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ZANIM UCIEKNIESZ

Wiosenne porządki
w ogrodzie twojego biznesu
Dzień stał się dłuższy, cieplejszy i częściej świeci
słońce, a na drzewach
pojawiają się kwiaty i młode liście. W tobie także
budzi się chęć do życia,
a więc i do zmiany. Już
czas zrealizować „szalone” pomysły na własny biznes? Wiosna - nowy start,
nowy początek.

Nie bój się ram, one pomogą utrzymać twoją kreatywność i aktywność
w odpowiednim kursie, zapobiegną rozdrabnianiu się i zagubieniu.
Ramy to plan, budżet, logistyka... Tabelki i listy naprawdę pomagają iść
naprzód.
A jeśli nie wiesz jak coś zrobić? Jeśli łatwiej i szybciej jest oddać jakieś
zadania w ręce kogoś, kto to potrafi,
kto zrobi to lepiej? Warto pomyśleć
o wsparciu innego człowieka - partne-

daje takie oczywiste. Banał przestaje
nim być, kiedy weźmiesz się do pracy
i rzeczywiście zrobisz to, o czym inni
tylko mówią.
Czyszczenie tygodnia dla lepszego
wykorzystywania czasu to jedno, ale
jak wyczyścić głowę z tego, co zatruwa, opóźnia, nie pozwala skoncentrować się na obranej drodze? Tu sprawa
nie jest prosta. Warto skorzystać ze
wsparcia cocha. Możesz jednak zrobić
przynajmniej początek, czyli uświado-

Wyznaczanie rabatek
Gdy już jest przestrzeń na nowe przygotowana i nic nie zakłóca twojej koncentracji, to czas określić, jak będziesz
pracować nad budowaniem i rozwijaniem swojego biznesu. Od koncepcji przechodzisz właśnie do działania,
stawiasz pierwsze kroki.
Rabatki są po to, by groch nie mieszał się z kapustą lub - jak na ogród przystało - krzewy z kwiatami. Inaczej mó-

Koncepcja
Wszystko zaczyna się od wyobrażenia,
niepełnego obrazka. Kiedy marzy ci się
ogród, zastanawiasz się, jaki będzie
mieć kształt, jak duży będzie, czy będzie w nim staw, jakie rośliny posadzisz,
jak będzie zmieniać się w czasie roku,
kogo będziesz w nim gościć i jak.
Inaczej mówiąc, gdzie będą rosły
twoje pomysły dotyczące produktu
czy usługi, gdzie dotyczące obsługi
klienta, jak duża będzie rabatka z finansami i jak daleko od centrum dowodzenia, gdzie posadzisz współprace
i czego one będą dotyczyć. Czy kolory
będą przyciągać pszczoły, czy tylko
grube ryby?
Planujesz, wymyślasz, spisujesz,
sprawdzasz, szukasz, poznajesz... aż
skomponujesz biznes - ogród twoich
marzeń.

Wysiewanie
Pierwsze kroki to mnóstwo nadziei
i dużo lęku o efekty. Robisz coś i nie
wiesz, jaki to przyniesie rezultat. Występujesz także w nowej dla siebie roli,
co bywa wyzwaniem, bo dajesz temu,
co oferujesz, swoją twarz. Nie możesz
już schować się za szyldem korporacji,
powiedzieć, że jesteś tylko trybikiem.
Teraz twoja oferta jest efektem twoich
własnych pomysłów, sposobów, standardów. Tutaj właśnie okazuje się, jak
dobrze posprzątany był twój ogród
zanim powstały rabatki. Jeśli niezbyt
porządnie, będziesz długo tkwić w tej
fazie. Zauważysz pojedyncze listki albo kwiatki, ale do twojej wizji ogrodu
wciąż będziesz bezskutecznie dążyć.
Jeśli sprzątanie było gruntowne, szybko
przejdziesz z jednej do drugiej roli i dołożysz starań, by szybko porzucić korpo.

Podlewanie
i nawożenie

Sprzęt i siły
Kolejny krok to zgromadzenie tego, co
niezbędne w realizacji koncepcji. Może
trzeba będzie kupić domenę z hostingiem, może program do projektowania przestrzennego, może specjalistyczną maszynę... A może trzeba douczyć się, zdobyć certyfikat lub licencję.
Może znaleźć współpracujące laboratorium albo odpowiednio wyposażony
lokal. Z pewnością potrzebny będzie
czas przeznaczony wyłącznie na sprawy związane z twoim biznesem.
Przy tak wymagającym trybie życia
niezbędne będą też sposoby na regenerację i powinny być włączone w twój
plan tygodnia na równi z innymi zadaniami. Warto zadbać o to zanim dopadnie cię wyczerpanie, frustracja, rezygnacja, wypalenie. Nie zapomnij też
o cierpliwości i konsekwencji, to twoje
przyjaciółki podróży.

O korpo mówi się wiele złego, ale
trzeba przyznać, że daje świetne doświadczenie w organizacji pracy. Dlatego usystematyzowanie własnych działań nie powinno sprawić ci kłopotu.

ra biznesowego, bliskich, osoby wynajętej do konkretnej sprawy. Masz odpowiednie rozpoznanie? Fundusze?
A wewnętrzną zgodę? No właśnie...

Grabienie
i wyrzucanie śmieci
Robisz wiosenne porządki w szafie?
A może czyścisz okna i porządnie
myjesz balkon, by ostatecznie stworzyć tam przyjemny kącik? To samo
dotyczy twojego biznesowego ogrodu. Jeśli chcesz, by zakwitł - zrób na
niego miejsce. Doba ma 24 godziny
i nie będzie mieć ich więcej. Sprawdź
więc, z jakich obecnych aktywności
możesz zrezygnować. Seriale? Ulubiona gra? Codzienne zakupy? To się wy-

mić sobie, z czym się zmagasz. Może
np. myślisz, że twój pomysł jest zbyt
trudny, by go zrealizować, że skoro nikt
tego wcześniej nie zrobił, to ty sobie
nie poradzisz? A może wciąż wierzysz
w to, co słyszysz od dziecka, że masz
głowę w chmurach i tysiąc pomysłów
na minutę, ale żaden nigdy został zrealizowany? Naprawdę żaden? Nigdy?
A może bałagan, to drugie twoje imię,
zalewasz wszystkich swoimi ideami,
wszędzie rozkładasz swoje prace, przez
co nie ma miejsca na „normalne” życie.
Sprawdź, na ile wierzysz w to, co wciąż
było wkładane ci do głowy. Postaraj się
zaleźć argumenty, które przeczą tym
myślom. Ułóż sobie nowe przekonanie na swój temat i zarażaj nim innych.
To najlepsza broń, by pokonać strachy
i wreszcie zacząć działać.

wiąc, masz do wykonania pracę w wielu
dziedzinach - dopracowania produktu
/ usługi, określenia miejsc, w których
spotykasz się ze swoimi klientami, opracowania finansów, zbudowania współprac i wielu innych. Jeśli będziesz robić
wszystko jednocześnie, możesz się pogubić, a efekty nie będą takie, jakich
oczekujesz. Twoja praca będzie skuteczniejsza, jeśli ją usystematyzujesz.
Rabatki nie istnieją bez ścieżek, którymi się poruszasz. To określone dni
i godziny przeznaczone wyłącznie na
pracę nad twoim biznesem. To wyznaczone priorytety, bez których nie zrealizujesz swojej koncepcji, do których wracasz, gdy ponosi cię fantazja. To kolejne
kroki, ułożone logicznie, by czuć postęp,
bo on napędza do dalszych wysiłków. To
także twoje nawyki takiej właśnie pracy.

Najważniejsze i najtrudniejsze prace
zostały wykonane. Masz nastawienie na sukces, czujesz się dobrze jako
przedsiębiorca, masz dobrze policzony
plan rozwoju swojego biznesu, grono
ludzi, którzy cię wspierają, pierwszych
klientów i wypracowany tryb pracy
nad swoim projektem. Teraz najważniejsza jest konsekwencja w działaniu. Warto trzymać się rabatek, doglądać je. Każdy, najmniejszy krok, zbliża cię do upragnionej chwili. A kiedy
twój ogród zakwitnie i poczujesz, że
to właściwy, wyczekiwany moment zaprosisz swoją korpo-brać na pożegnalne party. Powodzenia!

Monika Sowińska
wwwcoachprzedsiebiorczych.pl

Monika Sowińska
– coach przedsiębiorczych, mentorka
start’upów. Wspiera ludzi, którzy rozwijają
biznes, bo chcą zmieniać świat, ale gubią się
w twórczym chaosie. Uczy tak zarządzać bi‑
znesem, by z satysfakcją i sukcesem realizo‑
wać odważne wizje.
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DWA KÓŁKA Z FOTELEM (1)

DLACZEGO SKUTER?
Alternatywa dla samochodu, wygodny, modny i tani środek transportu oraz łatwa i atrakcyjna opcja na początek przygody z jednośladem: skuter.
Paliwo drożeje, drożeją również
nowe i używane samochody,
coraz dłużej stoimy w korkach.
Z drugiej strony, z powodu pandemii, dostępności i samego
komfortu podróżowania, wiele
osób wciąż nie decyduje się na
transport publiczny.
Coraz atrakcyjniejszą alternatywą dla własnych czterech
kółek (lub większej ich liczby –
w przypadku pojazdów komunikacji publicznej) stają się dwa
koła, czyli motocykle oraz skutery.
Te ostatnie, niezwykle popularne
w całej Azji i w Europie Zachodniej, a wręcz legendarne we Włoszech, w Polsce też zyskują coraz
większą grupę sympatyków.
A gdyby tak przymierzyć się
do skutera? O czym warto wiedzieć?

EKONOMIA
Skutery oczywiście są znacznie
tańsze od samochodów; zakup nowego to zaledwie ułamek ceny nowego auta. Ceny
wahają się od kilku tysięcy za
azjatycką konstrukcję o pojemności 50 cm3, przez kilkanaście
tysięcy za silniki 125 cm3 i stylowe skutery firm europejskich,
jak Piaggio czy Vespa, po kilkadziesiąt tysięcy za mocniejsze
jednostki – duże, komfortowe
skutery konstruowane z myślą
o dłuższych trasach, nie tylko
o ruchu miejskim.
Skutery, w większości lekkie i niewielkie, charakteryzują się też znacznie mniejszym
spalaniem paliwa niż nawet
bardzo ekonomiczne samo-

chody. Znacznie mniej zapłacimy również za ubezpieczenie (ceny OC dla używanego,
małolitrażowego skutera zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych w skali roku).
Tańsze jest też serwisowanie
i naprawy.

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU
Na s amych dojazdach do
pracy statystyczny warszawski kierowca samochodu traci rocznie, według niektórych
szacunków, nawet czterysta
godzin. Jednośladem, przy zachowaniu należytej ostrożności, możemy legalnie wyprzedzać stojące w korkach po-

jazdy, ruszamy pierwsi spod
świateł. Jest to również coraz
bezpieczniejsze:
– Oczywiście zdarzają się jeszcze kierowcy aut, którzy nieprzychylnie patrzą na mijające
ich w korkach motocykle i skutery, ale, na szczęście, to już
mniejszość. Większość, jeżeli
poruszamy się między samochodami spokojnie, nie pędzimy, jest w stanie nas dostrzec,
już nauczona patrzeć w lusterka. Często, dojeżdżając do
skrzyżowań, kierowcy specjalnie tak ustawiają samochody,
by zostawić przejazd dla jednośladów, chętnie ustępują im
miejsca – mówi Andrzej Jaszczak z Liberty Corp, dystrybutora m.in. Piaggio oraz Vespy
w Polsce.

W wielu miastach, w tym
w stolicy, kierowcom motocykli i skuterów wolno jeździć buspasami. To pozwala znacząco
zredukować czas dojazdów. Nie
bez przyczyny skutery są tak
często wybierane przez kurierów i dostawców jedzenia.

KOMFORT
Jeżeli już decydujemy się na
dwa kółka, to skuter jest znacznie wygodniejszy i prostszy
w prowadzeniu od motocykla.
Nie wymaga pracy biegami.
Pozycja za kierownicą, umiejscowienie środka ciężkości pojazdu i niska waga sprawiają,
że jazdę skuterem jest łatwo
opanować. To duża zaleta dla
osób niewysokich i lekkich –

motocykle są dla znacznej części kierowców, statystycznie
najczęściej pań, po prostu za
wysokie i za ciężkie, a oferta
dostosowana do potrzeb takich klientów jest mocno ograniczona.
W chłodniejsze i deszczowe dni możemy osłonić ciało
motokocem. Nie potrzebujemy
ciężkich motocyklowych butów, ani spodni i nie musimy się
do jazdy specjalnie przebierać.
Coraz łagodniejsze zimy sprawiają, że wyposażeni w motokoc, specjalne mufki lub ogrzewane manetki i dobrą kurtkę,
możemy komfortowo poruszać
się skuterem od marca do października, a nawet dłużej. (cdn.)

Szymon Łojak

REKLAMA

Z Piaggio korki Ci niestraszne
Wszystko czego potrzebujesz to prawo jazdy kat. B
Piaggio to od lat symbol mobilności.
Przemierzając zatłoczone uliczki włoskich
miasteczek nie sposób nie zauważyć,
że mieszkańcy uwielbiają przemieszczać się
na skuterach rodzimego producenta.
Piaggio to rodzina eleganckich, zwinnych
i dostępnych na kat. B pojazdów.
Wypróbuj włoski styl życia
i ciesz się mobilnością z Piaggio.

Wejdź do świata Piaggio

www.piaggiopolska.pl
PiaggioPolska
PiaggioPolska
piaggio@piaggiopolska.pl

Importerem skuterów marki Piaggio w Polsce jest Liberty Corp. Sp. z o.o.
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Od rzecznika
do rzeźnika
Istnieją cztery poziomy
uwarunkowania ludzkich
zachowań: psychologiczny,
osobisty, społeczny i kulturowy. Ich znajomość może
być przydatna w rozróżnieniu wpływu rozmaitych
czynników na zachowanie
i reakcje innych.

że jestem typem osobowości
„najlepiej nadającym się do
budowy ruchów społecznych
pragnących walczyć ze złem na
większą lub mniejszą skalę”. To
takie szlachetne! Testy osobowości mogą upewnić nas o posiadanych cechach i preferencjach. Trudno mi powiedzieć jak
są rzetelne.

Znudzony, w pociągu wykonałem sobie szybki test osobowości 16Personalities. Odpowiedziawszy na kilka prostych
pytań, otrzymałem rezultat:
„masz osobowość INFJ-A/INFJ-T – Rzecznik”. Czytanie opisu
mojej osobowości wywoływało
u mnie taki efekt potwierdzenia,
jak przy czytaniu horoskopu.
Poziom przekonania o cechach
przeze mnie pożądanych sięgał
zenitu. Obiema rękami podpisałbym się pod twierdzeniem,

Jeden typ osobowości?

REKLAMA

Zetknąłem się z kilkoma badaniami tego typu w biznesie. Parę
lat temu pani szkoleniowiec zaprezentowała mi podobny test,
przy którym zakładałem, jak
odpowiedziałaby wówczas na
pytania w ankiecie moja klientka. Celem zadania było przyjrzenie się jej potencjalnemu
typowi osobowości, zestawienie go z moim i kombinowanie,
jak mógłbym dopasować swój
styl komunikacji do jej pogrzeb

i preferencji. Niewątpliwie było
to ciekawe zadanie i na pewno
pomogło mi uzupełnić wiedzę
o rozmaitych strategiach negocjacji. Jestem przekonany, że samo stosowanie rozmaitych stylów komunikacji w warunkach
warsztatowych jest doskonałym sposobem na budowanie
umiejętności i uelastycznianie
wyuczonych wzorców.
Ktoś powiedziałby, test testem, ale przecież każdego
dnia wiele różnych czynników
wpływa na nasze zachowanie.
Może i zwykle mam osobowość
Rzecznika, a co jeśli otrzymawszy odmowę podwyżki, rzucę
na szefa spojrzenie Rzeźnika,
bo akurat trafił w czuły punkt?
Co więcej, dla koleżanki z pracy
mogę wydawać się zorganizowany, a dla mojej drugiej połowy jestem niereformowalnym
bałaganiarzem. Nie mówiąc już

WARSZAWA / WROCŁAW
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o kwestiach samopoczucia, poziomu przeżywanego stresu,
kodeksu kulturowego, czy na
przykład meteopatii, która potrafi być dla niektórych utrapieniem.

Cztery poziomy
Na ratunek przywołam tezę
o istnieniu czterech poziomów
uwarunkowania ludzkich zachowań. Są to poziomy:
 psychologiczny,
 osobisty,
 społeczny,
 kulturowy.
Nie pomogą nam one etykietować nikogo pod względem typu
osobowości i nie dadzą nam gotowej recepty na radzenie sobie
w negocjacjach. Pomogą nam
natomiast rozróżnić wpływ rozmaitych czynników na zachowanie i reakcje drugiej osoby.
Sama świadomość może z czasem uwrażliwić nas na zauważalne zmiany w zachowaniu.
Uwarunkowania psychologiczne to motywacja, przekonania i nastawienie. Motywacja
ma bez wątpienia silny wpływ
na to, jak podchodzimy do zadania. Zmotywowani do brania
udziału w szkoleniu wyostrzamy słuch, skrzętnie notujemy
najważniejsze lekcje i stajemy
się bardziej ambitni, otwarci
i pozytywnie nakręceni.

Poziom osobisty to na przykład stanowisko, położenie
w danej sytuacji, doświadczenie. Ciekawe jest na przykład, jak
znalezienie się w sytuacji „kapitana tonącego statku” wpływa
na efektywność naszych działań
i skuteczność. Bywa, że w sytuacjach kryzysowych działamy
dużo bardziej zadaniowo, zorientowani jesteśmy na to, aby
jak najszybciej zażegnać kryzys,
pokonać trudności.
Uwarunkowania społeczne to rola, tożsamość i powiązanie z grupami wspólnych wartości, status społeczny. Dobrze
pamiętam, jaka więź wytworzyła się kiedyś podczas krótkiej
pogawędki między koleżanką
z zespołu a klientką. Współpra-

cowaliśmy przy jednym projekcie przez rok, ale dopiero
na spotkaniu podsumowującym twarzą w twarz wyszło na
jaw, że obie uprawiają Crossfit
i należą do drużyn biorących
udział w zawodach. Nie dało się
ukryć, że świadomość o przynależności do podobnej grupy
zapaleńców dobrze wpłynęła
na atmosferę spotkania i zacieśniła znajomość między obiema
kobietami w biznesie.
Poziom kulturowy to pochodzenie, korzenie, tożsamość kulturowa, akulturacja.
Więcej na ten temat napiszę
w kolejnym wydaniu „Pełnej
kulturki”.

Konrad Krzysztofik

www.glosmordoru.pl
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FUNDACJA
JESTEŚMY LUDŹMI
– bo każdy z nas
ma w sobie cząstkę
oﬁarności
Poznajmy się – jesteśmy młodymi ludźmi i mamy potrzebę pomagania. Dlatego postanowiliśmy stworzyć Fundację Jesteśmy Ludźmi – fundację nowego pokolenia, która pomoże odkryć każdemu z nas w sobie cząstkę ofiarności i wykorzystać ją by pomóc osobom wykluczonym.
Nasza organizacja skupia się
na wspieraniu ludzi pod różnymi względami słabszych
i niezdolnych do funkcjonowania w „normalnym” świecie. Gdyż uważamy, że każdy
powinien mieć równe szanse
i równy start, ale – niestety
– to nie działa w ten sposób
w naszym pięknym świecie.
Wystarczy się odnieść do
nie tak odległych doświadczeń i problemów, z którymi każdy z nas zderzył się na
jakimś etapie swojego życia.
Wtedy właśnie okazywało
się, od kogo spośród naszych
znajomych i przyjaciół otrzymywaliśmy realną pomoc.
Najczęściej większość z nas
musiała wówczas radzić so-

Nasze
działania,
które
prowadzimy
bezpośrednio,
przyczyniają się
przede
wszystkim
do poprawy
jakości
życia osób
w różny sposób
wykluczonych
i pomagają im
odnaleźć się
w społeczeństwie.
nym. Każdy z nas pośrednio
może się przyczynić do poprawy funkcjonowania całego społeczeństwa bo w końcu wszyscy jesteśmy ludźmi.
Czujesz, że to coś dla Ciebie?
Napisz koniecznie!

Zachęcamy do śledzenia nas
w przestrzeni publicznej i w wirtualnej:





https://jestesmyludzmi.com/
Fb: @fundacjaJML
IG: fundacja.jestesmyludzmi
TikTok: fundacjajml
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bie samodzielnie. Nam jednak, ze względu na pełną
sprawność ciała i umysłu,
było i jest łatwiej wydostać
się z opresji. Zupełnie inaczej
jest z osobami zmagającymi się z różnymi niepełnosprawnościami, które często
żyją na krawędzi społeczeństwa, zapomniane a nawet
ignorowane na wszystkich
szczeblach administracji.
Nasze działania, które
prowadzimy bezpośrednio, przyczyniają się przede wszystkim do poprawy
jakości życia osób w różny sposób wykluczonych
i pomagają im odnaleźć się
w społeczeństwie. Robimy
to organizując wiele różnorodnych przedsięwzięć
– m.in. realizujemy kilka

projektów przy pozyskiwaniu funduszy na leczenie
i rehabilitację dzieci z zanikiem mięśni a także zbiórki rzeczowe czy produktowe. Prowadzimy także
licytacje połączone z wernisażami przy współpracy
z licznymi artystami malarzami. Organizujemy również imprezy i koncerty charytatywne – a każda taka
akcja dodatkowo jednoczy,
edukuje i motywuje do bycia
lepszym. Zapewniamy też
np. pomoc psychologiczną
osobom po różnorodnych
traumach, znajdujących się
w szpitalach, domach seniora lub domach dziecka.
Fundacja, którą tworzymy w środowisku ukraińsko-białorusko-polskim, już
liczy sto osób, a chcemy zainteresować naszą działalnością jak najwięcej ludzi
dobrej woli. Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania i pasje, ale łączy nas
wspólna misja czyli organizowanie wsparcia dla potrzebujących. Naszym celem jest stworzenie dużej
społeczności, której członkowie będą mieli różnorodne, szerokie spojrzenie na
świat, dobre serca i podobną energię do pomagania in-
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Wybieram boisko
Paweł Milankiewicz zszedł z boiska, by usiąść za biurkiem w banku. I choć praca w korporacji podobała mu się, nigdy nie przestał wierzyć w to, że jeszcze wróci na murawę. W końcu - tak jak jego ojciec i brat – został trenerem.
Ewa Korsak: Dawno nic mnie
tak nie zaskoczyło, jak to, że
zawodowy piłkarz rzuca boisko, by pracować w korporacji. Jest jakieś wytłumaczenie?
Paweł Milankiewicz: Pewnie,
że jest. Nie ukrywajmy – pieniądze są w życiu ważne, a ja nie
grałem w pierwszej lidze, lecz
w trzeciej, więc nie było szans,
żebym mógł się utrzymać zarabiając na piłce. Za to korporacja
była miejscem, w którym to było
możliwe. Dlatego dołączyłem
do zespołu pracowników jednego z banków.
Momencik. Zanim o banku,
wróćmy na chwilę do piłki
nożnej. Jak to się wszystko
zaczęło?
Zacząłem trenować w wieku
sześciu lat. Grę w piłkę nożną
miałem we krwi, bo mój tata
był i nadal jest trenerem. Zapisał mnie do drużyny, którą trenował. Byli to chłopcy o trzy lata starsi ode mnie, bo grupy dla
takich maluchów jak ja nie było.
Przez trzy lata dawałem radę, ale
w końcu różnice w rozwoju fizycznym między mną a chłopakami były tak duże, że wspólne
treningi przestały mieć sens. Na
szczęście wówczas utworzyła się
grupa piłkarska dla mojego wieku i w niej zacząłem trenować.
Jako junior grałem w Zniczu
Pruszków. Potem przeszedłem
do drużyny seniorskiej tego samego klubu. Graliśmy w trzeciej
lidze. Zresztą tam poznałem RoREKLAMA
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pewnie byłoby udręką (śmiech).
Miałem też świetny zespół i super szefową.
Dlaczego zajął się Pan bankowością?
Kilku chłopaków z boiska pracowało w banku i po prostu
mnie wciągnęli. Praca nie była bardzo wymagająca, to był
taki start w bankowości, więc
nikt nie oczekiwał ode mnie
studiów ekonomicznych. Nie
było potrzebne wykształcenie
ani doświadczenie. Wszystkiego
nauczyłem się pracując. Równocześnie studiowałem na Akademii Wychowania Fizycznego,
bo nigdy nie zrezygnowałem ze
sportu. Ale wszystko co dobre
kiedyś się kończy. I fajna praca
w banku również.
Co się stało?
Moja szefowa dostała propozycję pracy w innym banku i wzięła ze sobą 90 proc. starego zespołu. W tym mnie. Poszliśmy
z nią, bo miało być super, niestety, wyszło jak zwykle. Nie zrealizowaliśmy założonych przez
bank celów i nie przedłużono
z nami umów. Trzeba było odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Ja zdecydowałem, że pora wracać na boisko. Ale wszedłem na
nie z zupełnie innej strony.

Paweł Milankiewicz z Robertem Lewandowskim podczas nagrywania reklamy.

berta Lewandowskiego. Był po
bardzo ciężkiej kontuzji, a Znicz
dał mu szansę, by wrócił do formy. Wtedy nikt nie postawiłby
na niego złotówki, tymczasem
okazał się takim utalentowanym
gościem! Nasze drogi zresztą zeszły się niedawno jeszcze raz,
bo zagrałem razem z nim w reklamie.
Miał Pan świetne towarzystwo,
nie szkoda było to rzucić?
Nigdy tak naprawdę nie zrezygnowałem z piłki. Nawet pracu-

jąc w korporacji grałem, tyle że
nie tak intensywnie i nie zawodowo. Choć gdzieś tam z tyłu
głowy zawsze miałem wizję, że
kiedyś wrócę na boisko.
Ale życie w Mordorze wciąga…
Zwłaszcza że moja praca była
naprawdę OK. Zajmowałem się
kontami bankowymi klientów
VIP. Ale nie pracowałem spotykając się z nimi, tylko prowadziłem rozmowy telefoniczne, więc
nie musiałem zakładać białej koszuli ani wiązać krawatów, co

To znaczy?
Zająłem się trenowaniem dzieci. Robiłem to już wcześniej,
ale teraz mogłem poświęcić
temu więcej czasu. Równolegle próbowałem znaleźć pracę w szkole, bo przecież skończyłem AWF, więc miałem potrzebne uprawnienia. Najpierw
znalazłem pracę na pół etatu
jako nauczyciel na świetlicy. To
nie było to, o czym marzyłem,
ale wiedziałem, że to może być
pierwszy krok, a potem może
otworzą się kolejne drzwi. I tak
się stało. Po pół roku dostałem
pracę na cały etat – najpierw
na świetlicy, a potem już jako
nauczyciel w-f.

Ale prowadzenie lekcji w-f to
jednak nie to samo co trenowanie młodych talentów…
Pracuję głównie z uczniami klas
sportowych, więc mam do czynienia z ludźmi, którzy sport lubią i są w tym kierunku utalentowani. Ale rzeczywiście, nie poprzestałem na szkole. Wspólnie
z bratem założyliśmy Milan Sport,
zajmujemy się organizacją imprez sportowych oraz treningów.
Pana brat, Łukasz, był bohaterem wywiadu w „GM”. Jak
wam się razem pracuje?
Skłamałbym, gdybym powiedział, że zawsze się zgadzamy. Ale
jakoś dochodzimy do wspólnych
wniosków. Zresztą Łukasz trenuje
w innych miejscach niż ja, więc
nie mamy kontaktu non stop. Co
ciekawe, do niedawna pracował
z nami również tata. Jakoś dawaliśmy radę. Grunt, to ze sobą rozmawiać i iść na kompromisy.
Praca z dziećmi może być niełatwa, prawda? Nie tęskni Pan
za klientami VIP z banku?
Nie tęsknię… Mnie z dziećmi
pracuje się dobrze. Bardzo fajnie
patrzy się na ich rozwój. Szanuję
to, że potrafią ciężko pracować,
by osiągnąć cel. Z przyjemnością obserwuję, jak bardzo się
zmieniają. Porównuję ich umiejętności sprzed roku z obecnymi i zazwyczaj różnica jest
kolosalna. Cieszę się, że mam
w tym swój udział. Ale ja nie trenuję tylko maluchów, w Milan
Sport mamy również zajęcia dla
juniorów, na których szukamy
nowych Lewandowskich.
A w szkole? Pewnie nie jest
już tak różowo? Niekoniecznie zasadne zwolnienia stały
się plagą dla nauczycieli w-f.
Pana również?
Uczniowie klas sportowych,
których uczę, raczej nie mają
potrzeby posługiwać się takimi zwolnieniami. A jedyną klasą niesportową, jest moja klasa
wychowawcza. I tu też relacja

www.glosmordoru.pl
jest zupełnie inna. Znam moich
uczniów i mam nadzieję, że zarażam ich pasją do sportu.
A kiedy po całym dniu w szkole, a potem jeszcze na boisku,
kiedy głowa pęka od dziecięcych krzyków i przed oczami
stają dokumenty, które nauczyciel musi wypełnić, tęskni pan z korporacją? Wróciłby pan?
Nie, zdecydowanie nie. Odnalazłem swoje miejsce w szkole,
na treningach. Nie mam potrzeby, by wracać do banku. Dziś po
prostu lubię swoją pracę. Czuję,
że ma ona znaczenie.
To tak jak Pana brat, który powiedział mi, że nie wyobraża
sobie sytuacji, w której mógłby znowu siąść za biurkiem.
(śmiech) Ja chyba nie mam aż
tak złych doświadczeń z korporacjami jak Łukasz. Gdyby moja
sytuacja zmieniała się tak, że nie
mógłbym pracować trenując,
nie miałbym problemu aby wrócić do banku. Praca nie była dla
mnie koszmarem, nie mam żadnych traum z nią związanych.
Ale jeśli mogę wybierać – zostaję na boisku.
Co Pan radzi młodym, niespełnionym ludziom z biur
w Mordorze? Rzucać etat
w korpo i szukać swojej pasji?
Gdyby to było takie proste…
Ja bym nie ryzykował i nie rzucał wszystkiego, nie mając przy
tym planu. Gdybym nie wiedział, co chcę robić w życiu, szukałbym pasji jednocześnie zarabiając pieniądze w korporacji.
Bo to naprawdę nie jest żadne
piekło, zwłaszcza jeśli trafi się
na fajnych ludzi. Stała pensja,
zwykle niezłe pieniądze, regularne godziny pracy – można się
w tym odnaleźć. Więc rzucanie
etatu zostawiłbym na później,
gdy już odnajdę hobby i będę
pewien, że da się na nim zarobić.

Ewa Korsak
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UNIA EUROPEJSKA

W DZIAŁANIU

„Wygraj staż
w Parlamencie
Europejskim”

Wśród zadań znalazły się kwestie
związane z szeroko rozumianym
zdrowiem psychicznym dzieci
i młodzieży, które stanowią od lat
przedmiot szczególnej aktywności
i zainteresowania Jarosława Dudy,
posła do Parlamentu Europejskiego, który zorganizował konkurs.
Pierwszym zadaniem finału
była praca w kilkuosobowych grupach nad projektami mającymi na
celu walkę z patologicznymi zjawiskami w środowiskach szkolnych i młodzieżowych związanych
z przemocą i cyberprzemocą. Druga, główna część finału, składała się
z indywidualnych rozmów, w trakcie których kandydaci musieli dokonać autoprezentacji i wykazać
się znajomością języków obcych.

materiał promocyjny
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Finał drugiej edycji konkursu

W tegorocznym konkursie stażowym aplikacje
złożyło ponad czterdzieścioro kandydatów. Do finału przeszło
czternaścioro studentów i absolwentów reprezentujących różne
uczelnie i kierunki studiów – niekoniecznie
związane z europeistyką lub prawem. Druga edycja zainteresowała m.in. studentów
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

REKLAMA

WARSZAWA / WROCŁAW

Będzie tylko dwoje zwycięzców, ale: – Równie ważny, jak sam
staż, jest udział w finale. Studenci i absolwenci, którzy się do niego zakwalifikowali, wzięli udział
w szkoleniu z autoprezentacji
i public relations. To były zajęcia
na najwyższym poziomie, a zdo-

europoseł, reprezentujący w PE
Dolny Śląsk i Opolszczyznę.

Staż w Parlamencie
Europejskim – o co ta gra?
Jak wygląda główna nagroda i czy
warto o nią powalczyć? Zapytaliśmy o to Karolinę Tulik z Opola,

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

Europejska działają od środka –
opowiada.
– Jest to niezwykła okazja, by
doświadczyć na miejscu działania struktur europejskich, także
w tych obszarach, które z zewnątrz
wydają się nieco tajemnicze. Nauczyłam się również tego, że jeśli

Pierwszy etap finału konkursu „Wygraj staż w Parlamencie Europejskim” – praca grupowa.

byta wiedza z pewnością przyda im się na studiach i później,
w poszukiwaniu wymarzonej
pracy – tłumaczy Jarosław Duda.
– To również znakomita okazja
dla nas wszystkich na wzajemne
poznanie się i rozmowy o problemach współczesnej młodzieży,
na rynku pracy i nie tylko – dodaje

zwyciężczynię ostatniego, przedpandemicznego konkursu, studentkę Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku dyplomacja
europejska: – Staż był dla mnie
wielką przygodą i spełnieniem
marzeń, a także okazją do ogromnego poszerzenia wiedzy o tym,
jak Parlament Europejski i Unia

czegoś nie wiemy, trzeba po prostu… pytać. W Parlamencie Europejskim system wsparcia działa
doskonale. Staż trwa sześć tygodni, jest płatny. Bardzo mile wspominam dziś mój pobyt w Brukseli.
Jestem ciekawa nowych rzeczy – a moim największym marzeniem jest praca w korpusie dyplo-

matycznym, dlatego aplikowanie
o staż wydawało mi się najlepszą
ścieżką i jestem przekonana, że
był to bardzo dobry wybór – dodaje Karolina.

Podobne motywacje
przyświecają tegorocznym
aplikantom
– To okazja, z której żal byłoby nie
skorzystać. Studia studiami, ale
potrzebna jest również praktyka.
Staż w Parlamencie Europejskim
postrzegam jako wielką szansę.
Myślę, że pomógłby mi również
określić moje zawodowe miejsce
w przyszłości – mówi Maja Włodarczyk, studentka stosunków
międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, a zarazem aktywna wolontariuszka organizacji
pozarządowych i obywatelskich.
– Od zwycięzców będę oczekiwał zaangażowania, kreatywności, cech, które kształtują mądrego, wrażliwego człowieka
i dobrego pracownika – wyjaśnia
Jarosław Duda i dodaje: – Samo
zakwalifikowanie się do finału jest
wielkim osiągnięciem, gdyż poziom uczestników jest niezwykle
wysoki.
Zwycięzcami tegorocznego
konkursu zostaną dwie osoby.
O jego wynikach uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.

Maciej Wełyczko

www.glosmordoru.pl
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Tydzień pracy 20� OFF!
Czy czterodniowy tydzień pracy przyjmie się w Polsce?

Postęp technologiczny przywiódł nas do pytania, czy to może już najwyższa pora na skrócenie tygodnia pracy? Automatyzacja i sztuczna inteligencja zaczęły nas wyręczać, a niedawna pandemia zmusiła wielu do uelastycznienia przyjętego systemu pracy. Wydawać by się
mogło, że koniunktura na wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy nie mogłaby być bardziej sprzyjająca. Nadchodzi więc kolejna
zmiana: czy jesteśmy na nią gotowi?
Przemysł 4.0
Jesteśmy świadkami Czwartej
Rewolucji Przemysłowej, rozpętanej przez dynamiczny rozwój technologiczny XXI wieku.
Szybki internet mobilny, sztuczna inteligencja, zastosowanie
chmury obliczeniowej i szeroko
zakrojona automatyzacja mogą
zastąpić nawet 800 milionów
pracowników i pracowniczek do
2030 roku — jak wskazuje prognoza z badania przeprowadzonego przez McKinsey Global
Institute. Wspomniane źródło
twierdzi również, że dzisiejsza
technologia jest już w stanie obsłużyć połowę zadań wykonywanych przez człowieka.

Zwiększona
wydajność
niekoniecznie
idzie
w parze
z wysoką
liczbą
godzin
spędzanych
w pracy.

Krótka historia etatu
Powszechnie uważa się, że za
wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy odpowiada
Henry Ford. Amerykański magnat przemysłu samochodowego skrócił dzień roboczy z 9 do
8 godzin w 1914 roku. Niespełna dekadę wcześniej (w 1905 r.)
w Królestwie Polskim rozpoczęły się w strajki klasy robotniczej
przeciwko rusyfikacji i uciskom
ze strony carskiej Rosji. Postulaty protestujących były wyraźnym sygnałem chęci walki
o demokrację, poprawę płac
i skrócenie dniówki do 8 godzin
(z 10-12 stosowanych w tamtym
czasie). Dopiero w roku 1918 zadekretowano w Polsce osiem
godzin pracy od poniedziałku
do piątku i maksymalnie sześciogodzinny dzień pracy w soboty (łącznie 46 godzin tygodniowo), a na pierwszą wolną
sobotę trzeba było czekać do
1973 roku.
Dzisiaj, zgodnie z normą
przewidzianą w polskim Kodeksie pracy, tygodniowy czas
pracy to osiem godzin na dobę,
przez pięć dni w tygodniu. Niedawno Partia Razem zapowiedziała złożenie kolejnego projektu ustawy, która miałaby
skrócić czas pracy. Poprzednia,
z 2018 roku, miała skrócić dniówkę do siedmiu godzin i nie odniosła sukcesu.

Dwa tryby

Sprawdzono i u nas

Krótszy tydzień pracy niekoniecznie oznaczałby mniejszą
liczbę przepracowanych godzin. Pracodawcy rozważający
wprowadzenie czterodniowego
tygodnia mieliby do wyboru jeden z dwóch trybów.
Pierwszy (skondensowany)
obejmowałby dziesięciogodzinny dzień pracy – czyli polegałby
na upchnięciu ustawowych 40
godzin w czterech dniach pracy.
Druga ewentualność to
skrócenie godzin przepracowanych w ciągu tygodnia z 40
do 32. Inna nazwa tego modelu
to 100-80-100, czyli sto procent
wypłaty przy 80 proc. czasu spędzonego w pracy i stu procentach produktywności. Właśnie
ten system rekomendowany
jest przez fundację 4 Day Week
Global, która wspiera firmy przy
testowaniu i wdrażaniu nowego modelu pracy. Joe O’Connor
(dyrektor zarządzający fundacji)
zaapelował o to do szefów i szefowych dużych firm uprzedzając, że największym ryzykiem
nie jest samo wypróbowanie
modelu czterodniowego tygodnia pracy. Największym ryzykiem może być sytuacja, w której konkurencja wprowadzi ten
tryb jako pierwsza.

Hays Poland przetestowało kilka opcji czterodniowego tygodnia pracy, między innymi
wśród specjalistów i menedżerów w okresie od lipca do września 2021 roku. W opublikowanym przez firmę raporcie przedstawiono opinie pracowników
i pracowniczek. Wynika z nich
jasno, że przeszło 90 proc. biorących udział w próbie, chciałoby
kontynuować pracę w modelu
czterodniowego tygodnia pracy (łącznie 32 godziny, za pełne
wynagrodzenie). Skondensowany tryb (10 godzin dziennie
przez cztery dni, za pełne wynagrodzenie) okazał się mniej
pożądany i opowiedziało się za
nim około 50 proc. badanych.
W Hays Poland sprawdzono też
trzeci wariant — 32 godziny
przez cztery dni za 80 proc. wynagrodzenia. Ten tryb okazał się
najmniej preferowany. Tylko 3
proc. badanych odpowiedziało
„zdecydowanie tak” na pytanie,
czy chcieliby pracować w modelu ze zredukowanym wynagrodzeniem.

Krócej jest lepiej
Pomysł na skrócenie tygodnia
pracy i czasu spędzanego w firmach spotkał się z wyraźnym

entuzjazmem zapytanych w ankiecie Qualtrics, którą przeprowadzono w USA. Około 92 proc.
ankietowanych stwierdziło, że
krótszy tydzień pracy wpłynąłby korzystnie na zdrowie psychiczne i produktywność zawodową. Wyniki ankiety zza oceanu wydają się pokrywać z tymi
przytoczonymi w raporcie Hays
Poland, w którym dodatkowo
wymieniane są jeszcze następujące zalety modelu czterodniowego tygodnia pracy: poprawa
work-life balance, więcej czasu
wolnego dla bliskich i na rozwój
zainteresowań oraz wzrost zaangażowania w pracy.

Więcej za mniej
Jak się okazuje, zwiększona
wydajność niekoniecznie idzie
w parze z wysoką liczbą godzin
spędzanych w pracy. Opublikowany przez OECD (Organization
for Economic Cooperation and
Development) w 2015 roku ranking 38 państw wskazuje, że najbardziej produktywnym zawodowo krajem jest Luksemburg
z 29-godzinnym tygodniem
pracy, a najmniej Meksyk (średnio 41,2 godziny pracy tygodniowo). Wysoko uplasowały
się też niektóre kraje skandynawskie, które słyną z dbania

o zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym
(Norwegia na 3. miejscu z 27,4
godzinami tygodniowo, Dania
na 6. miejscu z 27 godzinami tygodniowo).
Ciekawym krajem do przetestowania skróconego tygodnia pracy jest Japonia — kraj,
który słynie z kultury przepracowania. OECD podaje, że jedna
piąta pracowników i pracowniczek spędza w pracy przeszło 50
godzin tygodniowo. Przy czym
kulturowo przyjęte jest, aby nie
opuszczać stanowiska pracy, zanim zrobi to przełożony / przełożona. Microsoft przeprowadził
test czterodniowego tygodnia
pracy w Japonii w 2019 roku.
Z podanych przez firmę informacji wynika, że pracownicy byli szczęśliwsi, bardziej wydajni, a przychód generowany
przez nich wzrósł w czasie eksperymentu o 40 proc. Jednocześnie spadło zużycie energii,
wydrukowano mniej stron i obniżył się poziom zanieczyszczeń
spowodowanych przez osoby
dojeżdżające do pracy.

Nie wszystko złoto
Przejście na skrócony tydzień
pracy powinno być uprzednio
solidnie przygotowane i skon-

sultowane. Fundacja 4 Day
Week Global przytacza kilka
podstawow ych zagadnień
koniecznych do przeprowadzenia zmiany. Wśród nich są
między innymi: komunikacja
o celu zmiany, przygotowanie indywidualne i zespołowe,
pozyskanie porady prawnej
i stworzenie ram czasowych
eksperymentu.
Istotne jest też poinformowanie o wdrażanej zmianie
partnerów biznesowych. Trzeba przyjąć, że czterodniowy
system pracy może zostać negatywnie przyjęty w sektorze
obsługi klienta — zwłaszcza
tam, gdzie oczekuje się serwisu przynajmniej pięć dni w tygodniu, a skrócony system nie
jest jeszcze powszechnie stosowany.
Natomiast z psychologicznego punktu widzenia skondensowany tryb pracy pociąga za sobą ryzyko wzrostu
napięcia i stresu związanego
z niepewnością, czy uda się
wykonać przydzielone zadania w cztery dni. Część z tych,
którzy zobowiązani są do przepracowania 40 godzin tygodniowo w zmniejszonej liczbie
dni, skarżą się na przemęczenie i zakłóconą równowagę
pomiędzy pracą a życiem osobistym.

Trzydniowy weekend
Z ustawowego punktu widzenia
jesteśmy gotowi na wdrożenie
czterodniowego tygodnia pracy. Co więcej, kilka firm (głównie
z sektora IT) ochoczo skorzystało już z możliwości przetestowania tego trybu.
Wyniki badań wskazują, że
wzrost wydajności, skrócenie
czasu pracy i utrzymanie poziomu płac są pożądane i osiągalne. Wydaje się jednak, że na
szeroko zakrojoną zmianę przyjdzie nam jeszcze poczekać, pomimo kuszącej wizji trzydniowego weekendu.

Konrad Krzysztofik
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influencera
biznesu

i łatwych pieniędzy
Influencer marketing to forma, której żadnemu czytelnikowi i bywalcowi Mordoru tłumaczyć nie trzeba. Wraz z rozwojem
social mediów i z przejściem w etap monetyzowania działań na platformach społecznościowych, influencer marketing
stał się jednym z najgorętszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych tematów wśród marketerów i właścicieli biznesów.

Z jednej strony powstał mocny rynek potencjalnych promotorów marek i skupionych
wokół nich społeczności, zaś
z drugiej rzesza reklamodawców chcących wykorzystać
potencjał i lojalność grup odbiorców do promowania swoich towarów i usług.

Poważny
rynek
Brzmi poważnie? Jak najbardziej - w końcu rynek ten, podążając za influencermarketinghub.com szacowany jest
na 16,4 miliarda dolarów i ciągle rośnie. W dalszej części raportu znajdziemy także informacje, że globalną sprzedaż
za pośrednictwem platform
mediów społecznościowych
oszacowano na 560 miliardów dolarów w 2020 roku. Zaś
w roku 2022 osiągnie ona wartość 958 miliardów, a do roku
2026, przewidywany jest wynik przekraczający 2,9 biliona
dolarów.
W przeciągu kilku lat nastąpiło wiele zwrotów akcji
w strategii korzystania z tego
kanału komunikacji i sprzedaży. Począwszy od inwestycji
w wielkie gwiazdy, a kończąc
na agencjach zrzeszających
dziesiątki mikro i nano influencerów, którzy z nadzieją na
sławę i zasięgi prowadzą działania w barterze lub za drobną, symboliczną opłatą. I o ile
ten drugi model zdecydowanie wspiera budowanie góry

lejka prowadzącego do skutecznej konwersji, o tyle ten
pierwsze bardzo skutecznie
wspiera ego prezesa i zarządu… ale o tym może kiedy
indziej.
Zresztą, zbyt długie przebywanie w tej branży powoduje objawy o jakich słyszały
niejedne kozetki w poważnych gabinetach terapeutycznych i warto zaznaczyć, że nie
jest to świat, na jakim powinno budować się ład i porządek
społeczny.

Jak oceniać
efekty?
Obecnie ze świecą szukać
logiki i sensu w tej branży
oraz w źródłach jej finansowania. Zdecydowanie, szkolenia z tego jak w influencer
marketingu, komu i za co płacić, powinny być elementem
obowiązkowym dla każdego
project, product i business
managera z budżetem reklamowym.
Analiza finansowa i statystyki z działań influencerów
powinny zostać zaś podstawowym miernikiem skuteczności, bez którego nie ma sensu nawet brać się za płatne
współprace z kimkolwiek…
No właśnie, ale życie pokazuje, że najlepszym wskaźnikiem efektu bardzo często
jest : „wydaje mi się” i „ ładna
storka - taka z klimatem” ew.
„zwolnijmy ją, słabo ostatnio rusza się na rolce”.

Ciśnie się na usta soczyste:
No co ty!? Jednak realia są takie, że wielu znanych i promowanych zostało sztucznie
napompowanych przez tych
klientów, którzy wybierają po
własnych sympatiach, idolach
córki lub poniedziałkowych
fanaberiach, nie patrząc na
związek przyczynowo-skutkowy, czy potencjał działań
danego influencera na rzecz
marki w perspektywie czasu.

Ten komunikat jest zazwyczaj ubrany w doskonałe
metody manipulacji, uderzające w rodzinę, sytuacje polityczną, zdrowie, szczęście, ale
także głęboko w ego obserwujących: „Zobacz, jak my żyjemy, na jakim poziomie i bez
zbędnego stresu, a jak ty żyjesz? Sam/sama sobie to robisz, odbierasz sobie szansę
na wystawne życie i przebudzenie”.

Wygodna praca,
magiczna kasa

Kołcze
dziwnych
biznesów

To wszystko stanowi tylko
preludium do miliona arii na
temat rynku influencer marketingu, ale naprawdę warto tu wspomnieć o modnym
ostatnio zjawisku, które zawładnęło totalnie siecią, angażując mentalnie wielu rożnych uczestników życia platform socjalnych oraz ich sponsorów.
A mianowicie, jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi
o pieniądze. I to nie byle jakie,
tylko takie łatwe, leżące na ziemi i pojawiające się magicznie
na skutek np. kosmicznej wizualizacji dobrobytu.
Pieniądze te pochodzą
zazwyczaj z elastycznej, wygodnej pracy bez zobowiązań w której można zarabiać
miliony w krótkim czasie. Co
najważniejsze – ta praca nie
wymaga niczego poza zdobyciem wiedzy na kursach i warsztatach danych influencerów.

Narastający trend bogactwa
i samostającego się sukcesu
na własnych zasadach powstał
wokół kołczów i mentorów
duchowego biznesu, którzy
pojawili się albo znikąd, albo! przemienili się w nich ze
specjalistów od mody i urody,
ewentualnie z zapleczem genialnego MLM nowych technologii, gdzie piramida to figura akrobatyczna, a nie model finansowy w jakim pracuje
setka uśmiechniętych babek.
Dodatkowo na przód korowodu wysunęli się mentorzy
od dziwnych biznesów, walut
i deweloperki, ale pozostający
nadal w tym samym schemacie logicznym i finansowym
– szybko, łatwo, dla każdego
– kup kurs.
Popularność jaką zdobywa
ten segment w social mediach
jest z jednej strony niebywały i imponujący – bo z punktu
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widzenia marketera to nie byle
co umieć pozyskiwać takie zaangażowanie, a z drugiej poważnie niebezpieczny.

Kusząca wiara
i żer dla marek
Samozwańczy nauczyciele,
szamani i naturalni terapeuci powodują, że wiele osób,
które nie są w stanie rozróżnić
ziarna od plew i nie dlatego,
że brak im inteligencji, tylko
po prostu nie posiadają odpowiedniej wiedzy nauki czy
doświadczenia, wierzą i podążają ślepo za wizją jaka pochodzi od tej grupy twórców
i „oświeconych”.
Wiara w łatwe pieniądze
i sukces są nęcące dla wielu.
Jeśli do tego okraszone zostaną dodatkowo popularnością
i byciem w trendzie powodują,
że takich nowych treści i osób
jest z tygodnia na tydzień
co raz więcej. Wokół trendów
jak muchy przy miodzie gromadzą się marki, które dostrzegają okazję do promocji
swoich usług i produktów…
i koło się zamyka.
Obecna trudna i wymagająca sytuacja gospodarcza
zdecydowanie pomaga w rozwoju takich przedsięwzięć.
Odbiorcy stają się podatni
na rytuały kakao i szkolenia
z inwestowania w konstelacje i kryptowaluty w układzie
astralnym. Chętnie kupują
okadzające kadzidła i - wyśmiewając się z rodzimej religii
- poddają się rytuałom chrztu
wodą z kokosa. Kupują kursy
mentora w trzy dni, e-booki
jak zostać inwestorem giełdowym lub bogatym deweloperem na rynku mieszkaniowym.
Jeśli to nikomu nie szkodzi,
to każdy może wierzyć w co
chce. Ale, niestety, szkodzi i to
poważnie.

Fałszywy
model
rzeczywistości
Taki model zaburza zupełnie
percepcję tego, kto specjalistą jest, a kto się nim jedynie
nazywa.
Pozbawia realnej oceny
sytuacji, fałszuje rzetelne
źródła wiedzy i świadomość,
z jakich konsultacji korzystać.
Nie wiadomo, komu powierzyć rozwój swojej marki i firmy, a kto opowiada nam cuda
wyssane z palca lub z dwóch
książek o rozwoju osobistym.
Dla kogo i dlaczego warto
zaryzykować zmianę zawodu, biznesu czy gdzie zainwestować pieniądze, a kto
swoimi radami sprawi, że

WARSZAWA / WROCŁAW
pójdziemy z torbami mimo
najlepszych intencji.
Ponadto schemat reklamowy nakręca spiralę fałszywego
potwierdzenia wartości tych
treści i pokazuje kolejnym reklamodawcom, że warto w to
brnąć, generując dalej jeszcze
większy szum informacyjny
i rzeczowy oparty na pseudospecjalistach.
Dodatkowo sprzedawane
w tym modelu e-booki, książki, publikacje, kursy czy warsztaty są często zupełnie nie
do zweryfikowania, z wieloma błędami merytorycznymi
i wyssanymi z palca historiami. Nie są kontrolowane pod
względem informacji jakie
przekazują, do jakich wniosków mogą prowadzić i do
czego nakłaniać.
I o ile doskonałe dla rynku jest sprawne otoczenie
konkurencyjne i wartościowe materiały w kontrze do
skostniałych podręczników,
np. z makroekonomii, o tyle
z tych drugich można przynajmniej pozyskać rzetelną wiedzę, którą dalej można rozwijać na drodze doszkalania.

Nie reklamuj się
przy wątpliwych
treściach
Nie przytyłeś w tydzień i w tydzień nie schudniesz – bolesne, ale prawdziwe. Tak samo
sam dobrobyt nie spływa bez
pracy, a onlineowy kurs tantry nie rozwiąże prawdopodobnie problemów w małżeństwie bez pracy nad relacją i rodziną.
Dlatego tak ważne jest, by
marketerzy i sponsorzy brali odpowiedzialność za swoją
pracę i inwestycje reklamowe,
w których promują ludzi i treści o wartościach i metodach
dalekich o tych, które chcieliby przekazywać sami swoim
najbliższym.
Rozróżnienie świata wirtualnego od rzeczywistego
niedługo może być niemożliwe, ale świadomość tego, że
przeciętny milioner raczej nie
produkuje kursów za 19,90 dla
nastolatków, o tym, jak zarobić krocie w tydzień na TikToku, może pomóc obudzić się
z tego letargu i zacząć myśleć
samodzielnie, bez umożliwienia dorobienia się kolejnym
cwaniakom.
PS: I to, że ty ogarniasz życie na etacie z dzieckiem pod
pachą, gnając rano na Mordor
z Bródna, a nie z chaty na Bali
lub w Tulum, jest zupełnie OK
i nie czyni cię gorszym specjalistą w swojej dziedzinie. Serio.

Karolina Kalinowska
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Wyjść
z korpo‑imprezy

Z TWARZĄ
Są w korporacyjnym żywocie takie sytuacje, których wolelibyśmy uniknąć, które wolelibyśmy raz na zawsze wykasować z naszej pracowniczej biografii. I nie mówię tu o opierdolu od przełożonego czy o klasycznym fakapie. Chodzi mi
o coś pozornie przyjemnego i z założenia relaksującego: o korpo‑imprezy.
Wszyscy dobrze wiemy, że
korpo‑imprezy potrafią zniszczyć nie tylko karierę zawodową, ale też bieżące relacje interpersonalne, a nawet całe życie!
Jak i dlaczego dochodzi do tych
dramatów? Jak się przed nimi
bronić i jak ich unikać?

Kumulacja
błędów i wypaczeń
Kamil i Patryśka to była trzy lata temu nasza flagowa korpo
‑para. Byli w jawnym związku
jakieś pięć miesięcy, pracując w tym samym biurze, na
bardzo podobnych stanowiskach. W ogólnej opinii zespołu byli uważani za dobrą,
zgraną i stabilną parkę. No ale
– jak to bywa w przyrodzie –
nic nie trwa wiecznie. Bo oto
pewnego dnia nadeszła chwila próby, a mianowicie „korpo
‑gówno‑festyn” z okazji finalizacji jednego z naszych większych projektów. Choć w rzeczywistości owej finalizacji
jeszcze formalnie nie było,
a podbicie ostatniej pieczątki miało się dokonać za jakiś
miesiąc, to – wiadomo, idiotyczna okazja, by się schlać
lub straumatyzować zawsze
się w zespole znajdzie.
Warto zaznaczyć, iż była to
pierwsza tego typu impreza,
na której Kamil i Patryśka zjawili się jako para. I to był błąd.
Bo na początku wszystko fajnie i spoko, weszli „na parkiet”
około godziny 21. W ładnych
strojach wieczorowych wyróżniali się mocno wśród randomowo odzianych kolegów i koleżanek z pracy. Emanowała od
nich ciepła, przyjazna aura „miłości”, zresztą klub też przyjemny i wszystko szło doskonale.
Jednak musiała nadejść godzina zero, gdy niektórzy zaczynali się już zbierać do rodzin i dzieci, a bezdzietni i wolni
w swej wyraźnej nietrzeźwości
zabierali się za planowanie ciągu dalszego ostrej popijawy.
Ostatecznie wyszło na to, że
została grupka, w której znala-

złem się i ja, i nasza szanowna
parka. No i nasz pijany wodzirej Adrian, który zabrał nas…
gdzie? Do tego popieprzonego
klubu w centrum, który wszyscy znają, a nikt do niego nie
chodzi, chyba że ironicznie,
gdyż grają tam głównie disco
polo. Wiecie, o którym mówię?
Na pewno kojarzycie…
W tym disco‑klubie impreza rozkręciła się już na serio.
Wpadliśmy na parkiet lekko po
północy, a po pierwszej cała
drużyna była konkretnie zrobiona. Nasza flagowa parka bawiła się jeszcze wtedy wspólnie,
nie spuszczając się wzajemnie
z oczu. Jednak już około wpół
do drugiej zaszły małe zmiany
w organizacji, gdyż Kamil chwycił za wódkę, która była dla niego już czwartym „gatunkiem”
alkoholu tego wieczoru – i nawalił się do stanu z lekka krytycznego. Konsekwencją była
dla Kamila konieczność udania się do toalety na czas bliżej
nieokreślony. Więc on bytował
sobie tam w stanie dramatycznym, a impreza toczyła się dalej.
Patryśka początkowo zadawała się przejmować przedłużającą się nieobecnością
swojego partnera. Jednak gdy
z głośników wybuchły znane
jej zapewne aż za dobrze słowa
(i melodia – przede wszystkim),
to zdrowie, i w ogóle osoba jej
chłopaka, zeszły na dalszy plan.
I ta piosenka, opowiadająca o preferencjach wokalisty
względem 18-calowych felg,
tak przypadała Patryśce do
gustu, że wybiegła na parkiet
w objęciach naszego świetnego wodzireja Adriana. I wszystko byłoby ok, gdyby nie finisz
naszej imprezy.
Bo Adrian okazał się tak
dobrym tancerzem, że po kilkudziesięciu minutach, to on,
a nie Kamil, wychodził z klubu
w towarzystwie Patryśki. Z kolei Kamil został około czwartej wyniesiony z toalety przez
ochronę.

Nazajutrz, zamiast naszej
parki, w pracy pojawiły się dwa
wakaty. Na początku Patryska
zrezygnowała z roboty, bo wyszła na puszczalską, no i w tym
samym dniu, acz troszkę później, swoją rezygnację złożył Kamil, który wyszedł na zachlanego jelenia‑przegrywa. I tak to
się skończyło.

Jak uniknąć wpadki?
Powyższa historia należy do
tych najostrzejszych, jakich
byłem świadkiem podczas
omawianych korpo‑imprezek.
Niemniej nie byłem jeszcze na
takim „iwencie”, na którym nie
doszłoby do żadnego przypału.
I boli mnie to tym bardziej, że
owych przypałów można spokojnie uniknąć, nawet jeśli jest
się osobą typowo imprezową.
Jak? Niech historia Patryśki i Kamila posłuży nam za przykład.

Po pierwsze – dieta!
Idziesz na imprezę, gdzie będzie się grubo piło? Pamiętaj, że
wcześniej twoim obowiązkiem
jest zjedzenie czegoś tłustego.
Przyjęcie około 40-80 gram
tłuszczów przed wystartowaniem na parkiet może uratować
tobie życie.

Po drugie – planuj!
Przed rozpoczęciem „iwentu” wybierasz sobie maksymalnie dwa rodzaje alkoholi,
jakie masz zamiar spożywać –
w przypadku posiadania mocnej głowy. Gdy jesteś przeciętnym lub słabym zachlajmordą,
wyznaczasz sobie jeden rodzaj
alkoholu oraz maksymalną
ilość trunku jaką możesz spożyć przez godzinę. I, co istotne,
trzymasz się tego planu, choćby nie wiem co! Jeśli masz problemy z asertywnością alkoholową wyznacz kumpla do pomocy, bądź pełnej kontroli. Jeśli
nie masz takiego znajomego,
to wymyśl sobie wymówkę „że
bierzesz antybiotyk i możesz
zasłabnąć” albo „że wątroba
chora i możesz robić krwią po

większej ilość”, itp. – niech ludzie czują odpowiedzialność.

Po trzecie
– wybór środowiska!
Jeśli idziesz na imprezę sam i jesteś singlem – spoko baw się
dobrze. Natomiast jeśli idziesz
w parze lub masz żonę/męża,
narzeczonego/narzeczoną itd.,
to trzymaj się ze swoją drugą
połówką.
Korpo‑impreza, to nie żaden
tinder! Nie przyszedłeś tu by
poznawać dogłębnie nowe
osoby. Nie wdawaj się w trudne pogaduchy o życiu z nowo
napotkanymi potencjalnymi
kochankami; nie tańcz z nikim
(prócz partnera) więcej niż
dwa razy – to nie wolny wybieg,
to przedłużenie twojej pracy,
masz być w miarę oficjalny!
Jeśli ktoś jest namolny i proponuje dłuższe pogawędki na
osobności, tańce itd., to strzelaj
wymówkami, wspominaj dużo
o swoim partnerze, nie oddalaj
się w miejsca intymne!

Po czwarte
– ban na disco polo!
Ten gatunek muzyki to prawdziwy wymysł szatana. Nigdy
nie wychodźcie do klubów,
gdzie grają to gówno. Nie dość,
że skompromitujesz się w towarzystwie znajomością tych
wszystkich przyśpiewek weselnych, to jeszcze tak cię to może wciągnąć, że nieświadomie
prześpisz się z kimś, z kim byś
nie chciał.
Hipsterskie, drętwe brzmienia, to dobra muzyka na finisz
imprezy.

Po piąte – nie bądź idiotą.
Jak widzicie, nasza para złamała
wszystkie z powyższych pięciu
przykazań. I jak na tym wyszła?
Więc nie bądźcie tacy jak oni.
Choć, jak mówią, jeśli ktoś ma
się pecha, to i palce w tyłku złamie. A zatem – powodzenia na
kolejnych korpo‑imprezkach!

Tomasz Rot
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Wyjątkowo zimny maj
dla pieniądza
„Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię – jest mi bardzo, bardzo źle” śpiewała
nieodżałowana Kora Jackowska. Stary hit grupy Manaam mogą dziś smętnie zanucić posiadacze kredytów hipotecznych, zadłużonych kart kredytowych, przedsiębiorcy korzystający z leasingu i faktoringu oraz osoby marzące o własnym „M”, których zdolność kredytowa
właśnie zmniejszyła się o połowę. Ale powodów do szczególnej radości nie mają nawet posiadacze większych kwot na bankowych kontach.

Glapiński
dobry na wszystko?
W czasach dwucyfrowej inflacji,
słabych notowań złotego i płynącej od wschodu politycznej niepewności, w obozie rządowym
toczy się osobliwa gra. Jeszcze
w zeszłym miesiącu druga, sześcioletnia kadencja prof. Adama
Glapińskiego w fotelu prezesa
NBP, wydawała się czystą formalnością. Oficjalne zgłoszenie kandydatury przez prezydenta Andrzeja Dudę i jej wsparcie przez
Jarosława Kaczyńskiego (dla którego Glapiński jest nieodłącznym
druhem politycznym od lat 90.
XX wieku) wydawało się zamykać
temat ostatecznie. Pod koniec
kwietnia sprawa pozostaje jednak otwarta. Dlaczego?
Prob lemy „ zje dno c zo nej prawicy” z większością
i ciułanie pojedynczych głosów w politycznym planktonie to już „nowa normalność”
przy każdym ważniejszym dla
PiS głosowaniu. Mimo, iż swoje
„tak” dla Glapińskiego zadeklarował już nawet główny antysystemowiec RP Paweł Kukiz,
przedstawiciele obozu władzy
szukają cichego poparcia w kręgach opozycji, szczególnie po
lewej stronie – choćby miałoby przybrać postać nieobecno-

ści na głosowaniu i obniżenia
w ten sposób liczby głosów potrzebnych do wyboru. A głosowania nad kandydaturą prezesa
NBP powtórzyć raczej się nie da.
Dlatego znana jest już kandydatura zapasowa. Marta Gajęcka,
bo o niej mowa, to raczej mało
znana była społeczna doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy
i członek zarządu NBP. Wcześniej związana głównie z branżą
energetyczną.

Prezes prezesowi
Czy problemy z wyborem Glapińskiego to jednak wyłącznie
efekt niesterowności prawicowej koalicji rządowej? Nieoficjalnie wiadomo również, że zamawiane badania opinii publicznej
wskazują na - mówiąc delikatnie
- małą popularność szefa Narodowego Banku Polskiego.
– Oni zdają sobie sprawę, że
Glapiński, razem ze swoimi napuszonymi, wielogodzinnymi
przemowami, astronomicznymi, ciągle rosnącymi zarobkami i skłonnością do barokowego blichtru, stał się po prostu
obciachowy i memogenny, ale
co mają zrobić, skoro prezes tak
każe – tłumaczy sytuację jeden
z posłów lewicy.

Tłumaczenia
okołowojenne
Obawy o wizerunek i wiarygodność głównego strażnika polskiej waluty wydają się w pełni
uzasadnione. Jeszcze niedawno prof. Glapiński zapewniał, że
szanse na podwyżki stóp procentowych w obecnej kadencji
Rady Polityki Pieniężnej „wynoszą zero”.
Dziś, gdy o końcu podwyżek stóp nie ma nawet mowy,
a lekkie przyhamowanie inflacji
prognozowane jest najwcześniej na lipiec, tłumaczenie prezesa Glapińskiego jest proste
– rekordowa inflacja w marcu
(11 proc.) to efekt ekonomicznych skutków agresji Rosji na
Ukrainę. Podwyższona inflacja
ma utrzymać się (zdaniem NBP)
do końca roku 2024 – wcześniej
mowa była o 2023.

Ciszej nad tą lokatą
W procesie tłumienia inflacji
zniechęcanie społeczeństwa
do zaciągania kredytów to tylko
jedna strona równania. Nad drugą, równie ważną – zachętą do
oszczędzania - zapadła grobowa cisza. Przerwał ją niedawno
dr Adam Bartoszewicz, ekono-

mista związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
– Mamy w Polsce bankierów
czy banksterów? – pyta publicznie Bartoszewicz w kontekście
zjawiska na pozór niewytłumaczalnego: jak to możliwe, że
w Polsce radykalnie podnoszone są stopy procentowe, drożeją
kredyty, a oprocentowanie lokat bankowych tkwi nieruchomo, niczym zaklęte, w okolicach
zera? A to, przy 11-procentowej
inflacji oznacza w istocie ogromną stratę.
Powodem tej sytuacji, zdaniem Bartoszewicza, może być
wyłącznie zmowa banków, którym bardziej opłaca się zadłużanie klientów i ewentualne
przejmowanie od nich nieruchomości.
W niedawnej rozmowie na
łamach „Głosu Mordoru” prof.
Marian Noga, były członek Rady
Polityki Pieniężnej, wyjaśniał, że
podwyższenie oprocentowania
depozytów następuje wskutek
konkurencji pomiędzy bankami
(do rozmowy z prof. Nogą wrócimy w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika – red.) – gdyż
sama podwyżka stóp procentowych przez RPP nie obliguje
właściwie banków do niczego.

banków, które nie podnoszą
oprocentowania lokat.
Prof. Andrzej Sadowski, szef
Centrum Adama Smitha, zwraca uwagę na jeszcze jedno
oczywiste rozwiązanie problemu oszczędzania i depozytów:
w Polsce należy czym prędzej
wypuścić bezpieczne obligacje
na preferencyjnych warunkach
dla zwykłych mieszkańców. To
także zadanie dla szefa NBP –
ktokolwiek by nim został.

Czas fliperów
W co takim razie inwestować?
Wyjątkowo niespokojne czasy
- oprócz wojny w Ukrainie mamy również do czynienia z nieoczekiwanym nawrotem epidemii COVID w Chinach - stwarzają
zarówno zagrożenia, jak i wyjątkowe okazje.
Szczególnie głębokie zmiany
zachodzą dziś w Polsce na szeroko rozumianym rynku nieruchomości. W największych miastach
zatrzymał się już szaleńczy
wzrost cen nowych mieszkań.
Drożeją jeszcze te z drugiej ręki.
Za to rekordy biją ceny najmu
– nie tylko za sprawą napływu
wojennych uchodźców z Ukrainy. Zjawisko ma znacznie szersze tło. Przez wysokie stopy
procentowe tylko nielicznych
stać będzie na zakup własne-

www.glosmordoru.pl
kontrakty publiczne – tu problemem jest wzrost kosztów pracy,
odpływ pracowników z Ukrainy (wyjeżdżających na wojnę
do swojej ojczyzny) i – przede
wszystkim - kosztów podstawowych surowców, zwłaszcza stali.
Te same bolączki dotykają
inwestorów indywidualnych –
portale nieruchomościowe już
zalewane są ofertami sprzedaży
domów jednorodzinnych w różnych fazach budowy i wykończenia.
Tak więc – kto znajdzie ciekawą „rozgrzebaną” inwestycję
w dobrej lokalizacji i zdoła przerobić ją na lokale pod wynajem,
stracić nie powinien.

Czas traderów
Znacznie mniej ocz y wiste
w „wojennych” czasach wydają się natomiast inwestycje
w kryptowaluty. Choć bitcoin
odrobił już duży spadek z pierwszych godzin po rosyjskiej agresji, nawet najwięksi specjaliści
nie są w stanie wskazać wyraźnego trendu. Duże wahania kursów sprawiają, iż jest to obecnie rynek dla doświadczonych
traderów lub… hazardzistów.
Stabilizująco na kurs BTC nie
wpłynęły ani zapowiedzi regulacji rynku ze strony administracji USA, ani trwające już prace

Zmowa
czy bezbronność?
Ale czy naprawdę prezes, państwo i NBP są całkowicie bezbronne wobec takiej postawy
banków?
Pomijając kwestie ewentualnego postępowania w sprawie
zmowy cenowej (to kompetencje UOKIK – instytucji mającej na
koncie pewne sukcesy w sprawach o zmowy na rynku leków
czy materiałów biurowych)
w rękach prezesa NBP pozostaje bardzo poważna, niewykorzystana broń: podnoszenie wymaganych zasobów własnych
kapitału banków – wyższe dla

go „M” na kredyt. Szanse takie
traci właściwie całe pokolenie
osób mających dziś poniżej trzydziestki.
A nowych mieszkań może
powstawać w najbliższych latach znacznie mniej – wzrost
kosztów obsługi kredytu i leasingu jest olbrzymim problemem dla deweloperów. Eksperci spodziewają się nadchodzącej
fali bankructw mniejszych firm
tego sektora. Zagrożenie obejmuje również firmy realizujące

legislacyjne w Parlamencie Europejskim.
Także najbardziej tradycyjna z „wojennych” lokat – złoto
- wcale nie zapewnia dziś zysku.
Owszem, kurs żółtego kruszcu wzrósł w czasie napięcia poprzedzającego rosyjską agresję
i w pierwszych dniach wojny,
szybko jednak ustabilizował się
na poziomie ok. 20 proc. wyższym od wyjściowego.

Maciej Wełyczko

www.glosmordoru.pl
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Temat
superważny
Aneta, kierowniczka działu wsparcia sprzedaży, nie
ma pojęcia o nowym projekcie. Dzięki temu Ania
ma częstsze kontakty z Dawidem, który w końcu proponuje spotkanie po pracy.
Jednak pierwszy był Sebastian o urodzie Redforda...
Po tygodniu sytuacja była napięta. Projekt, choć dopiero w początkowej fazie – stanął. Napisałam obszernego maila do Anety, kierowniczki działu wsparcia
sprzedaży, aby wypowiedziała
się w tematach związanych z planowanym serwisem klienta. Aneta nie grzeszyła bystrością. „Piszę
do ciebie wolno, bo wiem, że wolno czytasz”. Nie, tak do niej nie
napisałam, chociaż bardzo chciałam. Na mojego maila odpowieREKLAMA

działa, że koniecznie trzeba się
spotkać. Temat, jak widać, był dla
niej superważny. Na spotkaniu
Aneta pojawiła się z Dawidem. Po
chwili zorientowałam się, dlaczego przyszła z obstawą. O niczym
nie wiedziała, chociaż miał być to
dla niej dodatkowy kanał sprzedaży. Cały projekt widziała tylko
jako dodatkową pracę.
– Dobrze, to czy wy już wiecie,
co trzeba robić? Jakie są kolejne kroki? – zapytała Aneta
pod koniec spotkania.
– Tak, trzeba zebrać i spisać zakres danych z naszej oferty
wyświetlanej w strefie klienta. To będzie ważne dla IT,
aby zaprojektować połączenia z naszymi systemami – odparł spokojnie Dawid.
– No dobrze, ale ty nie będziesz
miał czasu na to wszystko.
Masz inne zadania – stwier-

dziła wyniosłym tonem. – Czy
ktoś od was będzie mógł się
tym zająć? – Aneta bardzo nie
chciała, aby jej zespół przejął
to zadanie.
– Póki co jestem sama, Magda
przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ponieważ oferta naszych
produktów to wasz obszar, będziecie najlepiej wiedzieli, jaki
zakres danych jest potrzebny.
– Myślę, że będę mógł usiąść do
tego w przyszłym tygodniu
– stwierdził Dawid.
– No dobrze. Tak zróbmy, bo widzę, że nie ma innego wyjścia
– prychnęła wyraźnie niezadowolona Aneta.
Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, ale rozpoczął się dla mnie
najbardziej męczący okres w tej
firmie. Za nadgodziny nie płacili, a o „zadaniowym czasie pracy” krążyły żarty na korytarzach.

W tym czasie byłam też najmłodsza w zespole i nie miałam doświadczenia w pracy projektowej.
Po kilku kolejnych dniach korespondencji w tematach projektowych Dawid wysłał mi link
do remiksu tematu muzycznego
z filmu Interstellar. Chwilę rozmawialiśmy na Messengerze. Aż
nagle wypalił:
Dawid: Będę biegał, nawet już zacząłem krótkie dystanse... Może
nawet pobiegnę w maratonie.
Ja: Nieźle, a co z batonikami o godzinie piętnastej? Będą tęsknić za
tobą.
Dawid: Ha, ha. Trudno. To moje
zadanie od coucha. Zadanie na
najbliższe pół roku i dłużej.
Mało wiedziałam o życiu prywatnym Dawida, ale w trakcie rozmowy okazało się, że couchem nazywał psychologa. Często rzucane
przypadkiem słowa odkrywały

jego życie osobiste. Chociaż był
jeszcze przed trzydziestką, zdążył spłodzić dziecko, ożenić się
i rozwieść (szybki z niego facet!).
Była żona wyjechała z synkiem
do innego miasta i widywał się
z nim raz na dwa tygodnie. Być
może te przeżycia spowodowały, że zdecydował się na terapię.
– Co robisz wieczorem? – zapytał Dawid.
– Umówiłam się ze współlokatorką. Jeśli chcesz pogadać, to
chodźmy teraz na kawę.
– Kawa to trochę za mało.
Chciałbym dłużej pogadać,
lepiej cię poznać...
Nie byłam pewna, o co chodziło Dawidowi, ale zgodziłam się.
– Jasne. Wygospodaruję jakiś
wieczór.
***
Po kilku dniach Sebastian napisał do mnie wiadomość: „Nie
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mogłem przez ciebie spać”.
Uśmiechnęłam się na te słowa.
Czasami pisywaliśmy do siebie
wieczorami, i w końcu umówiliśmy się po pracy do jednego
z barów na Nowogrodzkiej. Gdy
zobaczyłam go w świetle trwającego jeszcze dnia, aż przygryzłam wargi. Przysięgam, wyglądał jak młody Robert Redford,
tylko włosy miał ciemniejsze.
I ten uśmiech! Och, trafiło mi się
jak pijakowi fucha w gorzelni.
Długo gadaliśmy o życiu, pracy,
podróżach.
– Co z twoją ostatnią dziewczyną? Rozmawiasz z nią jeszcze?
– odważyłam się zapytać po
drugim kuflu piwa.
– Tak. Wysyłamy sobie SMS-y
z życzeniami na święta, ale to
zamknięty temat.
– Dobrze... Dobrze wiedzieć, że
nie masz ogona.
– Zdecydowanie nie mam.
Wiesz, jak to jest. Szukałem
dziewczyny swoich snów,
a przytrafiały mi się koszmary. Nie zrażam się jednak i szukam dalej – powiedział to, patrząc mi w oczy. (cdn)

Aleksandra Tabor
Fragment powieści Aleksandry
Tabor pt. „VIR” – o singielce pra‑
cującej w warszawskim mordorze.
Książka ukazała się nakładem wy‑
dawnictwa Novae Res.
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C O PO W IN N O S I Ę Z NA LE ŹĆ
W DOB RY M I S KU T ECZ NYM CV (CZ. 1)
Jeśli czytaliście artykuł
„Jak napisać dobre i skuteczne CV” („GM” nr 2 [68])
wiecie już, że powinno ono
być dedykowane, czytelne, konkretne i precyzyjne. Dzisiaj dowiecie się,
z jakich elementów powinno się składać.
W branży HR funkcjonuję od
przeszło 20 lat i przez ten czas
byłam świadkiem nie tylko wielu zmian zachodzących na rynku pracy, ale też mód dotyczących wyglądu i konstrukcji CV.
Mogłoby się wydawać, że trendy w tym przypadku nie mają
większego znaczenia. Jednak
niezupełnie tak jest, gdyż wynikają one z potrzeb rynku i mają
spory wpływ na to, jak jesteśmy
postrzegani na pierwszym etapie rekrutacji. Gdy przypominam sobie pierwsze życiorysy,
z którymi spotkałam się te 20

lat temu, pracując jako head
hunter w agencji rekrutacyjnej,
widzę, jak duże zmiany zaszły
w tej materii.
Ówczesne CV były chronologicznym i faktograficznym
odwzorowaniem naszego życia zawodowego. W mojej opinii największa zmiana, jaka zaszła w sposobie formułowania
CV, to odejście od chronologii
na rzecz dostosowania się do
potrzeb i oczekiwań pracodawcy przedstawionych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
Co to konkretnie oznacza dla
ciebie? Odpowiedzią na to pytanie zajmiemy się w tym i kolejnych artykułach.

Porządek życiorysu
Życiorys zwykle przedstawiany jest w formie odmiennej od
biograficznej – dane są wymieniane w oddzielnych, wyróżnio-

nych nagłówkami bądź śródtytułami, blokach tematycznych,
takich jak:
 dane personalne,
 doświadczenie zawodowe,
 osiągnięcia i sukcesy,
 wykształcenie,
 kursy, szkolenia, certyfikaty,
 umiejętności,
 zainteresowania.

Zacznij od profilu
Powyższe elementy to standard. Ja chciałabym cię jednak zachęcić, abyś swoje CV
zaczął od sekcji zwanej „podsumowaniem”, lub „profilem
zawodowym”. Może pamiętasz z poprzedniego artykułu,
że rekruter na zapoznanie się
z jednym résumé poświęca ok.
6 sekund. Profil zawodowy ma
na celu w zwięzłej i przystępnej
formie zachęcić go, aby właśnie
na twoje poświęcił więcej czasu.

Jak to zrobić? Rekruter już
na pierwszy rzut oka powinien
zauważyć, że posiadasz kompetencje kluczowe z perspektywy
prowadzonego naboru i czas
spędzony na lekturze twojego
CV nie będzie stracony. Dlatego
ważne jest (!), żeby twój „profil”
zawierał informacje kluczowe
z punktu widzenia danego stanowiska, czyli na przykład:
 kim jesteś,
 twoje cechy i umiejętności,
 opis doświadczenia i sukcesów zawodowych,
 cele zawodowe,
 dlaczego zainteresowała cię
ta oferta.
Wiedz, że wzrok rekrutera
zawsze kieruje się ku górze strony, w stronę doświadczenia zawodowego. Jeśli umieścisz tam
podsumowanie zawodowe, rekruter przeczyta je jako pierwszy element twojego CV. Dlatego jest to doskonałe miejsce,
by spersonalizować CV oraz wy-

PRZYWÓDZTWO SŁUŻEBNE

Przepis

na szczęście
Wszyscy go szukamy. Sposobu, by osiągnąć sukces. Sposobu na to, byśmy
osiągnęli coś, co da nam
poczucie spełnienia. Zapytacie zatem, czy transformacja w przywódcę służebnego gwarantuje nam,
że od tego momentu staniemy się menadżerem roku, a nasze wyniki poszybują w górę?
Długo się nad tym zastanawiałam czytając książki, słuchając
wywiadów i wystąpień o różnych metodach i sposobach
zarządzania. Również o przywództwie służebnym. Nie dawało mi spokoju wszechobec-

ne przekonanie, że właśnie taki
a nie inny sposób będzie tym,
który zmieni wszystko. Większość publikacji ukazuje opisywane metody jako skuteczne
działania, które po wprowadzeniu w życie przynoszą z czasem
oczekiwany skutek. A ja odnoszę wrażenie, że w realnym życiu nie do końca tak jest.

Sposób
na porażkę
Mogę się założyć, że każdy
z was doświadczył czegoś, co
można nazwać porażką. W Waszym własnym, subiektywnym
odczuciu. Każdy lider przeżył
z pewnością niejedną chwilę,
w której zwątpił w swoje umiejętności, stracił wiarę w ludzi,

a także w siebie. Kiedy zawiedli
go ci, którym ufał i na których
polegał. Kiedy życie zrobiło niespodziewany zwrot akcji i dało
prztyczek w nos.
Tylko że nikt o tym nie pisze.
A przynajmniej ja się z takimi
„poradnikami” nie spotkałam.
Wybór postępowania i metod działania nie może zależeć
od chłodnej kalkulacji i wiary
w niezawodność autora. Każdy sposób, narzędzie, podejście powinno odzwierciedlać
wasz charakter i osobowość. To,
w jaki sposób traktujecie pracowników, jest ściśle związane z tym (żeby nie powiedzieć
wręcz, że jednoznaczne), jakimi
jesteście ludźmi. Liczą się wasze
osobiste wartości i intencje.

Przywództwo
niezrozumiane
Przywództwo służebne jest
wymagające. Ale niektórzy
z nas mają je we krwi. Może
jeszcze nieuświadomione i niewykorzystane w pełni, ale w naturalny sposób okazują swoją
służbę innym na co dzień. I ponoszą porażki.
Dlaczego tak się dzieje? Ano
dlatego, że nie wszyscy są gotowi na to, by przyjąć takiego
lidera. Nie rozumieją ani jego,
ani jego metod. Lider, który
jest empatyczny i współczujący, który buduje więź i relacje, który daje ci przestrzeń do
tego, byś sam wziął odpowiedzialność za swoje działania
i który nie wskazuje palcem,

pisać swoje największe osiągnięcia i umiejętności związane
ze stanowiskiem, na które aplikujesz.
A jak taki przykładowy profil
może wyglądać? Poniżej przykład oferty pracy na stanowisku
młodszy handlowiec i odpowiadający mu, spersonalizowany
profil zawodowy.

Oferta pracy: młodszy
handlowiec
Wymagania:
y wykształcenie wyższe,
y umiejętność nawiązywania
i podtrzymywania kontaktów,
y doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientem,
y kultura osobista i pogodne
usposobienie,

Profil zawodowy
Jestem absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Mam 3 lata do-

www.glosmordoru.pl
PAMIĘTAJ!
9 na 10
kandydatów
nie dodaje
podsumowania zawodowego,
co daje ci
szansę,
by wyróżnić się
na tle
innych!

świadczenia w pracy w dziale
sprzedaży w międzynarodowej
firmie z branży FMCG, gdzie byłem odpowiedzialny m.in. za
pozyskiwanie klientów i serwis posprzedażny. W Państwa
firmie chciałbym wykorzystać moje umiejętności pozyskiwania klientów, rozwijania
współpracy z nimi i utrzymywania długofalowych, pozytywnych relacji.
A już w kolejnym numerze
„Głosu Mordoru” o doświadczeniu zawodowym i o tym, jak
najkorzystniej je opisać.

Monika Morys
mmorys@obserwatoriumrozwoju.pl

co masz robić, może być dla
wielu niezrozumiałą odmianą.
Jest za blisko, skraca dystans
emocjonalny, widzi i rozumie
zbyt dużo. Odkrywa nas jako ludzi. Dla wielu taka manifestacja
jest zaproszeniem do wejścia
na nie swoje podwórko. Inni nie
są w stanie się otworzyć. Oddalają się i nie uczestniczą we
wspólnym przedsięwzięciu.

szczęście, którego wszyscy mu
zazdroszczą. To efekt końcowy,
który widzą, bo na to szczęście składa się masa prób i błędów, które popełnił. Nikt ich nie
dostrzega. Dopiero moment,
w którym mu się powiodło,
kwitowany jest stwierdzeniem:
„Ty to miałeś szczęście!”.

Przetrwać
kryzys

Jeżeli w coś głęboko wierzysz
i jesteś przekonany, że to dla
ciebie właściwa droga; jeżeli
nie zawiedziesz samego siebie, a z każdego niepowodzenia będziesz czerpał siłę, jak
z lekcji, którą daje ci życie, to
finalnie osiągniesz to, co zamierzasz. Wierzę, że praktycznie zawsze.
Najtrudniej być wiernym sobie na przekór trendom i powszechnej opinii. Brakuje nam
świadectw takich lekcji, opisu
drogi przez nieustanne próby
i błędy. A to nie wstyd się mylić. Wstydem jest poddać się,
zaprzedać duszę innym, poświecić swoje ideały na rzecz
czyichś innych.

Stąd właśnie biorą się ewentualne przegrane liderów. Fakt,
że nie zostałeś zaakceptowany
przez środowisko zawodowe,
przez swoich pracowników,
nie oznacza porażki. Ale tak to
jest odbierane. Z braku trwałych i mocnych fundamentów
– wiary we własne siły i ugruntowanego poczucia własnej
wartości. Tylko i wyłącznie głęboka i silna wiara we własne
intencje i przekonania pomaga nam przetrwać kryzys. Konsekwencja w działaniu, umiejętne stawiane granic, dbanie
o „zdrowe” ego, zaufanie sobie
i wytrwałość pomogą ci osiągnąć sukces.
Jeden z moich mentee powiedział, że sukces to nie jest

Wierność
sobie

Patrycja Dębska
pdebska@obserwatoriumrozwoju.pl
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SZEF DYKTATOR

i jak sobie z nim radzić
Czy wiesz, że co pewien czas na proces
doradczo-coachingowy trafiają pracownicy lub menadżerowie, których głównym
problemem jest szef-dyktator? Obcowanie z nim prowadzi do
zmęczenia, wypalenia
i powoduje poczucie
stłamszenia. Jeśli masz
takiego szefa, przeczytaj ten artykuł.
Jeśli sam jesteś szefem z silnym charakterem, również go przeczytaj.

ny przekaz – mocny, głośny,
wyrazisty. Często nie przebijasz się ze swoim zdaniem,
ponieważ mówisz zbyt łagodnie. Musisz nauczyć się
mówić mocniej ale jednocześnie kulturalnie i profesjonalnie.

Metoda 4
Zapytaj o intencje

Metoda 1
Docieraj do szefa
poprzez inną osobę
Znajdź osobę, która dogaduje się z szefem, tzw. „prawą rękę”. Jeśli uda ci się nawiązać relację z „prawą ręką”, rozmawiaj z tą osobą. Dziel się
swoimi wnioskami, informuj
o celach. Uważaj, aby nie wykorzystywać „prawej ręki” do
manipulowania szefem. Chodzi o to, aby „prawa ręka” to
była osoba, która ciebie rozumie, opowiada ci o swoich
planach. Abyście wymieniali
się swoimi perspektywami.
Dzięki temu, jeśli „prawa ręka” będzie cię lubić, szanować, cenić, to będzie popierać twoje pomysły. Będziesz
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miał wsparcie także wtedy,
gdy szef będzie pytał „prawą rękę” o zdanie w kontekście twoich projektów.

sporo spraw w jedną chwilę,
pomimo że wcześniej wiele
z nich „wisiało” niezałatwionych przez całe tygodnie.

Metoda 2

Metoda 3

Czekaj na dobry
moment, gdy
dyktator ma dobry
humor

Wzmocnij przekaz,
by pokazać co jest
ważne,
ale na silnej energii!

Niestety, ale czasami jest tak,
że gdy przełożony ma zły humor, to nie należy „księciuniowi” przeszkadzać i się narażać.
Poczekaj kilka godzin lub kilka
dni, aż nastrój się jemu poprawi. Wtedy możesz przepchnąć

Wyraź swoje zdanie i podaj
argumenty, ale będąc „na” silnej energii „wojownika”. Szef-dyktator często ma osobowość choleryczną, czuje się
panem i władcą. Oznacza to,
że dociera do niego tylko sil-

W odpowiednim momencie
zapytaj szefa: – Mam pytanie:
Jaka jest intencja tego, co robisz? Po co w taki sposób mi
to mówisz? Poprzez krzyk, nie
dając mi możliwości wyjaśnienia. Co chcesz osiągnąć w ten
sposób?
Pamiętaj, że to może go
zdenerwować. Ludzie nie
lubią takich pytań. Ale jeśli
nauczysz się je zadawać, będziesz mistrzem rozbrajania
nerwowych ludzi.

Metoda 5
Ustal, jak macie się
komunikować
Rozmowę na ten temat zacznij w odpowiednim momencie. Podczas niej doceń
szczerze szefa i rzeczowo porozmawiaj, jak macie ustalać
najtrudniejsze rzeczy.
Zapytaj: – Szefie, są takie okresy, gdzie świetnie się
nam rozmawia. Zawsze ceniłem i cenię ciebie za wiedzę
i skuteczność. Ale są też takie

momenty, gdy strasznie ciężko
jest mi się tobą dogadać. Nie
jestem w stanie się przebić. Nie
słuchasz mnie, bo pędzisz, albo
tak mocno emanujesz zdenerwowaniem, że albo nie mam
ochoty albo wręcz się obawiam
mówić. Chciałbym ustalić, jak
możemy się komunikować, gdy
jest nerwowo, gdy masz wiele
na głowie.

Metoda 6
Nazwij rzeczywistość
i wyłóż karty na stół
– szczerze i dobitnie
Ta metoda jest konfrontacyjna. Teoretycznie najprostsza,
a zarazem najtrudniejsza. Może wyglądać to tak:
– Szefie, chcę szczerze pogadać. Prośba: daj mi pięć minut. Nie komentuj, nie pytaj.
Wysłuchaj. Jeśli się nie dogadamy, będę musiał zmienić
stanowisko albo pracę. Jest
mi bardzo trudno to mówić,
bo z jednej strony cię szanuję
i cenię, a z drugiej strony mam
w ostatnich miesiącach tak wiele negatywnych emocji, wkurzenia na całą sytuację i na ciebie, że prawie eksploduję. Czuję
się nieszanowany przez ciebie.
Możesz to zignorować, może to
nie być dla ciebie ważne. Jeśli
tak będzie, to jest to dla mnie
kolejny powód dla odejścia. Nie
mogę tak dłużej. Nie czuję się
traktowany jako partner. Może
ty do tego podchodzisz inaczej,
ale ja to odbieram właśnie tak.
Jeśli się mylę, jeśli jest inaczej,
przegadajmy to. Ale gdy mam
inne zdanie, to je krytykujesz.
Nie potrafię w ten sposób dyskutować. Może to mój problem,
że nie mam siły przebicia. Ale
nie chcę ciągle walczyć. Jest to
przykre, bo czuję się stłamszony. Nie pytasz mnie o zdanie.
Ciągle słyszę krytykę. W ostatnim roku nie usłyszałem słowa
pochwały, docenienia. Ciągle
jest coś nie tak. Jeśli taki jestem
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beznadziejny, to dlaczego mnie
nie zwolnisz? Jeśli to jest twój
system motywacyjny, to on do
mnie nie trafia. On mnie niszczy.
Jeśli to na innych działa, to super, ale na mnie nie. Nie wiem,
czy ktoś kiedyś powiedział ci to,
co mówię, ale naprawdę jesteś
świetnym człowiekiem pod
wieloma względami. Problem
jest w tym, że część twoich cech
lub mój sposób ich odbierania
jest dla mnie zabójczy.
Chcę zacząć o tym rozmawiać, wypracować rozwiązanie. Jeśli się nie da, trudno.
Mam nadzieję, że damy radę.
Co o tym myślisz? Jaka jest
twoja perspektywa?

Metoda 7
Zmień swoje
podejście,
przekonania –
rozwiń swój „inner
leadership”
W metodzie Change Value Process, która skupia się na zarządzaniu ludźmi i zmianą, jedno
z najważniejszych pytań brzmi:
Co ciebie powstrzymuje przed
…? Co ciebie blokuje? Czego
się obawiasz, gdzy chcesz …?
Tutaj zadalibyśmy pytania: Co ciebie powstrzymuje
przed byciem odważniejszym
w rozmowie? Co ciebie blokuje? Czego się obawiasz, gdy
chcesz powiedzieć, co myślisz?
Wypisz sobie wszystkie
odpowiedzi, jakie przychodzą
ci do głowy, np. – Boję się konsekwencji. Utraty pracy. – Powstrzymuje mnie myśl, że wybuchnie! – Po co mi to?!
Do każdej z tych odpowiedzi musisz znaleźć rozwiązanie. Jak reagować, gdyby straszył konsekwencjami / utratą
pracy? Jak zareagujesz, gdy
wybuchnie? Stwórz gotowe
scenariusze, a będziesz czuć
większą gotowość.

Adam Dębowski
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(NIE)MĘSKIE LĘKI
Wzorce męskości wymuszają na facetach radzenie sobie z lękiem samodzielnie, bez okazywania komukolwiek, że może być im trudno. To może zostać odebrane jako słabość. Przekonanie zupełnie niewspierające, jednak bardzo silne. Podzielenie się z kimś tym stanem emocjonalnym pozwala uzyskać wsparcie, ale też wzmocnić poczucie, że „inni
też tak mają”. Kiedy już uda się przełamać opór przed ujawnieniem trudnych emocji, okazuje się, że wszyscy odczuwają je podobnie. To potrafi być uwalniające.
Lęk to emocja trudna, ale tak
samo ważna i normalna, jak
wszystkie inne. Jest tym silniejszy, im bardziej sądzimy, że to,
co może się wydarzyć, będzie
trudne do pokonania oraz że
nie będziemy dysponować odpowiednimi zasobami do poradzenia sobie z sytuacją. Kiedy
odczuwamy lęk, powinniśmy rozumieć go jako emocję, która
może nam pomóc w zrobieniu
czegoś. Często jednak doświadczamy lęku jako czegoś, co nas
paraliżuje, co nam przeszkadza.

Stan trudny,
lecz konieczny
Niepewność to coś innego niż
lęk, jednak może wpływać na
powstawanie lęku. Lęk dotyczy
zazwyczaj przyszłości, ma określone źródło, które wywołuje
tę emocję, która w rzeczywistości nie jest ani dobra, ani zła, po
prostu taka jest. Czasami, mówiąc o emocjach, zapominamy,
że wszystkie one mają jakiś cel,
że pomagają nam coś zrobić,
zareagować, chronić się. Także
te, które powodują dyskomfort
i trudno je przeżywamy.
Lęk interpretujemy jako stan
niepożądany, z którego chcemy się jak najszybciej wydostać. Szczególnie jeśli dotyczy to
mężczyzn, którzy doświadczanie trudnych emocji i bezsilność
wobec nich woleliby utrzymać
daleko od siebie, a najlepiej ich
nie odczuwać. Nie ma w tym nic
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dziwnego, jeśli weźmiemy pod
uwagę wzorce, zgodnie z którymi zostało wychowanych większość obecnych 30- i 40-latków.
Jako dzieci nie weryfikujemy
przekonań, tylko je wchłaniamy.
Nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować. W większości przypadków nie sprawdzamy ich
później w życiu. Uznajemy coś
za prawdę i jedyny sposób myślenia. To są nasze nawyki. Aby
je zmienić, trzeba je zastąpić nowymi. Podobnie jest z wzorcami
i postrzeganiem siebie w życiowych rolach.

Jak być mężczyzną?
W procesie socjalizacji, czyli
budowania własnego systemu wartości, młodzi mężczyźni często uczeni są podobnych
wzorców. Zwycięstwo oznacza
szacunek, słabość oznacza, że
będziesz nikim. Smutek i lęk
to słabości, a jeśli nie potrafisz
sobie z nimi poradzić, to może
nie jesteś prawdziwym mężczyzną? Z takimi „wdrukowanymi” przekonaniami i postawą
wobec życia trudno się odsłonić, pokazać innym, że czujemy
lęk, że nie wiemy jak sobie poradzić i potrzebujemy wsparcia,
troski oraz opieki. Tylko skąd ludzie mogą wiedzieć, że ich potrzebujesz, jeśli nic nie mówisz?
Aby być mężczyzną, nie
wolno okazywać żadnych
głębszych uczuć. Jeśli mój ojciec, starszy brat, wujek, dzia-

dek tego nie okazywali, to
moja droga będzie podobna.
Bardzo ważna jest rola mężczyzny, który rozumie siebie, ma
zintegrowaną energię emocjonalną, dobrze zna siebie i potrafi to wyjaśnić. Ma odwagę
do tego, żeby pokazać własną
bezradność, niewiedzę oraz to,
że czasem też odczuwa lęk, boi
się o siebie i bliskich. Niestety,
jest to raczej wyjątek niż reguła. Częściej wzorzec jest negatywny. W konsekwencji młody,
a później dorosły mężczyzna,
próbuje sam poradzić sobie ze
swoimi problemami.
Tylko c z asem jest ich
najzwyczajniej za dużo dla
jednej osoby, szczególnie kiedy niedaleko nas toczy się wojna, a jej konsekwencje dotarły
już do większości zakątków kraju. W takiej sytuacji odzywają
się silne postawy i oczekiwania wobec facetów, że staną
na wysokości zadania, wykażą
się odwagą i staną w obronie
ważnych wartości. W tych okolicznościach mężczyzna zostaje
pozbawiony wpływu na własne
decyzje, w pewnym sensie oddzielony od swojej indywidualności i potraktowany jako ręce
do noszenia broni.

Walczyć czy uciekać?
W trakcie jednego z ostatnich
spotkań ManKind, męskich
kręgów we Wrocławiu, najmocniej wybrzmiało pytanie

i obawa jednocześnie – walczyć
czy uciekać, jeśli wojna przyjdzie również do Polski? Odstawiam tu na bok strategiczne
i militarne aspekty, chodzi o to,
co w takiej sytuacji mogą czuć
faceci pozbawieni poczucia
bezpieczeństwa i postawieni
przed dramatycznym wyborem? To może rodzić olbrzymi
lęk i bezsilność wobec niego,
bo co właściwie można zrobić z tak intensywnymi emocjami, kiedy nawykowo mężczyźni wszystko upychają do
wewnątrz?

Zdrowe poczucie
własnej wartości
Aby przełamać schematy, potrzebujemy odwagi. Odwaga
wymaga stabilnego poczucia
własnej wartości, a do tego niezbędna jest umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami,
szczególnie z lękiem, strachem,
smutkiem i takimi odczuciami,
jak bezradność czy bezsilność.
Nie chodzi tu wcale o radzenie
sobie samodzielnie, bo proszenie o pomoc i wsparcie to jedna
z najskuteczniejszych strategii radzenia sobie z trudnościami i nie ujmuje to męskości.
Zbyt często poczucie własnej wartości faceta opiera się
na działaniu, osiągnięciach
i rozwiązywaniu problemów.
W obecnych okolicznościach
wiele problemów pozostaje
nierozwiązywalnych w najbliż-

szej perspektywie. To może
powodować niepewność,
a ta z kolei lęk, który w dużym
nasileniu dostarcza frustracji
i trudności. Gdzieś na końcu pojawia się bezsilność, niezwykle
trudna do wytrzymania dla facetów. To znowu może obracać
się w gniew, złość, które w połączeniu z lękiem dają agresję,
zbyt często ukierunkowaną na
siebie.
Mężczyźni zmagający się
z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi doświadczają silnego wstydu z powodu poczucia,
że ponieśli porażkę. Najczęściej
zostają z tym sami. Lęk to emocja, którą potrzebujemy zaakceptować, żeby móc działać.
Nie ma tu opcji na nieodczuwanie. Odcięcie się lęku wcale nie
powoduje, że ta emocje przestaje w nas pracować. Problem
z lękiem polega na tym, że traktujemy tę emocję jako zagrożenie dla naszego życia lub zdrowia. Dlatego niektórzy ludzie
mogą postrzegać tę emocję
jako coś bardzo trudnego do
zniesienia, co może doprowadzić do szaleństwa.

Jak sobie radzić
z lękiem?
Jedną ze skutecznych strategii jest urzeczywistnianie lęku, nazwanie go, rozmawianie
o nim. Zrozum czym naprawdę jest twój niepokój i lęk. Co
możesz teraz z tym zrobić? Jeśli
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się boisz i odczuwasz niepokój,
spróbuj określić, czego najbardziej się obawiasz, i sprawdź,
czy możesz to ograniczyć. Nadmierny lęk może spowodować,
że poniesiemy dodatkowe
koszty emocjonalne i będziemy
podejmować błędne decyzje.
Kolejna rzecz to skuteczność - pamiętaj o swoim doświadczeniu życiowym, wiele już w życiu zrobiłeś. Poznaj
swoje umiejętności, zasoby, zdolności, zbuduj poczucie własnej wartości, również
w oparciu o bliskie, szczere relacje z innymi mężczyznami.
Poszukaj w przeszłości, tam są
zasoby.
Wreszcie sieć wsparcia - jedna z najlepszych strategii radzenia sobie z lękiem i innymi trudnymi emocjami. Nie jesteś sam
z tymi emocjami. Niepokój i lęk
są obecnie bardzo powszechne. Jeżeli sam przeżywasz podobne emocje i potrzebujesz
się tym podzielić, to jednym
ze sposobów są męskie kręgi,
gdzie możesz posłuchać o tym,
jak radzą sobie z takimi emocjami inni faceci.
W najbliższym czasie zapraszam również na męskie kręgi
online oraz warsztaty rozwojowe w naturze, w oderwaniu
od miejskiej presji i oczekiwań,
gdzie będziesz mógł wzmocnić się i odzyskać kontrolę nad
własnym życiem. Nie zostawaj
z tym sam.

Witek Janowski

Witek Janowski
– psychoterapeuta, trener rozwoju. Pracuje z liderami, którzy są pod wpływem
silnej presji, ciągłego stresu
i napięcia, czują się przeciążeni zadaniami i przytłoczeni obowiązkami. Pomaga im
odzyskać kontrolę i równowagę energetyczną, tak aby
czuli spełnienie w pracy, radość i satysfakcję z życia.
www.witekjanowski.pl
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Regularne czytanie książek przez pracowników
nie sprawi, że firma będzie osiągała lepsze wyniki sprzedaży (chociaż, kto
wie?), ale prezesi firm, które
zdecydowały się na utworzenie bibliotek firmowych,
deklarują, że zrobili to, aby
ich pracownicy stali się po
prostu lepszymi ludźmi.

Wszystkie te korzyści przydadzą się w pracy w każdej firmie i w codziennym życiu. Co
więcej, regularne obcowanie
z książkami poprawia także
kompetencje miękkie – empatię oraz rozumienie emocji.
A te umiejętności będą przecież
przydatne między innymi pracownikom, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem.

Może się wydawać, że inwestowanie w książki do biblioteki
firmowej to mało rentowny pomysł. Szczególnie gdy zapoznamy się z raportem Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa
w Polsce w 2017 roku, z którego
wynika, że jedynie 38 proc. Polaków przeczytało w tym czasie
co najmniej jedną książkę.

Utworzenie biblioteki firmowej
może poprzedzić krótka ankieta, w której pracodawca zapyta
o to, ile książek czytają pracownicy miesięcznie lub rocznie; czy
chcieliby czytać więcej; dlaczego czytają mało; czy – jeśli mieliby łatwy dostęp np. do literatury fachowej – chętnie poszerzaliby swoją wiedzę itp.
Może się okazać, że pracownicy nie czytają książek, bo szkoda im czasu na chodzenie do
biblioteki, nowe egzemplarze
są za drogie, żeby je kupować,
a poza tym zalegają one potem
w domu. Albo chętnie przerzuciliby się na książki w formie cyfrowej, ale barierę stanowi koszt
czytnika. W zależności od uzyskanych odpowiedzi może być
to dobry punkt startowy do rozpoczęcia organizacji biblioteki
firmowej.

Pracodawca –
popularyzator
Można jednak na te dane spojrzeć z drugiej strony i wtedy projekt pod hasłem „Biblioteka firmowa” nabierze zupełnie innego znaczenia. Pracodawca może
wcielić się w rolę promotora czytelnictwa, które przecież ma same zalety. Systematyczne czytanie poprawia pamięć, wzbogaca
słownictwo i redukuje liczbę pomyłek podczas pisania.
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Tradycyjna czy cyfrowa?

Biblioteka
firmowa
XXI wieku

Zarządzanie biblioteką –
wyzwanie dla stażysty
Określenie „biblioteka” nie musi
wcale oznaczać, że na półkach
w firmie znajdą się setki książek.
Można zacząć od kilku, lub kilkunastu egzemplarzy literatury

branżowej, którą trudno zdobyć w polskich księgarniach.
A z czasem poszerzać zasoby
o kolejne pozycje. Jeśli firma
dysponuje bardzo niewielkim
budżetem na tego typu cele, to może przecież zachęcić

pracowników do przyniesienia książek zalegających nieraz
w piwnicach lub na regałach.
Może się okazać, że w bardzo
krótkim czasie uda się zbudować naprawdę pokaźny księgozbiór bardzo różnorodnych
tematycznie książek.
Wielu pracodawców broni
się przed pomysłem biblioteki zasłaniając się brakiem osoby, która mogłaby zarządzać
tym projektem. Zupełnie niepotrzebnie. W dobie cyfryzacji zarządzanie i prowadzenie
firmowej biblioteki nie stanowi dużego problemu. Do dyspozycji są proste CRM-y (ang.
customer relationship management), a nawet dedykowane
bibliotekom aplikacje. Czasami wystarczy po prostu dobrze
zbudowana tabela w arkuszu
kalkulacyjnym i zaangażowanie
chcącego się wykazać stażysty
działu HR, aby biblioteka firmowa funkcjonowała jak należy.

Zachęcić grywalizacją
i... określić jako
cel strategiczny!
„Wydamy kasę na książki, których nikt nie będzie chciał potem czytać” – z takim stwierdzeniem można spotkać się w wielu firmach rozważających założenie swoich bibliotek. Można
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jednak opracować kilka rozwiązań, które pomogą sprawić, że
czytanie stanie się z powrotem
popularne.
Warto zacząć od przypomnienia wszystkim zalet wynikających z czytania książek.
Pomimo tego, że wszyscy są dorośli, mogli zapomnieć, że czytanie jest rozwijające pod wieloma względami.
Następnie można postawić
na elementy grywalizacji, co
z pewnością zaangażuje wiele osób. Każdy będzie przecież
chciał przeczytać jak najwięcej
książek w ciągu roku lub z danej
kategorii, np. fantastyki. Jeszcze innym rozwiązaniem może
być zorganizowanie kółka dyskusyjnego, w ramach którego
pracownicy będą wymieniali się
opiniami na temat przeczytanych książek.
W ostateczności można zrobić tak jak firma ANG, zatrudniająca doradców kredytowych,
która przeczytanie przez każdego pracownika trzech książek rocznie wpisała do celów
strategicznych firmy. Wystarczy
po prostu wyjść z założenia, że
każda metoda sprzyjająca promocji czytelnictwa jest warta
pochwały.

Piotr Krupa
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Czas na marzenia

Praca i dziecko
od samego początku
dzieci biorą udział w pracy rodziców, czyli pracy w gospodarstwie. Obserwują dorosłych i pomagają. Praca i życie są całością.
Czy to dobrze, czy to źle, to rozprawka na zupełnie inny temat.
Chodzi o to, że inaczej to wygląda w mieście, gdy rodzic pracuje np. w korporacji. Wtedy często mamy wyraźne rozróżnienie
praca-dom. Czy to dobrze czy
źle – to również kwestia głębszej
analizy. Jeszcze inaczej wygląda
praca rodziców, kiedy prowadzą
swój biznes. To takie pomieszanie pracy w gospodarstwie i pracy na etacie. Nie możesz tego porzucić z dnia na dzień, bo masz
zobowiązania, masz pracowników oraz klientów którzy zamówili usługi i czekają na ich realizację. Jednocześnie ważne jest
zachowanie balansu, żeby prowadzenie własnego biznesu nie
wniknęło całkowicie w życie domowe.
Ale co do tego wszystkiego
mają dzieci? Dzieci widzą, słyszą, mają swoje przemyślenie
i kształtuje im się pogląd na temat tego, jak będzie wyglądać
ich dorosłe życie. I to od nas, rodziców, zależy co chcemy im pokazać, oraz co przyjmą przez
osmozę, nawet jak nie chcemy
im nic pokazywać. Nawet jeżeli jesteśmy w takim momencie
życia, że praca, którą wykonujemy, nie sprawa nam satysfakcji.
Zdarza się każdemu, rozmawiajmy o tym z dzieckiem. Wiem, że
najłatwiej jest burknąć „ech głu-

www.glosmordoru.pl
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pi szef, daj mi spokój”. Tylko co
słyszy dziecko? Szef jest bardzo
zły. Chcę żeby zniknął, bo rodzice są przez niego smutni. Nigdy
nie będę miała lub miał szefa.
I tak kształtuje się postawa, że
praca to najgorsze, co może się
zdarzyć w życiu.
Prowadząc swój biznes również trzeba wykonywać szereg
zajęć, które nie są naszymi ulubionymi. Wraz z mężem mieliśmy nagrać film o naszej firmie.
Znacie efekt kamery? Wszystko
pięknie wygląda, przygotowany
scenariusz, wiecie, co chcecie powiedzieć. Kamera, akcja i… język
wam się plącze w każdą stronę.
A chcemy wypaść jak najlepiej –
to będzie wizytówka naszej firmy.
W pierwszym filmie córka także
brała udział, więc widziała jak
to wygląda: aby powstało dziesięć sekund filmu, trzeba często
pięciu godzin nagrań. Więc rozmawiamy o tym, co nasz czeka,
trochę narzekamy, trochę się stresujemy, a wtedy Pola ze swojego
pokoju krzyczy „Ale tata, przecież to jest związane z twoją firmą
i musisz to zrobić!”.
Tak, to dobre podsumowanie naszego działania – to jeden z elementów związanych
z prowadzeniem firmy i musimy
to zrobić, choć nie sprawia nam
to dużej satysfakcji. Pokazujemy też w ten sposób, że nie zawsze wszystkie elementy pracy
są fajne. Że czasami robi się coś
poza strefą komfortu i robimy to,
bo tego wymaga sytuacja. Pokonujemy swoje strachy i idziemy dalej.

Myślę, że w takich sytuacjach
pokazujemy jej, że jesteśmy odważni. Jeżeli dorośli też się boją,
też muszą pokonać swoje strachy,
to ona sobie poradzi ze swoimi.
Jestem gorącą zwolenniczką pokazywania dzieciom swojej pracy. Bardzo podobają mi się dni,
kiedy pracownicy mogą zabrać
do pracy swoje dzieci – popatrzą z okna ostatniego piętra,
pojeżdżą windą, pokserują dokumenty, czy pobawią się w sali
konferencyjnej. W ten sposób pokazujemy, że

praca to nie tylko brak
rodzica w domu, to nie
jakiś potwór, który wciąga
każdego ranka mamę
czy tatę, a wieczorem
wypluwa.
Wymiętych, złych, bez siły. Łatwiej jest nam również rozmawiać z dziećmi, kiedy mamy gorszy dzień w pracy. Być może po
takim dniu dziecko nam powie:
„Przecież to jest element twojej
pracy i musisz to zrobić”. Pomimo
że to zadanie nie sprawia nam
satysfakcji, siadamy i robimy, bo
często to, czego nie lubimy, odkładamy na ostatnią chwilę. I to
siedzi nam w tyle głowy i męczy, i drapie. Kiedy skończymy
zadanie napięcie znika. Tak jak
nam po ostatnim dniu nagrań,
pomimo wielu godzin w studiu
wracaliśmy z poczuciem dobrze
wykonanej pracy. Pokonaliśmy
nasze strachy.

Dorota Dabińska-Frydrych

Jedną

z wielu pozycji książkowych, które przeczytałem
w ubiegłym roku, był „Upór potęga pasji i wytrwałości” Angeli
Duckworth. To blisko czterysta
stron poświęconych - jak wskazuje wymowny tytuł - wytrwałości i systematyczności w realizacji wyznaczonych sobie celów. Autorka na podstawie zebranych dowodów i analiz broniła postawionej tezy: kluczem
do ponadprzeciętnych osiągnięć nie jest wyłącznie talent
lub tzw. szczęście, ale pasja
oraz codzienna żmudna praca
i wytrwałość. Te cechy osobowości autorka nazywa ogólnie
„uporem”. Wyjaśnia również, że
uporu można się nauczyć i nie
ma znaczenia, jaki mamy iloraz
inteligencji.
Niektórzy uważają tę książkę wręcz za podręcznik rodzicielstwa, ale moim zdaniem to
spore uproszczenie, bo zawiera on również wiele informacji
dotyczących dorosłych. Od razu
uprzedzam, że jeśli ktoś liczy na
gotowe wskazówki wyjaśniające, jak coś wdrożyć lub przejść
dany etap krok po kroku, to
w tej książce tego nie znajdzie.
Książka bazuje raczej na wielu
„case studies”, które jednak trzeba potraktować jak inspiracje.
W skrócie: zamiast wyfiletowanych ryb autorka daje nam wędkę i podpowiada, jak nią łowić.
No dobra, ale po co w ogóle
o tym piszę? Po części dlatego,
że od blisko trzech lat sam jestem trochę takim wariatem,

który udowadnia, że talent
to jedynie 10 proc. „sukcesu”,
a reszta to ciężka, codzienna
praca, która w dodatku owocuje dopiero po dłuższym czasie.
Ale poruszam ten wątek również dlatego, że podobny model staram się wdrożyć u Jaśka.
Zresztą nawet sama Angela Duckworth - jeżeli dobrze pamiętam - pisała w swojej publikacji,
że dzieci nie powinny mieć czasu na nudę. Warto wypełniać
ich czas zajęciami, aby mogły
się rozwijać i sprawdzać, co lubią robić, a co powinny odpuścić. W zasadzie można uznać,
że to logiczne podejście, prawda? Z tym, że nie chcemy robić
z naszego syna robota, który
ma wypełniony czas od rana
do wieczora, bo wiadomo, jak
człowiek się nie rozwija to się
zwija. Czy jakoś tak.
Przyjęliśmy nieco zmodyfikowany model proponowany
przez autorkę. Jasiek ma codziennie jakieś pozalekcyjne
zajęcia. Teraz jest to angielski
oraz piłka nożna. Wiadomo,
dobra znajomość angielskiego była podziwiana ostatnio
na początku lat 90. Dzisiaj ten
język trzeba znać niemal na takim samym poziomie, jak swój
ojczysty. Dla mnie to jest w zasadzie podstawa, a nie dodatkowe zajęcia. Natomiast piłka
nożna to Jaśka pasja i trenuje
ją - wyłącznie na własne życzenie - odkąd skończył trzy lata.
Oprócz tego chodził przez kilka
miesięcy na robotykę, ale na razie nie złapał bakcyla tej dzie-

dziny. Dlatego, zgodnie z radą
Angeli, na prośbę Jaśka wypisaliśmy go z zajęć poświęconych
budowaniu robotów. Przekonał
się za to szachów, które mają
w programie szkolnym (tak, jak
też byłem tym faktem pozytywnie zaskoczony). W ten weekend graliśmy nawet w tę piękną
grę przez kilka godzin.

Uważam jednak, że czas
na zwykłą dziecięcą
nudę też jest ważny. A to
oznacza, żeby pozwolić
dziecku na bycie po
prostu… dzieckiem.
Niech ogląda bajki, gra na konsoli czy spotyka się z kolegami.
Chodzi o to, aby miał też czas
na bycie z własnymi myślami,
marzeniami i wyobrażeniami,
jakkolwiek głupio to brzmi.
I w zasadzie to samo tyczy się dorosłych. Warto mieć
w ciągu dnia chociaż chwilę
na rozmowę z własnymi myślami. Wiem, że czasami łatwiej to
napisać niż wdrożyć w życie.
Sam mam czasami problem
ze zrobieniem piętnastominutowej lekcji z języka włoskiego. Warto jednak szukać takiej
przestrzeni w ciągu dnia, żeby
móc chociaż przez chwilę się
ponudzić. Chociaż przez kwadrans. Niektórzy nazywają taki
moment medytacją, ale z marketingowego punktu widzenia
nuda i czas marzeń brzmią chyba jednak trochę lepiej.

Piotr Krupa
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LET’S GO OUT
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Free Ukraine:
Dagadana + Troye Zillia
27.04 / Progresja
Free Ukraine! To hasło przyświeca organizatorowi cyklu koncertów, które już w kwietniu zjednoczą polską i ukraińską scenę muzyczną. Taką też nazwę
przyjął sam cykl, z którego dochód zostanie przeznaczony na
Polską Misję Medyczną, niosącą pomoc humanitarną mieszkańcom Ukrainy.Pomysłodawcą
i organizatorem cyklu koncertów Free Ukraine jest Randan
Music, twórca projektu Wygramy muzyką. Właśnie pod tym
szyldem odbędzie się cykl wydarzeń, w ramach których polsko-ukraińskie muzyczne połączenie zagra przeciwko wojnie
i w intencji pomocy wszystkim
przez nią poszkodowanym.

Hypnotic Brass Ensemble
11.05 / Niebo
W 2019 roku Hypnotic Brass Ensemble, zespół założony przez
siemiu synów Kelana Phila
Cohrana z legendarnej Sun
Ra Arkestra, świętował swoje
dwudziestolecie. Z tej okazji
panowie nagrali szósty studyjny album – „Bad Boys Of Jazz”
– którego premiera odbyła się
w roku 2020. Z oczywistych
względów trasa europejska
może odbyć się dopiero teraz.
Nie mogło na niej zabraknąć
Warszawy, którą bracia kochają z wzajemnością. Najnowsze
kawałki będzie można usłyszeć
na żywo 5 kwietnia w Niebie.
HBE przez lata wyrobili sobie
opinię jednego z najlepszych
brassowych składów na świecie, dzięki czemu współpracowali m.in. z Princem, Gorillaz,
Erykah Badu, Macy Gray czy
Mos Defem. Ich muzyka splata
funk, dub, hip-hop, soul i jazz
– który, jak mówią, jest obecny w każdej odmianie muzyki
afroamerykańskiej.

WROCŁAW

GRATIS
W WARSZAWIE
Na przekór ciemności,
na przekór wojnie...
Koncert charytatywny
na rzecz Ukrainy
29 kwietnia, 18:00, Dom Społeczny,
Obozowa 85
W ramach cyklu „Scena Dla Wszystkich”
koncert w wykonaniu zespołów Madrugada Sombra, Korinnia i Automaty. Wstęp:
dowolna cegiełka na wsparcie działań pomocowych
https://waw4free.pl/wydarzenie-91668-na-przekor-ciemnosci-na-przekor-wojnie-koncert-charytatywny-na-rzecz-ukrainy

Damian Ukeje
04.05 / Klubokawiarnia
Ceregiele 2.0

Conan Gray
11.05 / COS Torwar
Conan Gray to jeden z najbardziej ekscytujących debiutów
popowych 2020 roku. Młody
artysta jest nazywany „popowym księciem smutnych nastolatków w internecie”. Jego
debiutancka płyta – „Kid Krow”
ukazała się 20 marca 2020 nakładem Universal Music Polska.
Młody artysta już teraz uważany jest za jednego z najważniejszych popowych debiutantów tego roku. Jego piosenki
takie, jak „Maniac”, „Crush Culture”, czy „The Story” zanotowały setki milionów streamów
na Spotify i dziesiątki milionów
odtworzeń na YouTube, a to dopiero początek drogi 21-latka
z Teksasu. Twórczością Conana
zachwycały się największe media w Stanach Zjednoczonych
i w Europie.

Podc zas koncer tu „I Love
Rock’n’Roll” Damian Ukeje wykona wybrane utwory swoich
Idoli z czasów dzieciństwa, dojrzewania, jak i współczesne.
W czasie wydarzenia będzie
można usłyszeć kompozycje
takich artystów jak Nirvana,
Metallica, Chris Cornell, Black
Keys, Prince czy Kings of Leon.
Dodatkowo Damian Ukeje zaprezentuje piosenki zapowiadające nowe wydawnictwo.

Gypsy And The Acid Queen
14.05 / Czasoprzestrzeń
Gypsy razem ze swoim zespołem
z kosmosu w składzie: Nikodem
Dybiński, Jakub Wojtas i Piotr
Wykurz wracają po długiej przerwie od koncertowania. Chłopaki
wystąpią we Wrocławiu z materiałem pochodzącym z nadchodzącej płyty „Wyspy”, ale rów-

nież ze znanymi i lubianymi
przez fanów klasykami, w specjalnych aranżacjach. Gypsy and
the Acid Queen to pseudonim
artystyczny Kuby Jaworskiego,
multiinstrumentalisty, producenta, wokalisty i songwritera
pochodzącego z Krakowa.

Kælan Mikla + Kanga
11.05 / Akademia
Kælan Mikla powstały w 2013 roku jako zgłoszenie do konkursu
poetyckiego. W kolejnych latach kontynuowały działalność
i ugruntowały swoją pozycję
na oddolnej scenie Reykjaviku.
W 2015 roku wydały utwór „Kalt”,
który osiągnął popularność po-

Wieczór komedii z Dwiema Sztukami:
Show #80

29 kwietnia, 19:00, Bracka 20
Przeżyj przygodę z najbardziej niezwykłą
formą komedii – impro!
https://waw4free.pl/wydarzenie-91344-wieczor-komedii-z-dwiema-sztukami-show-80


Piknik historyczny w stylistyce
Księstwa Warszawskiego
1 i 3 maja od 13:00, Łazienki Królewskie
Spacery, projekcje filmów, pokazy kawaleryjskie i więcej - z okazji obchodów Święta
Konstytucji.
https://waw4free.pl/wydarzenie-91679-piknik-historyczny-w-stylistyce-ksiestwa-warszawskiego-dzien-2


6-8 maja, Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie
W tym roku organizatorzy skupią się na roli
kobiet we współczesnej wspinaczce wysokogórskiej oraz sporcie.
https://waw4free.pl/wydarzenie-91599-29-przeglad-filmow-alpinistycznych-im-wandy-rutkiewicz


Szczegóły, inne wydarzenia
oraz ew. zmiany znajdziesz na https://waw4free.pl
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za granicami Islandii. Od tego
czasu Kælan Mikla nieustannie
podróżuje i wydaje płyty. Wielkim fanem zespołu jest frontman The Cure, Robert Smith,
który zaprasza skład na różne
sceny festiwalowe. Po wydaniu
swojego trzeciego LP, „Nótt eftir
nótt”, zdobyły dużą publiczność
wśród fanów mrocznej i ponurej
muzyki, ale tym co je naprawdę
wyróżnia, to silna audiowizualna przygoda w ich magicznym
świecie, który ciągle ewoluuje
i pozostawia niezapomniane
wrażenia koncertowe.
Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety
w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

wydanie Warszawa / Wrocław

Sisi Lohman

wydawca, redaktor naczelna

 4 maja, 18:00, Muzeum Polskiej Wódki
Bezpłatne warsztaty Akademii Polskiej
Wódki. Obowiązują zapisy!
https://waw4free.pl/wydarzenie-91170-warsztaty-zero-waste-w-koktajlach

29. Przegląd Filmów Alpinistycznych
im. Wandy Rutkiewicz

GŁOS MORDORU

Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na ASAP-ie!

Warsztaty
„Zero waste w koktajlach”

WAW4FREE
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przez Press‑Service Monitoring Mediów

Edycja
wrocławska:

Maciej Wełyczko
redaktor naczelny

Tomasz Turek

Igor Kałuża

redakcja i łamanie

skład graficzny

e‑mail: redakcja@glosmordoru.pl
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam
oraz może odmówić ich zamieszczenia, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności
z prawem, linią programową i charakterem pisma oraz zasadami publikacji ogłoszeń i reklam.

