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Jak
wojna w Ukrainie
wpływa na HR i rekrutację?

Rzeczywistość na świecie, a co 
za tym idzie również w naszych 
miejscach pracy, uległa zmia-
nie, to jest pewne. Stworzenie 
w firmie odpowiedniej prze-
strzeni do mówienia o trudnoś-
ciach i problemach jest obecnie 
kluczowe, dlatego właśnie jako 
liderzy i managerowie powin-
niśmy umieć wesprzeć swoich 
pracowników i właściwie za-
rządzić komunikacją w firmie 
w związku z wojną u naszych 
sąsiadów. To samo dotyczy pro-
cesów rekrutacyjnych i rozmów 
prowadzonych z kandydatami.

Otwarty rynek,  
różne emocje
Jak wiemy, w świecie spopula-
ryzowanej pracy zdalnej nie ma 
granic. W wyniku pandemii, kie-
dy samo miejsce wykonywania 
obowiązków służbowych prze-
stało mieć tak duże znaczenie, 
a większość firm zdecydowa-
ła się na wypuszczenie ludzi 
z biur do domów, rynek pracy 
stał się dużo bardziej elastyczny 
i konkurencyjny. Firmy zatrud-
niają ludzi z całej Europy i z ca-
łego świata – w tym z Ukrainy 
i z Rosji. Właśnie dlatego w ciągu 
ostatnich miesięcy mogliśmy 
zaobserwować różne emocje, 
a także różne reakcje na wojnę 
– szczególnie w miejscach pra-
cy, gdzie spotykamy się z ludźmi 
wielu narodowości.

Nasilenie mechanizmów 
obronnych
Jak w ostatnim czasie zmieniły 
się nasze miejsca pracy? Jakie 
zmiany zaszły w samej rekru-
tacji w wyniku wojny? Co, jako 
liderzy i hiring managerowie, 
możemy zrobić, żeby pomóc 
kandydatom i naszym współ-
pracownikom?

W naszej codziennej pracy 
z założycielami firm, managera-
mi HR, czy rekruterami, zauwa-
żyliśmy nasilenie się wielu me-
chanizmów obronnych, które 
wcześniej nie były tak odczu-
walne. Wśród perfekcjonistów, 
którzy przywiązują dużą uwagę 
do tego, aby wszystko było do-

pięte na ostatni guzik, bardzo 
często obserwujemy dziś po-
czucie winy, które tak naprawdę 
spowodowane jest bezsilnością 
i brakiem wpływu na otaczającą 
nas obecnie, bolesną rzeczywi-
stość. Takim osobom często to-
warzyszy również nadmierna 
wrażliwość, a co za tym idzie, 
nie radzą sobie one z oddzie-
leniem spraw zawodowych od 
swoich negatywnych emocji, 
które odbijają się często na ich 
pracy. Natomiast osoby o niż-
szej wrażliwości mają skłon-
ność do przejawiania komplet-
nego braku empatii. Dla nich 
mechanizmem obronnym jest 
całkowite odrzucenie emocji 
i skupienie się wyłącznie na 
aspektach zawodowych: „Jeste-
śmy w pracy, tu nie ma miejsca 
na emocje”.

Nie oceniaj,  
lecz wzmacniaj
Brak zrozumienia tych mecha-
nizmów obronnych i świado-
mości ich istnienia, prowadzi 
bardzo często do negatywnych 
ocen postaw naszych kolegów 
z pracy, czy kandydatów. Nie-
słusznie poddajemy osądowi 
np. to, czy inni przyjęli właściwą 
postawę wobec wojny, zakłada-
jąc, że nasza postawa jest naj-
lepszą i jedyną odpowiednią. 
Często wywieramy presję na 
nasze firmy, aby podjęły okre-

ślone decyzje, dotyczące po-
lityki rekrutacji i zatrudnienia. 
Podczas rozmów z kandydata-
mi, które są ofiarami wojny, czę-
sto odbieramy im sprawczość 
i decyzyjność, zakładając, że 
może lepiej ich teraz nie rekru-
tować, bo to pewnie dla nich 
zbyt trudny czas.

To niestety może mieć bar-
dzo negatywne skutki zarów-
no dla firm, jak i pracowników. 
Najlepszą rzeczą, jaką możemy 
teraz zrobić, to z odpowiednią 
wrażliwością uświadomić sobie 
i innym w naszym otoczeniu, że 
wszyscy podlegamy mechani-
zmom obronnym. Bądźmy do-
stępni, wysłuchujmy i okażmy 
wyrozumiałość. Starajmy się 
normalizować i uświadamiać, 
że wiele osób odczuwa teraz 
podobnie. Wzmacniajmy na-
szych pracowników i kandyda-
tów, ale nie pocieszajmy ich. 
Unikajmy mówienia „dasz so-
bie radę”, które może być odczy-
tane jako odpychanie proble-
mu, rozumiane jako „zostajesz 
z tym sama/sam”. W zamian po-
wiedzmy „dobrze, że przyszłaś/ 
przyszedłeś”. A na koniec dajmy 
poczucie sprawczości – pytaj-
my: „Co ci się sprawdzało wcześ-
niej, gdy pojawiał się kryzys?”, 
„Co możesz zrobić dzisiaj?”, „Na 
co masz siłę?”. Nie decydujmy za 
ludzi, nie zabierajmy im poczu-
cia wpływu!

Rynek pracy  
wobec wojny
W kontekście samej rekrutacji, 
bardzo ważne jest zrozumienie 
tego, co dzieje się na rynku pracy 
podczas trwającej wojny. To mo-
że pomóc nam znaleźć najlepszą 
strategię radzenia sobie w wyjąt-
kowym okresie z tym trudnym 
zagadnieniem. Tak jak w każ-
dym innym aspekcie, w rekruta-
cji również wiele się w ostatnich 
miesiącach zmieniło.

Liczba ofert pracy zdal-
nej wzrosła o 7 proc. w branży 
technologicznej – miesiąc do 
miesiąca w okresie luty-kwie-
cień 2022 r. Na początku wojny 
liczba aplikacji kandydatów i ich 
aktywność spadła o 15 proc., co 
oznacza, że firmy otrzymywały 
dużo mniej zgłoszeń na swoje 
oferty pracy. Obecnie powo-
li liczba odpowiedzi wraca do 
stanu sprzed wojny. Dodatko-
wo możemy zaobserwować 
nieznaczny spadek wysokości 
wynagrodzeń, które są obecnie 
oferowane na stanowiskach nie-
technicznych w Polsce.

Te negatywne zmiany są już 
na szczęście w odwrocie. To 
dość zaskakujące, ale obecna 
sytuacja na rynku pracy wraca 
do normy znacznie szybciej, niż 
w przypadku zmian, które zaszły 
w pandemii. Dotyczy to rów-
nież rotacji wśród młodych pra-
cowników, która po wybuchu 

wojny gwałtownie wzrosła, 
a obecnie wróciła już do stanu 
sprzed wojny.

Wzmocnienie  
współpracy
Z całą pewnością nie możemy 
jednak mówić o całkowitym po-
wrocie do sytuacji sprzed kilku 
miesięcy. Działania wojenne za 
naszą wschodnią granicą wciąż 
wpływają i będą nadal wpływać 
na rekrutację. Co powinniśmy 
zrobić jako rekruterzy, mene-
dżerowie HR i szefowie talentów 
w tej sytuacji?

Bardzo istotnym elementem 
jest wzmocnienie współpracy 
pomiędzy rekruterami, którzy 
na co dzień mają kontakt z kan-
dydatami, a hiring menedżera-
mi, którzy podejmują decyzje 
o zatrudnieniu konkretnych 
osób. Obustronne zrozumie-
nie obecnej sytuacji rynkowej 
i utrzymujących się tendencji 
(czy to w kwestii wynagrodzeń, 
czy w kwestii zachowań kandy-
datów) jest kluczowe dla podej-
mowania właściwych decyzji.

Warto zastanowić się, czego 
obecnie oczekują poszukujący 
pracy i rozważyć wdrożenie bar-
dziej elastycznych umów, czy 
warunków zatrudnienia. Kan-
dydaci, którzy nie mają pewno-
ści, czy nie będą zmuszeni do 
emigracji, z pewnością docenią 
swobodę miejsca pracy.

Kolejnym istotnym aspek-
tem jest przewidywalność sa-
mego procesu i trzymanie się 
ustalonych ram czasowych. 
Warto na samym początku za-
znaczyć, z jakich etapów będzie 
się składał i jak długo będzie 
trwał proces oraz kiedy kandy-
daci będą mogli spodziewać 
się konkretnych decyzji. Takie 
ścisłe określenie ram rekrutacji 
jest w tych niepewnych czasach 
dla kandydatów dużą wartością 
i ułatwia podejmowanie decy-
zji o ewentualnych zmianach, 
o przyjęciu oferty. Samo prze-
kazanie feedbacku po poszcze-
gólnych etapach jest również 
bardzo ważne i świadczy o świa-
domym i poważnym podejściu.

Wyrozumiałość,  
analiza i wnioski
Podsumowując: w tym trudnym 
okresie, gdy za naszą wschod-
nią granicą trwa wojna, najważ-
niejsze jest, abyśmy starali się 
być wyrozumiali – zarówno dla 
naszych obecnych, jak i przy-
szłych współpracowników. Sta-
rajmy się dostosować do za-
chodzących zmian, analizujmy 
je i wyciągajmy wnioski, aby jak 
najbardziej świadomie reago-
wać na otoczenie. Pamiętajmy 
o tym, żeby słuchać, wspierać, 
uświadamiać i wzmacniać. Nie 
zapominajmy przy tym o istnie-
niu mechanizmów obronnych.

Filip Małek

Od ponad trzech miesięcy 
wielu z nas – liderów, ma-
nagerów i pracowników 
– zastanawia się, jak roz-
mawiać ze swoimi przeło-
żonymi, kolegami z pracy, 
czy kandydatami o trud-
nej kwestii wojny, która 
trwa od miesięcy za naszą 
wschodnią granicą.

Filip Małek
Chief Revenue Officer, HR Hints
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DWA KÓŁK A Z FOTELEM (2)

KOMU SKUTER?
Wielu kierowców aut, a nawet zapalonych motocyklistów, przesiada się na skuter ze względu 
na wygodę, lub uzupełnia park maszynowy o skuter do jazdy miejskiej, przeznaczając samo-
chód lub motocykl do weekendowych wypadów i wakacyjnych podróży.

Gama modeli jest szeroka tak 
w zakresie osiągów, jak stylisty-
ki. Może być to malutki skuter 
na kartę motorowerową, mo-
że być pełnoprawny krążow-
nik szos z silnikiem jak w solid-
nym motocyklu. Design może 
być nowoczesny, neutralny, 
lub vintage. Każdy znajdzie coś 
dla siebie. Od prostych azja-
tyckich konstrukcji, przez pro-
dukty francuskie i niemieckie, 
po włoskie biznesowe Piag-
gio i stylową, klasyczną uro-
dę produkowanej od 1946 ro-
ku Vespy. Ofertę uzupełniają 
pojazdy trzykołowe, na przy-
kład Piaggio seria MP-3 i elek-
tryczne, jak Vespa Elettrica. Na 
skuterach codziennie mijają się 

kurierzy, studenci, managero-
wie, artyści, kobiety interesu 
i wędkarze.

JAKI SKUTER?
– Użytkownicy skuterów to 
głównie osoby mieszkające 
w dużych aglomeracjach i miej-
scowościach podmiejskich, sy-
pialniach dużych miast, a pra-
cujące w ich centrach – mówi 
„Głosowi Mordoru” ekspert, 
Andrzej Jaszczak z Liberty 
Corp, dystrybutora m.in. Piag-
gio oraz Vespy w Polsce. Spójrz-
my na ofertę przez pryzmat 
potrzebnych uprawnień, po-
czynając od najlżejszych jed-
nostek.

PIĘĆDZIESIĄTKI
Pojazdami z napędem spalino-
wym do 50 cm³ lub elektrycz-
nym do 4 kW, poruszającymi się 
z prędkością do 45 km/h, mogą 
kierować wszyscy posiadają-
cy prawo jazdy AM (dawniej: 
karta rowerowa). O takie pra-
wo jazdy mogą (za zgodą rodzi-
ców) ubiegać się już nastolat-
kowie, którzy ukończyli czter-
naście lat. Dodatkowo, osoby 
które ukończyły osiemnaście 
lat przed 2013 rokiem, mogą 
poruszać się takimi skuterami 
bez żadnego prawa jazdy. Są 
to skutery dla ludzi młodych 
i tych, którym zależy na cenie 
i ekonomii jazdy, niekoniecz-

nie na osiągach. To także swoi-
ste ruchome worki pokutne dla 
kierowców ze zbyt ciężką no-
gą, którym wstrzymano zwy-
kłe prawo jazdy ze względu na 
przekroczenie dopuszczalnej 
liczby punktów karnych – choć 
oczywiście nie polecamy jej 
przekraczać!

SKUTER 
Z KATEGORIĄ B
Słynne 125 cm³ – jednoślada-
mi o tej pojemności, o mocy 
nie przekraczającej 11 kW (przy 
czym stosunek mocy do masy 
może wynieść maksymalnie 0,1 
kW/kg) mogą kierować osoby 

posiadające przynajmniej od 
trzech lat prawo jazdy katego-
rii B, lub które ukończyły szes-
naście lat i uzyskały prawo jaz-
dy kategorii A2. To bardzo po-
pularna opcja i wybór modeli 
spełniających te warunki jest 
spory. Taka moc zapewnia swo-
bodne poruszanie się w ruchu 
miejskim. To maszyny dla tych, 
którzy z racji wieku nie mogą, 
lub po prostu nie chcą robić 
prawa jazdy A1, ale chcą poru-
szać się skuterem.

DUŻE MASZYNY
Wreszcie mocniejsze maszy-
ny: do nich potrzebne jest 
prawo jazdy kategorii A2 dla 

młodszych stażem i – oczywi-
ście – A1. W tym segmencie ry-
nek skuterów oferuje obecnie 
głównie jednostki napędowe 
od 200 do 500 cm³. To prze-
ważnie modele dla kierow-
ców, którzy potrzebują „więk-
szego kopa”, np. dla posiada-
czy mocnych motocykli, którzy 
kupują skuter do poruszania się 
po mieście, osób postawnych 
i cięższych oraz dla tych, którzy 
planują dłuższe nim podróże. 
Większa przestrzeń bagażowa 
i solidniejsze osłony gwarantu-
ją funkcjonalność takiego sku-
tera także w czasie wypoczyn-
ku i dalszych wycieczek.

Szymon Łojak

m
ateriał prom

ocyjny

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.

www.piaggiopolska.pl

PiaggioPolska

PiaggioPolska

piaggio@piaggiopolska.pl

Importerem skuterów marki Piaggio w Polsce jest Liberty Corp. Sp. z o.o.

Wejdź do świata Piaggio
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W poprzednim odcinku 
„Pełnej kulturki” opisałem 
cztery poziomy uwarun-
kowań, które mają wpływ 
na nasze działania i zacho-
wanie. Pomimo że wspo-
mniane uwarunkowania 
nie określają trwale naszej 
osobowości, bez wątpienia 
są istotne i przejawiają się 
w naszej postawie i w reak-
cjach na zdarzenia. Dzisiaj 
opiszę, jaki wpływ na nas 
mają czynniki kulturowe.

Oczywiste wydaje się, że barierę 
komunikacyjną tworzą różnice 
kulturowe. Większość moich ar-
tykułów tego cyklu jest właśnie 
o tym, jak różnorodność, pomi-
mo że wzbogacająca, potrafi być 
„trudna w obyciu”. Niegdyś przy-
toczyłem przykłady tego, jak 
Wasta istotna jest dla Pakistań-
czyków, a dla Szwedów Lagom. 
Zderzyłem ze sobą kulturę naro-
dową Turcji z Kanadyjską, Hong 
Kongu z Meksykańską. A bliżej 
naszego podwórka – wymieni-
łem też kilka znaczących różnic 
między Czechami a Ukraińcami 
– było tego zaskakująco sporo.

Śmierdząca sprawa
Powstaje jednak pytanie, czy 
przypuszczenia o istniejących 
podobieństwach międzykultu-

rowych mogą być podstępne 
i sprawiać trudności w komuni-
kacji? Założenie, że różnice mię-
dzy kulturami są nieznaczące, 
naprawdę może wpuścić nas 
w maliny. Co gorsza, istnieje 
wtedy większe prawdopodo-
bieństwo frustracji i nieporo-
zumienia, niż kiedy nastawieni 
jesteśmy na napotkanie różnic 
międzykulturowych.

Dobrym przykładem jest fart, 
który dla polskiego ucha jest łu-
tem szczęścia, a dla angielskiego 
nosa sygnałem do natychmiasto-
wego odwrotu. W językach nie-

spokrewnionych (np. w angiel-
skim i polskim) nie spodziewamy 
się wielu podobieństw. Do za-
bawnych zdarzeń może docho-
dzić na poziomie językowym po-
między samymi Brytyjczykami 
a Amerykanami – pomimo że po-
sługują się tym samym językiem 
i wydawać by się mogło, że nie-
wiele ich różni. Usłyszałem kie-
dyś o epizodzie (faktycznym lub 
nie), kiedy to Amerykanka pro-
siła swojego męża Brytyjczyka 
o radę przed rozmową o pracę: 
„Czy założyć pants?”. W domyśle 
opcje były dwie: spódnica czy 

spodnie. Jednak dla Brytyjczyka 
pants to majtki, więc można się 
tylko domyślać, jak skonfundo-
wany musiał być jej mąż.

LaRay Barna (jedna z pre-
kursorek studiów komunikacji 
międzykulturowej) wyodrębniła 
sześć barier komunikacyjnych. 
Jedną z nich jest właśnie opisa-
ne założenie dotyczące domnie-
manych podobieństw. To pułap-
ka, w którą bardzo łatwo wpaść.

Zaufanie czy zaniedbanie?
W 1997 roku międzynarodowe 
serwisy informacyjne donio-

sły o małżeństwie, które pozo-
stawiło 14-miesięczne dziecko 
w wózku bez opieki przed jedną 
z nowojorskich kawiarni. Kobie-
ta (Dunka) wraz z mężem usiad-
ła przy oknie i delektowała się 
napojem. Niebawem zjawiła się 
policja, małżeństwo aresztowa-
no pod zarzutem pozostawienia 
dziecka bez opieki i narażenia 
na niebezpieczeństwo. Kobie-
tę zmuszono, aby rozebrała się 
do naga w celu przeszukania, 
a dziecko trafiło do miejskiej 
placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej.

Opinia publiczna i prasa 
w USA ciskała gromy na nie-
odpowiedzialnych rodziców. 
W Danii natomiast nie potrafio-
no zrozumieć o co ten cały ra-
ban. Poziom zaufania społecz-
nego w Danii (podobnie jak 
w innych krajach Skandynawii) 
jest dużo wyższy niż w USA, 
a przypadki uprowadzeń dzie-
ci należą tam do rzadkości. Po-
zostawianie dziecka w wózku 
przed oknem kawiarni, restau-
racji lub sklepu, to w Danii po-
wszechny zwyczaj. Można o tym 
przeczytać na wielu blogach pa-
rentingowych. 

Tak samo, ale inaczej
Warto pamiętać, że przekonanie 
o istniejących podobieństwach 
między kulturami pojawia się 

zwykle w pierwszych fazach 
tzw. Szoku Kulturowego (co 
wolę nazywać procesem akli-
matyzacji, pisałem o tym w ze-
szłorocznym, lipcowym wyda-
niu „Pełnej kulturki”). Ci, którzy 
przeczytali, wiedzą, że potem 
jest naprawdę ciężko. Niuanse, 
które skłonni jesteśmy prze-
oczyć, mają wpływ na interak-
cje i wywołują poczucie zawodu 
oraz zerwanego zaufania spo-
łecznego.

Doskonałe przykłady ta-
kich zdarzeń przytaczają Ame-
rykanie mieszkający za grani-
cą w filmiku pt. „How America 
(USA) Messed Me Up” na kana-
le Moniki Zielinski. Można po-
słuchać o licznych przykładach 
tego, jak Amerykanie zakładają, 
że chodzi o ćwiczenia ewaku-
acyjne w wypadku strzelaniny 
w szkołach i przedszkolach, kie-
dy mowa jest o próbnych alar-
mach pożarowych w Europie. 
Usłyszymy tam też opowiadanie 
Amerykanina w Europie, który 
z objawami zawału serca chciał 
pojechać do szpitala rowerem, 
aby uniknąć płacenia ogromne-
go rachunku za karetkę.

Czy istnieją identyczne kul-
tury? Na to pytanie odpowie-
działa już Wisława. Nic dwa razy.

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURK A

Raczej INACZEJ
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„Głos Mordoru”: Czy okres 
pandemii i powrotu pracow-
ników do biur zmienił podej-
ście do sposobu organizacji 
i wyposażenia przestrzeni 
biurowych?
Joanna Jezior-Sojka: Właści-
wie jedynie przyspieszył trend, 
który rozwijał się już przed ro-
kiem 2020. Uważam, że jeste-
śmy w najbardziej atrakcyjnym 
momencie rozwoju przestrzeni 
biurowej od 20 lat. Czas biur, 
które mają być po prostu miej-
scem wykonywania zadań, już 
dawno przeminął. Pracownicy 
od dawna sygnalizowali zmę-
czenie open space’ami, kłopo-
ty z koncentracją i uciążliwość 
pracy w hałasie. Pandemia 
przyspieszyła te zmiany, skie-
rowała uwagę na pracowników 
i ich potrzeby. Branża mebli 

biurowych była na tę zmianę 
przygotowana, czego dowo-
dem jest ogromna ilość rozwią-
zań, które mieliśmy w ofercie 
w momencie pojawienia się 
pandemii.

Czym charakteryzują się 
te zmiany?
Zmiany rozwijają się dwutoro-
wo: część firm zmniejsza po-
wierzchnie, tworząc biura bar-
dziej kompaktowe; inne wręcz 
przeciwnie – powiększają się, 
ale zawsze punktem wspólnym 
jest idea, aby obok klasycznych 
miejsc do pracy tworzyć strefy 
spotkań i współpracy. Kluczo-
we stają się miejsca, w których 
pracownicy mają zapewnioną 
ciszę i możliwość koncentracji 
lub w których mogą wymienić 
pomysły z innymi, pracować 

kreatywnie albo podzielić się 
po prostu codziennością. Rela-
cje i kontakt z ludźmi stały się 
najważniejsze.

Biurko i fotel muszą być do-
brze dobrane i ergonomiczne, 
ale to dopiero początek two-
rzenia dzisiejszych miejsc pracy. 
Przywiązanie do biurka odcho-
dzi w przeszłość, sercem biura 
stają się dzisiaj miejsca doświad-
czania i spotkań, to one sprowa-
dzają tam ludzi.

A co z osobami, które nadal 
pracują w trybie zdalnym?
Trzeba przyznać, że ostatnie 
dwa lata ogromnie zmieniły 
świadomość osób pracujących 
w trybie home office. Przyszedł 
czas na zadbanie o swoje miej-
sce pracy w domu, bo mniejsza 
ilość ruchu oraz stres pokazały, 

że musimy zadbać o swój do-
brostan również w tym aspekcie.

Specjalnie dla tych osób 
stworzyliśmy platformę Ergo-
biuro.pl, dzięki której w ciągu 
dwóch lat pomogliśmy prawie 
dwóm tysiącom osób dopaso-
wać odpowiedni dla nich fotel. 
Bo przecież nie każdy ma do-
stęp do salonu, w którym może 
fotel przetestować. Udowodni-
liśmy, że z naszym wsparciem 
można kupić fotel bez przy-
mierzenia i będzie to wybór 
trafiony.

Właśnie otrzymaliście za ten 
projekt nagrodę Najlepszy 
startup e-commerce 2022.
Ogromnie jesteśmy z tej na-
grody dumni, bo włożyliśmy 
w projekt Ergobiuro.pl dużo 
serca i cieszy nas, że przyczyni-

liśmy się do poprawy komfortu 
pracy tylu osób. Mawiamy: „Nie 
możemy zrobić roboty za was, 
ale możemy sprawić, by była dla 
was zdrowsza i bardziej komfor-
towa”. To dla nas bardzo ważny 
aspekt tego, co robimy.

W ostatnich miesiącach otwo-
rzyliście też swój nowy sho-
wroom na Mokotowie.
Tak, ta decyzja została podję-
ta w środku pandemii, niejako 
w kontrze do narracji, że czas 
biur się zakończył. To był od-
ważny krok, ale byłam do nie-
go przekonana. Uważam, że 
biura nie znikną. Projektujemy 
i wyposażamy je od 18 lat i to 
doświadczenie pozwala nam 
kreować przestrzenie, w któ-
rych po prostu chce się praco-
wać i spędzać czas.

Nasz showroom przy Kon-
struktorskiej 13, zaprojektowa-
ny przez zaprzyjaźnioną z nami 
pracownię mode:lina, jest od-
powiedzią na zmieniające się 
trendy aranżacji przestrzeni 
biurowej. Pomyślane zostało 
jako swego rodzaju hybryda 
– jest opowieścią o tym, jakie 
funkcje możemy wykreować 
w biurze, by efektywnie i twór-
czo pracować.

To nasze miejsce pracy, ale 
przede wszystkim to miejsce 
spotkań z klientami. Miejsce 
wspólnej pracy nad tworzeniem 
biur, do których chce się przy-
chodzić i w których dobrze się 
pracuje, dobrych biur.

Dziękujemy za rozmowę

Redakcja „Głosu Mordoru”

Sercem biura stały się
miejsca spotkań i relacji
Biura nie znikną, natomiast stale zmienia się ich charakter. Obecnie biuro powinno w maksy-
malnym stopniu uwzględniać potrzeby pracownika; dać mu zarazem możliwość koncentracji, 
jak i przebywania we wspólnej przestrzeni – mówi Joanna Jezior-Sojka, prezes zarządu firmy 
CONTRACT, zajmującej się tworzeniem dobrych biur.

m
ateriał prom

ocyjny

Wydawaje się, że problem 
z higieną i przykrymi zapa-
chami w przestrzeni biuro-
wej to rzadkość. Tymcza-
sem w Google zwrot „co 
zrobić, gdy kolega z pracy 
śmierdzi” jest na drugim 
miejscu w tym układzie 
słów. Wyprzedził go tylko 
zwrot „co zrobić, gdy kole-
ga z pracy mnie podrywa”. 
Można zatem uznać, że coś 
jednak jest na rzeczy...

– Upalny dzień, za oknem nie-
mal 30 stopni, a my wszyscy 
pod krawatem, bo wiadomo, 
nie ma, że lato, firmowy dress 
code musi być przestrzegany – 
zaczyna swoją opowieść Paweł, 
pracownik jednej z gdańskich 
firm z sektora BPO – Pracuje-
my w open space, gdzie siedzi 
ponad trzydzieści osób. I każ-
dy, kto wchodził rano do biu-
ra, od razu łapał się nos, bo tak 
śmierdziało potem jak w osied-
lowej siłowni. Wszyscy od razu 
podejrzewali kolegę z wyraźną 
nadwagą. Dopiero po jakimś 
czasie okazało się, że problem 
z zapachem potu ma wypach-
niona zawsze koleżanka z figu-
rą modelki, której nikt nigdy by 
o coś takiego nie podejrzewał. 
Co gorsze, okazało się, że nie był 

to jednorazowy wypadek, bo to 
powtórzyło się kilka dni z rzędu.

W firmie Pawła nie wiedzieli, 
w jaki sposób powiedzieć kole-
żance, że „brzydko pachnie”, aby 
jej nie urazić. W końcu na odwa-
gę zebrała się inna koleżanka, 
która na osobności w delikat-
ny sposób nakreśliła problem. 
Nie zawsze jednak udaje się tak 
wrażliwą kwestię załatwić w kul-
turalny sposób. Historie biurowe 
pełne są podobnych przypad-
ków, które zostały rozwiązane 
w bardziej grubiański sposób.

Matko jedyna, 
co tu tak cuchnie!?
Ile razy słyszeliście taki lub 
podobny komentarz od oso-
by (czasami nawet od przeło-
żonego), która właśnie weszła 

do open space’u? Często ma 
on jeszcze dalszą część, w stylu 
„zacznijcie się myć” lub „weźcie 
tu przewietrzcie”. Osoba, która 
ma problem z nadmierną potli-
wością lub przykrym zapachem, 
może poczuć się dotknięta. Tym 
bardziej, jeżeli wszyscy i tak już 
wiedzą, że to właśnie ona jest 
powodem nieprzyjemnej woni.

Współpracownicy potrafią 
wpaść na różne dziwne pomy-
sły, które mają pomóc w rozwią-
zaniu tego problemu. A do tego 
często uważają, że to zabawne 
koncepty. Znane są przypadki 
wysłania maila do całego dzia-
łu ze wskazówkami, jak nale-
ży dbać o higienę i dopiskiem, 
że codzienne branie prysznica 
przecież nie sprawia bólu. Albo 
zaopatrzenie „śmierdzącego de-

likwenta” w dezodorant i mydło. 
Potwierdza to Kasia, pracownica 
jednego z poznańskich banków:

– Mieliśmy w pracy kolegę, 
od którego bardzo intensyw-
nie śmierdziało potem. Dawali-
śmy różne sygnały, żeby wybrał 
się z tym do lekarza lub chociaż 
do apteki, ale wyraźnie to igno-
rował. Aż w końcu jedna z kole-
żanek kupiła mu mydło i dez-
odorant i postawiła na jego 
biurku zanim przyszedł do pra-
cy. Był bardzo zmieszany. Final-
nie poszedł na skargę do prze-
łożonego i został przeniesiony 
do innego oddziału na drugim 
końcu miasta.

Jest to przykład na to, że bez-
pośrednie i doraźne sposoby 
mogą okazać się nieskuteczne, 
a co gorsza mogą urazić i znisz-

czyć pewność siebie osób, któ-
re są bardziej wrażliwe lub nie 
mają dystansu do siebie.

Rozmowa z przełożonym
Eksperci w dziedzinie savoir-
-vivre’u radzą, by problem kło-
potliwej woni rozwiązał przeło-
żony. Jest to ich zdaniem jedyne 
właściwe wyjście z tej sytuacji. 
Bez poruszania tego tematu na 
forum czy wysyłania uszczypli-
wych maili. Lepiej unikać też ofi-
cjalnego wzywania pracownika 
do swojego gabinetu, bo „mu-
simy sobie porozmawiać”. Bez-
pieczniejszym rozwiązaniem 
będzie zaproszenie go na kawę 
do kawiarni lub firmowej kan-
tyny. W czasie spotkania można 
bez zbędnych eufemizmów po-
wiedzieć jaki jest problem i za-
proponować pomoc w jego roz-
wiązaniu. Powinno się pokazać, 
że zależy nam na uczuciach pra-
cownika, a nie na ośmieszeniu 
go. Tym bardziej, że problem 
z nieprzyjemnym zapachem 
może wcale nie wynikać z bra-
ku higieny, a z choroby związa-
nej z nadmiernym poceniem.

Przełożony zaangażowany 
w rozwiązanie problemu powi-
nien być na to przygotowany 
i podać pracownikowi np. namiar 
na sprawdzonego dermatologa.

Piotr Krupa

Rozwiązaniem 
będzie 

zaproszenie 
"pachnącego 

inaczej" 
pracownika  
na kawę. 
W czasie 
spotkania 

przełożony może 
bez zbędnych 
eufemizmów 
powiedzieć 

jaki jest problem 
i zaproponować 
pomoc w jego 
rozwiązaniu.

Sorry, 
co tu tak 
jedzie?
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Ewa Korsak: Czym się różni 
korporacja od start-upu?
Jakub Wrede, CEO Cashy: Kie-
dyś, na jednym ze szkoleń, pro-
wadzący pokazał nam rysunek, 
który miał to obrazować. Wi-
dać było na nim słonie ścigają-
ce się z chartami. Ociężałe przez 
procedury, biurokrację i walkę 
o zasoby słonie symbolizowały 
korporacje. Natomiast szybkie, 
zwinne, gotowe w każdej chwi-
li zmienić trasę charty to start-
-upy. To jest największa różnica. 
Ja przeszedłem z drużyny słoni 
do chartów.

A co się Panu nie podobało 
u słoni?
Muszę przyznać, że do pew-
nego momentu praca w korpo 
była super. Jako korposzczur 
otrzymałem dużo wiedzy, pro-
wadziłem własne projekty, 
uczestniczyłem w projektach 
międzynarodowych.

Poz a t y m tr af i ł em na 
świetny czas w bankowości. 
W 2003 roku ta branża w Pol-
sce przechodziła rewolucję, 
wprowadzone zostały przele-
wy elektroniczne. Do tamtej 
pory klient musiał wypełniać 
druczki na poczcie, które na-
stępnie były skanowane i do-
piero wówczas realizowane. 
31 grudnia 2003 roku nastąpił 
koniec ich ery i wprowadzono 
system elektronicznych przele-
wów Eliksir. Pamiętam, że w syl-
westra 2003 roku trzeba było 
przeskanować ostatni worek 
papierowych przelewów. Było 
tego tak dużo, że musiał w tym 
uczestniczyć cały mój departa-
ment. Później podobną rewolu-
cję wprowadzałem sam w ob-
szarach, którymi zarządzałem.

Brzmi bardzo dobrze... Gdzie 
te minusy pracy w korpo? 
Przeszedłem ścieżkę z eksperta 
do menagera i awansowałem 
całkiem wysoko w organizacji. 
Coraz częściej łapałem się jed-
nak na tym, że im wyżej w hie-
rarchii, tym mniej możliwości 
uczenia się. Miałem wrażenie, 

że moje zawodowe życie polega 
na robieniu prezentacji i uczest-
niczeniu w podobnych spotka-
niach.

Zajmowałem się finanso-
waniem handlu, czyli dość wą-
ską grupą produktów. Mój ob-
szar odpowiadał za niecałe 10 
proc. budżetu korporacyjnego 
w banku. To nie dużo, więc na-
wet najlepsze pomysły, z jakimi 
przychodziliśmy, przegrywały 
z takimi, które bardziej wpływa-
ły na wynik banku. Nigdy nie by-
liśmy na liście priorytetów, co 
też mi przeszkadzało.

Kiedy powiedział pan dość?
W 2017 r. byłem już jedną nogą 
poza bankiem, a formalnie od-
szedłem w roku 2018.

Miał pan już konkretny po-
mysł?
Wykorzystałem dotychczas 
zdobytą wiedzę. Już od jakie-
goś czasu byłem w grupie pra-

cowników, której zadaniem była 
ocena potencjału współpracy 
ze start-upami. Pomyślałem, 
że właściwie mógłbym robić 
to samo, że fajnie byłoby się 
znaleźć po drugiej stronie mo-
cy. Miałem w głowie koncept 
start-upu i prezentację pomy-
słu. Spotkałem na swojej dro-
dze ludzi, którzy pokierowali 
mnie w stronę programu War-
saw Booster. Przez sześć mie-
sięcy pracowaliśmy mega inten-
sywnie nad rozwojem projektu. 
Wygraliśmy też konkurs Startup 
Cup powered by SAS, co było 
dużym krokiem naprzód, gdyż 
zostaliśmy zauważeni. Potem 
pojawili się inwestorzy i pienią-
dze. Zaczęliśmy budować włas-
ny biznes.

My?
Jestem stadnym zwierzęciem 
i czuję się lepiej, gdy działam 
w zespole. Założyliśmy startup 
we troje. Mój wspólnik Kamil Pa-

chuta odpowiada za IT. Mój dru-
gi wspólnik ... Po roku dołączy-
ła do nas Edyta Musielak, która 
przejęła odpowiedzialność za 
sprzedaż.

Wasz produkt to platforma 
Cashy. Do czego służy?
Cashy powstało z myślą o łą-
czeniu potrzeb dużych korpo-
racji z ich mikro – i małymi do-
stawcami. Te ostatnie, w przeci-
wieństwie do dużych korporacji 
z Mordoru, nie mają łatwego do-
stępu na przykład do kredytów 
bankowych. Gdy przychodzą 
problemy finansowe, a w dobie 
COVID, czy wojny w Ukrainie 
jest o nie łatwo, właściciele mu-
szą korzystać z alternatywnych 
form finansowania. Jest to np. 
faktoring, czyli usługa polegają-
ca na spieniężaniu ich nieopła-
conych faktur. To stosunkowo 
drogie rozwiązanie.

My dostarczamy gotowe 
narzędzia, dzięki którym duże 

firmy mogą zaoferować mniej-
szym dostawcom bardziej ela-
styczne sposoby rozliczeń. 
Zyskują na tym i kupujący i do-
stawcy. Kupujący mogą szybciej 
opłacić swoje należności uzy-
skując w ten sposób oszczęd-
ności (nawet do 3 proc. od kwo-
ty faktury), natomiast dostawcy 
nie muszą się martwić płynnoś-
cią finansową i mogą skupić się 
w pełni na prowadzeniu biz-
nesu.

Nasza platforma działa 
w modelu Win-Win, a ponadto 
nie wymaga zbędnych formal-
ności, jak ma to się w przypadku 
tradycyjnej formy skonta. U nas 
wystarczy kilka kliknięć myszką.

Co jest najtrudniejsze w bu-
dowaniu własnego biznesu?
Największym wyzwaniem by-
ło pozyskanie pierwszych pła-
cących klientów, a nie – jakby 
mogło się wydawać – zdoby-
cie funduszy na start biznesu. 

Jest mnóstwo programów, 
z których można skorzystać 
i otrzymać dofinansowanie, 
jak również sporo funduszy 
VC szukających fajnych ludzi 
i pomysłów. Z klientami jest 
trudniej, bo start-up nie ma na 
start referencyjnych wdrożeń, 
a klientom, zwłaszcza dużym, 
kojarzy się z ryzykiem. Kultura 
współpracy korporacji ze star-
tupami dopiero się w Polsce 
tworzy.

Czy tęskni Pan czasem za kor-
poracją?
Może trochę za benefitami, któ-
re daje etat. Nie oszukujmy się 
– korporacja to premie, płatne 
urlopy, wsparcie innych dzia-
łów, jak choćby księgowości, 
czy marketingu. Nie wspomi-
nając o multisporcie i owoco-
wych czwartkach… Ale dziś nie 
wróciłbym do korporacji. Moje 
plany na przyszłość związane są 
z Cashy i jej rozwojem.

Mamy świetne grono inwe-
storów, którzy wnoszą wiele 
wartości do naszej firmy, m.in. 
kontakty biznesowe i know-
-how. Oraz ciągle motywują 
nas do poszukiwania nowych 
źródeł przychodów i testowa-
nia nowych funkcjonalności 
z klientami. Czuję, że w takim 
start-upowym modelu bardzo 
się rozwijam.

A tak w ogóle, to staramy się 
nie nazywać Cashy startupem.

Dlaczego?
Już trochę o tym wspominałem. 
Mimo tego, że na rynku jest mo-
da na innowacje, to Polacy są 
dość zachowawczym narodem. 
„Start-up” kojarzy się z kimś, kto 
stawia pierwsze kroki w branży. 
Dlatego w rozmowach z klien-
tami wolimy nie posługiwać 
się sformułowaniem start-up. 
Co więcej, powoli wychodzimy 
z tej fazy rozwoju, a Cashy staje 
się pełnoprawnym rynkowym 
przedsiębiorstwem.

Załóżmy, że wywiad z Panem 
czyta jakiś znudzony korpo-
szczur, który właśnie spędza 
kolejne godziny na tworze-
niu prezentacji. Poradziłby 
mu Pan rzucić to wszystko 
i wziąć się za startupy?
Najpierw trzeba pomyśleć i zde-
cydować, co jest dla nas waż-
niejsze. Czy bycie szefem dla sa-
mego siebie, czy może stabilna 
sytuacja etatowa? Mnie zależało 
na tym, by budować coś swo-
jego. Wiem, że warto było nie 
spać nocami i budzić się rano 
z myślą o Cashy. Ale wiele rzeczy 
trzeba poświęcić. Ja na przykład 
wkrótce wyjeżdżam na urlop 
pierwszy raz od wielu miesię-
cy. Do tej pory nie miałem na 
to czasu.

Ewa Korsak

UCIEKINIER Z MORDORU

Po drugiej stronie
mocy
Im wyżej awansował, tym bardziej monotonna wydawała mu się jego praca. 
Jakub Wrede rzucił korporację i zawładnął polskim światem start-upów. 

Jakub Werde (drugi od lewej) z zespołem Cashy
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Gdyby przeprowa-
dzono konkurs na 
najbardziej popu-
larne pytanie w die-
tetyce właśnie „co 
jeść, żeby schud-
nąć?” wylądowałoby 
na podium. W Inter-
necie jest zatrzę-
sienie list produk-
tów, dzięki którym 
„schudniesz na pew-
no”. Problem w tym, 
że te same produkty 
znajdujesz na listach 
„produktów zakaza-
nych”. Zatem: „Co 
jeść, by schudnąć?”. 
Równie ważna, jak 
odpowiedź na py-
tanie „co?”, jest od-
powiedź na pytanie 
„jak?”.

Na czym 
polega zdrowe 
odchudzanie?
Podstawą diety odchudzającej 
jest deficyt energetyczny – mu-
simy dostarczać organizmowi 
mniej energii niż spalamy w cią-
gu dnia.

Skoro deficyt, to jest pokusa, 
aby sięgnąć po radykalne diety. 
A diety radykalne nie są zdro-
we. Nie dostarczają organizmo-
wi wszystkich niezbędnych do 
życia składników odżywczych, 
prowadząc między innymi do 
niedokrwistości i skrajnego 
zmęczenia. Nie uczą dobrych 
nawyków, przez co nie mogą 
stać się rozwiązaniem na całe 
życie, przynoszą skutki ubocz-
ne w postaci zaparć i biegunki, 
mogą (zwłaszcza u kobiet) po-
wodować problemy z płodnoś-
cią, zmniejszenie odporności 
i duże spadki masy mięśniowej.

Bardzo często nieracjonalne 
diety tak bardzo obciążają nas 
fizycznie i psychicznie, że po ich 
zakończeniu nie tylko wracamy 
do dawnych nawyków, ale nasz 
apetyt jest tak zwiększony, że 
jemy po prostu nawet więcej niż 
wcześniej, sięgając po niezdro-
we produkty.

Co wobec tego będzie ozna-
czało zdrowe chudnięcie? Naj-
lepszą strategią dla większości 
osób będzie wprowadzenie 
najmniejszego deficytu kalo-
rycznego, który prowadzi do 
zmniejszenia się masy ciała. Op-
tymalna jest utrata ok. 0,5 – 1% 
masy ciała tygodniowo.

Czy istnieje 
uniwersalna dieta?
Teoretycznie to byłoby super 
wygodne: jedna, uniwersalna 

dla wszystkich lista produktów. 
Wyobraźmy sobie przez chwilę, 
że czytasz taką listę w towarzy-
stwie. Pierwsza osoba odpad-
nie już przy brokułach („co to, to 
nie nawet jeśli nigdy miałabym 
nie schudnąć”). Kolejne osoby 
zrezygnują przy owsiance („co 
to za jedzenie, po godzinie je-
stem głodna”). Po kilku kolej-
nych punktach wykruszą się 
wegetarianie („przecież w imię 
schudnięcia nie wrócimy do je-
dzenia mięsa”). A na końcu ktoś 
by się oburzy, że to skandal, że 
na liście nie ma sernika, bo „mo-
ja ciotka je sernik regularnie i od 
zawsze jest chuda”.

Uniwersalna lista dla wszyst-
kich nie powstanie, bo każdy 
z nas lubi coś innego, a pew-
nych rzeczy nie zje za nic w świe-
cie. Rzecz w tym, żebyś stworzyć 
swoją własną, najlepszą listę.

Jak jeść 
żeby schudnąć?
	� Zadbaj o deficyt kaloryczny, 

czyli o to, aby jeść mniej ka-
lorii niż wydatkujesz. 

	� Jedz uważnie – jeśli jesz, to 
po prostu jedz – nie czytaj 
w tym czasie, nie oglądaj te-
lewizji, nie scrolluj, nie odpo-
wiadaj na wiadomości.
	� Ustal możliwie stałe pory 

i liczbę posiłków. Ile? To za-
leży od ciebie, u większo-
ści osób sprawdza się od 
3 do 5 posiłków dziennie. 
Bazą niech będzie śniada-
nie, obiad i kolacja, a jeśli 
czujesz taką potrzebę, roz-
dziel to, co jesz dodatkowo, 
na jedną lub dwie przekąski 
w ciągu dnia.
	� O ile nie cierpisz z powodu 

alergii lub nietolerancji na 
jakieś produkty, nie eliminuj 
ich ze swojego jadłospisu, to 
nie ma sensu.
	� Nie twórz sobie „list pro-

duktów zakazanych”, ale 
popatrz na swój jadłospis 
jak na domowy budżet – 
z tą różnicą, że tu walutą 
będą kalorie. Możesz na dwa 
kawałki pizzy „wydać” jedną 
trzecią swojego dziennego 
budżetu (jeśli twoja dieta 
oscyluje wokół 2000 kiloka-
lorii, to tak to właśnie wy-

gląda). Tylko czy na pewno 
chcesz? Nikt ci też nie zabro-
ni wypić latte z bitą śmieta-
ną w kawowej sieciówce, ale 
zamiast tego możesz zjeść 
na przykład porcję sałatki 
owocowej z bakaliami i wy-
pić w domu kawę z mlekiem, 
co ty na to?
	� Największym wrogiem każ-

dej diety jest głód. „Zao-
szczędź” swoją pulę kalorii 
na jedzenie, które cię nasyci 
i nie „wydawaj” na napoje. Pij 
wodę, kawę, herbatę, napary 
– masz wiele możliwości. Je-
śli „chodzi za tobą” cola i nie 
możesz już przestać o niej 
myśleć, wybierz wersję bez 
dodatku cukru.
	� Podobnie wybieraj to, co 

jesz – dbaj przede wszystkim 
o sytość, bo to twój wielki so-
jusznik. Postaw na produkty 
o większej objętości, bogate 
w błonnik i białko.
	� Staraj się gotować i jeść 

w domu – wtedy masz kon-
trolę nad tym, co dokładnie 
jesz; jeśli musisz stołować się 
„na mieście”, zwróć uwagę 
na składy kupowanych go-

towców (im krótsze, tym le-
piej), z menu wybieraj dania 
bez dodatkowych frytek, po-
dziękuj za deser jeśli i tak nie 
miałaś go w planie.

Jakie posiłki jeść, 
żeby schudnąć?
Co jeść by chudnąć? Przede 
wszystkim posiłki oparte na do-
brej, możliwie najmniej prze-
tworzonej żywności, dobrze 
skomponowane. Połowę nasze-
go talerza powinny zajmować 
warzywa i owoce, a drugą część, 
po połowie: produkty zbożowe 
z pełnego ziarna oraz produk-
ty, które są przede wszystkim 
dobrym źródłem białka – ryby, 
mięso, nabiał i jaja.

Zredukuj w diecie izome-
ry trans kwasów tłuszczowych 
(tzw. tłuszcze trans), które wy-
stępują przede wszystkim 
w produktach wysokoprzetwo-
rzonych, takich jak wyroby cu-
kiernicze (batony, wafelki, cze-
koladki), lody, zupy w proszku, 
serki topione, tłuszcze do pie-
czenia.

Cheat meal

Przy okazji odpowiedzi na pyta-
nie „jakie posiłki?” nie sposób nie 
wspomnieć o tzw. „cheat meal”. 
I o teorii, że dodatkowo zjedzone 
kalorie nakręcą metabolizm i po-
zwolą łatwiej schudnąć.

Nazywanie posiłku w naj-
bardziej wymyślny sposób nie 
zmienia faktu, że nadmiar ener-
gii z nim dostarczony, odłoży się 
w postaci tkanki tłuszczowej. To 
oczywiście nie oznacza, że na 
diecie nie możesz zjeść pro-
duktów, które zwykle z hasłem 
„cheat meal” się kojarzą (pizza, 
burger, lody, cola…). Możesz, ale 
ze świadomością, że jeśli chcesz 
utrzymać bilans kaloryczny, to 
ten posiłek musi być wliczony 
w jadłospis. Albo po prostu de-
cydujesz, że w tym dniu chcesz 
zjeść więcej i nie zamartwiasz 
się z tego powodu.

Co pić, 
żeby schudnąć?
Picie zbyt małej ilości płynów 
z to duży problem wielu osób, 
nie tylko w trakcie odchudza-
nia. Z drugiej strony picie soków 
i słodkich napojów gazowa-
nych może poważnie wpłynąć 
na efekty twojej diety (a raczej 
ich brak).

Pij wodę! Dzienne zapotrze-
bowanie na nią wynosi u kobiet 
ok. 2 litrów, a u mężczyzn 2,5 li-
tra. W bilans przyjmowanych 
płynów możesz wliczyć wypi-
janą kawę, herbatę, napary.

Idź dalej 
mimo potknięć!
Potraktuj proces odchudzania 
nie jako krótkotrwałą udrękę, 
gdy tylko odliczasz dni do zje-
dzenia pierwszego ciasta po 
przerwie, ale jako pretekst do 
zmiany dotychczasowych na-
wyków. Zacznij się zdrowo od-
żywiać, dbając nie tylko o swoją 
sylwetkę, ale również zdrowie 
i dobre samopoczucie. Zadbaj 
o zdrowe nawyki żywieniowe 
tak, aby zostały z tobą na stałe.

Porzuć myślenie „wszystko 
albo nic” i nie porzucaj diety 
po drobnych potknięciach, bo 
ważniejsze jest to, co robisz na 
co dzień, niż to, co zdarzy się od 
święta. Jeżeli nie chcesz od razu 
wcielać wszystkich zasad w ży-
cie – zacznij małymi kroczkami, 
to wystarczy.

Poza dietą poszukaj for-
my ruchu, którą polubisz: spa-
cery, basen, rower, siłownia, 
ćwiczenia w domu – spró-
buj różnych rzeczy, na pewno 
znajdziesz coś dla siebie.

Zespół dietetyków online
Centrum Respo

CO
JEŚĆ,
ŻEBY
SCHUDNĄĆ?
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Szczerość

Na początek warto zagrać ze 
sobą w otwarte karty. Może 
marzenie o własnej firmie nie 
jest twoje. Wielu znajomych 
o tym mówi, jest trend na ryn-
ku. Czasem może to być ele-
ment twojego image’u. Wtedy 
nie tylko w cudzych, ale i włas-
nych oczach wydajesz się zyski-
wać na atrakcyjności. Tylko czy 
twoje pojmowanie przedsię-
biorczości nie jest przypadkiem 
instagramowe? Życie w korpo 
ma wiele zalet – daje poczucie 
bezpieczeństwa finansowego, 
często wiele możliwości rozwo-
ju, poruszasz się określonymi 
ścieżkami, masz ustabilizowane 
życie i wolne popołudnia. Może 
takie życie lubisz? Może pozwa-
la ci ono na realizację pasji, na 
spokojną głowę o rodzinę?

Jeśli coś cię w takim życiu 
uwiera, to zastanów się co to 
jest, bo może okazać się, że nie 
trzeba wywracać wszystkiego 
do gór nogami. Czasem wy-
starczy z kimś porozmawiać lub 
zmienić otoczenie. Miej pew-
ność, że prawdziwie chcesz do-
konać zmiany w życiu. Sprawdź, 
na ile masz na nią gotowość, bo 
bez tego nie ruszysz z miejsca. 
Pijąc kawkę na patio, szczerze 
porozmawiaj ze sobą, w ciszy, 
z namysłem. Zajrzyj w siebie 
głęboko.

Lęk

Poważną blokadą zmiany bywa 
lęk – zwykły, ludzki lęk przed 
nieznanym. Zwłaszcza we 
współczesnym świecie, gdzie 
żyjemy wygodnie i dość bez-
piecznie, więc dużo dzieje się 
mniej realnie, a bardziej w gło-
wie. Zatem zamiast unikać lę-
ku, trzeba go oswoić, urealnić 
– przyznać, że jest i spojrzeć 
mu w te wielkie oczy. Dowiesz 
się wtedy, czego naprawdę się 
boisz i może szczerze się uśmie-
jesz. Oswajanie jednak potrze-
buje czasu. M.in. na to, by po-
znawać to, co nieznane. Szukaj 
więc odpowiedzi na pytania, 
które nie dają ci spokoju. To 
bardzo ważny etap w realiza-

cji każdego pomysłu. Daj so-
bie czas i nie martw się, że on 
mija a ty wciąż tylko mówisz, 
a nie działasz. Urealniając lęk 
działasz i to bardzo intensyw-
nie. Budujesz podstawy do dal-
szych etapów.

Przekonania

„Przekonania” – może znane 
jest ci to słowo, ale czy wiesz, 
co ono oznacza? Jak chcesz, 
możesz teraz sprawdzić... Po-
czekam na ciebie. Serio.
…

Więc teraz mam pytanie: 
czy przekonanie o słuszności 
czegoś jest tożsame z prawdą? 
Odpowiedź jest na pozór ba-
nalna: czasem tak, czasem nie. 
Zastanów się więc, kiedy tak, 
a kiedy nie. I to już robi wyłom 
w twoim przekonaniu.

Praca z przekonaniami jest 
jednak bardziej złożona. Wy-
nika to z tego, że przekonania-
mi nasiąkasz całe swoje życie 
i całe życie budujesz nowe, 
w oparciu o własne doświad-
czenie. Wszystkie te tzw. praw-
dy, które od dziecka słyszysz 
na temat biznesu i te, które sa-
modzielnie tworzysz, obser-

wując świat – one wpływają 
na twój stosunek do przed-
siębiorczości. Nawet te, które 
uważasz za żart i śmiejesz się, 
kiedy o nich mówisz, np. skó-
ra, fura i komóra (ha, ha). Czy 
przypadkiem myśląc o przed-
siębiorcy nie wyobrażasz so-
bie gościa, który błyska marko-
wymi gadżetami, bo (uwaga, 
przekonanie!) tylko takich lu-
dzi na nie stać bez wysiłku? 

Gdyby większość startują-
cych we własny biznes nie szu-
kała w nim przede wszystkim 
dużych pieniędzy, nie mieli-
byśmy tak wielu reklam poka-
zujących milionowe dochody 
freelancerów. A może, my-
śląc o własnym biznesie, masz 
przed oczami wujka, mamę, 
czy znajomych rodziców, któ-
rzy prowadząc własny biznes, 
wciąż byli zajęci i nie mieli cza-
su ani dla swoich dzieci, ani 
na wakacje, ani żadne radości. 
Głęboko gdzieś w tobie taki 
obraz może zniechęcać cię do 
poszukiwania własnej bizne-
sowej drogi, bo przecież w ta-
kim życiu nie ma upragnionej 
przez ciebie wolności.

Zatem notatnik w dłoń i za-
glądaj, co tam w tobie siedzi. 
W drugim kroku możesz spraw-

dzić, na ile to jest prawdziwe. 
Kto wie, może odkryjesz coś, co 
bardzo stoi ci na drodze do wyj-
ścia z korporacji?

Wysiłek

Zmiana wymaga wysiłku, to 
prawda. Nie możesz się go bać, 
jeśli naprawdę ci na niej zależy. 
Duże znaczenie dla powodze-
nia całego przedsięwzięcia ma 
sposób, w jaki do niego pod-
chodzisz. Zwróć uwagę jak mó-
wisz o sprawach, które w związ-
ku z budowaniem nowej przy-
szłości masz do zrobienia. Czę-
ste używanie słowa „muszę” 
zamiast „chcę”, „zrobię” czy 
wręcz „robię”, to najczęstszy 
błąd początkujących. Spróbuj 
to zmienić, a poczujesz róż-
nicę w nastawieniu do pracy. 
Od twojego nastawienia za-
leży, czy budowanie, a potem 
prowadzenie biznesu będzie 
dla ciebie znojem czy radością 
. Wydaje się oczywiste, że je-
śli czegoś chcesz, to podcho-
dzisz do zdobycia tego z du-
żą motywacją. Nawet jeśli jest 
to wysiłek, wkładasz w niego 
całe serducho, bo chcesz już 
być u celu. To pragnienie nie-

sie cię, sprawia, że jest ci lżej. 
Cokolwiek robisz – o ile robisz, 
bo chcesz – niczego nie musisz. 
Prawda?

Marzenia

Łatwo jest powiedzieć „mo-
że rzucę pracę”, ale wyobrazić 
sobie, jak to będzie, gdy już to 
zrobię, to zupełnie inna sprawa. 
Kiedy więc kolejny raz przyjdzie 
ci ochota, by opuścić korpora-
cję i zacząć robić coś na włas-
ną rękę, zatrzymaj to pragnie-
nie, zrób stop-klatkę i znurkuj 
w nie. Nic tak dobrze człowie-
kowi nie robi, jak porządne roz-
marzenie (dobra, jest jeszcze 
parę innych rzeczy...) Kiedy ma-
rzysz, kreślisz w głowie obrazy, 
dobierasz kolejne fragmenty, 
dopasowujesz do siebie ele-
menty, tworzysz nowy świat.  
Najważniejsze w tym jest, że 
spotykasz się ze swoimi prag-
nieniami w wielu wymiarach, 
że po nie sięgasz i oglądasz je.

Może się okazać, że myśl 
o własnym biznesie jest pusta, 
że w zasadzie tego nie chcesz. 
Możesz jednak przekonać się, 
że stoi za nią całe może prag-
nień, uskrzydlających emocji, 

nieograniczonych możliwości, 
wspaniałych wydarzeń – nowe, 
kolorowe, prawdziwe i bardzo 
twoje życie. Zyskasz wtedy nie-
samowitą motywację i siłę do 
tego, by swoje marzenie zre-
alizować.

Spotkanie

„Może by tak rzucić tę robotę 
i zrobić coś na własną rękę...” 
– jeśli chcesz przekonać się, co 
w tej myśli jest nadętym ba-
lonikiem, a co imprezą życia 
– spotkaj się ze sobą. Nie ucie-
kaj w słowa, zajrzyj do środka, 
sprawdź. Pamiętaj przy tym, że 
każde intymne spotkanie po-
trzebuje specjalnych warun-
ków. Kawka w słonku na patio 
jest ok, o ile wystarczy ci prze-
rwy, wieczorna kąpiel w wan-
nie, kiedy dzieci pójdą spać też, 
spacer po pracy zamiast metra 
czy stanie w korku bez radia lub 
audiobooka – w porządku. Tyl-
ko zadbaj o to spotkanie, zadbaj 
o siebie. Cokolwiek z niego wy-
niknie – zyskasz spokój i pew-
ność, że wiesz co robić dalej.

Monika Sowińska

wwwcoachprzedsiebiorczych.pl

ZANIM UCIEKNIESZ

Nie uciekaj od siebie
Znowu maj, słońce, zieleń i kwiaty. Chce się żyć, chce się wyjść, otworzyć okno, wypić kawkę w ogródku. Może by tak rzucić tę robotę i ro-
bić coś na własną rękę? – myślisz, nie pierwszy już raz. A jednak zostajesz. Wygrzewając się w słonku, pijesz kawkę siedząc na patio, więc 
o co chodzi? A może... zanim uciekniesz z korpo, przestań uciekać od siebie?

„Może by tak 
rzucić tę robotę  

i zrobić coś  
na własną rękę...” 

– jeśli chcesz 
przekonać się, 
co w tej myśli 
jest nadętym 
balonikiem,  

a co imprezą 
życia  

 – spotkaj się  
ze sobą.
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Pomoc uchodźcom to wysiłek 
osób bezpośrednio zaangażo-
wanych, ale też ekonomiczne 
obciążenie państwa (na razie 
głównie na poziomie samo-
rządowym). Choć, jako społe-
czeństwo, Polacy zareagowali 
wspaniale, to nie słyniemy z ot-
wartości na uchodźców. Do te-
go dochodzą zadawnione waś-
nie i głosy rodzimych ksenofo-
bów. Spróbujmy odstawić na 
bok obawy i spojrzeć w dłuższej 
perspektywie na korzyści z na-
pływu i pozostawania w Polsce 
Ukraińców. Proszę mnie nie po-
dejrzewać o cynizm, chodzi tyl-
ko o spojrzenie oderwane od 
emocji i ideologicznych unie-
sień.

Możemy zakładać, że znacz-
na część uchodźców chce wró-
cić do domu, kiedy tylko będzie 
to możliwe. Dramatem jest to, 
że przez rosyjską taktykę nisz-
czenia i grabieży, mogą nie mieć 
dokąd wracać. Część osób osa-
dzi się w Polsce zawodowo, 
dzieci znajdą przyjaciół, włączą 
się w edukację, diaspora będzie 
na tyle duża, by w jakimś stop-
niu minimalizować poczucie 
oderwania. Zostaną z nami na 
dłużej, część na zawsze. Co to 
znaczy dla nas?

Adaptacja

Po pierwsze, nie grozi nam kon-
flikt kulturowy. Cokolwiek by 
uważać o tej kwestii w kontek-
ście uchodźców z Azji czy Bli-
skiego Wschodu – tu taka oba-
wa jest bezzasadna.

Jesteśmy kulturowo blisko 
siebie - Ukraińcy od dekad mi-
grują do Polski ekonomicznie, 
błyskawicznie się uczą języ-
ka, łatwo się integrują, a my 
jesteśmy oswojeni z ich obec-
nością. Przedwojenna część 
diaspory pomaga adaptować 

się imigrantom wojennym. Nie 
spodziewam się zadrażnień na 
tym tle.

Praca

Po drugie, miejsca pracy. 
Nasz rynek pracy od lat wspo-
maga się pracownikami z Ukra-
iny. I jest na tyle chłonny, że 
w ciągu paru lat zagospodaruje 
napływ pracowników związany 
z rosyjską napaścią na naszego 
sąsiada. Trudność jest związana 
z tym, że z rynku w dużej mierze 
zniknęli mężczyźni, którzy poje-
chali walczyć, a napłynęły ko-
biety i dzieci. To będzie problem 
dla branż takich jak budowlana, 
czy transportowa.

Za to możemy się spodzie-
wać, że rynek pracy zostanie za-
silony wykwalifikowanymi pra-
cownikami, którzy przed wojną 
nie mieli powodu do emigracji. 
Adaptacja tych osób do nowej 

sytuacji będzie trwała dłużej, 
bo tu większą przeszkodą jest 
bariera językowa oraz nostry-
fikowanie zawodowych upraw-
nień. Jednak już teraz Ukrainki 
i Ukraińcy z powodzeniem za-
silają szeregi korporacji i firm 
IT. Zważywszy liczebność dia-
spory, praca znajdzie się praw-
dopodobnie też dla nauczycieli 
– tu wykazać się muszą samo-
rządy. Spodziewam się też, o ile 
państwo polskie nadąży, że za-
trudnienie znajdzie rosnąca gru-
pa ukraińskich lekarzy. Więcej 
problemów, oczywiście, będą 
mieli przedstawiciele takich za-
wodów jak np. prawnicy, czy 
księgowi. Takie osoby raczej 
będą musiały się przekwalifi-
kować.

W dłuższej perspektywie 
Polska gospodarka zyska na 
uchodźcach - pokazują to do-
świadczenia innych europej-
skich krajów, od lat przyjmują-
cych imigrantów.

Demografia

Trzecim aspektem jest sprawa 
demografii. Polskie społeczeń-
stwo się starzeje. To ogrom-
ny problem dla gospodarki, 
systemu ubezpieczeń spo-
łecznych i ochrony zdrowia. 
Żyjemy coraz dłużej, rozmna-
żamy się coraz mniej. Wojen-
ni uchodźcy nie rozwiążą na-
szych problemów z demogra-
fią, ale go znacząco zmniejszą. 
Społeczeństwo zostało zasilo-
ne dużą grupą ludzi w wieku 
prze produkcyjnym i produk-
cyjnym, z których znacząca 
liczba, można przypuszczać, 
w Polsce już zostanie. Z cza-
sem przybędzie na pewno ro-
dzin ukraińsko-polskich. Warto 
będzie śledzić w najbliższych 
latach raporty GUS-u, by oce-
nić skalę efektu imigracji dla 
demografii.

Nie bez znaczenia będzie 
aspekt polityczny. Oferując tak 

zmasowaną pomoc, w oczach 
Europy naruszamy być może 
zasłużoną łatkę społeczeństwa 
mocno ksenofobicznego. Nie 
wierzę, by obecne władze były 
w stanie w pełni zagospodaro-
wać ten kapitał, ale do wyborów 
już nie tak daleko.

Być może pomoc okazana 
Ukraińcom zaowocuje na ko-
rzyść Polski na arenie międzyna-
rodowej. Wobec kryzysu w na-
szych stosunkach z UE, to może 
być ważna karta.

Kultura

Wreszcie wymiana kulturowa, 
otwarcie społeczeństwa. Po-
mogliśmy, pomagamy i będzie-
my pomagać Ukraińcom. Raz, 
że czujemy się z tym dobrze, 
zresztą zasłużenie. Wdzięczność 
Ukraińców też pomaga nadwąt-
lonemu ostatnimi laty polskie-
mu ego.

Spojrzeliśmy też inaczej na 
uchodźców. Do tej pory imigran-
ci ekonomiczni wsiąkali w polskie 
społeczeństwo dyskretnie, wy-
pełniając rozmaite nisze zawo-
dowe, m.in: kierowcy parataksó-
wek, dostawcy, sprzedawczynie, 
panie sprzątające i budowlańcy.

Teraz spojrzeliśmy na ludzi, 
którym trzeba pomóc, dotknię-
tych ogromną tragedią. W pew-
nej mierze na tę zmianę pracuje 
też sytuacja na białorusko-pol-
skiej granicy i karygodna, łamią-
cą prawo oraz gwałcąca ludzką 
przyzwoitość postawa polskich 
władz wobec uchodźców i pró-
bujących im pomagać Polaków. 

Być może obecna sytuacja 
trwale wyrwie nas z naszej bańki 
bezpieczeństwa i trochę prze-
wietrzy nam w głowach. Może 
łatwiej będzie nam spojrzeć na 
uchodźców - czy to wojennych, 
czy ekonomicznych – z bardziej 
otwartą głową, z większą dozą 
empatii i rozmysłu.

Bogactwo 
otwartych głów
Zostaje jeszcze jeden aspekt. 
O charakterze państwa polskie-
go przez stulecia decydowała 
bogata etnicznie kultura pogra-
nicza. W moim odczuciu stano-
wiło to nasz ogromny poten-
cjał, wzbogacało polską kulturę. 
Druga wojna światowa, a potem 
społeczna polityka władz komu-
nistycznych, w znacznym stop-
niu zniszczyły ten zasób.

Może mamy okazję by to 
zmienić, by odzyskać nieco róż-
norodności, która zawsze zmu-
sza do myślenia, otwiera głowy, 
tworzy ferment. Niechby z tej 
niesprawiedliwej, głupiej i ok-
rutnej wojny wniknęło chociaż 
tyle korzyści.

Szymon Łojak

Dar
imigracji
Polacy masowo zaangażowali się w pomoc wojennym emigrantom z Ukrainy. Budujące jest to, że ta pomoc trwa, że nie był to tylko pierw-
szy odruch. Niestety, wobec uporu rosyjskich władz, wiele wskazuje na to, że konflikt będzie trwał jeszcze długo. Co za tym idzie, będzie 
trwał napływ imigrantów do Polski i przedłużał się czas pobytu dotychczasowych uciekinierów. To, w sposób naturalny, będzie rodzić oba-
wy i napięcia.
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Od kilku lat dzwonią mi 
w uszach słowa Johna 
Seely’ego Browna: „Okres 
przydatności wyuczonej 
umiejętności w dzisiej-
szych czasach wynosi 5 lat. 
Wcześniej raz zdobyta wie-
dza wystarczała na 30 lat”. 
Mam blisko dwadzieścia lat 
doświadczenia zawodowe-
go, liczne kursy, certyfika-
ty oraz studia podyplomo-
we, a pomimo tego nadal 
czuję, że w kwestii uczenia 
się, wiele jest jeszcze prze-
de mną. Też tak masz? Jeśli 
tak, ten tekst jest dla ciebie.

Pewien headhunter kilka lat 
temu podsunął mi ćwiczenie. 
Polega ono na tym, że trzeba 
wyznaczyć miejsce, w którym 
się jest oraz to, do którego chce 
się dotrzeć w ciągu określone-
go czasu, np. nadchodzących 
12 miesięcy. Kolejnym krokiem 
jest wpisanie konkretnych dzia-
łań, które mają doprowadzić 
nas do wyznaczonego celu. To 
ćwiczenie pozwala nam uzmy-
słowić sobie, jakie umiejętno-
ści są niezbędne, by dotrzeć 
do wyznaczonego miejsca lub 
podnieść swoje kwalifikacje za-
wodowe do odpowiedniego 
poziomu.

Oowtarzam je raz w roku. 
Szukam odpowiedzi na pytania:

co już wiem, 
a czego jeszcze nie?
Przygotowując mapę swoich 
braków, przepracowuję sylabu-
sy kursów w wybranym przeze 
mnie kierunku rozwoju, oraz 
sprawdzam, jakie umiejętności 
mają liderzy, których śledzę na 
LinkedIn i których kwalifikacje 
chciałbym nabyć.

Kompetencje umieszczam 
w swoim planie rozwoju, „wle-
wając” je do modelu T-Shape. 
Potem wpisuję daty, które po-
zwalają mi zaplanować zdo-
bywanie kwalifikacji w cza-
sie. Model T-shape w czytelny 
i obrazowy sposób pomaga mi 
przygotować oraz opracować 
plan nauki na kolejne miesiące, 
które dla ułatwienia porządku-
ję w kwartały.

Na koncept T-shape składa 
się połączenie ze sobą dwóch 
linii pod kątem prostym. Linia 
pozioma ma obrazować wiedzę 
ogólną, przekrojową, jak rów-
nież umiejętności interperso-
nalne; linia pionowa oznacza 
specjalistyczną wiedzę w wy-
branych obszarach.

Jeśli już teraz zacząłeś roz-
rysowywać swój plan rozwoju 
w powyższym modelu, zostaw 
dużo przestrzeni – tak, byś 
mógł modyfikować potrzeby 
(czyli prostokąty na schema-
cie). Te, które już posiadasz 
wypełnij kolorem. Kolorowa-
nie nabytych umiejętności 
stało się dla mnie świętem. 
Ustal sobie jakąś nagrodę za 
każdą zdobytą zdolność, np. 
wyjście do dobrej restauracji. 
Będziesz miał większą moty-
wację.

Diagnoza, 
strategia 
i wreszcie taktyka
Po zrealizowanej autodiagno-
zie, wyposażony w narzędzie, 
skupiam się na kolejnych kom-
petencjach, by przygotować się 
do wymarzonej roli. I tak oto 
w kolejnym kwartale, zamie-
rzam nauczyć się m.in:
	� wdrożenia i wykorzysty-

wania w praktyce techniki 
segmentacji RFM (więcej: 

https://revhunter.pl/baza-
-wiedzy/porady/co-to-jest-
-analiza-rfm),
	� metody hoshin kanri, która 

wspiera skuteczne wdraża-
nie strategii,
	� jak czytać bilans i sprawo-

zdanie finansowe.
Porządkowanie i przygotowa-
nie planu rozwoju osobistego 
samo w sobie jest dla nas ko-
rzyścią. Nie sposób nie zgodzić 
się ze słowami Dwighta D. Ei-
senhowera: „Plany są niczym, 
planowanie wszystkim”.

Spośród dostępnych na-
rzędzi do nauki, postawiłem 
głównie na kursy online, z na-
ciskiem na te kohortowe. Kursy 
te charakteryzują się wskaźni-
kiem ukończenia powyżej 80 
proc. Polega to na tym, że grupa 
kursantów rozpoczyna i kończy 
kurs w tym samym czasie. W re-
zultacie kohorta (grupa) zapew-
nia uczestnikom bardziej inter-
aktywne, wciągające wrażenia, 
a uczestnicy dzielą się między 
sobą własnym zrozumieniem 
i zastosowaniem nabytej wie-
dzy. Kohorta zwiększa prawdo-
podobieństwo, że uczniowie 
ukończą kurs i będą w stanie 
skutecznie zastosować wiedzę. 
Wszystko to uzupełniam książ-
kami (koniecznie przeczytany-
mi przed startem kursu).

Wybierz i zaplanuj naukę 
tak, by nie zostać uzależnionym 
od rozwoju maniakiem! Nałogi 
kojarzą się nam głównie z alko-
holem, hazardem, czy narko-
tykami. Ale czy można wpaść 
w nałóg rozwoju? Okazuje się, 
że tak.

Anonimowi, 
uzależnieni od rozwoju?
O zjawisku tym pisał Zygmunt 
Bauman, jeden z najbardziej ce-

nionych na świecie socjologów. 
W skrócie polega ono na tym, że 
ludzie są na tyle niepewni cza-
sów, w których żyją, że wciąż 
myślą o groźbie utraty pracy, 
przed czym chronić ma ich cią-
głe doskonalenie swoich kwali-
fikacji. Rozwój staje się więc sub-
stytutem odzyskiwania kontroli. 
Człowiek, rozwijając się, buduje 
sobie pozorną przewagę, któ-
ra ma działać jak polisa ubez-
pieczeniowa na każdą możliwą 
ewentualność. Dlatego tak waż-
ne jest, by realizować plan roz-
woju w przemyślany, tym sa-
mym efektywny sposób.

O (nie)skutecznym uczeniu 
oraz (nie)wdrażaniu 
wiedzy
Po zakończeniu planowania, 
wyposażeni w wiedzę na temat 
tego, czego chcemy się nauczyć, 
powinniśmy zastanowić się nad 
tym, jak robić to skutecznie. 
Często zdarza mi się, że jeśli nie 
zacznę od razu wykorzystywać 
zdobytej wiedzy w praktyce 
(np. pozyskanej z webinarium, 
w którym uczestniczyłem), bar-
dzo szybko ją zapominam.

Co wpływa na to, że niektó-
re „lekcje” zapamiętujemy na 
całe życie, a inne umykają nam 
zaraz po zakończeniu?

Logan Maywill pisze o tym 
w swoim artykule w serwisie su-
perhuman (https://blog.superhu-
man.com/why-cant-i-retain-infor-
mation/). Kluczowym z naszego 
punktu widzenia wnioskiem jest, 
że wszystko zależy od tego, w jaki 
sposób dalej wykorzystujemy na-
bytą wiedzę. W dużym skrócie: 
nie pamiętamy 95 proc. informa-
cji, które ktoś nam przekazał.

Sprawdź, ile zapamiętujemy 
w różnych okolicznościach. Pa-
miętamy:

	� 5 proc. tego, czego nauczymy 
się podczas wykładu (lub pre-
zentacji w pracy/rozmowy),
	� 10 proc. tego, czego uczymy 

się czytając,
	� 20 proc. tego, czego uczymy 

się z materiałów audiowizu-
alnych (filmy z YouTube lub 
MasterClass),
	� 30 proc. tego, czego uczy-

my się oglądając demonstra-
cję rozwiązania problemu, 
który nas interesuje,
	� 50 proc. tego, czego się 

uczymy, gdy weźmiemy 
udział w dyskusji na wybra-
ny temat,
	� 75 proc. tego, czego się uczy-

my, kiedy ćwiczymy w prak-
tyce zdobytą wiedzę,
	� 90 proc. tego, czego się 

uczymy, przekazując swoją 
wiedzę innym.

Wniosek: przyswajanie każdej 
kwestii, jeśli ma być rzetelne, 
powinniśmy zakończyć ćwicze-
niem z nauczenia tego samego 
innych. Podejście to funkcjonuje 
jako metoda nauczyciela, w któ-
rej należy tłumaczyć i uczyć sie-

bie oraz innych. Wymusza ona 
skupienie się na materiale, osa-
dzenie materiału w swoim świe-
cie (łączeniu ze znanymi rzecza-
mi), wyciągnięcie wniosków, po-
wiązań i skojarzeń, przykładów.

Podsumowując:
1. Zaplanuj przedmiot oraz cel 

swojej nauki.
2. Wybierz dla siebie najlepsze 

możliwe narzędzia.
3. Dziel się zdobytą wiedzą 

z zespołem, przyjaciółmi.
4. Co kilka miesięcy wracaj do 

planu, sprawdzaj co już uda-
ło ci się zrobić, a co przed 
tobą.

5. Pamiętaj, by nie przesadzić 
z chęcią doskonalenia się.

6. Celebruj swoje sukcesy.
To wszystko da ci niezbędną si-
łę przebicia, która wesprze cię 
w osiąganiu nawet najtrudniej-
szych celów.

Do zobaczenia na rozwojo-
wym szlaku.

Piotr Szymczak

Piotr Szymczak
– wspiera firmy w zwiększaniu oraz rozwoju sprzedaży. W swo-
im doświadczeniu łączy perspektywę sprzedaży i marketingu. 
Specjalizuje się w małych i średnich firmach z kategorii B2B. Do-
świadczenie zdobywał współpracując m.in. z: Wyższe Piętro 
HR, Meet&Grow, Uniwersytetem SWPS, Ican Institute – wydaw-
cą „Harvard Business Review Polska”
	� pio.szymczak@gmail.com
	� https://www.linkedin.com/in/piotrszymczak22/

Jeśli chcesz się rozwijać,

naucz się 
dzielić wiedzą
O trudnym związku z rozwojem własnym
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REKLAMA

Z rankingu OECD wynika, że pol-
ski pracownik spędza w biurze 
średnio prawie dwa tysiące go-
dzin w ciągu 12 miesięcy – czyli 
niemal 1/3 roku. Zatem lepiej dla 
naszego zdrowia psychicznego, 
gdy będziemy w miejscu pracy 
czuli się dobrze, a nawet swo-
bodnie. Budowaniu dobrej at-
mosfery służą rozmowy z kole-
gami i koleżankami. Najczęściej 
dotyczą one lekkich i bieżących 
spraw. Jednak czasem mogą za-
cząć krążyć wokół kwestii, któ-
rych lepiej nie poruszać w tym 
otoczeniu.

Oto tematy, które można 
uznać za „tabu” podczas roz-
mów w firmie.

KRYTYKA STRATEGII
Niemal każdy spotkał w firmie 
osobę, która negatywnie odnosi-
ła się do wszystkich planów kadry 
zarządzającej. Można przymknąć 
na to oko, jeżeli działo się to pod-
czas oficjalnych spotkań. W koń-

cu krytyczny głos również jest 
ważny. Niestety, najczęściej tzw. 
firmowy maruda chce dzielić się 
swoimi komentarzami na kory-
tarzach lub w czasie przypadko-
wych spotkań w kuchni. To może 
nie tylko niszczyć morale innych 
pracowników, ale i negatywnie 
wpływać na ich zaufanie do szefa.

Dlatego z negatywnymi spo-
strzeżeniami rzucanymi publicz-
nie w kuchni lepiej się wstrzy-
mać. Jeżeli uważamy, że coś 
w firmie wymaga usprawnienia, 
należy raczej swoje spostrzeże-
nia przedstawić bezpośrednio 
przełożonemu. Ważne jednak, 
aby oprócz wskazania, co nam 
się w firmie nie podoba, powie-
dzieć także o pomysłach, które 
pomogą to zmienić.

OBGADYWANIE SZEFA
Ania niedawno objęła kierowni-
ctwo działu audytu w między-
narodowej firmie produkcyj-
nej zlokalizowanej w niewiel-

kiej miejscowości. Była odpo-
wiedzialna m.in. za zarządza-
nie kilkuosobowym zespołem. 
Zauważyła, że jej pracownicy 
codziennie rano w kuchni na-
miętnie o czymś rozmawiają, 
ale jak tylko podchodzi, milkną. 
W końcu zapytała, o co chodzi. 
Odpowiedziała jej pytaniem 
jedna z pracownic: – Czy lubi 
pani ploteczki? Jeśli tak, to ma-
my mega newsa na temat po-
dejrzeń o romansie wiceprezesa 
z jedną z pracownic.

Pech chciał, że tą pracownicą 
była zamężna przyjaciółka Ani. 
Szybko okazało się, że ta sprawa 
to okrutna plotka, która krążyła 
po firmie od miesięcy. Szybko 
zlokalizowano osoby, które były 
za nią odpowiedzialne. Zosta-
ły zobligowane do publicznych 
przeprosin na forum niemal ca-
łej firmy, która w samym „back 
office” zatrudnia blisko dwieście 
osób. Trochę kłopotliwa sytua-
cja, prawda?

Dlatego lepiej wystrzegać 
się tworzenia plotek, bo jest to 
nie tylko krzywdzące dla osób, 
których one dotyczą, ale rów-
nież stawia w złym świetle plot-
karzy.

ZDROWIE
Spraw zdrowotnych prędzej 
czy później dotknie każda fir-
mowa pogawędka. Pracownicy 
z małymi dziećmi wymieniają 
się danymi kontaktowymi do 
lekarzy, poradami i wspólnym 
cierpieniem z powodu życio-
wej niesprawiedliwości – bo 
przez chorobę dzieciaków 
znów spędzili cały weekend 
w domu.

Podobnie jest z innymi roz-
mowami związanymi z medycy-
ną i kwestiami naszej kondycji. 
Wiele osób żali się na problemy 
z dostaniem się do specjalistów 
lub na bolący ząb. Dopóki jest to 
wymiana informacji na pozio-
mie ogólnym, nie ma w tym nic 
złego. Natomiast problemem 
mogą być już rozmowy, które 
zaczynają przypominać wizy-
ty lekarskie. Wiąże się to m.in. 
z pokazywaniem bolących ple-
ców, ropiejących ran lub… wy-
paleniem pocisku najgrubszego 
kalibru: – Mam raka.

W takiej sytuacji wszystko 
zależy od tego, jakie relacje 
mamy z kolegami lub koleżan-
kami z działu. Jeżeli znacie się 
od kilku, kilkunastu lat, spędza-
cie razem urlopy lub weekendy, 
to „pogłębiona” rozmowa na te-
mat własnych chorób może być 
dopuszczalna. Jeżeli jednak do 
tej pory wymienialiście ze sobą 
jedynie zdawkowe informacje 
na temat pogody i ulubionych 
seriali, to kwestię chorób lepiej 
sobie odpuścić.

Podobnie jest z intymnymi 
sprawami dotyczącymi waszego 
związku. O takim dziwnym do-
świadczeniu opowiada Marzena, 
specjalistka ds. obsługi klienta 
w jednej z trójmiejskich firm. – 
Do działu marketingu dołączyła 
nowa dziewczyna, którą akurat 

spotkałam w kuchni. Zagadałam 
do niej, jak się czuje pierwszego 
dnia i czy nie przytłacza jej roz-
miar naszej organizacji. Odpo-
wiedziała, że z samopoczuciem 
to tak średnio, bo wczoraj miała 
sprawę rozwodową i jej mąż nie 
chciał dać jej rozwodu, a w do-
datku tydzień temu zmarła jej 
babcia. A potem prawie się roz-
płakała. Wbiło mnie w podło-
gę. Kompletnie nie wiedziałam 
jak mam zareagować, bo prze-
cież rozmawiałam z nią pierw-
szy raz w życiu.

POLITYKA
Tematy polityczne to zło, któ-
re potrafi zbudzić niejednego 
demona. Nie od dzisiaj wia-
domo, że Polacy są eksperta-
mi w trzech dziedzinach: sport 
(w szczególności piłka nożna 
i skoki narciarskie), medycyna 
i oczywiście nasz konik – poli-
tyka.

Obecna polaryzacja społe-
czeństwa spowodowana poglą-
dami politycznymi jest widocz-
na niemal na każdej rodzinnej 
imprezie. Wystarczy iskra, drob-
ne spostrzeżenie na bieżące te-
maty polityczne, aby w mgnie-
niu oka wywołać ogromną 
awanturę rodzinną, która może 
skończyć się waśnią trwającą 
dobrych kilka miesięcy.

Tak samo może być w pracy. 
Kwestie światopoglądowe lepiej 
zachować dla siebie, bo nigdy nie 
wiadomo, czy nie urazimy osoby 
dzielącej z nami biurko. A jeże-
li liczymy, że wywołamy tym 
spokojny, merytoryczny spór, to 
warto wcześniej obejrzeć relację 
telewizyjną z kilku marszów, pro-
testów lub pochodów, aby prze-
konać się, że ani z dyskursem, ani 
tym bardziej z merytoryką nie 
ma to nic wspólnego.

Dobrze jest też pamiętać, że 
mamy słowiańską mentalność 
i jeżeli ktoś ma inne poglądy po-
lityczne niż my, to jest naszym 
wrogiem. Lepiej nie iść tą drogą, 
bo atmosfera w firmie szybko 
stanie się nie do zniesienia.

ZMIANA PRACY
Warto przyswoić sobie dewizę 
„ciszej jedziesz, dalej zajedziesz” 
– szczególnie jeżeli podjęliśmy 
decyzję o poszukiwaniu nowej 
pracy. Zdarza się, że obecny pra-
codawca nie pozwala rozwinąć 
skrzydeł, odczuwasz wypale-
nie lub atmosfera jest zbyt gę-
sta. W związku z tym szukanie 
innej firmy, która pozwoli wejść 
na kolejny etap, jest czymś natu-
ralnym. Zresztą – ludzie do firmy 
przychodzą i z niej odchodzą, to 
naturalny proces.

Nie należy jednak zdradzać 
zbyt wielu szczegółów kolegom 
i koleżankom z pracy, ponieważ 
nigdy nie wiadomo jak szybko 
ta informacja dotrze do prze-
łożonego. Szczególnie, gdy je-
steśmy przekonani, że za kilka 
dni złożymy wypowiedzenie, to 
nie powinniśmy rozpowiadać 
o tym fakcie w firmowej kuch-
ni – najpierw należy podzielić 
się tą informacją z naszym bez-
pośrednim przełożonym. To on 
powinien dowiedzieć się jako 
pierwszy.

POPRZEDNI 
PRACODAWCA
Obecnie dosyć często zmie-
niamy prace i zazwyczaj prze-
chodzimy do firm z tej samej 
lub bardzo podobnej branży. 
W nowym miejscu będziemy 
najprawdopodobniej pytani 
o poprzedniego pracodawcę.

Pomimo tego, że będzie-
my świetnym źródłem wiedzy 
w tym zakresie, nie powinni-
śmy dać się wciągnąć w taką 
dyskusję. Będzie to świadczyło 
źle o nas oraz o naszym profe-
sjonalizmie.

Nowy szef zacznie podej-
rzewać, że mamy problemy za 
zachowaniem tajemnic firmo-
wych. Z góry będziemy postrze-
gani jako osoby, którym trudno 
zaufać, bo nie wiadomo, czy jeśli  
zmienią pracę, nie będą mówiły 
o obecnej firmie tego samego.

Piotr Krupa

6 TEMATÓW
KTÓRE POWINNY BYĆ

TABU
Warto pamiętać, aby w rozmowach prowadzonych w firmie nie roz-
pędzać się za bardzo, albo przyhamować, gdy tematy zaczną do-
tykać niewygodnych zawodowo spraw.
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Smutek, lęk i strach to słabości, 
więc na okazywanie tych emo-
cji mężczyzna może nie mieć 
zgody, bo narazi się na bycie 
słabym, zatem mężczyzna po-
winien być silny, jeśli faktycznie 
chce nim być. Jak nie potrafi so-
bie poradzić ze słabościami, to 
nie jest prawdziwym mężczy-
zną. Z takim wdrukiem trudno 
się odsłonić, poprosić o wspar-
cie, gdy jest naprawdę ciężko.

Będę więc  
unikał kontaktu 
ze słabościami  

i budował  
swoją wartość 
na wynikach,  

ale zawsze będę 
potrzebował 

więcej sukcesów, 
aby utrzymać 
swoją wartość 

jako facet,  
a moje poczucie  
wartości będzie 

budowane  
na czynnikach 
zewnętrznych.

Jaki jestem bez 
zewnętrznych 
atrybutów?
Inna sprawa, że te wszystkie 
sukcesy nie dają satysfakcji, bo 
mogą być niezgodne z potrze-
bami i wyobrażeniami o życiu. 
Mężczyźni podejmują się kolej-
nych wyzwań, licząc na to, że 
większe sukcesy zapewnią im 
satysfakcję, poczucie spełnie-
nia i sensu, a tak się nie dzieje. 
Może to być jedyny wzór mę-
skości, jaki znają, wyrażający 
się w osiąganiu i zdobywaniu.

Aby przełamać schematy, 
potrzebna jest odwaga, goto-
wość do utrzymania niepew-

ności i lęku, wynikającego 
z wchodzenia w zupełnie nowe 
okoliczności. Odwaga wyma-
ga silnego poczucia własnej 
wartości, a to nie jest możliwe 
bez głębokiego poznania sie-
bie. Jednak żeby poznać siebie, 
nie możemy wyprzeć tego, od 
czego działanie i sukcesy sku-
tecznie nas odciągają, czyli od 
odpowiedzi na pytanie: jaki je-
stem bez tych wszystkich ze-
wnętrznych atrybutów? Jeśli 
więc poczucie własnej wartości 
faceta opiera się na działaniu, 
osiągnięciach i znanych wzor-
cach, to mamy zamkniętą pętlę 
pogoni za czymś, co na końcu 
i tak nie cieszy. Każda kolejna 
pogoń to coraz większe rozcza-
rowanie.

Mężczyzna próbuje więc 
sam poradzić sobie ze swoimi 
problemami. To nie jest moż-
liwe w dłuższej perspektywie. 
Te wszystkie trudne emocje 
i uczucia, które pojawiają się 
po drodze, potrzebują być 
zauważone, uzewnętrznione 
i przeżyte. Niestety – zamiast 
tego wzbudza się szereg me-
chanizmów obronnych, które 
skutecznie odcinają od odczu-
wania, przekierowując uwa-
gę na plany, działania, myśle-
nie, rozwiązywanie problemów 
i kontrolę.

W miarę upływu czasu 
problemów przybywa, a kon-
trolowanie ich robi się coraz 
trudniejsze. To rodzi frustrację, 
niepewność i bezradność. To są 
trudne do utrzymania uczucia, 
przynajmniej w pojedynkę. Mę-
ska odpowiedź jest zbyt często 
podobna – odcinam się, buduję 
mur i chowam swoje wątpliwo-
ści. Tyle, że one i tak pozostaną.

Odcinanie się  
od uczuć
W obliczu wielu trudności, 
w miarę upływu lat, mężczy-
zna będzie starał się zachować 
maskę twardziela, rujnując przy 
tym swoją psychikę i zdrowie, 
bo te dwa kawałki zawsze 
występuję razem. Tłumienie 
emocji, trudności w relacjach, 
bolesne i nieprzepracowane 
wspomnienia i długotrwały 
stres, to przepis na takie dole-
gliwości jak osłabienie odpor-
ności, zwiększona podatność 
na infekcje, zaburzenia prze-

wodu pokarmowego, zaburze-
nia hormonalne, spadek libi-
do, impotencja, migreny, spad-
ki nastroju, choroby serca czy 
nawet choroby nowotworowe. 
Dodatkowo zaburzenia lękowe 
i depresyjne, a nawet zaburze-
nia osobowości. 

Nawet tak groźna lista kon-
sekwencji nie przekonuje face-
tów do sięgania po wsparcie. 
Wzorzec jest silniejszy. Męska 
skłonność do wstydu z powodu 
porażek i lęk przed trudnymi 
emocjami powodują wrogość 
i zachowania agresywne. A na-
wet częściej autoagresywne, 
takie jak uzależnienia, podej-
mowanie dużego ryzyka, spor-
ty ekstremalne i wszystko, co 
pozwala nie czuć. 95 proc. więź-
niów to mężczyźni, stanowią 
oni też 85 proc. bezdomnych 
i zdecydowaną większość osób 
uzależnionych. 87 proc. samo-
bójców w Polsce w roku 2016 to 
mężczyźni.

Kiedy szukają  
wsparcia?
Mężczyźni podejmują decyzję 
o szukaniu wsparcia najczęś-
ciej pod wpływem motywacji 
zewnętrznej. W praktyce ozna-
cza to, że doświadczyli czegoś 
bardzo trudnego (rozwód, 
utrata pracy, choroba) i nie są 
w stanie poradzić sobie z tym 
samodzielnie. Decydują się na 
psychoterapię. Często jednak 

kluczowym bodźcem jest ocze-
kiwanie bliskiej osoby, partner-
ki, dzieci, rodziców, przyjaciół, 
współpracowników – bo facet 
dość długo jest w stanie utrzy-
mać przekonanie, że „wszyst-
ko jest ok i nic mi nie będzie”, 
chociaż codzienne wstawanie 
z łóżka jest już nieznośnym 
emocjonalnym cierpieniem. 
Z perspektywy mężczyzny 
wychowanego według współ-
czesnych stereotypów, jest to 
nawet zrozumiałe. Trudne do 
zaakceptowania i niekorzystne, 
ale jednak uzasadnione.

Uzewnętrznienie się z włas-
nymi słabościami przed psy-
choterapeutą, czyli obcym 
człowiekiem, uznanie, że sam 
już nie dam rady, wymaga du-
żej odwagi. Nie zawsze wia-
domo skąd tę odwagę wziąć, 
skoro sam dla siebie mężczyzna 
oznacza tyle, ile mówią o nim 
jego sukcesy. Co więc, gdy ich 
nie ma?

Takie załamanie jest więc 
przeżywane jako niepowo-
dzenie. Pojawiają się wstyd, 
złość, rozczarowanie, lęk 
o przyszłość i drastyczny spa-
dek samooceny. W sytuacji, 
w której trzeba wejść na nie-
znane wody i wejść w miejsca, 
do których dostęp był dotych-
czas skutecznie blokowany, fa-
cet może odczuwać silny opór 
i chęć zamknięcia się w sobie 
jeszcze szczelniej.

Jak sobie  
z tym radzić?
Ważne jest odnalezienie źród-
ła naszych trudności. To mogą 
być przekonania pochodzące 
z lat wczesnodziecięcych, któ-
re do dzisiaj determinują po-
strzeganie własnej wartości. 
Najczęściej potrzebny do tego 
jest udział drugiej osoby lub 
grupy ludzi, co pomoże nam 
uzyskać inną perspektywę.

Uzyskanie wglądu pozwala 
wyjaśnić nasze obecne sposo-
by funkcjonowania i zmienić 
je, nadać im nowe znaczenie, 
a tym samym podnieść poziom 
zadowolenia z siebie, bez ko-
nieczności uganiania się za ko-
lejnymi nieskutecznymi dowo-
dami, czyli sukcesami.

Kolejny krok to przepraco-
wanie, czyli doprowadzenie 
do istotnych zmian w swoim 
myśleniu, zachowaniu, czyli 
wykorzystanie wcześniej uzy-
skanego wglądu. Możemy zdać 
sobie sprawę, że wzorce relacji 
z dzieciństwa, wg których sta-
le czekamy na uwagę, opiekę 
i jesteśmy bierni, już nie wró-
cą. Dzięki temu aktywniej bę-
dzie budować związki, znaleźć 
w nich inne, dojrzalsze przy-
jemności, poprawić sposób ko-
munikacji lub zmienić sposób 
postrzegania siebie – wzmoc-
nić go i urealnić.

Zwrócenie się o wsparcie 
do drugiej osoby, przeżywanie 

trudnych emocji i uczuć w to-
warzystwie innych, przyznanie 
przed sobą i pokazanie tego, 
że sobie z czymś nie radzę, to 
akt olbrzymiej odwagi, a w kon-
sekwencji większe zaufanie do 
siebie i innych.

Witek Janowski

FACET NA KOZETCE
W procesie socjalizacji, czyli budowania własnego systemu wartości, młodzi mężczyźni często uczeni są podobnych 
wzorców. Według nich zwycięstwo gwarantuje szacunek, słabości w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami ozna-
czają, że będzie traktowany jako ktoś, kto nie sobie nie radzi.

Witek Janowski

– coach, psychoterapeu-
ta, trener rozwoju. Pracu-
je z liderami, którzy są pod 
wpływem silnej presji, cią-
głego stresu i napięcia, czu-
ją się przeciążeni zadaniami 
i przytłoczeni obowiązkami. 
Pomaga im odzyskać kontro-
lę i równowagę energetycz-
ną, tak aby czuli spełnienie 
w pracy, radość i satysfak-
cję z życia.
www.witekjanowski.pl
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– A ty? Czego właściwie chcesz? 
Szukasz stałego związku? 
– zapytał Sebastian

– Hmm... Nie wiem, niczego 
nie planuję, płynę z falą. Je-
stem zbyt zajebista, aby być 
z kimś na stałe – Sebastian ro-
ześmiał się, słysząc moją od-
powiedź. 

– Jesteś bardzo naturalna, spra-
wiasz wrażenie szczerej. To 
jest rzadkie. 

– Staram się być sobą, co w tym 
dziwnego? 

– Nic, ale czasem dziewczyny 
przesadzają. Paznokcie na 
dziesięć centymetrów, sztucz-
ne rzęsy, markowe T-shirty od 
znanych projektantów, które 
mają imitować luźny styl, a tak 
naprawdę kosztują miliony 
monet. Ludzie spędzają kupę 

czasu na przygotowaniu styli-
zacji. Żyjemy w klatkach, któ-
re sobie sami stworzyliśmy. 
Wiesz, moda też jest klatką, 
albo czytanie modnych ksią-
żek, które przeczytali już 
wszyscy znajomi.

– Mało kto ma odwagę być na-
prawdę sobą i mieć to wszyst-
ko w dupie. Ja chcę żyć w zgo-
dzie ze sobą.

Nie bardzo wiedziałam, czy do-
brze go zrozumiałam. Sam nie 
odstawał od wystylizowanych 
kolesi z klubów, ale pasowało 
mu to. 
– Skąd wziąłeś ten tekst? – zapy-

tałam, wyraźnie zaskoczona 
jego wywodem. 

– Z Facebooka! To moje głów-
ne źródło mądrości życiowej 
– odparł, śmiejąc się głośno. 

Przysunął się do mnie i obni-
żył głos. Atmosfera zgęstniała. 
W pewnym momencie delikat-
nie musnął dłonią moje włosy 
i powoli zbliżył się do moje-
go ramienia; mimo że nie do-
tknął mnie, czułam wyraźne cie-
pło jego dłoni. Uważnie mi się 
przyglądał. Odsunęłam się lek-
ko, aby złapać trochę powietrza, 
może dystansu, a może chcia-
łam przerwać choć na chwilę je-
go natrętne spojrzenie. Nie zwa-
żając na to, ponownie przysunął 
się do mnie i tym razem objął 
mnie na wysokości bioder. Czu-
łam jego delikatny zapach, bez 
nachalnej przesady w używaniu 
perfum. Czemu jestem skrępo-
wana? – zastanowiłam się. Z mi-
nuty na minutę oswajałam się 
jednak z jego bliskością, aż moje 

onieśmielenie minęło. Sprawiał 
wrażenie takiego spoko gościa, 
którego wszyscy lubią i który 
podoba się wielu dziewczynom. 
– A ty? Jak stoisz z facetami? 
– Och, zbyt wielu, by zliczyć, 

zbyt mało, by zarobić...
Roześmialiśmy się i resztę wie-
czoru spędziliśmy na żartach. 

Wpatrywałam się w jego 
twarz, gdy wspominał o swo-
jej ostatniej wyprawie na Hel 
z kumplami i poszukiwaniach 
w środku nocy na plaży białych 
muszelek. Chciałam go słu-
chać i oglądać. Nie pamiętam, 
o której zamówiliśmy ubera. 
Kierowca ze wschodnim akcen-
tem dopytał, od której strony 
bloku podjechać. Byłam już na 
tyle pijana, że nie odczuwałam 
pobudzających impulsów jego 

dotyku. Niemniej ciekawość 
i przyjemny klimat naszej rand-
ki pchał mnie w jego ramiona.

Wiedziałam, na co się zanosi. 
Mogłam go nie zapraszać, mo-
głam zaproponować, żebyśmy 
spotkali się za kilka dni. Właści-
wie lepiej by było bardziej go 
poznać. Oby tylko nie okazał się 
jakimś zboczeńcem. Zbyt fajnie 
wyglądał jak na zboczeńca i bar-
dzo żałowałabym, gdyby nim 
był. Mimo mieszanych uczuć 
wpuściłam go do mieszkania. 
Zaraz po zamknięciu drzwi za-
czął mnie rozbierać; szybko 
zdjął spódnicę i bluzkę. 

Natarczywie mnie całował, 
gorące usta zostawiały mokre 
ślady na mojej twarzy i szyi. Sil-
nymi dłońmi łapczywie mnie 
obejmował, aż w końcu wziął 

mnie na ręce, zaniósł do sypial-
ni i położył na łóżku. Zrobił to 
z zaskakującą lekkością. Albo 
ja mało ważyłam, albo jego 
mięśnie nie były tylko napom-
powanym białkiem. 

Rano nie chciało mi się wsta-
wać, ale stwierdziłam, że Seba 
i tak pewnie zaraz mnie obudzi. 
Usiadłam na łóżku; przez chwilę 
próbowałam się ogarnąć.
– O, moja królewna już wstała! 

– stwierdził radośnie Seba-
stian, wychodząc z łazienki. 
– Jest szansa na kawę? 

– Jasne, możesz mi zrobić – od-
parłam od niechcenia, ale 
zwalczyłam lenistwo i grzecz-
nie skierowałam się do kuchni. 

– Gościnna jesteś. A śniadanie? 
I jeszcze co? – pomyślałam. 

Otworzyłam lodówkę, mając na-
dzieję, że coś w niej znajdę. Moje 
półki były prawie puste: resztka 
masła, trochę musztardy na dnie 
słoiczka, cytryna strasząca zielo-
nym nalotem. Może znajdę coś 
w zamrażarce? Nic. Jeszcze raz 
otworzyłam lodówkę i zauwa-
żyłam, że półki mojej współlo-
katorki były zapełnione. (cdn)

Aleksandra Tabor

Fragment powieści Aleksandry 
Tabor pt. „VIR” – o singielce pra‑
cującej w warszawskim mordorze. 
Książka ukazała się nakładem wy‑
dawnictwa Novae Res.

SINGIELK A W KORPO (3)

Seks po pierwszej 
randce
Po wypełnionej banałami pierwszej randce pijana Ania zaprasza wystylizowanego Seba-
stiana do siebie i idzie z nim do łóżka. Co poczuje rano?

Ósmy raz w t ym roku 
podniesione stopy pro-
centowe, wzrost rat i cen 
kredytów, coraz mniej 
oszczędności w portfe-
lu? Kto z nas tego właśnie 
nie doświadcza? Są jednak 
sposoby, by zrozumieć, co 
dzieje się na rynku finanso-
wym i skutecznie poprawić 
swoją sytuację.

Zaczęło się od zeszłorocznej 
zapowiedzi prezesa NBP, który 
jeszcze w marcu 2021 roku uspo-
kajał nas, twierdząc, że nie ma 
szans na podwyżki stóp procen-
towych w czasie obecnej kaden-
cji Rady Polityki Pieniężnej. Wte-
dy stopa procentowa WIBOR 3M 
utrzymywała się na poziomie 
0,21 proc., a WIBOR 6M wynosił 
0,25 proc. 

Jak to wygląda  
w praktyce?
Dziś jest zupełnie inaczej, a każ-
dy z nas szuka sposobu na pora-
dzenie sobie z wyższymi ratami 
– często niemalże o 100 proc. 
Aktualnie WIBOR 3M jest już na 
poziomie 6,42 proc., a WIBOR 
6M wynosi 6,66 proc. Na wyso-
kość raty dodatkowo wpływają 
marże banków i – w niektórych 
przypadkach – koszt ubezpie-
czenia pomostowego.

A jeśli wierzyć zapowie-
dziom prezesa NBP, to nie ko-
niec podwyżek…

Rządowe pomysły
Równolegle do decyzji RPP rząd 
szuka rozwiązań, które ułatwią 
Polakom radzenie sobie z tak 
wysokimi podwyżkami. Jed-
ną z propozycji jest zastąpie-
nie stawki WIBOR wskaźnikiem 

Overnight Polonia, który i tak 
jest zmienny i niewiele niższy 
od aktualnego WIBORu. Kolejny 
element propozycji to wakacje 
kredytowe, czyli możliwość nie-
odpłatnego i nieoprocentowa-
nego zawieszenia spłaty kredy-
tu na cztery miesiące, zarówno 
w 2022 jak i 2023 roku.

Innym rozwiązaniem jest 
wprowadzenie zmian w Fun-
duszu Wsparcia Kredytobior-
ców, który jest niczym innym, 
jak mechanizmem, który ma po-
magać zarówno tym osobom, 
które mają trudność ze spłatą 
kredytu mieszkaniowego, jak 
i tym, które zdecydowały się 
sprzedać nieruchomość, a zysk 
ze sprzedaży nie pokrył całości 
zadłużenia. Obecnie można sta-
rać się o dofinansowanie w wy-
sokości do 2 tys. zł. miesięcznie 
na okres do 36 miesięcy.

Realna pomoc  
zamiast mydlenia oczu
Jak mówi stare przysłowie: 
„Umiesz liczyć, licz na siebie”. 
Najlepszym rozwiązaniem dla 
kogoś, kto wziął kredyt i prze-
widuje kłopot ze spłatą rosną-
cych rat, jest rozmowa z nieza-
leżnym ekspertem finansowym. 
Ekspert orientuje się w sytuacji, 
a w jego interesie jest pomaga-
nie ludziom, a nie mamienie ich 
obietnicami.

Warto jednak pamiętać, by 
nie kierować się do pierwszej 
lepszej firmy. Wybierając oso-
bę, której powierzycie swoje 
interesy, dokładnie sprawdźcie 
jej rzetelność i niezależność, 
a także ilość banków, z którymi 
współpracuje. Obecnie w Pol-
sce mamy 30 banków komercyj-
nych – to daje duże możliwości 
elastycznego i indywidualnie 
dopasowanego wsparcia kre-
dytobiorcy, bez konieczności 
kurczowego trzymania się ofer-
ty kredytowej z jednego (w do-
myśle: swojego) banku.

Konkretny adres
Więc gdzie szukać? Bardzo bli-
sko Mordoru, tuż przy Gale-
rii Mokotów, ma siedzibę fir-
ma GO BROKERS, która od lat 
zrzesza wyłącznie niezależnych 
ekspertów finansowych. Dla-
czego warto na nich zwrócić 

uwagę? Bo spełniają powyższe 
wymagania, są blisko i działają 
w elastycznych godzinach. Mo-
gą również przyjechać na spot-
kanie w czasie twojej przerwy 
na lunch. Co ważne – nie płacisz 
za rozmowę, współpracę i cały 
proces wsparcia! To ogromna 

zaleta GO BROKERS. Czujesz się 
komfortowo, gdy wiesz, że jeśli 
ekspert wzbudził twoje zaufa-
nie możesz skorzystać ze wspar-
cia, ale nie musisz.

Konkretne działania
Jedyny skuteczny sposób na za-
trzymanie wzrostu raty to zmia-
na oprocentowania na stałe, 
pięcioletnie. Teoretycznie każ-
dy kredytobiorca może zwró-
cić się w tej sprawie do swoje-
go banku, ale nie zawsze jest to 
korzystne rozwiązanie. Niektó-
re banki przy zmianie oprocen-
towania sprawdzają aktualną 
zdolność kredytową klientów, 
inne nie uwzględniają wcześ-
niej wynegocjowanych zniżek 
oraz wysokości zaangażowane-
go wkładu własnego…

Decydując się na zmianę 
oprocentowania na stałe, należy 
też pamiętać, że dzięki doświad-
czonemu brokerowi kredytowe-
mu, jeśli sytuacja na rynku się 
zmieni, za 2-3 lata będzie moż-
na przenieść kredyt do innego 
banku i wrócić do oprocento-
wania zmiennego.

Nie zwlekaj, chroń się! Właś-
nie teraz jest najlepszy moment 
na działanie – przed kolejnymi 
podwyżkami stóp procento-
wych, które są nieuniknione.

Piotr Kępa

Co TERAZ 
może zrobić 
KREDYTOBIORCA?

Jedyny sku-
teczny spo-
sób na za-
trzymanie 

wzrostu 
raty to 
zmiana 
opro-
cento-
wania 

na 
stałe
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Zapewne 
słyszeliście o produkcjach pa-
radokumentalnych. Nie, ja nie 
oglądam, ty też nie, ale… ten 
sąsiad co go nie lubimy, to na 
bank tylko to ogląda. Wiadomo! 
To taki film czy serial, który jest 
na pograniczu faktów i fikcji – 
że niby coś takiego się gdzieś 
tam dzieje. Nie u nas, no dajcie 
spokój, jak tak można? No, ale 
ten sąsiad spod dwójki... To wia-
domo, on od zawsze jakoś tak 
dziwnie patrzył...

Jak już to ustaliliśmy, to dla 
tych, którzy nie wiedzieli co 
to, bo nie mają sąsiada, który 
by oglądał „Ukrytą prawdę” na 
cały regulator.

Jednak stwierdzam, że 
w ostatnim tygodniu sama bym 
mogła nagrać taki odcinek – 
pod tytułem: „Kłócący się rodzi-
ce”. W ostatnich dniach byłam 
świadkiem trzech akcji, kiedy 
to rodzice mało sobie włosów 
nie powyrywali, a dzieci dalej 
kopały w piaskownicy.

Pierwsza sytuacja, klasyka 
piaskownicy. Siedzą cztero-pię-
ciolatkowie i kopią doły do ją-
dra ziemi. Ach, siedzą też rodzi-
ce i się zachwycają, jak piękni 
są ci nasi, kwiat narodu. To bę-
dzie nowe pokolenie bez nie-
nawiści. Oni to zbudują nowy 
kraj, oni są nadzieją! I Nagle 
zmiana akcji, czyli kolejny kla-
syk: sru! Jasiu wywalił łopatkę 
piachu na głowę Stasia i już leci 
zgraja rodziców: No, moje to ni-
gdy by tak nie zrobiło! Dzieci 
nawet się nie zorientowały co 

się wydarzyło. Rzeczony Staś 
nawet nie poczuł tego piachu, 
tylko dalej kopie swoją dziurę 
i z dziwną miną patrzy na obóz 
go wspierający, który zaczyna 
swoje wywody: no jak, ale jak, 
no przecież! Więc z obozu Ja-
sia również szykuje się atak. 
Po wymianie zdań podszytych 
bierną agresją typu: nie musisz 
się z nim bawić, to twoje za-
bawki, piaskownica jest duża, 
dzieci w smutku rozchodzą się 
w swoje kąty. Ale to jeszcze nie 
koniec, bo obóz Jasia się roz-
rósł i z odsieczą przyszły posił-
ki i dolewają oliwy do ognia. 
Oczywiście Jaś i Staś już daw-
no zapomnieli o incydencie, 
tylko z utęsknieniem patrzą na 
wspólną budowlę, którą wy-
konali, ale mur dwóch obozów 
jest już między nimi tak wielki, 
że nie są w stanie go przejść.

Kolejna sytuacja. Siedzę 
w słoneczku na balkonie i sły-
szę z dołu: „No ale państwa syn, 
a nasz to takie złotko. Kolejny raz 
to zobaczycie!”. I już dzieci ob-
rzucają się podejrzliwymi spoj-
rzeniami, nawet jeżeli za chwilę 
była by szansa na pokojowe roz-
wiązanie sprawy.

W poniedziałek, idąc do 
szkoły myślę: „Co za weekend! 
Jakiś zły układ planet, czy co? 
Podchodzę bliżej, a tu powtórka 
z rozrywki. Dwa obozy innego 
Stasia i Jasia walczą ze sobą za-
ciekle – a wszystko to na oczach 
dzieci, które stoją obok. I tak się 
zastanawiam, czy wszechświat 
mi mówi „Szykuj się na wojnę!” 
czy może „Nie idź tą drogą!”. 

I wybieram jednak tę drugą 
możliwość.

Moje dziecko w każdej pla-
cówce szkolno-wychowawczej 
miało konflikt z paroma osoba-
mi, raz nawet skończyło się bi-
jatyką między nimi. Bo jak jedno 
drugiemu przyłożyło, to drugie 
przecież musiało oddać. Komu 
pojawiła się myśl:

„Daj pani spokój, takie 
małe dzieci się biją? 
Hmm… naprawdę? 
Ciekawe, gdzie one się 
tego nauczyły?”.
Czy w opisanych zdarzeniach 
z rodzicami, gdzie dzieci są ob-
serwatorami, nie doszłoby do 
trzepnięcia łopatką, jakby doro-
śli tylko mogli? Dzieci wszystko 
przejmują od nas, od rodziców. 
Oczywiście, trzeba reagować 
na krzywdę dzieci i słuchać, 
co mówią, kiedy wracają ze 
szkoły. Jednak konflikty roz-
wiązujemy między dorosły-
mi, nie róbmy z dzieci obser-
watorów. One nie rozumieją 
tych niuansów, niedopowie-
dzianych półsłówek, ale czują 
emocje, widzą złość i agresję 
w naszych oczach. Warto także 
współpracować z wychowaw-
cami w szkole, oni naprawdę 
dużo widzą. Jeżeli jest konflikt, 
to zawsze są dwie strony i – po-
wiedzmy sobie szczerze – nigdy 
nie jest tak, że jedna to krysta-
liczne dobro (oczywiście nasze), 
a druga zło wcielone (oczywi-
ście to inne).

Dorota Dabińska-Frydrych

KORPOMAMA

Od kogo się nauczyły?
To lato będzie dla 

nas zupeł-
nie inne niż te, które znaliśmy 
do tej pory. Bo to będą pierwsze 
prawdziwe wakacje Jaśka, czyli 
pełne dwa miesiące wolnego 
od szkoły. 

Wcześniej Jasiek po prostu 
spędzał część wakacji w przed-
szkolu, które uwielbiał. Wiado-
mo, były wyjazdy, urlopy, kilka 
dni wolnego u babci i dziadka, 
itp. Ale w tym roku to prawdziwa 
nowość, musimy jakoś zaplano-
wać Jaśkowi pełne dwa miesiące.

Od razu przypomniało mi się, 
jak to było, kiedy byłem w jego 
wieku. Moi rodzice zawsze sta-
rali się z nami wyjeżdżać na 
około dwa tygodnie nad morze 
lub w góry, ale pozostałą część  
wakacji spędzało się po prostu 
przed blokiem. Przypominam, że 
moje dzieciństwo przypadło na 
lata dziewięćdziesiąte. A w do-
datku spędziłem je w niewielkim 
miasteczku. To oznaczało, że nie-
mal od rana do wieczora latało 
się przed domem, a powroty 
były jedynie na obiad lub kolację. 
I rzadko było tak, że nie mieliśmy 
co robić. Zawsze był jakiś plan na 
spędzenie dnia. Zabawa w sklep, 
podchody, piłka, wojna z dzie-
ciakami z drugiego bloku, ro-
wer. Każdy, kto wychowywał się 
w tamtych latach z pewnością 
wie co mam na myśli.

Dzisiaj osiedla budowane są 
inaczej, sąsiedzi z bloku, a cza-
sami nawet i piętra, w ogóle się 
nie znają. A do tego cała lista 
czyhających na dziecko zagro-
żeń, których najbardziej boją 

się sami rodzice. W efekcie ci, 
którzy  pracują na etacie, mają 
w wakacje problem. Muszą za-
planować jakoś dziecku te kilka 
tygodni, bo inaczej spędzi je na 
szkolnej świetlicy lub po pro-
stu, przed telewizorem, table-
tem lub komputerem. U nas jest 
trochę łatwiej, bo mam przywi-
lej pracy z domu. Ale jednak faj-
nie, jakby Jasiek porobił coś kre-
atywnego i rozwijającego przez 
te osiem godzin dziennie.

A zatem do rozplanowania 
pozostaje osiem tygodni. Pode-
szliśmy do tego metodycznie. 
Bierzemy dwa tygodnie wolne-
go, tydzień Jasiek spędzi u bab-
ci, dwa tygodnie na sportowych 
półkoloniach, a pozostałe dni 
po prostu posiedzi w domu, aby 
pomyśleć i zajrzeć w głąb siebie. 
Teraz to podobno modne i lu-
dzie potrafią za takie warsztaty 
płacić ciężkie pieniądze. A Jasiek 
będzie miał to za darmo, więc 
traktujemy to jako podwójną 
wygraną. Ale wciąż pozostawało 
nam do zagospodarowania ok. 
dwa tygodnie. Problem rozwią-
zał za nas nasz syn. Oświadczył, 
że chciałby jechać na siedmio-
dniowy obóz piłkarski organi-
zowany przez jego trenera. Nie 
ukrywam, że nas to rozwaliło. 
Takiego wariantu w ogóle nie 
braliśmy pod uwagę.

No bo jak to? Nasze 
dziecko ma spędzić 
siedem dni poza domem, 
bez naszego nadzoru? 
Nie byliśmy na to 
przygotowani.

I  nasza pierwsza reak-
cja była raczej na nie. Do tej 
pory rozstawaliśmy się najwy-
żej na dwa-trzy dni, ale spę-
dzał je u babci, więc wiadomo 
– miał tam lepiej i bezpieczniej 
niż w domu. A taki obóz sporto-
wy to już pełna samodzielność. 
Są opiekunowie, ale trzeba sa-
memu się ogarniać. Jasiek jed-
nak jest przekonany, że da radę 
i chce jechać, żeby trenować.

Okazało się zatem, że nasz 
syn jest bardziej odważny niż 
my. Pełni obaw i z duszą na ra-
mieniu zgodziliśmy się na obóz. 
Oczywiście wszelkie wątpliwości 
ukryliśmy przed Jaśkiem, bo sko-
ro tak bardzo chce jechać i jest 
przekonany, że sobie poradzi, to 
nie mogliśmy w nim tego zdu-
sić. To byłoby bardzo samolub-
ne i krzywdzące. To, że jesteśmy 
nadopiekuńczymi rodzicami, 
wiemy od dawna, ale teraz do-
tarło do nas, że nasz syn napraw-
dę szybko rośnie i dojrzewa. A to 
chyba najbardziej nas przeraża.

Ja już nawet wiem, jak spę-
dzimy ten tydzień bez Jaśka 
(nigdy nie rozstawaliśmy się na 
tak długo!). Zamiast cieszyć się 
kilkoma dniami wolnego od ro-
dzicielstwa, będziemy siedzieć 
wpatrzeni w telefon i gotowi, 
aby w każdej chwili po niego po-
jechać jeżeli zadzwoni, że chce 
wracać.

Pamiętajcie, nieważne ile 
Wasze dziecko ma lat, bycie ro-
dzicem to naprawdę niełatwe 
zadanie. 

Piotr Krupa

KORPOTATA

Pierwszy letni obóz
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WAW4FREE

Bezpłatne rejsy Stołecznej 
Żeglugi Pasażerskiej
	� do 31 października, start: 

Barka Dworzec Wodny 
Warszawa

Do końca października można 
skorzystać z ponad 335 bezpłat-
nych, turystyczno-krajoznaw-
czych rejsów po Wiśle. Obowią-
zują wcześniejsze zapisy.
https://waw4free.pl/wydarze-
nie-92236-bezplatne-rejsy-sto-
lecznej-zeglugi-pasazerskiej

Targi Książki w Warszawie
	� 26-29 maja, 

PKiN i Plac Defilad
Największe, międzynarodowe, 
bezpłatne wydarzenie branży 

wydawniczej w Polsce. Miejsce 
spotkań autorów, wydawców, 
agentów, poligrafów, księgarzy, 
bibliotekarzy, promotorów lite-
ratury i wszystkich czytelników.
https://waw4free.pl/wydarze-
nie-92429-targi-ksiazki-w-war-
szawie-2022

Dzień Dziecka w Ośrodku 
Kultury Wesoła
	� 1 czerwca 2022, godz. 16, 

ul. Starzyńskiego 21
W Dzień Dziecka zapraszamy 
do Wesołej na pokaz filmowy 
i warsztaty plastyczne. Obowią-
zują wcześniejsze zapisy.
https://waw4free.pl/wydarze-
nie-92650-dzien-dziecka-w-os-
rodku-kultury-wesola

Festiwal Polarny 
w Warszawie
	� 4 czerwca, godz. 11, Amfiteatr 

Wolskiego Centrum Kultury
Podczas wydarzenia będzie 
możliwość odwiedzenia stoisk 
z grami edukacyjnymi, gogla-
mi VR z filmami polarnymi 360 
stopni czy ekwipunkiem wyko-
rzystywanym przez polarników 
do pracy w terenie.
https://waw4free.pl/wydarze-
nie-92310-festiwal-polarny-w-
-warszawie

Dni Ursynowa 2022
	� 10-11 czerwca, 

Kopa Cwila
Po dwuletniej przerwie wracają 
huczne, jubileuszowe Dni Ursy-

nowa. Wystąpią: Kult, Organek, 
Płomień 81, Viki Gabor, Lim-
boski, Luxtorpeda, Happysad, 
Mery Spolsky i Dixon37. Chodź-
cie wszyscy!
https://waw4free.pl/wydarze-
nie-91671-dni-ursynowa-2022

Piknik Rodzinny 
nad Balatonem / Dzień 
dziecka na Wesoło
	� 10 – 12 czerwca 2022, Park 

Nad Balatonem
Podczas pikniku: strefa gier 
i zabaw dla najmłodszych, stre-
fa stoisk rękodzielników, strefa 
stoisk z artykułami spożyw-
czymi.
https://waw4free.pl/wydarze-
nie-91926-piknik-rodzinny-nad-
-balatonem-dzien-dziecka-na-
-wesolo

Sisi Lohman
wydawca, redaktor naczelna

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

z prawem, linią programową i charakterem pisma oraz zasadami publikacji ogłoszeń i reklam.
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Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na ASAP-ie!
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redaktor naczelny
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LET’S GO OUT

WARSZAWA

Mahmood 
27.05 / Palladium
Alessandro Mahmood zyskał 
ogromną popularność dzięki 
udziałowi w konkursie Eurowi-
zji w roku 2019. Jego singiel „Sol-
di” został odtworzony w serwi-
sie YouTube setki milionów ra-
zy. Artysta ma za sobą bardzo 
udaną trasę koncertowej po 
Włoszech, platynową płytę za 
Barrio oraz nagrodę za najlep-
szy włoski utwór na European 
Music Awards MTV.

Polskie Znaki 
28.05 / Komuna Warszawa
Ważne postacie polskiej pop-
kultury pod przewodnictwem 
Radka Łukasiewicza (Bisz/Ra-
dex, Pustki, Artur Rojek), Jarka 
Ważnego (Kult) oraz Janusza 
Zdunka (Kult) w 2021 wypuściły 
świetnie przyjęty album „Rze-

czy ostatnie”, na którym zinter-
pretowali żałobne polskie pieś-
ni ludowe. Muzycy stworzyli 
niezwykłe kompozycje, które 
pomogą słuchaczowi spojrzeć 
na kwestie ostateczne z innej 
perspektywy i dzięki temu po-
móc mu w oswajaniu trudnych 
doświadczeń.

Gary Numan + Jayce Lewis 
03.06 / Chmury
Gary Numan to brytyjski woka-
lista, autor tekstów i producent 
muzyczny aktywny na scenie od 
1977 roku. Brzmienia, w jakich 
się obraca to przede wszystkim 
industrialny rock, synt-pop oraz 
elektronika. Charakterystyczny 
dla Gary’ego jest jego oryginal-
ny, androgeniczny wygląd.  Jay-
ce Lewis to multiinstrumentali-
sta z Południowej Walii, który 
wszedł do branży jako ceniony 
perkusista. Z silnymi wpływa-
mi muzyki industrialnej i synth-
popu, jego muzyka została opi-
sana jako alternatywny rock 
z elektronicznymi korzeniami 
i plemienną perkusją. Współpra-
cował m.in. z Queen.

My Chemical Romance 
09.06 / Letnia Scena 
Progresji
Niekwestionowana gwiazda 
emo pop-punku, jedna z naj-
ważniejszych rockowych forma-
cji pierwszej dekady XXI wieku. 
Zespół powstał w 2001 r. z ini-
cjatywy Gerarda Waya i perku-
sisty Matta Pelissiera (już byłe-
go) pod wpływem wydarzeń 
z 11 września 2001 roku. Duet 
napisał wtedy utwór „Skyli-
nes and Turnstiles” do którego 
nagrania zaprosili przyjaciela, 
Raya Toro (gitara) i brata Gerar-
da, Mike’a, grającego na basie. 
To właśnie Mike wymyślił nazwę 
zespołu, zainspirowaną książką 
Irvine’a Welsha Ecstasy: Three 
Tales of Chemical Romance.

IAMX 
17.06 / Progresja

IAMX – solowe przedsięwzięcie 
Chrisa Cornera. Artysta wielo-
krotnie zapewniał, że IAMX bar-
dzo różni się od jego prawdzi-
wej osobowości i jest quasi-grą. 
Główne tematy muzyki IAMX 

stanowią: obsesje, poczucie wy-
obcowania, zawikłane związki 
międzyludzkie, biseksualizm, 
nietypowy seks, ateizm, śmierć, 
a w nieoczywistych aluzjach – 
polityka.

WROCŁAW

Odyn v Kanoe 
25.05 / A2
Один в каное to ukraiński ze-
spół indie folkowy założony 
w 2010 roku we Lwowie. Od 
tamtej pory wystąpił na kon-
certach solowych w większości 
dużych miast Ukrainy, a także 
w Pradze, Paryżu, Cambridge, 
Mińsku, Moskwie i Gdańsku 
oraz był zapraszany na liczne 
festiwale. Mottem zespołu jest 
minimalizm i prostota – można 
je u nich odnaleźć we wszyst-
kim: od doboru instrumentów 
po sposób, w jaki wykonują 
kompozycje. Obecnie podbija-
ją listy przebojów na Ukrainie, 
a ich utwory są często wybiera-
ne do koncertów i talent show. 
Ich debiutancki album Один 
в каное ukazał się w 2016 roku.

Coals 
28.05 / Akademia Club
Do lata jeszcze chwila, ale wio-
senna trasa Coals skróci oczeki-
wanie. Rewal, czyli najnowsze 
wydawnictwo zespołu przenie-
sie słuchaczy na tropikalne, nie-
co niepokojące i tajemnicze wa-
kacje. W swoich nostalgicznych 
brzmieniach przywołują klimat 
nocnych letnich imprez, ale nie 
zabraknie marzycielskiego, oni-
rycznego klimatu charaktery-
stycznego dla Coals. Szalona 
mieszanka fascynacji reggaeto-
nowych, dusznego trapu i nieco 
orientalnych motywów wsparte 
będą onirycznymi piosenkami 
ze wszystkich dotychczasowych 
wydawnictw.

Artem Pivovarov 
12.06 / Akademia Club
Artem Pivovarov to ukraiński wo-
kalista, przedstawiciel stylu no-
wej fali pop. Żywy przykład suk-
cesu, jaki może osiągnąć samouk 
z prostej rodziny, prawdziwie za-
kochany w muzyce. W 2017 roku 
został ogłoszony jednym z naj-
bardziej znanych ukraińskich mu-
zyków na platformie YouTube. 
Koncert we Wrocławiu będzie 
koncertem charytatywnym, 
z którego zebrane środki trafią do 
Narodowego Wojskowego Me-
dycznego Centrum Klinicznego.

Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety

w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

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




