata 
w jednym miejscu, na tym samym 
stanowisku, bez zdobywania nowej 
wiedzy, bez poznawania nowych 
perspektyw?

Tego typu przykładów mogę wy-
mieniać wiele. Oczywiście każda sy-
tuacja ma wiele różnych czynników 
współistniejących, różnego rodzaju 
„za” oraz „przeciw”. I właśnie dlatego 
konieczne jest indywidualne opra-
cowanie każdego rozwiązania od-
noszącego się do ograniczania strat 
i marnotrawstwa. Jest to szczególnie 
istotne 

Sposób 
na efektywność
W działalności gospodarczej waż-
na jest przewaga długoterminowa, 
a składa się na nią wypracowanie 
w krótszym czasie unikalnych kom-
petencji opartych na know-how, 
doświadczeniu oraz innowacyj-
nych rozwiązaniach. Wiedzą inicju-
jącą wskazane wyróżniki staje się 
w ostatnich latach koncepcja Lean 
Management (LM). 

Lean Management definiuje się 
jako „szczupłe zarządzanie”. Jest to 
koncepcja zarządzania przedsię-
biorstwem polegającą na dostoso-
waniu go do obowiązujących warun-
ków rynkowych. Głównym celem LM 
jest przyspieszenie biegu procesów 
poprzez redukcję strat oraz marno-
trawstwa. Wskazane pojęcia są nam 
znane, prawda? Cóż takiego w ostat-
nim czasie zmarnowaliśmy?...

Obecnie – gdy wzrasta inflacja – 
warto zastanowić się nad tym, jakiej 
straty, jakiego marnotrawstwa może-

my uniknąć. Wyjdzie to nam korzyść 
nie tylko w ujęciu finansowym, ma-
terialnym, ale także czasowym oraz 
emocjonalnym.

Nawiązując do wymienionych 
wyżej przykładów: zasady Lean 
Management warto wprowadzić 
zarówno w życiu zawodowym, jak 
i prywatnym (bądź w odwrotnej ko-
lejności). Rozpoczęcie stosowania 
metod Lean w przedsiębiorstwie, 
korporacji, z pewnością można 
przyśpieszyć zapoczątkowując ten 
proces utworzeniem efektywnego 
projektu.

Kodeks LEM
Kodeks LEM to zbór zasad, sposo-
bów ograniczania szkód i marnotraw-
stwa w twojej firmie. Kodeks tworzą 
WSZYSCY pracownicy firmy. 

Na projekt Kodeksu LEM składają 
się procesy:
	� analiza działalności firmy
	� szkolenia, konsulting
	� opracowanie projektu LEM na 

podstawie informacji od pracow-
ników firmy
	� opracowanie Kodeksu LEM w wy-

daniu papierowym oraz online.

Pracownicy przedsiębiorstwa po 
odbyciu szkolenia z Lean Manage-
ment, w ciągu miesiąca od ukończo-
nego szkolenia przekazują na prze-
znaczonych do tego formularzach 
swoje pomysły na ograniczenie strat 
i marnotrawstwa w obszarze swoje-
go stanowiska. Na podstawie formu-
larzy przygotowany zostaje raport 
z pomysłami. Raport przekazywany 
jest do akceptacji przez kierownictwo 
wyższego szczebla.

Ważne: pomysły dotyczące pro-
stych czynności, które nie wpływają 
na łamanie procedur – jak na przy-
kład gaszenie światła w pustym ma-
gazynie, wysyłanie informacji o od-
mowie sprzedaży danych usług do 
jednego zleceniodawcy jednym li-
stem, wydruk jednej kopi załącznika, 
który znajduje się w systemie itp. – są 
możliwe do zastosowania od zaraz. 
Jednak czynności ograniczające stra-
tę, marnotrawstwo, składające się na 
procesy określone procedurami ak-
ceptowanymi merytorycznie, wyma-
gają wcześniejsze akceptacji kierow-
nictwa / władz firmy. Z tego tytułu 
na Kodeks LEM składają się pomysły 
przekazane przez pracowników we 
wstępnym raporcie, zaakceptowa-
nym odgórnie.

Efekty w kilku 
perspektywach
Perspektywa wewnętrzna: wdro-
żenie Kodeksu LEM wpłynie na ja-
kość wykonywanej pracy, co – po-
przez terminowość i dokładność – 
da skutek efektywnego zarządzania 
klientem. W konsekwencji wykreuje 
doskonalenie indywidualne oraz ze-
społowe.

Perspektywa klienta: dla klien-
ta liczy się czas oraz pieniądz. Dzięki 
udoskonaleniu pracy z zastosowa-
niem Kodeksu LEM, produkty/usłu-
gi mają dobrą jakość i sprawiedliwą 
cenę oraz są oferowane na godnych 
warunkach. Partnerska współpraca 
klient – firma buduje w efekcie do-
brą markę.

Perspektywa finansowa: wyko-
rzystywanie zasad redukcji strat, mar-
notrawstwa wpłynie w dużej mierze 

na oszczędności w firmie w ujęciu fi-
nansowym. Przykładowo:
	� oszczędność czasu na produkcji 

przełoży się na większą ilość wy-
produkowanych wyrobów / usług;
	� zatrudnienie większej liczby 

osób niepełnosprawnych za-
pewni (oprócz dużej pozytywnej 
zmiany w kulturze organizacji), 
zmniejszenie kosztów rodzajo-
wych (podatki), a także kosztów 
organizacyjnych bądź zarządu 
(mniejsze koszty PFRON – o czym 
pisałam w poprzednim wydaniu).

To wszystko złoży się na długotermi-
nową wartość akcji (jeśli podmiot jest 
spółką giełdową), lub/oraz na ekono-
miczną wartość dodaną.

Perspektywa rozwoju: wdroże-
nie Kodeksu LEM wpłynie w efekcie 
na rozwój kapitału ludzkiego organi-
zacji, na zadowolenie pracowników. 

Zauważalna przy tym będzie zwięk-
szona efektywność kapitału klienta 
i kapitału informacji (którym jest rów-
nież Kodeks LEM). Kodeks LEM to 
jednocześnie skutek, jak i przyczyna 
efektywnego zarządzania kapitałem 
organizacyjnym, kapitałem innowa-
cji. To cel oraz skutek planowania stra-
tegicznego oraz taktycznego.

Tworzenie Kodeksu LEM nie jest 
trudną czynnością, wymaga jednak 
chęci do zmiany oraz dużego zaan-
gażowania. Zawsze warto podjąć in-
nowacyjne działanie ku rozwojowi!

Chcecie wiedzieć więcej, jeste-
ście zainteresowani wprowadzeniem 
Lean Management lub utworzeniem 
Kodeksu LEM w waszym przedsię-
biorstwie? – zapraszam do kontaktu!

dr Monika Zadłużna

mzadluzna@op.pl

KODEKS LEM
Lean Effective Management

Ograniczanie strat i redukcja marnotrastwa to podstawy koncepcji „szczupłego” zarządzania przedsiębiorstwem czyli Lean Management. 
Czy jest ona prosta do wdrożenia i czy naprawdę warto?

KODEKS LEM STRATEGY MAP

Podmioty Różnego rodzaju podmioty branż produkcyjnych oraz usługowych, 
komórki back office

Działania Analiza 
działalności

	� Szkolenia
	� Konsulting KODEKS LEM

Zarządzanie

	� Zarządzanie kapita-
łem intelektualnym
	� Zarządzanie jakością
	� Zarządzanie czasem
	� Zarządzanie finansami
	� Zarzadzanie ryzykiem

	� Zarządzanie relacjami 
Zarządzanie związka-
mi z klientem Zarzą-
dzanie wiedzą

	� Zarządzanie zasobami 
ludzkimi Zarządzanie 
problemami Zarzą-
dzanie kulturą orga-
nizacji

Perspektywa 
wewnętrzna

Jakość 
procesów

	� Zarządzanie klientami
	� Terminowość
	� Dokładność

Doskonalenie

Perspektywa 
klienta

	�CZAS
	�CENA

	� Jakość
	� Terminowość
	� Partnerstwo

TWÓRCZA MARKA

Perspektywa 
finansowa Oszczędności Minimalizacja 

kosztów

	� Długoteminowa war-
tość akcji
	� Ekonomiczna wartość 
dodana

Perspektywa 
rozwoju

Kapitał 
ludzki

	� Kapitał klienta
	� Kapitał informacji

	� Kapitał organizacyjny
	� Kapitał innowacji

Zadowolenie 
pracowników

Wydajność 
bazy informacyjnej

Planowanie 
strategiczne 
oraz taktyczne

Strategia ograniczania strat oraz marnotrawstwa. Źródło: Opracowanie M. Zadłużna, na podstawi R. S. Kaplan, D. P. Norton, 2001, Strategiczna karta wyników. 
Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa
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Maciej Wełyczko: Gdy prawie 
trzy lata temu rozpoczynał 
Pan działalność w Parlamencie 
Europejskim, wybrał Pan pra-
cę w delegacji współpracy UE-
-Ukraina, chociaż do wyboru 
były kontakty z krajami z całe-
go świata.
Jarosław Duda: Uważałem to 
za oczywisty wybór. Ukraina jest 
naszym sąsiadem, strategicznym 
partnerem i umacnianie jej pozy-
cji na forum europejskim jest dla 
naszych krajów obustronnie ko-
rzystne. Nie sądziłem jednak, że 
doczekamy tak dramatycznych 
wydarzeń. Jestem przekonany, że 
teraz tym bardziej mam wiele do 
zrobienia.

Unia Europejska pomaga Ukra-
inie i chyba zmienia się postrze-
ganie znaczenia tego kraju?
Przede wszystkim kraje, które 
nie mają tak bliskich relacji ze 
wschodnimi partnerami, dostrze-
gły zagrożenia i znaczenie wspar-
cia procesów demokratycznych 
w Ukrainie. Jeszcze niedawno 
trudno było rozmawiać o przy-
znaniu Ukrainie statusu kandyda-
ckiego, dziś w Parlamencie mamy 
w tej kwestii szerokie poparcie. 
Staram się zabiegać także o ułat-
wienia w sprawach, które w obli-
czu wojny nabierają kluczowego 
znaczenia – na przykład zniesie-
nie roamingu, tak aby uciekający 
przed wojną mogli pozwolić so-
bie na kontakt z rodzinami. Albo 
uproszczenia w uznawaniu kwa-
lifikacji, tak aby ułatwić wejście 
na rynek pracy.

Unia Europejska dostrzegła 
także znaczenie uniezależnie-
nia się od dostaw rosyjskiego 
gazu.
8 marca Komisja Europejska 
przedstawiła plan „REPower EU” 
mający doprowadzić do unieza-
leżnienia Unii od rosyjskiego ga-
zu. Plan ten zakłada wzrost im-
portu gazu ziemnego z takich kra-
jów jak Katar, USA, Egipt, a tak-
że dostawy z Norwegii, Algierii 
i Azerbejdżanu. Dodatkowo ma 
wzrosnąć produkcja biometanu 
i wodoru. Powstać ma także wiele 
nowych pomp ciepła, elektrowni 
wiatrowych i paneli słonecznych. 
Propozycja obniżenia tempera-
tury o jeden stopień w budyn-
kach mieszkalnych ma przynieść 

10 mld m3 oszczędności gazu. To 
ambitne, ale wykonalne cele.

Wracając do problemów osób, 
uciekających przed wojną...
Właśnie! Warto zacząć od oceny 
sytuacji. Od początku rosyjskiej in-
wazji z Ukrainy do Polski wjechało 
już ponad 1,7 mln uchodźców. Są 
to głównie kobiety z dziećmi, ucie-
kające przed wojną, bez żadnych 
zasobów, potrzebujące dachu nad 
głową, jedzenia, i elementarnego 
poczucia bezpieczeństwa.

W przeważającej większości 
ludzie ci potrzebują schronienia, 
żywności, środków higieny oso-
bistej, a w dalszej kolejności sta-
bilnej perspektywy adaptacji do 
nowych warunków. Potrzebna 

jest opieka medyczna, rzetelna 
informacja o możliwości uzyska-
nia pomocy, asysta w sprawach 
urzędowych, językowych, opieka 
i edukacja dla dzieci.

Ciężar pomocy dla tak wielkiej 
liczby uchodźców przyjęły na sie-
bie polskie rodziny, organizacje 

pozarządowe i samorządy. To nie-
prawdopodobna manifestacja so-
lidarności, kapitał społeczny, któ-
rego nie wolno zaprzepaścić.

Także w Brukseli i w całej Eu-
ropie Polacy w wielu wymiarach, 
z pełnym poświęceniem, angażu-
ją się w pomoc dla uciekających 
przed wojną obywateli Ukrainy.

Ale dziś potrzebna jest także 
pomoc dla pomagających! Dla 
tych, którzy chcą i wiedzą jak po-
magać. Dlatego podczas dzisiej-
szego spotkania z Komisarzem Ni-
colasem Schmitem apelowałem 
o niezwłoczną pomoc finansową 
Komisji Europejskiej skierowaną 
do samorządów i organizacji po-
zarządowych. Pomoc, która nie 
będzie obciążona nadmierną biu-
rokracją, szybka, sprawna, celowa, 
zdecentralizowana.

Również na poziomie krajo-
wym należy przyjąć natychmia-
stowe rozwiązania prawne i orga-
nizacyjne w zakresie dostępu do 
opieki medycznej, opieki i edu-
kacji dla dzieci, wsparcia samo-
rządów i organizacji pozarządo-
wych, wsparcia przedsiębiorców 
oferujących zatrudnienie uchodź-

com. Właśnie takich działań rządu 
i parlamentu potrzebują dziś za-
równo społeczeństwo obywatel-
skie, samorządy jak i ofiary wojny 
w Ukrainie.

Dziękuję za rozmowę.

Maciej Wełyczko

WOJNA W UKRAINIE
– bolesna lekcja dla Europy
O sytuacji ludzi uciekających przed wojną, ofiarności i solidarności, a także o tym, jak Unia Eu-
ropejska chce się uniezależnić od rosyjskiego gazu rozmawiamy z europosłem Jarosławem Dudą

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

R ATOWANIE Ż YCIA
To bardzo proste: zorganizuj 
Dzień Dawcy Szpiku w swojej fir-
mie i zwiększ szanse pacjentów 
walczących z nowotworami krwi.

Zaangażowanie w misję Fundacji 
DKMS może stać się częścią twojej 
pracy oraz nieść realną i nieocenioną 
pomocą dla Pacjentów, dla których 
przeszczepienie szpiku od Dawcy nie-
spokrewnionego jest jedyną szan-
są na powrót do zdrowia. Nigdy nie 
wiadomo, czy ktoś z nas, bądź nasze-
go najbliższego otoczenia nie będzie 
potrzebował pomocy. Znajdź lukę 
w swoim grafiku, podejmij wyzwa-
nie i zaangażuj współpracowników!

Praca w korpo 
i ratowanie życia? 
Zdecydowanie tak! 
Konrad Ludian jest kierownikiem Ze-
społu Komunikacji i CSR w dużej wroc-
ławskiej korporacji. W 2012 roku zare-
jestrował się w bazie Fundacji DKMS, 

a w 2016 został dawcą faktycznym, 
oddając krwiotwórcze komórki ma-
cierzyste z krwi obwodowej choremu 
pacjentowi. Od tamtej pory nie tra-
ci zapału do pomagania i regularnie 
wraz ze swoim zespołem organizuje 
Dni Dawcy Szpiku. Na ich wspólnych 
akcjach w firmie zarejestrowało się już 
kilkaset nowych potencjalnych Daw-
ców, a pośród nich znalazła się osoba, 
która oddała szpik swojemu „bliźnia-
kowi genetycznemu” i podarowała 
szansę na wygranie z chorobą. Jak 
zauważa Konrad: – Chora osoba otrzy-
mała więc nowe życie tylko dlatego, 
że któregoś dnia mi i kilku osobom 
z pracy zechciało się chcieć. Po prostu.

Działania CSRowe
Organizacja Dni Dawcy Szpiku ide-
alnie wpisuje się w aktywności stra-
tegii społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR). Możliwość wsparcia 
działań wolontariatu pracowniczego 
przez rozpoznawalną fundację, której 

zaufało już ponad 1,7 mln Polek i Pola-
ków, zapisując się do jej bazy dawców 
sprawia, że firmy chcą być częścią te-
go projektu. Dzięki licznemu dołącza-
niu pracowników do bazy potencjal-
nych Dawców szpiku, zwiększają się 
szanse pacjentów na wygranie walki 
z chorobą.

Fundacja DKMS od wielu lat współ-
pracuje z biznesem i prowadzi ak-
cje rejestracyjne w firmach na terenie 
całej Polski. Łączy nas zaangażowa-
nie pracowników, wzajemna eduka-
cja i wspólny cel. A świadomość, że 
te działania mogą rzeczywiście ura-
tować życie, jest chyba największą 
motywacją. Bez względu na to, czy 
organizacja jest globalnym graczem, 
średniej wielkości przedsiębiorstwem, 
czy małą, rodzinną firmą, może sku-
tecznie wspierać misję Fundacji DKMS 
i tym samym być firmą odpowiedzial-
ną społecznie.

W badaniach przeprowadzonych 
w 2019 roku przez Centrum Wolon-

tariatu aż 88 proc. respondentów 
przyznaje, że prowadzenie przez ich 
firmę programu wolontariatu pra-
cowniczego ma wpływ na to, jak po-
strzegają swoje miejsce pracy. – Kie-
dy chęci do działania pracowników są 
zauważane przez szefa, który oferu-
je swoje wsparcie, a firma przekazu-
je darowiznę pieniężną na działania 
fundacji, wtedy akcja ma największe 
szanse sukcesu. Za kapitałem ludz-
kim powinien iść także CSR firmy – 
mówi Olga Fiedorowicz z Fundacji 
DKMS.

Ogromna potrzeba
Każdego roku w Polsce około ośmiu-
set Pacjentów zostaje zakwalifiko-
wanych do przeszczepienia szpiku. 
Są to osoby cierpiące na nowotwory 
krwi, ale nie tylko. W sumie jest oko-
ło dwieście chorób, w których lecze-
niu wykorzystuje się transplantacje 
szpiku. Szansa na znalezienie Dawcy 
w rodzinie wynosi jedynie 25 procent. 

Pozostała część pacjentów zostaje 
zdana na pomoc Dawcy niespokrew-
nionego.

W polskim rejestrze znajduje się 
ponad 2 miliony potencjalnych Daw-
ców szpiku. Baza światowa, zrzeszają-
ca dawców ze wszystkich krajów, liczy 
ponad 38 milionów osób. Jest to po-
kaźna liczba, ale czy stanowi gwaran-
cję, że w razie potrzeby dla każdego 
pacjenta znajdzie się zgodny dawca? 
Zdecydowanie nie. Ludzki genotyp 
jest niezwykle różnorodny, więc szan-
se na znalezienie „bliźniaka genetycz-
nego” są bardzo niskie. Stwierdzenie, 
że jest to niczym szukanie igły w sto-
gu siana czy wygrana w lotka nie jest 
bezzasadne. Prawdopodobieństwo 
znalezienia Dawcy wynosi bowiem 
1 do 20 tysięcy, a w przypadku rzad-
kiego genotypu nawet 1 do kilku mi-
lionów.

Wejdź na stronę www.dkms.pl/fir-
ma i zostań partnerem naszych dzia-
łań. Nadaj swojej pracy nowy wymiar.

m
ateriał prom

ocyjny
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Myśli moje – i pew-
nie nie tylko 

moje – krążą wokół jednego 
tematu: wojny w Ukrainie. Wra-
cając ostatnio ze szkoły z moją 
córką, zauważyłam jej koleżan-
kę, która biegła krzycząc „zabić 
Putina!”. Przeraziły mnie te sło-
wa, bo przecież ogniem ognia 
się nie ugasi... Agresja rodzi 
agresję, eskaluje. To jest nigdy 
nie kończące się koło przemo-
cy. Rozmawiamy w domu na te-
mat wojny językiem zrozumia-
łam dla ośmioletniego dzie-
cka, tak samo, jak rozmawia-
my o agresji jaka się pojawia 
wśród rówieśników. Radzimy, 
w jaki sposób najszybciej za-
łagodzić konflikt i co powinno 
się wydarzyć, żeby dzieci były 
dla siebie milsze.

Eskalowanie konfliktów, brak 
chęci zrozumienia drugiej oso-
by, brak współpracy, rywalizacja 
to elementy znane ludziom już 
od najmłodszych lat. Jak to się 
ma do wojny w Ukrainie? Otóż 
uważam, że tylko dzięki ucze-
niu dzieci otwartości na drugą 
osobę możemy uniknąć wojen 
w przyszłości. A tak naprawdę 
nie musimy tego dzieci uczyć, 
one to wiedzą. Naszym zada-
niem, jako dorosłych, jest tylko 
nie zmieniać ich toku myślenia. 
Tylko czy sami mamy taką ot-
wartość?

Uwielbiam obserwować 
dzieci jak ze sobą rozmawiają 
i jak współpracują. Pomagają so-
bie same z siebie. Wiedzą co to 
sprawiedliwość i jak rozstrzygać 
swoje spory, tak żeby każdy był 

zadowolony. Wiedzą – do chwi-
li, kiedy wtrąci się jakiś dorosły. 
Wtedy nie ma już przestrzeni 
na dialog i na poznanie opinii 
dwóch stron, a przecież każda 
ma swoją rację. Każde dziecko 
kieruje się dwiema emocjami: 
albo chęcią zdobycia miłości, 
uznania, albo chęcią uniknięcia 
kary. Zresztą dorośli mają tak 
samo.

Usiądziecie sobie teraz 
w ciszy, pooddychajcie chwilę 
i przypomnijcie sobie dwie sy-
tuacje z życia. Pierwsza: kiedy 
ostatnio coś wywołało w was 
ogromną złość ? Zastanówcie 
się nad tym, jaka była wasza re-
akcja: czy zareagowaliście złoś-
cią, jaki był pierwszy odruch? Co 
się kryło pod tym wybuchem 
złości? Czy to była obawa przed 
tym, że ktoś posądzi was o nie-
kompetencję, a może baliście 
się ponieść konsekwencje jakie-
goś wydarzenia, a może poczu-
liście się skrzywdzeni, bo ktoś 
według was postąpił nie tak? 
Co było pod spodem tej sytua-
cji? Większość z was dojdzie do 
wniosku, że to był strach, strach 
przed utratą czegoś, przed osą-
dzeniem lub inny strach, który 
siedzi głęboko w trzewiach, czę-
sto nieopisany.

A teraz pomyślcie o sytua-
cji, której rozwiązanie wywoła-
ło waszą ogromną radość. Taką 
płynącą z głębi trzewi, taką, po 
której chce was się skakać, tań-
czyć i śmiać się głośno. Jak ina-
czej wyglądał przebieg tej sytu-
acji, czym się od siebie różniły. 
Co wami kierowało przy podej-

mowaniu decyzji? Czy to była 
chęć sprawienia komuś przy-
jemności, a może chęć sprawie-
nia że wasz dzień był lepszy? Czy 
czuliście to ciepełko, które roz-
gaszcza się w was jak ciepłe 
kakao? To właśnie jest miłość, 
miłość do siebie i do drugiego 
człowieka. Nie jest łatwo w chwi-
li wzburzenia myśleć „A jakbym 
miał/miała podjąć decyzję z po-
ziomu miłości, to co by to było?”, 
powiem, że to cholernie trudne 
– wyjść z utartych ścieżek i skrę-
cić w las...

Dlatego żeby nasze dzieci 
miały łatwiej, już teraz 
uczmy je zasad win-win. 
Uczmy je otwartości 
na drugą osobę i chęci 
dogadania się.

Os t atnio rozmawia ł yśmy 
o chłopcu z klasy córki, który 
wszystkim dokucza. Powiedzia-
łam jej, że często jest tak, że jak 
ktoś jest taki niemiły, to braku-
je mu miłości i zainteresowania 
drugiej strony. Była zdziwiona, 
że tak jest i przyjęła tę wiado-
mości do siebie. Potem stwier-
dziła, że nadal go nie lubi, ale już 
nie będzie dla niego taka nie-
miła. To jest właśnie to: ogniem 
ognia nie ugasisz. Wszyscy tak 
naprawdę pragniemy jednego: 
all we need is love. Pomimo i na 
przekór wierzę, że moja córka 
będzie żyła w świecie, gdzie za-
miast wojen będziemy wybierać 
porozumienie.

Dorota Dabińska-Frydrych

KORPOMAMA

Ognia ogniem nie ugasisz
Kiedy piszę ten tekst, 

wojna na Ukra-
inie trwa już od ponad dwudzie-
stu dni. Zdaję sobie sprawę, że 
ciężko jest zebrać myśli i skupić 
uwagę na czymś innym niż do-
niesienia medialne lub niesienie 
pomocy naszym sąsiadom ze 
wschodu. A i tak jest nam prze-
cież dużo łatwiej, bo to nie my 
musimy nagle uciekać z dzieć-
mi do innego kraju i to nie nam 
bomby niszczą miasta.

Mimo to pierwszy raz od kil-
kudziesięciu lat możemy w bez-
pośredni sposób poczuć, co 
niesie ze sobą wojna. I wiem, 
że zakrawa to na hipokryzję, bo 
przecież świat nie zapomniał 
o konfliktach zbrojnych i w wie-
lu regionach regularnie trwają 
walki, ataki na ludność cywilną 
czy bombardowania. Wszystko 
jednak zmienia punkt widze-
nia. Wojny oglądane z perspek-
tywy „newsów” w wieczornych 
wiadomościach, trwające kilka-
naście tysięcy kilometrów od 
naszej granicy, są jakby mniej re-
alne. Tak, wiem jak strasznie, na-
iwnie i głupio to brzmi. Ale tak to 
wygląda dla typowego miesz-
kańca Starego Kontynentu, któ-
ry na co dzień martwi się rosną-
cymi stopami procentowymi 
a nie tym, czy uda mu się zdo-
być coś do jedzenia w zbombar-
dowanym mieście.

Tymczasem wojna na Ukra-
inie nie tylko toczy się kilka-
dziesiąt kilometrów od naszej 
wschodniej granicy, ale dotyka 
nas bezpośrednio. Nawet tych 
z nas, którzy nie chcą angażo-

wać się w pomoc naszym sąsia-
dom. Każdy na pewno wie co 
mam na myśli.

Spróbujmy jednak chociaż 
na chwilę zmienić temat i poga-
dajmy o… sporcie. Na począt-
ku roku wróciłem do aktywnego 
trenowania koszykówki. Prze-
rwa trwała niemal… 19 lat! Przy-
znam, że już zapomniałem, jak 
wiele radości sprawia mi upra-
wianie tej dyscypliny. Przez dwie 
godziny w tygodniu mogę znów 
poczuć się jakbym miał naście 
lat, kiedy to marzyłem o tym, 
aby zajmować się tym sportem 
zawodowo. To może wydać się 
dziwne, ale atmosfera szatni, 
zapach i odgłos odbijanej na 
parkiecie piłki sprawiają, że na 
chwilę zapominam o pracy, co-
dziennych problemach czy obo-
wiązkach. Przez kilkadziesiąt mi-
nut znów jestem chłopcem ze 
zbyt śmiałymi marzeniami.

Tym bardziej, że wróciłem 
nie tylko do trenowania – gram 
nawet w amatorskiej lidze. 
Mamy drużynę, są sędziowie, 
pełne statystyki i tabela ligo-
wa. Jest atmosfera, rywalizacja 
i ambicje na awans do wyższej 
ligi. Możliwość sprawdzenia się 
na parkiecie i oczywiście nowe 
znajomości. Brzmi trochę jak 
tandetna ulotka obozu spor-
towego dla młodzieży, ale to 
prawda. Jest pełen pakiet.

A po co o tym wszystkim 
piszę? Duże zainteresowanie 
moim powrotem do aktywnego 
trenowania koszykówki wykazał 
Jasiek. W treningach nie może 
brać udziału, ale bardzo anga-

żuje się jako kibic naszej druży-
ny. Podczas ostatniego meczu 
udzieliły mu się nawet większe 
emocje niż podczas oglądania 
naszej reprezentacji piłki kopa-
nej. A po przegranym przez nas 
meczu to właśnie on był najbar-
dziej zasmucony. Było mi jakoś 
tak ciepło na sercu, że mój syn 
tak mnie wspierał. Widziałem 
też, że był dumny, gdy trafia-
łem do kosza lub motywowa-
łem moich kolegów z drużyny.

Dla niego to nowe doświad-
czenie i to zapewne na każdej 
płaszczyźnie. Na jego meczach 
piłki nożnej atmosfera jest tro-
chę inna, nieco bardziej chłod-
na. A poza tym pierwszy raz 
mógł oglądać swojego „starusz-
ka” w nieco innej roli. Wniosek 
jest prosty.

Warto angażować 
pociechy w pasje 
rodziców. Nie tylko 
opowiadać im dlaczego 
lubimy daną dziedzinę, 
ale i pokazywać im ją od 
środka, z trochę innej 
perspektywy.

To zacieśnia relacje, pozwala 
przeżywać wspólnie momenty 
i tworzyć mosty, nici połączeń 
na różnych etapach i pozio-
mach. W naszym przypadku to 
zadziałało świetnie, bo zaczęli-
śmy dzielić się nawzajem swoim 
boiskowym doświadczeniem. 
Ja z koszykarskiego parkietu, 
a Jasiek z piłkarskiego boiska.

Piotr Krupa

KORPOTATA

Tata z nowej perspektywy
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Pomoc medyczna
Bezpłatną ofertę dla uchodźców z Ukrainy przygotowali: Centrum 
Medyczne Damiana, Grupa ENEL-MED, Grupa LUX MED. Szczegóły 
na stronach placówek. Serwis ZnanyLekarz.pl razem z Telemedi uru-
chomili platformę „Lekarze dla Ukrainy”, gdzie można umówić się na 
konsultacje w całej Polsce.

 Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne
Miejskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają bez-
płatnych konsultacji dzieciom i rodzicom cudzoziemskim. Na pełne 
wsparcie mogą również liczyć uczniowie z Ukrainy, którzy zaczną 
edukację w stołecznych szkołach. Pełna lista miejskich poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, które oferują konsultacje jest do-
stępna na stronie edukacja.um.warszawa.pl. W poradniach możliwe 
są spotkania bezpośrednie, indywidualne.

Bezpłatny, intensywny kurs z języka polskiego dla 
obywateli Ukrainy
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z Polsko-
-Szwajcarską Izbą Gospodarczą oraz Centrum Nauki Języków Obcych 

przygotowała dla obywateli Ukrainy bezpłatne intensywne kursy ję-
zyka polskiego na poziomie A1. Zajęcia będą prowadzone stacjonar-
nie na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Organizator 
zapewnia podręczniki do nauki języka polskiego. 

Obowiązują zapisy przez formularz na stronie SGH.

Atrakcje dla dzieci
Ruszyło mnótwo akcji skierowanych dla dzieci, aby dać im odrobinę 
normalności, której tak bardzo potrzebują. Organizowane są bezpłatne 
wejścia do muzeów i centrów rozrywki, warsztaty, pokazy filmowe, spet-
kakle teatralne. Działa też kilka punktów opieki. Szczegóły na waw4free.
pl w dedykowanym artykule oraz zakładce wydarzenia dla dzieci. 

INNE

Dzień Jamnika
	� 24 i 26 marca, Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52

Zbiórka dla schroniska w Józefowie pod Legionowem i bezpłatne 
oprowadzania po wystawie „Rzeczy do zabawy. Edward Manitius 
i jego wytwórnia”. Obowiązują zapisy.
https://waw4free.pl/wydarzenie-90832-dzien-jamnika

I Maraton Teatralny w Wesołej
	� 27 marca 2022 od 11:00, Klub Kościuszkowca, Plac Wojska Pol-

skiego 129
Całodniowy maraton teatralny! O godzinie 11 spektakl dla dzieci, 
od 15 – dla dorosłych.
https://waw4free.pl/wydarzenie-90502-i-maraton-teatralny-w-
-wesolej

Sisi Lohman
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LET’S GO OUT

WARSZAWA

Fisz Emade Tworzywo 
27.03 / Palladium
Pierwszy warszawski koncert 
Fisz Emade Tworzywo promu-
jący najnowszy album „Balla-
dy i Protesty” – mocny powrót 
do korzeni muzycznej podró-
ży zespołu do lat 90. Ale przede 
wszystkim to płyta sprzeciwu. 
Pełna niezgody na agresywną, 
czarno-białą politykę, na omi-
janie w życiu publicznym takich 
kwestii jak prawa człowieka czy 
zmiany klimatyczne.

Pablopavo 
30.03 / Niebo
30 marca ukaże się nowy album 
Pablopavo i Ludziki „Mozaika”, 

a zespół ruszy w trasę koncer-
tową promując nowe utwory. 
Więcej o płycie opowiada Pab-
lopavo: Pod okiem i uchem Dj-
Zero nagraliśmy na nią 11 utwo-
rów rożnej długości. Muzycznie, 
jak to zwykle u nas, jest inaczej 
niż dotąd. Jedni mówią, że bliżej 
Molesty, drudzy, że raczej Ana-
wa, czyli najpewniej jest to ja-
kieś pobocze muzyczne, gdzie 
walają się niedoszłe przeboje 
i przerdzewiałe refreny. Ostat-
nie trzy lata jakie minęły od wy-
dania Marginala nie były dla ni-
kogo łatwe. Ani dla grajków ani 
dla słuchaczy. I trochę o tym jest 
ta płyta, ale też trochę o tym, że 
są rzeczy, które pomagają prze-
trwać najcięższe chwile.

WROCŁAW

Irga: Spotkanie z literaturą 
25.03 / Proca
Komediowy spektakl grupy Irga 
– w pełni improwizowany, two-
rzony na scenie, nie grany nigdy 
wcześniej i nigdy później. Inspi-
racjami będą fragmenty książek. 
Goście zaproszeni są do zabra-
nia ze sobą swoich ulubionych 
pozycji, albo właśnie czytanych. 
Powiedzcie nam, gdzie mamy 
zacząć czytać, a my zobaczymy, 
co mogłoby się wydarzyć w ko-
lejnych akapitach.

K-Pop fever by Unbuffalo 
& MyWave 
01.04 / Grey Music Club
K-pop Fever to cykl imprez 
k-popowych i k-hiphopowych 
organizowanych przez YouTu-
berki znane z kanału Unbuffalo 

i ekipę MyWave. Idealna impre-
za dla fanów azjatyckiej muzyki. 
Nie zabraknie utworów takich 
artystów jak BTS, Itzy, Aespa, Bla-
ckpink, Exo, Stray Kids czy STAYC. 

Michelle Gurevich 
20.04 / Zaklęte Rewiry
Po prawie 3 latach Michelle Gure-
vich wraca do Polski aby ponow-
nie oczarować swoich fanów. 
Tym razem jej wizyta będzie 
jeszcze bardziej wyjątkowa, bo 
Gurevich zagra w aż trzech pol-
skich miastach; we Wrocławiu, 
Warszawie i Krakowie. Twórczość 
Michelle Gurevich często porów-
nywana jest do dokonań Leonar-
da Cohena i Nico i określana jako 
slowcore rock czy lo-fi pop.

Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety

w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

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

Joanna Halszka Sokołowska – koncert solo
	� 27 marca 2022, 20:00, Świetlica Krytyki Politycznej, Jasna 10/3

Organizatorzy przyznają, że jeszcze nie wiedzą jaki i o czym dokład-
nie będzie ten koncert.
https://waw4free.pl/wydarzenie-90781-joanna-halszka-sokolow-
ska-wolna-niedziela-koncert-solo

GalopFest – Festiwal Food Trucków i Piw Kraftowych
	� 2-3 kwietnia, Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Otwarcie sezonu plenerowego! Dla wszystkich wielbicieli pyszne-
go jedzenia – Festiwal Food Trucków i Piw Kraftowych!
https://waw4free.pl/wydarzenie-90202-galopfest-festiwal-food-
-truckow-i-piw-kraftowych

Ekocuda Warszawa vol. 9
	� 9-10 kwietnia, EXPO XXI, Prądzyńskiego 12/14

Wiosenna edycja Targów Kosmetyków Naturalnych – naturalnych, 
organicznych i wegańskich. 
https://waw4free.pl/wydarzenie-90290-ekocuda-warszawa-vol-9-
-targi-kosmetykow-naturalnych

WAW4FREE
DLA UCHODŹCÓW

Ze względu na wojnę na Ukrainie, wiele warszawskich in-
stytucji (publicznych i prywatnych) przygotowało darmo-
we formy pomocy dla uchodźców.
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