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!WIBOR
musi odejść

Maciej Wełyczko: Panie 
profesorze, spotykamy się 
ostatnio tuż po kolejnych 
odczytach inflacji, z których 
każdy jest kolejnych rekor-
dem od co najmniej dwóch 
dekad. A mieliśmy już ode-
tchnąć spokojnie na zapo-
wiadanym przez prezesa 
NBP „płaskowyżu”. Zaska-
kuje Pana ta sytuacja?
Marian Noga: Tylko co do 
poziomu inflacji, a nie sa-
mego jej wzrostu. Od daw-
na mówiłem, iż żadnego 
płaskowyżu latem czy we 
wrześniu nie powinniśmy 
spodziewać – i miałem, nie-
stety, rację. Nie wynika to 
z tego, że jestem taki mądry, 
tylko z uważnej lektury ra-

portu o inflacji Narodowego 
Banku Polskiego. To te same 
dane, którymi dysponuje 
pan prezes Adam Glapiński. 
A w raporcie tym jest napi-
sane czarno na białym, że 
szczyt inflacji nastąpić ma 
w I kwartale 2023 r. i wynieść 
18,8 proc. Problem jednak 
w tym, iż w analizie tej zało-
żono bardzo niskie, niereali-
styczne podwyżki cen ener-
gii elektrycznej. Możemy się 
więc spodziewać inflacji na 
poziomie 20-21 proc. A ewen-
tualnego jej spadku może 
w okolicach kwietnia.

Ale spadku inflacji nie nale-
ży tu utożsamiać ze spadkiem 
wzrostu cen – przyrost samej 
inflacji spowolni w skutek tzw. 

efektu bazy, czyli porównania 
do bardzo już wysokich cen 
z tego roku.

Być może w okolicach je-
sieni 2023 r. inflacja spadnie 
do poziomu 9 proc. Ale będzie 
to zjazd z okolic 21 a może i 23 
proc.

Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy policzył naszą śred-
nioroczną inflację swoją me-
todą – 14,5 proc. na ten rok, 
a na przyszły niecałe 14 proc.

Czy grozi nam hiperinflacja?
Nie. Hiperinflacja nam nie grozi. 
Między innymi właśnie z po-
wodu efektu bazy. Ale zagro-
żeniem jest co innego. W usta-
wie o NBP mowa jest o tym, że 
RPP powinna sprowadzić rze-

czywistą inflację do celu – czy-
li 2,5 proc. w średnim okresie 
– a „średni okres” w świecie 
finansów oznacza „dwa lata”. 
A to jest niemożliwe.

Kiedy Pana zdaniem to się 
uda?
Najwcześniej w końcu roku 
2025, czyli za ponad trzy lata 
– choć wielu nie wierzy na-
wet w to. Jest to wariant re-
alistyczny i optymistyczny 
zarazem. Zakładamy, że nic 
gorszego niż mamy, już się 
nie wydarzy na świecie. Ryn-
ki, gospodarki, państwa, my 
sami wreszcie dostosujemy 
się do sytuacji – w świecie 
ekonomii nazywamy to ako-
modacją – więc jeśli nie doj-

dzie do nowej wojny lub po-
dobnego kataklizmu, inflacja 
z czasem spadnie.

W mediach i w ustach po-
lityków często pojawia się 
opinia, że inflacja bije prze-
de wszystkim w biednych. 
Jak wygląda to z punktu wi-
dzenia ekonomii?
Wzrostu przeciętnego po-
ziomu cen uderza mocniej 
w biednych z kilku wzglę-
dów. Jeśli mamy inflację na 
poziomie 18 proc., to jest tak, 
jakbyśmy wszyscy w roku nie 
dostali dwóch pensji – jedni 
dużych, drudzy minimalnych.

Rząd, który mamy, wie-
rząc w przytoczoną przez 
Pana maksymę, popełnia fa-

Być może w okolicach jesieni 2023 r. inflacja spadnie do poziomu 9 proc., jest też pew-
na szansa, że cel 2,5 proc. może osiągnąć w końcu roku 2025. Niestety, rząd rozdaje 
pieniądze wszystkim, co nie sprzyja wyhamowaniu wzrostu cen. Natomiast wskaźnik WI-
BOR, na podstawie którego jest ustalane oprocentowanie kredytów, powinien jak naj-
szybciej zostać zastąpiony przez WIRD – mówi prof. Marian Noga, ekonomista, wykła-
dowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i były członek Rady Polityki Pieniężnej. Prof. dr hab. Marian Noga [fot. materiały prasowe Wyższej Szkoły Bankowej]
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talny błąd, rozdając pieniądze 
wszystkim – choć nie chwa-
li się publicznie dawaniem 
pieniędzy bogaczom. Ale tak 
właśnie jest. A wystarczy od-
powiednio ustalić progi i po-
magać np. tym zarabiającym 
w okolicach minimalnej pła-
cy lub emerytury. Można by 
wtedy taką pomoc nazwać 
„dodatkiem drożyźnianym”.

Weźmy teraz bardzo pro-
sty przykład: dotujemy pro-
dukcję mleka, bo jest po-
trzebne dla zdrowia i dla 
dzieci. Jeśli milioner kupu-
je je w sklepie jest również 
dotowany, choć jest mu 
to zupełnie niepotrzebne. 
A wystarczy wychwycić grupy 
potrzebujące wsparcia i dać 
im dodatek do mleka – przy 
dzisiejszej technice to żaden 
problem.

Rozdawanie wszystkim 
po równo spowalnia wal-
kę z inflacją nawet o rok – 
i w efekcie obraca się prze-
ciwko osobom najmniej 
zamożnym. Ale hamowanie 
inflacji wymaga współpracy, 
słuchania ekspertów, doga-
dywania się banku centralne-
go z rządem, krótko mówiąc 
– zachowań profesjonalnych. 
A tego, niestety, nie widzę. 

Kolejna popularna dzien-
nikarska mądrość głosi, 
że rządowi inflacja jest po-
niekąd na rękę, gdyż zwięk-
sza wpływy budżetowe…

Znam to. Ocz y wiście 
– rośnie inflacja, więc rośnie 
i VAT. Takie są fakty. Ale ros-
ną również koszty. Na przy-
kład nakłady na służbę zdro-
wia, inwestycje, pracowników 
żądających wyższych płac. 
Kij ma więc dwa końce. Ale 
można pochwalić się na kon-
ferencji prasowej, jak bardzo 
wzrosły nasze przychody bu-
dżetowe. Spodziewam się, 
że przy okazji wyborów zo-
baczymy sporo takich socjo-
technicznych zabiegów.

Jaką rolę w tłumieniu infla-
cji odgrywają stopy procen-
towe?
Ich rola jest bardzo znacząca, 
jeśli chodzi o wypływ pienią-
dza na rynek. Gdy podwyż-
szamy podstawową stopę re-
ferencyjną, a na niej oparte 
jest oprocentowanie kredy-
tów, to pomijając już efekt 
zniechęcania, wiele osób 
i podmiotów traci zdolność 
kredytową. Pieniądza na ry-
nek trafia więc mniej.

Społeczeństwo ma nikłą 
świadomość, czym w isto-
cie jest stopa referencyjna – 
jest to po prostu oprocento-
wanie 7-dniowego papieru 
wartościowego NBP. A jeśli 
mamy nadpłynność sekto-
ra bankowego – nie waham 
się tego powiedzieć – na po-
ziomie 300 mld zł., to jasne 
jest, że banki zamiast po-
życzać ludziom na niepew-
nych warunkach, idą do NBP 
i kupują te bony oprocento-
wane obecnie na 6,75 proc. 

W efekcie pieniądze nie tra-
fiają na rynek, co sprzyja tłu-
mieniu inflacji. 

Wzrost stóp procentowych 
przekłada się również bo-
leśnie na posiadaczy zło-
tówkowych kredytów hi-
potecznych. W tym kontek-
ście coraz częściej mówi się 
o konieczności odejścia od 
kluczowego dla tego rynku 
wskaźnika WIBOR. Czy jest 
to możliwe? 
To jest bardzo ciekawa i waż-
na sprawa. Mówimy przecież 
o sytuacji w kraju z olbrzy-
mim niedoborem mieszkań, 
szacowanym na 2-3 mln. lo-
kali. Napisałem na ten temat 
obszerną analizę. Opieranie 
kredytu hipotecznego udzie-
lonego na 20-30 lat na wskaź-
niku WIBOR, który ustalany 
jest na miesiąc, sześć miesię-
cy lub najdłużej na rok, jest 
konstrukcją bardzo dziwną, 
która zdecydowanie mi się 
nie podoba.

Dlaczego?
Z dwóch zasadniczych powo-
dów. Po pierwsze, oprocento-
wanie takiego wieloletniego 
kredytu oparte jest na krótko-
terminowym instrumencie fi-
nansowym. Po drugie, WIBOR 
jest oprocentowaniem kredy-
tów na rynku międzybanko-
wym. Ale od dłuższego czasu 
na tym rynku nie ma żadnych 
operacji, jest to rynek całkowi-
cie sztuczny. NBP pyta banki, 
po ile te pożyczyłyby pienią-
dze innym bankom, ale nie ma 
tu żadnych realnych operacji! 
Odpowiedzi są uśredniane, 
skrajne odrzucane itd.

Banki oczywiście patrzą sta-
le na stopę referencyjną, o któ-
rej już rozmawialiśmy. Korelacja 
wynosi tu ponad 80 proc.

O ile więc LIBOR, czyli kre-
dyty we frankach, dolarach, 
funtach jest oparty na dekla-
rowanym (a nie rzeczywistym) 
oprocentowaniu – jest to wy-
raźnie deklarowane w kon-
strukcji tego wskaźnika. Tym-

czasem WIBOR deklaruje, 
iż opiera się na danych rzeczy-
wistych. A tych nie ma. Choć 
jest tam pewne zabezpieczenie 
w postaci tzw. kaskady danych 
– jeśli nie ma danych rzeczywi-
stych, podajemy deklarowane. 
A wskaźniki deklarowane są po-
datne na różne manipulacje.

Jak wiadomo, od 1 stycz-
nia nie będzie już LIBOR-u. 
W jego miejsce pojawią się 
trzy wskaźniki dedykowa-
ne różnym walutom. WIBOR 
także musi zostać wycofany 
w sylwestra! Nie widzę innej 
możliwości.

Co to oznacza w praktyce?
Konieczność przejścia na taki 
wskaźnik, który będzie oparty 
na rzeczywistych transakcjach, 
a nie na manipulacjach. Taki 
wskaźnik istnieje – nazywa się 
WIRD. Warszawski Indeks Ryn-
ku Depozytowego. Wskaźnik 
ten jest właśnie konstruowa-
ny, ale kluczowa operacja, na 
której się opiera, wykonywana 

jest w Polsce od ponad 20 lat 
– mówię o krótkoterminowym 
deponowaniu przez banki pie-
niędzy na kontach NBP. To są 
operacje o skali wielu miliar-
dów złotych dziennie.

Na czym z punktu widzenia 
zwykłego kredytobiorcy 
polega wyższość wskaźni-
ka WIRD nad WIBOR?
Kluczowa sprawa – na odwró-
ceniu całej logiki: proszę mi 
pokazać bank, który chce wię-
cej płacić za depozyt? Krótko 
mówiąc, kredytobiorcy hipo-
teczni mogą na tym zyskać 
nawet dwa procent – a jeden 
na pewno. Po drugie, można 
mieć nadzieję na korzystną 
dla kredytobiorców tenden-
cję w oprocentowaniu. Dlate-
go odejście od wskaźnika WI-
BOR jest tak ważne – jestem 
w tej sprawie optymistą.

Dziękuję za rozmowę

Maciej Wełyczko

WIBOR  
jest 

oprocentowaniem 
kredytów  
na rynku 

międzybankowym. 
Ale  

od dłuższego 
czasu  

na tym rynku  
nie ma żadnych  

operacji,  
jest to rynek 
całkowicie 
sztuczny. 
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Rozpoczęły się poszuki-
wania najlepszych „da-
reczków”, czyli absur-
dów biurowego życia! 
Przy okazji premiery 
drugiego sezonu seria-
lu THE OFFICE PL, serwis 
CANAL+ Online zorga-
nizował konkurs na naj-
bardziej ekstremalne 
sytuacje z zawodowej 
codzienności. Wszystko 
pod patronatem Darka 
Wasiaka – jednego z bo-
haterów serialu, wyjąt-
kowego w swych opi-
niach.

Każdy z nas miał do czynie-
nia z biurowym „darecz-
kiem”. Osobą lub sytuacją 
tak absurdalną, że aż się 
prosiła o przesłanie do sce-
narzystów polskiej wersji 

serialu THE OFFICE. Darecz-
kiem mogą być obowiąz-
kowe imprezy przebierane 
w ulubionym klimacie szefa. 
Dareczkiem mogą być na-
głe zmiany w kulturze pra-
cy spowodowane filmem 
YouTube’owego coacha. 
Dareczkiem może być ko-
lega z pracy, który zawsze 
odgrzewa wigilijnego kar-
pia w jedynej mikrofalówce 
na piętrze.

Jak wziąć udział w kon-
kursie? Zacznij od zrobie-
nia sobie kawy i wejścia 
na stronę www.dareczki.
wp.pl. Następnie zapoznaj 
się z regulaminem, żeby 
później nie było pretensji, 
że oszukała cię banda de-
cydentów! Widzisz przycisk 
WEŹ UDZIAŁ? Kliknij w nie-
go i wypełnij formularz. Za 
pomocą autorskiego mema 

(tekstowego, obrazkowego) 
lub wideo, zdradź nam, jakie 
biurowe absurdy są twoimi 
#dareczkami. Oczekuj na 
publikację, sławę, polubie-
nia i potencjalne nagrody 
za wykon!

Kim zatem jest Darek 
Wasiak, od którego nazwę 
wzięło nowe określenie 
w biurowym slangu? Da-
riusz to siedlczanin z krwi, 
kości i skarpetek. Stary wy-
jadacz, który młodym się 
nie kłania. Dumny posia-
dacz neseserka, biurowych 
kapci i pamiątkowego kub-
ka z inscenizacji „Bitwy pod 
Chocimiem”. Doskonale 
zagrany w THE OFFICE PL 
przez Adama Wornowicza, 
Darek stał się symbolem 
wyjątkowego podejścia do 
pracy i współpracy, dzięki 
któremu polska wersja se-

rialu jest czymś absolutnie 
wyjątkowym. Biurowy Wa-
siak to idealny przykład oso-
by rozpoczynającej ścieżkę 
zawodową w okresie trans-
formacji naszego kraju. 
Żyjący pomiędzy dwoma 
światami – wcześniejszego 
układu i obecnej demokra-
cji – buduje swój wizeru-
nek na „jedynym słusznym 
podejściu” do pracy i życia. 
Szydząc z sojowego lat-
te i walcząc z angielskimi 
zwrotami w korpomowie, 
wchodzi w konflikt z więk-
szością współpracowników 
i doprowadza do grotesko-
wych sytuacji.

Dlatego jeśli  udało 
ci się namierzyć „dareczka” 
w swoim środowisku pra-
cy, wejdź na stronę www.
dareczki.wp.pl i zgłoś swój 
absurd w formie tekstowej, 
zdjęciowej lub filmowej. 
Konkurs trwa do 13 grudnia.

Od 4 listopada w serwi-
sie CANAL+ online można 
zobaczyć wszystkie odcinki 
drugiego sezonu THE OFFI-
CE PL. Serial jest również do-
stępny dla widzów kanału 
CANAL+ PREMIUM. Bieżące 
informacje na temat pro-
dukcji są dostępne w social 
mediach na profilach CA-
NAL+ Polska. 

Oto zakończenie mojej re-
lacji ze szpitalnej poczekal-
ni. Część druga skończyła 
się na przepuszczeniu ko-
lejki w SOR przez panią Ha-
linę, życzliwie kibicującą 
Wojtkowi, który prowadził 
liczne konwersacje telefo-
niczne w trybie głośnomó-
wiącym.

Ciocia Kasia odmawia
Nagle rozdzwania się telefon 
Wojtka, a rytm techno pomaga 
mi otrząsnąć się z poczekalnia-
nego letargu. Chłopak podeks-
cytowany oznajmia na głos, że 
dzwoni ciocia Kasia. Wszyscy 
odwracają głowy w jego stronę. 
Jakiś pan pod ścianą przerywa 
kasłanie, bo pewnie nie chciałby 
nim zagłuszyć rozwoju akcji. Pa-
ni Halina wciąż nie wróciła z pa-
pierosa, a Wojtek decyduje się 
odebrać. Rzecz jasna, w trybie 
głośnomówiącym.

Ciocia Kasia mówi, że w sa-
mochodzie nie mają benzyny 
i nie przyjadą po niego z wuj-
kiem. Płacić za jego taksówkę 
też nie będą. Wojtek jest już 
pełnoletni i musi sobie sam po-
radzić. Ciocia ma miły, acz sta-
nowczy ton.

Jeszcze raz babcia
Wojtek się smuci. Żegna ciotkę 
i dzwoni jeszcze raz do babci. 
Babcia już na wstępie brzmi na 
zniecierpliwioną. Wojtek trzy razy 
próbuje objaśnić jej, w jakim jest 
położeniu. Babcia mruczy i po-
wtarza za Wojtkiem wyrażenia 
kluczowe: w szpitalu, znów zapa-
lenie, na taryfę. Mówiła mu prze-
cież, żeby o uszy dbał, to teraz ma.

Co do środków transportu, 
zdaje się nie wierzyć wnukowi, 
że pociągi nie chodzą. Zawsze 
były, a Piaseczno to nie koniec 
świata. Wojtek taksówkę wymy-
ślił! Babcia ponownie kończy roz-
mowę rzucając słuchawką.

Niech to szlag!
Do poczekalni wraca pani Ha-
lina, przynosi z zewnątrz mie-
szaninę świeżego powietrza 
i smrodu papierosowego. Ość 
nie przestała uwierać, bo kobie-
ta trzyma się za gardło, a na jej 
twarzy pojawia się grymas cier-
pienia. Pacjentka zaczyna przy-
bliżać się do swojego krzesła, 
gdy Wojtek podnosi się i staje 
twarzą w twarz z panią Haliną, 
przekazując jej zwięzłą wiado-
mość: „Prosili panią na papiero-
sie, a ciocia nie da rady, bo pali-
wa im brakło”.

Pani Halina zamiera na mo-
ment w bezruchu, analizuje 
treść wojtkowej depeszy, za-
ciska zęby i chwyta się pod 
boki. Najpierw nerwowo zerka 
na zamknięte drzwi gabinetu, 
a następnie wraca wzrokiem do 
Wojtka i w końcu rzuca: „Niech 
to szlag!”. Wojtek wzrusza ra-
mionami z bezsilności, powoli 
siada i subtelnie przenosi wzrok 

z pani Haliny na posadzkę kory-
tarza. Zapada cisza. Na krótko.

Wybawienie 
w rytmie techno
Bum–bum–ta–ta–ta-bum–bum, 
kilka kosmicznych sygnałów 
i znów dudnienie. Pozbawione 
taktu agresywne techno Wojtka 
ponownie huczy przed twarza-
mi pogrążonych w półśnie pa-
cjentek i pacjentów. Zazdrosz-
czę Wojtkowi baterii w telefonie, 
mój od kilku godzin mógłby je-
dynie służyć jako podkładka pod 
chwiejący się stolik.

Wojtek sięga po aparat i ru-
chem palca po ekranie ucina 
mocne brzmienia. Dzwoni cio-

cia, aby oznajmić, że jednak 
przyjadą po Wojtka za pół go-
dziny. Wojtek nie kryje zado-
wolenia. Tłumaczy ciotce gdzie 
dokładnie mają podjechać pod 
szpital.

Wydaje się, że pani Halinie 
ulżyło, ale pyta chłopaka co z wi-
zytą u lekarki. Przecież nie do-
czekał swojej kolejki, a są marne 
szanse na widzenie w ciągu tych 
trzydziestu minut. Wojtek odpo-
wiada jej, że trudno, że pójdzie do 
lekarza u siebie i nie będzie tutaj 
dalej czekać. Nie opyla mu się.

Samotność pani Haliny
Chłopak wstaje, żegna wszyst-
kich i na koniec ofiaruje pani 

Halinie szczególnie życzliwy 
uśmiech i mówi: „To ja już będę 
leciał”. Pani Halina przytakuje 
i na moment podnosi kąciki ust, 
odpowiadając chłopcu nano-
uśmiechem.

Kobieta wyciąga z torby ze-
staw krzyżówek i etui na okula-
ry. Rozkłada książeczkę na ko-
lanach, gładząc rękoma kartki 
po obu stronach i jeszcze przez 
moment spogląda w pusty ko-
rytarz. Ten sam, w którym przed 
chwilą oddalił się Wojtek z pod-
kładem muzycznym w stylu 
techno...

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURK A

WOJTEK 
taksówkę wymyślił (cz. 3)

KONKURS!

DARECZKI 

w polskim 

biurze



/fot. Flower Council of Holland/



6 GŁOS MORDORU #8 [74]  grudzień 2022-styczeń 2023 WARSZAWA / WROCŁAW www.glosmordoru.pl

REKLAMA

UCIEKINIER Z MORDORU

Ze stacji do banku
Był sprzedawcą paliwa na jednej ze stacji, i pewnego wieczoru jeden z klientów odmienił 
jego życie. Krzysztof Zapałowski, ekspert finansowy opowiada, jak wyglądała jego droga 
do sukcesu. 

Jak to się stało, że został Pan 
ekspertem finansowym? Stu-
dia ekonomiczne, doświad-
czenie zdobywane na stażach 
w bankach?
Krzysztof Zapałowski: Skąd. 
Zaczęło się w 2007 roku na stacji 
benzynowej w Wałbrzychu, na 
której pracowałem jako kasjer. 
Miałem szczęście być w odpo-
wiednim miejscu, w odpowied-
nim czasie. No i byłem zdolnym 
sprzedawcą!

Brzmi jak dobry początek 
filmu. Proszę opowiadać, co 
takiego zdarzyło się w Wał-
brzychu!
Pracowałem na zmianie wraz 
z koleżanką. Na stację wszedł 
mężczyzna, podszedł do niej i za-
pytał, czy może dostanie u nas 
coś, co można podarować w pre-
zencie, bo właśnie jedzie na im-

prezę, jest już spóźniony, poszu-
kuje czegoś na szybko. Koleżanka 
powiedziała, że niczego takiego 
tu nie ma. To jest stacja, mamy 
paliwo, gumy do żucia i papie-
rosy… Wtedy nie wytrzymałem 
i zrobiłem coś, czego z punktu wi-
dzenia sprzedawcy nie powinie-
nem robić. Wtrąciłem się do roz-
mowy. Zaproponowałem zestaw 
niewielkich butelek alkoholu…

Mężczyzna był zaskoczony 
ale i ucieszony, kupił zestaw 
i przedstawił się. Okazało się, 
że był dobrze postawionym 
pracownikiem GE Money. Na 
koniec rozmowy poprosił mnie 
o przesłanie CV. Byłem w szoku. 
CV oczywiście wysłałem, cieka-
wiło mnie co będzie dalej.

Zaczyna się bajkowo. Wie-
dział Pan, na jakie stanowi-
sko aplikuje?
Wiedziałem, że chodzi o bank 
BPH w Wałbrzychu. Rzeczywi-
ście – zaproszono mnie na roz-
mowę kwalifikacyjną, przeszed-
łem ją pozytywnie i zostałem 
sprzedawcą produktów banku. 
Zaproponowano mi, jak wów-
czas myślałem, świetne pienią-
dze. Zgodziłem się bez więk-
szego namysłu, zaakceptowa-
łem wszystkie warunki. Ale po 
18 miesiącach postanowiłem 
odejść, a właściwie nie przedłu-
żyć umowy.

Dlaczego?
Byłem naprawdę dobry w tym, 
co robiłem i czułem, że zara-
biam zbyt mało w stosunku do 
tego, jakie dochody generowa-
łem. Nie zamierzałem jednak re-

zygnować z sektora finansowe-
go, świetnie się w nim czułem, 
miałem wiedzę i jakieś tam do-
świadczenie.

Wtedy też otworzyłem włas-
ną firmę i rozpocząłem pracę 
B2B z Open Finance SA. Praco-
wałem dla nich pięć lat. Wyne-
gocjowałem dla siebie napraw-
dę dobre warunki pracy, miałem 
kontrakt, który odbiegał od 
standardowego. Było napraw-
dę ok… Aż zaczęła się pande-
mia i firma wykonywała ruchy, 
które teoretycznie miały po-
móc jej przetrwać. Miała opóź-
nienia w płatnościach, wiem, że 
po tym, jak ogłosiła upadłość, 
nadal ma niezapłacone zaległe 
faktury. Uratowałem się w ostat-

nim momencie, odszedłem 
przed ich upadłością – w marcu 
2021 roku.

O, w samym środku pande-
micznego szaleństwa.
Tak… Ale nie miałem proble-
mu, by znaleźć swoją ścieżkę 
w tej sytuacji. Przez te kilka lat 
udowodniłem wielu ludziom, że 
jestem świetny w tym co robię 
i miałem masę klientów. Zresztą, 
proszę wpisać moje nazwisko 
w wyszukiwarkę – ludzie wciąż 
mnie sobie polecają, są zado-
woleni z tego, w jaki sposób wy-
konywałem dla nich pracę.

Jak Pan zbudował taką silną 
markę?
Trzymam się zasad fair play. Za-
wsze uważałem, że jakieś nie-
czyste zagrywki wobec klien-
tów nie przyniosą nikomu suk-
cesu, a jeśli już, to jednorazowy. 
A mnie zależy na tym długofa-
lowym. Zapracowałem sobie na 
zaufanie klientów, bo robiłem 
wszystko, aby ich pieniądze by-
ły bezpieczne. Poza tym ja lubię 
ludzi, wydaje mi się, że to nie-
zbędna cecha charakteru w mo-
im zawodzie.

Kiedy myślę o bankach, sek-
torze finansowym, zawsze 
mam wrażenie, że pracujący 
tam ludzie są jak masa. Pan 
wydaje się być osobą silną 
i charyzmatyczną… Zupeł-
nie niepasującą do tych wy-
obrażeń.
Wiele w t ym prawdy. Pa-
miętam, że gdy pracowałem 

w BPH, to gdy dzwoniłem 
na naszą wewnętrzną infoli-
nię, by zasięgnąć porady, nie 
przedstawiałem się. Podawa-
łem swój numer! Zawsze mnie 
to śmieszyło, aż zaczęło wku-
rzać… Teraz pracuję na swoje 
nazwisko. Po odejściu z Open 
Finance podpisałem umowę 
franczyzową z firmą Lendi. Ale 
jednym z moich warunków by-
ło to, że pracuję pod szyldem 
Zapfinance Krzysztof Zapa-
łowski.

I jak się pracuje „na swoim”?
Super. Mam czterech współ-
pracowników, mamy klien-
tów, zarabiamy tyle, ile trzeba, 
a resztę odkładamy do skar-
bonki i raz w roku jedziemy 
na wspólne wakacje. Brzmi 
tak samo dobrze, jak jest na-
prawdę.

Wraca Pan czasami pamięcią 
do tego wieczoru na stacji? 
Rzadko, ale rzeczywiście od-
mienił on moje życie. Nie wiem 
co dzieje się z człowiekiem, któ-
ry poprosił mnie wtedy o CV, 
ale jestem mu za to wdzięcz-
ny. Gdy myślę o swoich począt-
kach, to łapię się za głowę, dla-
czego niczego nie negocjowa-
łem. Dziś wiem, że mógłbym 
wówczas zarabiać więcej. No 

ale, wszystkiego nauczyłem się 
po drodze.

Ma Pan jakieś rady dla tych, 
którzy boją się postawić krok 
do przodu?
Tak naprawdę nie każdy musi 
go stawiać. Ale jeśli gdzieś tam 
tli się taka potrzeba, to odwagi! 
Zawsze przecież można wrócić!

Ewa Korsak

Trzymam się 
zasad fair 

play. Zawsze 
uważałem, że 

jakieś nieczyste 
zagrywki wobec 

klientów nie 
przyniosą nikomu 

sukcesu

Krzysztof Zapałowski



7GŁOS MORDORUwww.glosmordoru.pl WARSZAWA / WROCŁAW #8 [74]  grudzień 2022-styczeń 2023

Kolejny miesiąc siedziałam 
za biurkiem. Wiedziałam, 
że to nie dla mnie. Czułam, 
że muszę zacząć żyć i trud-
no było mi skupić się na 
pracy. Głowa gdzieś daleko 
w chmurach z nurtującym 
mnie pytaniem: Jak tam 
dotrzeć? Za oknem typo-
wa polska zima w mieście 
– nie biały puch, choinki 
i światełka, ale szaro, do-
okoła mokra cegła starych 
kamienic i mróz. Jedyne ko-
lory to grafitti na każdym 
budynku. Słońce? Raczej 
noc. Wstajesz po ciemku 
i kończysz pracę z zapalo-
nymi latarniami na ulicach. 
Takie to słońce. Czy muszę 
cokolwiek dodawać? Myślę, 
że wiecie co mam na myśli. 
To była kwestia czasu, kie-
dy dostanę pierwszą ofer-
tę pracy. Mocno w to wie-
rzyłam.

W drodze na orbitę
Przez trzy miesiące brałam 
bezpłatne wolne i inwestowa-
łam je w moje pierwsze mor-
skie kursy. Nie wiedziałam na 
ten temat nic. We Wrocławiu, 
ogólnie w Polsce, niewiele było 
informacji. To trochę jak lot na 
inną planetę. Nie bez powodu 
porównują moją pracę do sate-
lity krążącego gdzieś na orbicie 
ziemi. Pamiętam jak dziś ten ta-
niec szczęścia na przejściu dla 
pieszych w Sopocie. Moje życie 
z szaro-burego Wrocławia za-
mieniłam w super luksusowy 
jacht miliardera.

Ludzie z okładek 
i nowa rodzina
Aktorzy, biznesmeni, model-
ki, królowie, naukowcy, mafia, 
prezydenci, dizajnerzy czy filan-
tropi. Ogłupiałam w pozytyw-
nym tego słowa znaczeniu. To 
był zastrzyk adrenaliny, którego 
szukałam.

Ludzie z okładek „Forbesa”, 
„Vogue’a” i z telewizji. To dla 
nich zaczęłam pracę i nowy etap 
w moim życiu. Bankiety, czer-
wony dywan, festiwale, prywat-
ne wyspy czy pałace. Pływałam 
przez najpiękniejsze laguny, 
lądy i zatoki.

Dookoła słońce, palmy, bez-
troski błękit mórz i załoga. Twoja 
nowa rodzina, z którą nurkujesz, 
serfujesz, tańczysz i śpiewasz. 
Tworzysz historie i wspomnie-
nia.

Zamiast biurka były wspi-
naczki, regaty, dżungle, helikop-
tery i ekspedycje. Od Europy po 
obie Ameryki, Australię i Azję. 
Karaiby, oceany i koła podbiegu-
nowe. Grenlandia, Antarktyda 
i wyspy południowego Pacyfiku. 
Orki, wieloryby i delfiny skaczą-

ce wzdłuż burty. Ja to nazywam 
życiem, bo zwyczajnie czuję, że 
oddycham pełną piersią.

Obywatelka świata
Chociaż praca jest wymagająca, 
to ilość wyzwań, przygód, zna-
jomości i swobody, jaką mi dała, 
nie zamieniłabym na nic innego. 
Balans jest zachowany, a świat 
stał się domem. Nie jestem już  
tylko z Polski. Czuję się obywa-
telką świata.

Wspomniałam o ilości wol-
nego w umowie? Miałam 60 dni, 
ale też 182 dni – czyli pół roku 
wakacji – ze stałą wypłatą na 
moim koncie. Loty, ubezpie-
czenie – wszystko opłacone. 
Na jachcie prywatny szef kuch-
ni gotuje dla ciebie trzy posiłki 
dziennie, pranie złożone w kost-
kę czeka w kabinie, a o wszelkich 
podstawowych wydatkach mo-
żesz śmiało zapomnieć. Czynszu 

też nie płacisz. Masz swoją ka-
jutę z małym oknem na morze. 
Oględnie mówiąc – wygodnie.

Spróbować nowego
Jakiś czas temu zaczęłam pisać 
o moim życiu z nadzieją, że zain-
spiruję innych i odważą się spró-
bować czegoś nowego. Tak też 
się stało.

Wydaje się, że tu każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Oczywiście 
jeśli lubi pracę fizyczną, która – 
niezależnie od stanowiska – jest 
częścią naszych obowiązków. 
A pracują tu np. architekt, nurek, 
żeglarz, kucharz, kelner, dizajner, 
masażystka, fizjoterapeuta, nia-
nia, fotograf, biolog, pielęgniarka 
czy inżynier. Lista jest naprawdę 
długa. Są też funkcje „siedzące”, 
ale wymagają doświadczenia na 
morzu. Tutaj mam na myśli re-
krutację, sprzedaż, administrację 
(w tym mnie), głównego inżynie-

ra czy kapitana. Wszyscy mamy 
na pokładzie biuro, z którego 
okna codziennie rozpościera się 
inny widok.

Jak w BigBrotherze
Nie ukrywam, że wiąże się to 
z wyrzeczeniami i zmianą o sto 
osiemdziesiąt stopni. Wyjaz-
dem daleko i na długo. Zosta-
wieniem wszystkiego za sobą 
i rozpoczęciem życia z milione-
rami, ich problemami, dużą iloś-
cią prostytutek, zdrad i nieporo-
zumieniami w załodze.

Bywa jak w Big Brotherze, 
w którym nie chcesz brać udzia-
łu. Trzeba trzymać dystans, 
szczególnie, że wszyscy miesz-
kamy razem. 

Cztery miliony za kawę
Na pokładzie są imprezy, któ-
re nie mają limitów. To oznacza 
długie godziny pracy w stresie. 

Wszystko musi być dopięte na 
ostatni guzik – tak jak władcy 
tego świata sobie życzą.

Jacht zawsze wygląda jak 
nowy i nieużywany. Błyszczy. 
Do tego trzeba dotrzymać kro-
ku wymaganiom i standardom 
miliarderów. Przyznaję, że bywa 
ciężko. Czasem trudno pojąć 
świat i przywileje jakimi oni dys-
ponują. Wyobraźcie sobie, że za 
tydzień wakacji z nami płacą na 
przykład cztery miliony i jedyne 
co robią, to leżą i piją kawę.

Full opcja 
i wersja budżetowa
Każdy statek to inna historia 
i ceny. Są jachty, które za tydzień 
najmu kasują jeden milion, a in-
ne aż czternaście! Za tydzień.

Raczej nigdy też nie spoty-
kasz osoby, która lata z całym 
apartamentem niezależnie od 
tego dokąd zmierza. Dekora-

cje, lampy, fortepian, motorów-
ki, auta, szafy, naczynia czy łóż-
ko. W pakiecie kilku prywatnych 
szefów, trenerów, ochroniarzy 
sprzątaczki, asystenci, doradcy. 
A także np. ludzie, którzy stresz-
czają przeczytane za ciebie 
książki i dziewczyny do towa-
rzystwa ładnie nazwane eskor-
tą. Piękni ludzie i dużo pokus.

Do tego dodajmy wnętrza ze 
złota, marmurów, najdroższych 
skór, tkanin i kamieni szlachet-
nych. Dzieła sztuki z Luwru i sta-
rożytne posągi. Trzeba wiedzieć 
jak się z tym obchodzić. Sprzęt 
do sportów wodnych, pokoje 
ze śniegiem, łodzie podwodne, 
kluby striptiz, baseny, samolo-
ty, podwodne spa czy powięk-
szanie prywatnej wyspy – bo 
jacht, który kupili jest po pro-
stu za duży. Odpowiedzialność 
jest naprawdę wielka.

Czy warto?
Podstawowe wymogi? Język, 
wiek, determinacja i głowa na 
karku. To nie dla każdego. Ra-
dzę traktować to jako etap. Przy-
godę, za którą bardzo dobrze 
płacą, więc najlepiej wykorzy-
stać to jako inwestycję w swoją 
przyszłość.

Czy warto? Każdy patrzy z in-
nego punku siedzenia. Trzeba 
przemyśleć i przekalkulować 
swoją pozycję. Nie wiem, czy 
jachty to idealny pomysł dla 
osób szukających zmiany z cie-
płej posady w korporacji. Na 
pewno dla tych, którzy zaczy-

nają i jeszcze mogą poświęcić 
kilka lat na poszerzenie swoich 
horyzontów. Skok w bok, a ra-
czej na kolejny, wyższy poziom. 
W takim przypadku – tak, warto.

Podróże to lekcje życia, któ-
re otwierają głowę. Perspekty-
wę i umiejętność postrzegania 
świata, jakiej siedzenie w biurze 
wam nie da. To zastrzyk ener-
gii, nowych kreatywnych pomy-
słów i chęci do działania. Tego 
wam życzę, gdziekolwiek jeste-
ście i co robicie. Bo ja nie żałuję.

Pozdrawiam z Morza Połu-
dniowochińskiego,

HolaOla

autorka bloga Na Horyzoncie

Biuro na jachcie

miliardera

Z koleżanką z załogi. HolaOla z prawej

Regaty Perini Navi, Sardynia

Obiad na wyspie Morpion, Karaiby

Widok z balkonu na jachcie, Grecja
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Niektórzy komentatorzy 
wskazują, że to, z czym ma-
my do czynienia, to po prostu 
specyfika i problem z Genera-
cją Z. Publikacje na TikToku 
czy Instagramie pokazują, że 
młodzi ludzie mają potrze-
bę przekazania konkretnego 
komunikatu w odpowiedzi 
na tzw. hustle culture (kultu-
rę zapierdolu). Termin quiet 
quitting błyskawicznie roz-
przestrzenił się na TikToku 
po publikacji viralowego vi-
deo przez użytkownika @za-
idlepplin.

„To, co zaczęło się jako ci-
chy ruch wśród pracow-
ników biurowych, którzy 
– po dwóch latach pande-
mii i nadgodzin – chcą wy-
znaczyć bardziej stanowcze 
granice między życiem zawo-
dowym a prywatnym, uro-
sło do rangi krzyku” – pisze 
z kolei o quiet quittingu „Wall 
Street Journal”.

– Mówiąc zupełnie szczerze, 
nie wydaje się, by był to znak 
pokolenia – komentuje Ró-
ża Szafranek, CEO HR Hints. 
– Moim zdaniem to znak hi-
storycznego momentu, a ra-
czej zmęczenia i wykończe-
nia sytuacją ekonomiczną, 
społeczną i prywatną po wy-
darzeniach ostatnich ponad 
dwóch lat.

Nowe zjawisko
bez jasnej definicji

Podstawowym założeniem 
quiet quitting jest zmniejsze-
nie lub brak zaangażowa-
nia pracowników w swoją 
pracę. Choć brzmi to dość 
jasno, to możliwości inter-
pretacji jest wiele. Co wię-
cej, osoby zabierające głos 
w dyskusji często komentują 
z perspektywy własnych do-
świadczeń lub zjawisk zna-
nych im z rodzimego ryn-
ku. Jedni mówią o lenistwie 
i braku ambicji, inni jedynie 
o wypełnianiu zadań, któ-
re znajdują się w umowie 
z pracodawcą.

Zacznijmy więc może od te-
go, jak rozumiemy zjawisko 
quiet quittingu, bo na prze-
strzeni czasu – i to niedłu-
giego – mogliśmy zetknąć 
się z zupełnie innym jego 
opisem. Gdy to pojęcie się 
pojawiło w okolicach przeło-
mu II i III kwartału tego roku, 
zjawisko, które oznaczało, by-
ło odbierane jednoznacznie 
negatywne. Rozumiane ja-
ko brak zaangażowania pra-
cowników, brak chęci dawa-
nia z siebie więcej, robienie 
niezbędnego minimum, uni-
kanie inicjatywy i niewycho-

dzenie z nowymi pomysłami 
oraz rozwiązaniami.

Z czasem jednak zaczęły po-
jawiać się głosy o zupełnie 
innym wydźwięku – twier-
dzono, że quiet quitting to 
nie „robienie jak najmniej”, 
ale robienie „wystarczająco”. 
Being good enough, czyli nie 
negatywne, a po prostu neu-
tralne wywiązywanie się ze 
swoich obowiązków i tylko 
z nich. Zaczęto podkreślać, 
że robienie tego, za co otrzy-
muje się zapłatę, to wreszcie 
właściwe pojmowanie swo-
jego stosunku do powierza-
nych obowiązków.

Wygląda, że to, co rozumie-
liśmy do tej pory jako work 
life balance, czyli rozdzielanie 
zaangażowania mniej-więcej 
po równo, przybiera tutaj no-
wą formę. Pracownicy, któ-

rzy należą do grupy „quiet 
quitters”, angażują się mniej 
w pracę, by dzięki temu mieć 
więcej przestrzeni na poza-
zawodowe aktywności. To 
w życiu prywatnym ustawia-
ją priorytety. Bardziej świado-
mie podchodzą też do kwe-
stii związanych ze zdrowiem 
psychicznym – mając na uwa-
dze swój mentalny dobro-
stan, starają się ograniczyć 
do minimum sytuacje stre-
sowe. Podejście polegające 
na unikaniu trudnych sytuacji 
nie jest wprawdzie rozwiąza-
niem, ale dla menadżerów to 
na pewno ważny sygnał.

Nowe zjawisko
bez rzetelnych danych

Quiet quitting czeka jeszcze 
na kompleksowe badania. 
Częściowo podjęli się tego 
zadania eksperci z Instytu-

tu Gallupa – według danych 
z ich analiz, mianem quiet 
quittersów można określić 
co najmniej 50 proc. amery-
kańskich pracowników. Od-
setek „aktywnie niezaanga-
żowanych” w II kwartale 2022 
wzrósł do 18 proc. (z 14 w ro-
ku 2020). Stosunek pracow-
ników „zaangażowanych” do 
„aktywnie niezaangażowa-
nych” wynosi obecnie 1,8 do 
1, czyli jest najniższy od pra-
wie dekady.

– Nie ma na razie żadnych po-
ważnych badań w tym obsza-
rze. W HR Hints podejrzewamy, 
że quiet quitting jest młodszą 
siostrą kryzysu zmęczenia, wy-
palenia i zoom fatigue, które 
zgotowały nam pandemia, za-
mknięcie w domu, praca zdal-
na, wojna oraz praca ponad 
siły w przypadku większości 
z nas. Jeśli tak jest, to – wg róż-

nych badań – od 60 do nawet 
80 proc. pracowników zatrud-
nionych w firmach technolo-
gicznych i startupach widzi 
u siebie objawy wypalenia za-
wodowego – podkreśla Róża 
Szafranek.

Co robić,  jeśli masz w zespole 
„quiet quittera”?

Paradoksalnie, quiet quitting 
daje nam wszystkim – pra-
cownikom i szefom – wyjąt-
kową szansę na nauczenie się 
czegoś nowego.

– Może wreszcie nastąpić 
przewartościowanie tego, 
co było dotychczas najwięk-
szą wartością dla pracodaw-
cy, który nie umiał mierzyć 
efektów: performowanie, 
czyli pokazywanie, obno-
szenie się przez pracowni-
ków z artefaktami wykony-

wanej pracy – twierdzi Róża 
Szafranek.

Mamy teraz jako managero-
wie szansę przeformułować 
to podejście i powiedzieć 
sobie raz na zawsze, że niko-
go nie powinno już ekscyto-
wać odpisywanie na maile 
po godz. 22, że nikt nie chce 
słuchać, że ktoś pracował 
dziś od godz. 22 do 2 w nocy, 
czy od 10 do 16. Robisz swo-
ją część pracy, rozliczasz się 
z tego i zajmujesz się całością 
procesu. A dopiero jeśli nie 
zdążysz albo nie jesteś w sta-
nie czegoś zrobić – mówisz 
o tym. To jest zdrowa relacja 
z pracą, bez pilnowania go-
dzin, ale za to z pełną odpo-
wiedzialnością i dojrzałością 
wobec tego, co się robi.

Adriana Błażej

People & Culture Partner w HR Hints

Z czasem 
zaczęły 

pojawiać się 
głosy  

o zupełnie  
innym  

wydźwięku  
– twierdzono,  

że quiet quitting 
to nie  

„robienie  
jak najmniej”, 
ale robienie 

„wystarczająco”. 

QUIET QUITTING
– kolejny buzzword czy trend, 
który zmieni nasze podejście do pracy?
Quiet quitting – zwrot wałkowany przez media i podchwycony przez użytkowników por-
tali społecznościowych to chyba najgorętsze zagadnienie związane z rynkiem pracy 
w ostatnich miesiącach. Podobnie jak rok wcześniej Wielka Rezygnacja, quiet quitting 
wzbudza gorące dyskusje. Dla jednych jest powiewem nadziei na ponowne ustalenie 
granic między pracą a życiem prywatnym, dla innych usprawiedliwieniem lenistwa.
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REKLAMA

9

– A to Magda nic ci nie przekaza-
ła? Jest powołany kompletny 
zespół projektowy. Po waszej 
stronie było tylko ustalenie 
koncepcji i celów biznesowych. 
Póki Magda nie jest oficjalnie 
na zwolnieniu macierzyńskim, 
nie będę powoływać zastępcy. 
Przejmij jej obowiązki.

I szybko dodała:
– Wiem, że będzie tego dużo, 

deleguj pracę, nie musisz ro-
bić wszystkiego sama.

– Jest jeszcze zakres biznesowy, 
który trzeba dokończyć... 

– A tak, faktycznie, przyda się 
druga para oczu. Poproszę 
Agatę, żeby ci pomogła.

Wyszłam z gabinetu Izy zasko-
czona. Mogła mi to powiedzieć 
wcześniej. Fenomen tej korpo-
racji polegał na tym, że plot-
ki rozchodziły się błyskawiczne, 
a ważne sprawy przekazywano 
jako ostatnie. 

Z naszego zespołu w biurze 
została już tylko Dagmara. Po-
myślałam, że potrzebuję chwili 
przerwy aby ochłonąć, zanim 
wrócę do komputera. 

„Uśmiechnij się, to oszuku-
je mózg” – przypomniałam so-
bie radę z książki i wyszczerzy-
łam zęby w kierunku Dagmary. 
Zaproponowałam kawę i cho-
ciaż był to już prawie koniec jej 
pracy, wzięła ze sobą kubek i po-
szłyśmy razem do kuchni.

– Długo tu pracujesz? – zapyta-
łam podczas zaparzania kawy.

– Niebawem miną cztery lata.
– I jak sobie radzisz z tym 

wszystkim?
Moje pytanie wydało się zbyt 
ogólne, ale Dagmara mnie zrozu-
miała. Wyciągnęłam kubek z go-
tową kawą z maszyny i usiadłam 
przy kuchennym stoliku.
– Jeśli pytasz o Izę, to ona jest 

bardzo skoncentrowana na 
swoich celach. Jeśli będziesz 
je realizować, to w porządku, 
chociaż bywa szorstka. – Dag-
mara spojrzała na mnie z lek-
kim uśmiechem. – Jeśli wpada 
nowy projekt lub temat o wy-
sokim priorytecie, to trzeba 
się maksymalnie angażować, 
a później są kolejne zadania. 
Najważniejsze to pamiętać, że 
to tylko praca. 

– Jasne, to chyba oczywiste 
– odparłam z pewnością 
w głosie.

– Mnie też się tak kiedyś wyda-
wało, a także wielu innym, któ-
rzy tutaj pracują – przyznała 
z lekkim grymasem. – A póź-
niej wydawało mi się całkowi-
cie normalne, że brałam laptop 
do domu i pracowałam przez 
całą noc. Oczywiście rano przy-
chodziłam do pracy jakby nigdy 
nic. Zupełnie normalne było też 
to, że pracowałam w weekendy. 
Wiele osób ma takie okresy, 

póki nie poukłada sobie tego 
w głowie. Ćwiczysz coś?

Z gotową kawą w dłoni krucha 
postać Dagmary przysiadła się 
do stolika.
– Chodzi ci o sport? Nie bardzo 

– stwierdziłam szczerze. 
– Mnie pomogła joga. Pierw-

szym objawem, że coś jest nie 
tak, były bolące plecy. Próbo-
wałam cardio, zaczęłam też 
częściej jeździć na rowerze 
– ciągnęła Dagmara. – Osta-
tecznie najlepiej działa na 
mnie joga.

– Joga to chyba rozciąganie? – 
przypomniało mi się, że usły-
szałam to w jakimś programie 
śniadaniowym.

– Tak, ale nie tylko chodzi o ćwi-
czenia. Joga pomaga się wy-
ciszyć i uspokoić, wyrównać 
oddech. Chodzę na zajęcia do 
fajnego instruktora. Gdyby nie 
joga, byłabym przez tę pracę 
kłębkiem nerwów. – mówiąc 
to, spojrzała na mnie.

– Rozumiem, chociaż mnie to ra-
czej nie grozi. Bardzo cenię so-
bie swój prywatny czas.

Dagmara uśmiechnęła się do 
mnie i łyknęła kawy. Posiedzia-
łyśmy jeszcze chwilę w kuchni 
i wróciłyśmy do pracy. Punkt 
siedemnasta Dagmara wy-
łączyła laptop, schowała go 
do szafki pod biurkiem i wy-
szła. Na znak, że potrafię za-

chować równowagę w swoim 
życiu, również zakończyłam 
pracę. 

Niedaleko od biurowca, 
w którym miała siedzibę na-
sza firma, znajdował się prze-
stanek autobusowy. Wsiadłam 
w Z-1, linię dowożącą pracow-
ników z Mordoru do stacji me-
tra Wierzbno, zajęłam miejsce 
i rozłożyłam książkę.

Potem będziemy oboje jak jed-
no leśne zwierzę, tak blisko sie-
bie, że ani ty, ani ja nie będzie-
my potrafili rozróżnić, które jest 
które. Nie czujesz, że moje serce 
jest twoim sercem?
– Kiedy wybije mój dzwon? Czy 

w ogóle to się wydarzy? – za-
dałam sobie pytanie, czytając 
słowa Hemingwaya. 

Przesiadłam się do metra i do 
centrum, kilka kroków wzdłuż 
ulicy Świętokrzyskiej i już zna-
lazłam się w pubie. Miejsce nie 
należało do przytulnych, nie by-
ło ani ładne, ani wygodne, za-
zwyczaj jednak mieściło kom-
plet ludzi.

(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 (6)

Balans 
według 
Dagmary
Karolina nieoczekiwanie została wyznaczona przez Izę 
kierowniczką zespołu projektowego. Dagmara ostrzega 
ją, by nie dała się wykorzystać dyrektorce i nadmiernie 
obciążyć pracą.
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Zdolność do regulacji poczu-
cia własnej wartości oraz wy-
sokiej jakości doświadczania 
siebie jako pozytywnego, od-
daje poziom pewności siebie 
i szacunku do siebie, który cha-
rakteryzuje stosunek i postrze-
ganie siebie w pełnym obrazie 
jako osoby sprawczej i zdolnej 
do radzenia sobie z porażkami. 
To również stosunek jaki mamy 
do siebie, pewna elastyczność, 
która wspiera nas w radzeniu 
sobie z życiowymi wyzwania-
mi, w relacjach z innymi osoba-
mi oraz szerszym otoczeniem. 

Względnie satysfakcjonu-
jące funkcjonowanie w tym 
zakresie wymaga równowa-
gi, a pewność siebie i poczu-
cie własnej wartości powinny 
się opierać na spostrzeżeniach 
własnych rzeczywistych pozy-
tywnych cech i osiągnięć, które 
nie są ani nierealistycznie wy-
sokie, ani nierealistycznie ni-
skie. Bardzo ważną częścią re-
gulowania poczucia własnej 
wartości jest poczucie kontro-
li wewnętrznej, postrzeganie 
własnej skuteczności i spraw-
stwa.

Zmienny poziom 
pewności
Błędnym i mało realistycznym 
przekonaniem jest rozumie-
nie i oczekiwanie, że poczucie 
własnej wartości oraz pewność 
siebie będą stale na równym 
poziomie. W ten sposób dość 
łatwo możemy stać się nie-
wolnikami własnych wysokich 
oczekiwań, że stale będziemy 
funkcjonować na równym po-
ziomie, bez wzlotów i spadków. 
To dość częsty przykład ocze-
kiwań z jakimi mężczyźni zgła-
szają się na psychoterapię lub 
coaching.

Samo nastawienie i rozcza-
rowanie tym, że wysoka moty-
wacja nie jest punktem stałym, 
powoduje u mężczyzn poczu-
cie zawodu czy rozgoryczenia, 
że nie mają takiego wpływu 
na siebie jakiego oczekują. Do 
tego dochodzi szereg przeko-
nań, społecznych oczekiwań 
i stereotypów, które definiują 
mężczyznę jednak jako tego, 
który będzie ogarniał własne 
otoczenie, najlepiej jeszcze 
z ponadprzeciętnymi rezulta-
tami. Niestety, te oczekiwania 
dotyczą często czynników ze-
wnętrznych, takich jak status 
materialny, sukces zawodowy 
czy inne osiągnięcia. Wchodząc 
w życie z takimi oczekiwania-
mi, trudno jest pozostawać na 
względnie stabilnym poziomie 
poczucia własnej wartości.

Ograniczające 
przekonania
Przekonania o męskości, któ-
ra rzekomo gwarantuje przyna-
leżność i akceptację u innych, 
w rzeczywistości pozbawiają 
facetów możliwości bycia au-
tentycznym, w całości, z moc-
nymi stronami i świadomością 
tych słabszych. Nawet samo 
przyznanie się do tego przed 
sobą rodzi lęk, że może to 
być zauważone przez innych, 
a w konsekwencji decydować 
o byciu odrzuconym, o znale-
zieniu się poza zdefiniowaną 
grupą mężczyzn.

Przekonania są w rzeczy-
wistości wszystkim, co gro-
madzimy przez całe życie, są 
to więc wzorce, postawy, ste-
reotypy i doświadczenia. To 
w dużej części buduje nasz 
obraz postrzegany przez siebie, 
a także nasz obraz w oczach 
innych. Niestety, często po-

strzeganie siebie w oczach 
innych jest kluczowe do tego 
co myślimy o sobie i jak czuje-
my się we własnej skórze. Jako 
dzieci nie weryfikujemy przeko-
nań, bo nie mamy takiej możli-
wości poznawczej. Przyjmuje-
my, że to co obserwujemy jest 
czymś, co powinno definiować 
nasze postrzeganie siebie jako 
człowieka i nasz stosunek do re-
lacji i otoczenia. Nie zawsze za-
dajemy sobie trud w dorosłym 
życiu, żeby to sprawdzić. Uzna-
jemy takie przekonania za inte-
gralną część naszego systemu 
wartości, a także poczucia włas-
nej wartości.

Uczucia i tak są
Także jeśli w procesie socjali-
zacji zabrakło miejsca na ujaw-
nianie siebie w różnych od-
słonach, również tych wraż-
liwych, niepewnych, wątpią-
cych, to w późniejszym życiu 
takie uczucia i doświadczenia 

będą postrzegane jako nega-
tywne, jako te, których należy 
jednoznacznie unikać. Tylko że 
te uczucia tak czy inaczej w nas 
będą. A im głębiej będziemy 
starali się je upchnąć, stosując 
wyparcie czy zaprzeczenie, tym 
będą dla nas bardziej dotkliwe, 
osłabiając nasze poczucie włas-
nej wartości. W skrócie: jeśli 
nie osiągasz, nie dowozisz, nie 

działasz, to nie spełniasz ocze-
kiwań. Czyli wygrana oznacza 
szacunek i akceptację, słabość 
oznacza, że będziesz nikim, 
a smutek, lęk, bezsilność to 
słabości, więc bezwzględnie 
nie można ich okazywać. Tylko 
co z nimi robić? Najłatwiej w tej 
sytuacji pozostać z tym same-
mu i radzić sobie na wszelkie 
znany nam sposoby, najczęś-
ciej jednak niewspierające i de-
strukcyjne.

Utrata wiary w siebie
Często moment, w którym po-
trzebujemy wsparcia innych, 
ale z powyższych powodów 
nie potrafimy o nie poprosić, 
jest właśnie bodźcem do utra-
ty wiary we własne możliwo-
ści, obniżenia poczucia włas-
nej wartości i spadku motywa-
cji. W ten sposób zamyka się 
błędne koło, w którym zostaje-
my z uczuciem rozczarowania 
i porażki.

Trudna autentyczność
Jaką mamy alternatywę? Jed-
nym ze sposobów na budo-
wane względnie dobrego po-
czucia własnej wartości, świa-
domej regulacji nastroju i pew-
ności siebie jest autentyczność, 
czyli odsłonięcie się – najpierw 
przed sobą, a w kolejnym kro-
ku przed innymi. Dla mężczyzn 
jest to często trudny krok, bo 
zobowiązuje do odkrycia cech, 
które nie wpisują się w kanon 
męskości, czyli są obarczone 
wstydem i ryzykiem wyklucze-
nia. Nie ma tu przecież miejsca 
na przeżywanie lęku, rozpaczy 
czy przerażenia, które są częś-
cią życia i w różnej skali i w róż-
nych momentach przytrafiają 
się każdemu.

Bycie poza znanym wzor-
cem męskości jest ważnym 
czynnikiem blokującym face-
tów przed odsłonięciem się 
i w konsekwencji byciem wol-
nym człowiekiem, ze świado-
mością swoich mocnych i sła-
bych stron, zaangażowanym 
we własny rozwój, z dbałością 
o swoje bliższe i dalsze otocze-
nie, a także o jakość relacji.

Otwierające 
doświadczenie
W wielu sytuacjach tym pierw-
szym, ważnym i otwierającym 
doświadczeniem jest kontakt 
z psychoterapeutą lub coa-
chem, podczas którego męż-
czyzna zaczyna budować nowe 
przekonania, że przeżywane 
przez niego trudności nie są 
czymś, czego nie przeżywają 
inni i pozwala zmienić postrze-
ganie poczucia własnej warto-
ści. W takich bezpiecznych oko-
licznościach mężczyznom jest 
łatwiej się otworzyć i przeko-
nać się, że odsłonięcie nie musi 
być dotkliwym i odrzucającym 
doświadczeniem.

Witek Janowski

FACET NA KOZETCE (5)

POCZUCIE
WŁASNEJ WARTOŚCI
Jednym z głównych powodów, dla których mężczyźni szukają wsparcia, jest niskie poczucie własnej wartości, utrata 
wiary we własne możliwości oraz sprawczości i poczucia osobistej skuteczności. Odbija się to ich samopoczuciu, re-
lacjach i życiu zawodowym. To ostatnie często jest skutecznym bodźcem, pod wpływem którego mężczyźni zaczy-
nają dbać o siebie. Zaczynają się pojawiać oczekiwania, że wydarzy się coś, co spowoduje, że ich postrzeganie 
siebie wejdzie na stały i stabilny poziom i jako takie będzie funkcjonować. Tylko zdrowe poczucie własnej wartości 
jest czymś, o co potrzebujemy stale dbać i rozumieć, że w dużej mierze zależy to od naszych życiowych doświad-
czeń, predyspozycji , wyborów i działań. Kluczowa jest tu zdolność do regulacji poczucia własnej wartości.

Witek Janowski

– psychoterapeuta i coach 
biznesowy, trener rozwoju, 
manager z doświadcze-
niem. Współautor projek-
tu ManKind – męskich krę-
gów we Wrocławiu. Kontakt: 
www.witekjanowski.pl

Jednym  
ze sposobów 
na budowane 

względnie 
dobrego 

poczucia własnej 
wartości, jest 

autentyczność
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Blue Colibri wchodzi do Polski

Nie marnuj czasu 
na domyślanie się,
co szef ma na myśli
Zamiast kilkunastu narzę-
dzi do rozmów, szkoleń i za-
rządzania kadrami w firmie 
– jedna przejrzysta platfor-
ma dostępna z telefonu. 
Tak w największym skró-
cie można opisać aplika-
cję Blue Colibri. Węgierska 
spółka, która ją stworzyła, 
oficjalnie zaczyna działać 
w Polsce. Chce pokazać du-
żym i średnim firmom, że 
dzięki lepszej komunikacji 
mogą oszczędzić czas i po-
prawić wydajność pracy.

Ułożenie procesów w firmie na 
nowo potrafi znacząco wpły-
nąć na jej wydajność. Produk-
tywność pracowników wzrasta 
o 20-25 proc. w organizacjach, 
w których pracownicy są dobrze 
skomunikowani, a sama firma 
jest znacznie mniej narażona 
na wysoką rotację kadr. Dzięki 
lepszym narzędziom do komu-
nikacji można odzyskać dużo 
czasu i innych zasobów marno-
wanych z powodu nieefektyw-
nej komunikacji. To dlatego na-
sza firma specjalizuje się właśnie 
w usprawnianiu komunikacji.

Gratka 
dla HR-owców 
i menedżerów
Nasza aplikacja zaczęła działać 
u pierwszych klientów na po-
czątku 2019 roku. Ma mnóstwo 
funkcji, ale dla użytkownika jest 
bardzo prosta, funkcjonalna 
i elastyczna, co szybko okazało 
się uniwersalnymi zaletami ca-
łej platformy. Już w 2020 r. wy-
chodziliśmy z naszym produk-
tem poza Węgry, a dziś korzysta 
z niego niego ponad 100 przed-
siębiorstw i 84 tys. pracowni-
ków w całej Europie. Blue Coli-
bri dostępne jest w 16 językach 
– teraz także po polsku.

Dlaczego nastawimy się 
na rozwój w Polsce? – Chcemy 
w najbliższych latach pozyskać 
jak najwięcej partnerów w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej, a wiele 

globalnych firm właśnie w Polsce 
ulokowało swoje centrale na CEE. 
Do tego Polacy słyną z przedsię-
biorczości, powstało tu wiele inte-
resujących nas – również lokalnych 
– dużych i średnich firm, dlatego 
priorytetowo traktujemy ten kraj 
– tłumaczy Tamás Barathi, współ-
założyciel Blue Colibri. 

Jak działa 
Blue Colibri?
Aplikacja Blue Colibri jest naj-
bardziej przydatna w firmach, 
gdzie znaczna część pracow-
ników działa w terenie, poza 
biurem, bądź część w biurze, 
a część zdalnie lub hybrydowo. 
Przecież nie wszyscy pracujemy 
przez osiem godzin przy biurku 

z laptopem, na którym co chwilę 
sprawdzamy pocztę, ale prak-
tycznie każdy ma już smartfona. 
To dlatego domyślnym kanałem 
dostępu do platformy uczynili-
śmy apkę na telefon. Z jej po-
ziomu można robić w zakresie 
komunikacji z kolegami z pracy 
praktycznie wszystko. Nie trze-
ba już nigdzie wieszać kartek 
z ważnymi informacjami, do ni-
kogo wydzwaniać czy zwoły-
wać spotkań, które dałoby się 
zastąpić konkretną wiadomoś-
cią dla wszystkich zaintereso-
wanych.

Dla menedżerów najwygod-
niejsze zwykle okazuje dostęp 
platformy Blue Colibri przez 
przeglądarkę, na dużym ekra-
nie biurowego komputera. Z ko-
lei dla pracowników jedynym 

warunkiem skorzystania z niej 
jest pobranie na telefon mobil-
nej aplikacji ze sklepu Google 
Play, Huawei Store, App Store.. 
Do rejestracji nie jest nawet 
wymagany e-mail, wystarczy 
przydzielony przez menedże-
ra login. Obsługa narzędzia jest 
intuicyjna i bardzo przypomi-
na rozwiązania, z których na co 
dzień korzystamy na Facebooku 
czy w innych serwisach społecz-
nościowych.

Blue Colibri 
usprawnia:
	� komunikację wewnętrzną 

– dzięki dystrybuowaniu 
wiadomości f irmowych, 
możliwości tworzenia i dys-

trybucji ankiet czy newslet-
terów, przeprowadzania 
sondaży czy quizów, pro-
wadzenia firmowego ka-
lendarza;
	� edukację online pracow-

ników – dzięki możliwości 
prowadzenia szkoleń onli-
ne, również BHP, wdraża-
niu i integrowaniu poprzez 
platformę now ych pra-
cowników, tworzenie wy-
zwań etc.
	� administrowanie w obsza-

rach HR – umożliwiając two-
rzenie formularzy, obsługę 
wniosków o świadczenia 
pracownicze, zarządzanie 
urlopami, rezerwacje sal 
konferencyjnych etc.
	� angażowanie pracowni-

ków i community building – 

dzięki możliwości tworzenia 
grup, wysyłania prywatnych 
wiadomości i wyrażania 
uznania dla pracy członków 
zespołu.

Firmy, które są klientami Blue 
Colibri, korzystają z platformy 
wykupując miesięczną sub-
skrypcję. Wysokość opłaty za-
leży od liczby pracowników 
oraz wybranego pakietu, czyli 
od liczby funkcji aplikacji, z któ-
rych dana firma chciałaby ko-
rzystać.

Polak, Węgier 
– dwa bratanki. 
Kto za tym stoi?
Firma Blue Colibri powstała 
w 2018 roku w Budapeszcie. Wy-
rośliśmy z działającej od deka-
dy węgierskiej firmy konsultin-
gowej specjalizującej się w HR. 
Doradzając klientom zdaliśmy 
sobie sprawę z tego, że wraz ze 
wzrostem skali organizacji co-
raz ważniejszą rolę w jej działa-
niu zaczyna odgrywać sprawny 
przepływ informacji.

Od początku chcieliśmy po-
kazać nasz pomysł szerokiemu 
światu. Już rok po starcie apli-
kacja Blue Colibri została wdro-
żona po raz pierwszy w firmie 
spoza Węgier. Organizacją do 
dzisiaj zarządzają jej założycie-
le: Tamás Barathi oraz Viktória 
Takács-Fulai.

Blue Colibri współpracu-
je głównie z dużymi i średni-
mi organizacjami. Do klientów 
firmy należą m.in. LPP, Tchibo, 
GrandVision, Praktiker, Tren-
kwalder, Volvo, Samsung i Ap-
tiv. Przyszłym partnerom z Pol-
ski zapewnimy polskojęzyczne 
wsparcie zespołu obsługi klien-
ta we wdrażaniu platformy i jej 
codziennym użytkowaniu.

Wersję demo aplikacji wraz 
z prowadzeniem opiekuna 
Blue Colibri można zamówić na 
bluecolibriapp.com.

Magdalena Pekowska

magdalena.pekowska 
@bluecolibriapp.com
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REKLAMA

Perun to starosło-
wiański władca burzy 
i piorunów. Opiekun 
odważnych wojowni-
ków, prekursor i pio-
nier tego świata. Od 
jego imienia nazwę 
swojego ekstremal-
nego produktu za-
czerpnęła polska fir-
ma Micro Mobility 
e-Sports Sp. z o.o., 
produkująca desko-
rolki elektryczne Pe-
runboard do jazdy 
off-road. Wchodzą-
cy na rynek start-up 
przyciąga wszystkich 
miłośników nieco-
dziennych zajawek.

Perunboard
 – marzenie o wolności,
które stało się rzeczywistością

Perunboard to realizacja wizji 
wolności Krzysztofa Kaniew-
skiego – inżyniera z wykształ-
cenia i konstruktora z powoła-
nia. Zamiast rzucić wszystko 
i wyjechać w Bieszczady – rzu-
cił wszystko i zaczął tworzyć. 
I stworzył – arcydzieło w świe-
cie sportów off-road.

Dzisiaj  Perunboard to 
najnowsza sportowa wersja 
deskorolki elektrycznej. Jej 
użyteczność wykracza dale-
ko poza przemieszczanie się 
z punktu A do punktu B. Udo-
wadnia, że jazda na deskorol-
ce elektrycznej potrafi być 
prawdziwym sportem eks-
tremalnym. Zachwyca nawet 
tych, którzy twierdzili, że nic 
już ich nie zachwyci.

Czym wyróżnia się ten pro-
dukt?

Perun 
to bezpieczeństwo
W tradycyjnych deskorolkach 
elektrycznych układ sterowa-
nia i zawieszenie działały za-
leżnie od siebie. W Perunie są 
niezależne, co powoduje, że 
deska nie skręci w sposób nie-
kontrolowany po napotkaniu 
przeszkody. Nowoczesne roz-
wiązania techniczne zapew-
niają zatem maksimum stabil-
ności w każdym terenie.

Zmiana kierunku jazdy od-
bywa się poprzez obracanie kół 
w dwóch płaszczyznach – po-
ziomej i pionowej. Pozwala to 
wchodzić w ciaśniejsze zakręty 
i zwiększa powierzchnię kon-
taktu opony z podłożem.

Trucki, części wahaczy, wy-
konane są z najtrwalszego sto-
pu aluminium, który ma anodo-
wane na czarno wykończenie. 
Nie dość, że sprawnie działa, to 
jeszcze świetnie wygląda!

Perun 
to nowoczesność
Technicznie wyprzedza konku-
rencję (w procesie patentowym 
jako wynalazek nr. P.440968 dla 
Polski i Unii Europejskiej, w któ-
rym zastrzeżona jest unikalna 
konstrukcja pozwalająca na 
współdziałanie zawieszenia 
z podłożem, eliminując wpływ 
podłoża na układ skrętny).

Przekładając na ludzki język 
– jedź tam gdzie chcesz, a PE-
RUN zajmie się resztą. Jakość 
produktu reprezentowana jest 
przez materiały najwyższej, 
światowej klasy, stosowane 
m.in. w lotnictwie.

Każdy deck jest ręcznie wy-
twarzany przez producenta 
w 100 proc. z włókna węglowe-
go z materiałem rdzenia SORIC 
SF. Firma współpracuje z polski-
mi wykonawcami, u których na 
zamówienie wytwarza wszelkie 
części mechaniczne. Jest lokal-
nie i jest światowo.

Perun 
to wolność
Zaprojektowany i wyprodu-
kowany od podstaw z myślą 
o brudnym off-roadzie. Ka-
mienie, asfalt, żwir, trawa, kra-
wężniki, korzenie, leśne ścież-
ki – Perunboard przejedzie 
po wszystkim! Stojąc na de-
sce, czujesz się jak na chmur-
ce. Amortyzatory działają jak 
szalone, dzięki czemu to ty wy-
znaczasz swoją ścieżkę i decy-
dujesz, dokąd chcesz się udać.

W tradycyjnych rozwiąza-
niach deska narzuca ci limity 
– w Perunie podąża za tobą 
i twoimi potrzebami. Dzięki 
konstrukcji, która umożliwia 
złożenie, z łatwością zapaku-
jesz ją do bagażnika i przewie-
ziesz, gdzie cię dusza poniesie.

Perun 
to prawdziwy fun!
Jazda na Perunie to jazda bez 
trzymanki. Producent zapewnia 
prędkość zdecydowanie więk-
szą niż jakiekolwiek potrzeby 
użytkownika. Deska zawiera 
dwa najsilniejsze na rynku bez-
szczotkowe silniki 2x Flipsky BL-
DC Belt Motor Battle Hardened 
6384 190KV 4000W. Wyobraź 
sobie: wolna sobota, majowe 
ciepło na skórze i ty, jadący 30 
km/h po bezdrożach, w pro-
mieniach zachodzącego słońca. 
To właśnie jest Perun – desko-
rolka, jakiej jeszcze nie widzia-
łeś, oferująca doznania, jakich 
jeszcze nie doświadczyłeś.

Gdzie ją znaleźć?

Deskorolkę Perunboard znaj-
dziesz na stronie internetowej 
www.perunboard.com/pl, w so-
cial mediach (Instagram i Fa-
cebook) i na bezdrożach. Zrób 
sobie prezent, o jakim skrycie 
marzyłeś i podaruj sobie praw-
dziwie unikalne doświadczenia.

Co mówią użytkownicy Peruna?

Perunboard to Ferrari wśród deskorolek

Ta decha to prawdziwy potwór! Innowacyjna, nawet w świecie deskorolek elektrycznych

Mocy pod dostatkiem, a komfort jazdy – niewyobrażalny

Bez wątpienia najlepsza polska deskorolka

Bezkompromisowa, zrobiona z miłością – jak dla siebie, a nie dla obcego
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Zrób to sam: w skrócie
Mówi się, że na tym świecie nie 
ma nic za darmo. Otóż błąd – 
wejście do Świętego Mikołaja 
jest za darmo! Ale, jeśli tak jak 
my, nie mieszkacie w Finlandii, 
to aby dostąpić tego darmowe-
go zaszczytu musicie nieco po-
kombinować.

Nasz plan wyglądał następu-
jąco: z Gdańska przylecieliśmy 
Wizzairem do Turku w Finlandii 
w czwartkowe południe. W Tur-
ku wynajęliśmy samochód i po 12 
h (840 km) byliśmy w Rovaniemi, 
za kołem podbiegunowym. Tam 
spędziliśmy dwie noce. W sobotę 
po południu odwinęliśmy z po-
wrotem do Turku, dojeżdżając 
tam w nocy. Przespaliśmy się 
w hotelu i rano pojechaliśmy na 
lotnisko oddać samochód i wy-
lecieć do Gdańska.

Koszty wycieczki do 
Świętego Mikołaja
Koszt takiej wycieczki nie jest 
wysoki: loty do fińskiego Turku 
z Gdańska na weekend w grudniu 
to w tej chwili nawet 140 zł w dwie 
strony, a wynajem auta dla czte-
rech osób to 500 zł za cztery dni. 
Noclegi na miejscu są dość dro-
gie, ale można znaleźć weekend 
za 700 zł (dla dwóch-czterech 
osób przez dwie noce). Wszyst-
kie atrakcje poza spotkaniem ze 
świętym i wejściem do wioski są 
dodatkowo płatne.

Wioska Świętego Mikołaja
 – to tak naprawdę bardzo do-
brze zorganizowany park roz-
rywki dla całej rodziny.

Świętego Mikołaja w wio-
sce można spotkać w dwóch 
miejscach: w Christmas House 
i w jego głównym biurze (San-
ta Claus Office). Ewentualne 
oczekiwanie w kolejce można 
sobie uprzyjemnić oglądaniem 
minimuzeum z wystawą na te-
mat historii fińskiego Świętego 
Mikołaja i wszystkiego co z nim 
związane. Można obejrzeć jego 
skuter, wypchanego Rudol-
fa (nieco to dziwne…), galerię 
wszystkich odpowiedników 
Mikołaja na świecie tj. Dziadka 

Mroza, Gwiazdki, Saint Niko-
laus (czyli znany u nas Mikołaj, 
biskup Miry), kartki od dzieci 
z całego świata, specjalną eks-
pozycję dla chińskiej części od-
wiedzających (jest ich tam bar-
dzo dużo) i inne ciekawostki.

Na końcu Christmas House 
znajdują się drzwi, za którymi 
jest pokój Świętego Mikołaja. 

Drzwi i ściany pokoju oblepio-
ne są listami od dzieci z całego 
świata, w tym z Polski.

Co oprócz 
Świętego Mikołaja?
Bardzo dużo! Spędziliśmy 
w wiosce pierwszego dnia chy-
ba sześć godzin, a i tak wszyst-
kiego nie zobaczyliśmy. Samo 
przechadzanie się i widok tych 
typowych, szpiczastych do-
mków całych skąpanych w śnie-
gu i świątecznych dekoracjach 
był ucztą dla oka!

Po osobistym dostarczeniu 
swojego listu do Świętego Mi-
kołaja, w wiosce możesz:

1. Pojeździć na reniferach:
strasznie powolne, nie polecam, 
chyba że ktoś się bardzo intere-
suje reniferami i oglądaniem ich 
tyłków przez kilkanaście minut. 
Atrakcja dodatkowo płatna.

2. Pozjeżdżać na sankach
z wielu górek ze świeżego, pu-
szystego fińskiego śniegu. San-
ki są pozostawiane na całym 
terenie do ogólnej dyspozycji 
dzieci.

3. Wybrać się do igloo 
w Snowman World:

tutaj również do dyspozycji go-
ści jest lodowy hotel i lodowy 
bar, gdzie możesz chociażby 
wypić coś na rozgrzanie (jedy-
ne 10 euro za jeden lodowy kie-
liszek). Jest tu również restau-
racja – stoliki w tej scenerii wy-
glądają po prostu obłędnie. Sie-
dząc na grubych skórach raczej 
nie przymarzniesz do krzesła, 
ale w sumie nigdy nie wiadomo, 
więc my sobie odpuściliśmy.

4. Pozjeżdżać na wielkich 
oponach,

np. na torze dla dorosłych. Eks-
tremalne przeżycie, szczególnie 
dla mam. Gna się z taką prędkoś-
cią, że momentami rozmazywał 
mi się obraz. Dla dzieci przygoto-
wane są dwa inne tory o różnym 
stopniu trudności. Spędziliśmy 
tu chyba ze dwie godziny! Zjeż-
dżalnie dostępne są po wyjściu 
z Snowmen World, a ich koszt 
zawarty w cenie biletu.

5. Zrobić sobie zdjęcie do-
kładnie na granicy Koła 
Podbiegunowego,

które przebiega przez wioskę, 
w tym przez Główne Biuro Mi-
kołaja. Świadomość przebywa-
nia w tak niezwykłym miejscu 
jest ogromnie ekscytująca!

6. Zajrzeć w każdy kąt Głów-
nego Biura Mikołaja.

Jest zbudowane w ten sposób, 
że w jego centralnym miejscu 
zainstalowany jest ogromny ze-
gar – maszyna, dzięki której krę-
ci się ziemia! Już widzę, jak Leo 
tłumaczy to pani na geografii 
za kilka lat...

7. Wysłać list z poczty, na 
którą przychodzą wszyst-
kie listy do Świętego Mi-
kołaja!

Każdy list, który stąd wyślesz, 
będzie miał oficjalną pieczątkę 
Mikołaja.

8. Pojeździć na skuterach 
śnieżnych

 – jest nawet wersja mini, dla 
dzieci.

9. Zjeść renifera!
Na szczęście tylko dla chęt-
nych. W restauracjach możecie 
spotkać np. burger z renifera, 
a w sklepach steki i kiełbasy.

10. Zobaczyć zorzę polarną,
jeśli będziecie mieli więcej 
szczęścia niż my i chmury nie 
przysłonią tego cudownego 
spektaklu.

And the last but not least:

11. ZAPRZĘGI HUSKY!
Jazda w typowych lapońskich 
saniach za dwunastoma pięk-
nymi syberyjskimi husky, już za 
kołem podbiegunowym, to je-
den z tych najbardziej ekscytu-
jących momentów, jakich nie da 
się wyrazić słowami. Dostępne 
są trzy długości trasy: 500 me-
trów oraz 2 i 5 km. My skusiliśmy 
się na środkową wersję, głów-
nie dlatego, że tego dnia by-
ło minus 11 stopni i baliśmy się 
o naszego trzylatka. Takie 2 km 
jedzie się zaledwie kilkanaście 
minut, ale jest to niezapomnia-
ne przeżycie. Wśród lapońskich 
lasów i pól, wśród krystalicz-

nie czystego powietrza i z au-
rą końca świata. Mimo grubych 
koców i ciasnego przytulenia 
w saniach, było dość chłodno. 
Przewodnik stojący na saniach 
z tyłu wydawał psiakom ko-
mendy, słuchały bardzo uważ-
nie, gnając uradowane po swo-
im terenie. Raz tylko o coś się 
pokłóciły i przewodnik musiał 
je skarcić – co ciekawe, zaplątały 
się lekko podczas szamotaniny 
w linki, ale przewodnik nie po-
magał im się rozplatać, zrobiły 
to same na komendę!

Polecamy
Czas przedświąteczny to ide-
alna pora na taką wycieczkę, 
a możliwość przekazania swo-

jego listu osobiście Świętemu 
Mikołajowi jest dziecięcym ma-
rzeniem największego kalibru. 
Jeśli tylko macie taką możliwość 
– bardzo polecamy!

Było pięknie, świątecznie, 
śnieżnie. Po prostu bajecznie 
i magicznie, jak na legendy 
przystało!

Monika Chełstowska

www.pitupitu.net

P.S. Listy do Świętego Mikoła-
ja należy adresować na:
Santa Claus 
Santa Claus’ Main Post Office 
Tähtikuja 1 
96930 Arctic Circle FINLAND

POMYSŁ NA WEEKEND

WIOSKA 
ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA:
tydzień przed świętami!
Niby wszyscy wiemy, że to ściema, że to legenda i bajka dla dzieci. Niby nie lubimy ko-
merchy i gardzimy tandetą. Ale samo to, że zostaliśmy wychowani w tej legendzie, że od 
zawsze wiedzieliśmy, że Święty Mikołaj mieszka w Laponii, na dalekim North Pole, wysy-
łaliśmy do niego listy (i nawet otrzymywaliśmy odpowiedzi), widzieliśmy tę zaśnieżoną, 
daleką krainę w nieskończonej ilości filmów i bajek – upoważnia nas do tego, by trochę 
zwariować i dać się porwać tym dziecięcym marzeniom, a nawet nieco zestresować przed 
przejściem przez oblepione listami od dzieci z całego świata drzwi do Świętego Mikołaja!
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Czy wiesz Czy wiesz 
co stanowi co stanowi 
składową ceny składową ceny 
zabiegu?zabiegu?
Jest to po pier wsze cena 
produktu użytego do zabie-
gu lub pochodna ceny urzą-
dzenia, którym zabieg został 
wykonany. To bardzo ważny 
składnik. 

Wyjaśnię to na przykładach. 
Dajmy na to produkty spożyw-
cze. Większość z nas nauczyła 
się już kupować je świadomie, 
sprawdzać skład, wybierać 
produkty z małych manu-
faktur, weryfikować ich po-
chodzenie. Podobnie robimy 
z ubraniami. Cenimy sobie do-
brą jakość.

1. Jakość1. Jakość
 produktu produktu

Dlaczego więc nie postępuje-
my tak samo, zanim pozwolimy 
sobie coś wstrzyknąć w twarz 
czy w ciało? Na rynku jest do-
stępna cała masa produktów, 
ale nie wszystkie są wyrobami 
medycznymi nadającymi się do 
wstrzykiwań, a często są one 
niskiej jakości. Pamiętajmy, że 
do najlepszych produktów ma-
ją dostęp tylko lekarze, którzy 
muszą przedstawić przed zaku-
pem prawo do wykonywania 
zawodu.

Dodatkowo przed zabie-
giem LEKARZ (nie kosmetolog) 
ma obowiązek poinformować 
o preparacie, który ma być 
podany, a dodatkowo może-
cie mieć wgląd w informacje 
o jego dacie ważności i serii. 
Produkty powinny mieć wszel-
kie certyfikaty jakości (nie tyl-
ko CE), być zarejestrowane do 
iniekcji oraz posiadać badania 
kliniczne.

2. Oryginalny2. Oryginalny
sprzętsprzęt

Podobnie jest z urządzenia-
mi Hi-Tech, czyli laserami i in-
nymi technologiami należą-
cymi do tej grupy. I tak jak 
jest różnica pomiędzy Malu-
chem a Porsche, tak samo są 
kolosalne różnice w jakości 
wykonania urządzeń orygi-
nalnych i ich (najczęściej chiń-
skich) zamienników.

Dotyczy to przede wszyst-
kim ich skuteczności, precyzji 
pracy, powodowanych kontro-
lowanych uszkodzeń i ryzyka 
powikłań. Warto więc spraw-
dzać pochodzenie sprzętu i cer-
tyfikację medyczną by zyskać 
większą pewność bezpieczeń-
stwa zabiegu.

3. Doświadczenie3. Doświadczenie
lekarzalekarza

Kolejną składową ceny jest do-
świadczenie lekarza wykonują-
cego zabiegi. Proszę mi wierzyć 
na słowo, że jest to ogromna 
inwestycja, gdy chcemy pa-
cjentom zaoferować wiedzę na 
światowym poziomie. To pody-
plomowe szkoły, certyfikacje, 
udział w licznych szkoleniach 
i konferencjach…

4. Ubezpieczenie4. Ubezpieczenie
Zapominanym, ale niezwykle 
istotnym elementem bezpie-
czeństwa, jest ubezpieczenie, 
które lekarz medycyny este-
tycznej powinien wykupić, 
niezależnie od „ogólnego le-
karskiego ubezpieczenia”.

5. Placówka5. Placówka

Na koniec miejsce, w którym 
jest przeprowadzany zabieg. 
Przystosowane zgodnie z za-
leceniami Sanepidu, szczegól-
nie wyśrubowanymi dla placó-
wek medycznych. Po co one 
są? By w trakcie zabiegu były 
przestrzegane wszelkie zasady 
aseptyki, czyli czystości i de-
zynfekcji, w celu ochrony przed 
powikłaniami infekcyjnymi.

Gdy teraz zadam pytanie czy 
można takie zabiegi wykony-
wać w zakładach fryzjerskich, 
gabinetach kosmetycznych 
obok manicure i pedicure (tu-
taj ryzyko biofilmu bakteryjne-
go jest bardzo duże przy zabie-
gach z kwasem hialuronowym) 
czy jakimś mieszkaniu, będzie 
już wiadomo, dlaczego nie.

Niepotrzebne Niepotrzebne 
problemyproblemy
W każdym tygodniu trafiają 
do mnie pacjenci z powikła-
niami oraz po źle wykonanych 
zabiegach. Bardzo rzadko są 
to zabiegi wykonane w legal-
nie działających gabinetach, 
a najczęściej przeprowadzane 
pokątnie przez osoby bez na-
leżytego wykształcenia, wie-
dzy, doświadczenia i dostępu 
do certyfikowanych wyrobów 
medycznych.

Są to różne powikłania, na 
przykład po podaniu prepara-
tu zbyt niskiej jakości, powodu-
jącego zniekształcenie rysów 
twarzy lub ziarniniaki zapal-
ne (czerwone, twarde grudki 
w tkankach wymagające długo-

trwałego leczenia), czy też po-
danie go niezgodnie ze sztuką.

Może to być również poda-
nie preparatu, który nie ma re-
jestracji w Polsce. Przykładem 
jest chińska lub koreańska tok-
syna botulinowa wstrzykiwana 
przez kosmetyczki, która może 
powodować nacieki zapalne. 
Dodatkowo warto podkreślić, 
że toksyna botulinowa – jako 
lek – nigdy nie powinna być 
podawana przez kosmetyczki. 

Mam też pacjentów z po-
ważnymi bliznami, przebarwie-
niami pozapalnymi czy innymi 
problemami po źle wykona-
nych zabiegach laserowych.

Ludzie ci zwracają się do 
mnie jako do lekarza z wielolet-
nią praktyką oraz szkoleniowca 
z zakresu metod iniekcyjnych 
i laseroterapii, bo osoby, które 

źle wykonały zabiegi, zostawiły 
ich bez pomocy i bez jakiego-
kolwiek wsparcia. Co znamien-
ne, część z nich nie otrzymała 
paragonu za wykonany zabieg 
(jego brak to zawsze czerwo-
na ostrzegawcza flaga, bo to 
przecież dowód wykonanego 
zabiegu).

Wybierajmy Wybierajmy 
rozsądnierozsądnie
Gdy pacjentki trafiają do mnie 
z prośbą o pomoc po nieuda-
nych zabiegach lub z powi-
kłaniami, najczęściej słyszę, 
że zdecydowały się na nie, bo 
cena była niska. Nie patrzmy 
więc na cenę bezkrytycznie, bo 
– jak opisałam to powyżej – nie 
wszystko może być w kilkudzie-
sięcioprocentowej promocji. 
Z drugiej zaś strony, jeśli jakieś 
miejsce obniża ceny poniżej 
średniej rynkowej, powinni-
śmy się poważnie zastanowić, 
czy to tylko kłopoty finansowe 
i potrzeba szybkiego popra-
wienia cashflow, czy efekt re-
zygnacji z jakości, czyli ryzyko, 
które jest nam dorzucone cał-
kowicie gratis.

Podsumowując: gdy wybie-
ramy miejsce i osobę, której 
powierzymy nasze problemy 
i oczekiwania oraz umożliwi-
my wykonywanie zabiegów 
na twarzy czy ciele, pamiętaj-
my o swoim bezpieczeństwie, 
a nie dokonujmy wyboru jedy-
nie kierując się kryterium ceny.

Mam nadzieję, że wszystko 
o czym napisałam, pozwoli le-
piej wybrać miejsce, w którym 
poddamy się zabiegowi.

Życzę bezpiecznego dbania 
o siebie.

Agnieszka Lew-Mirska

[fot. K
atarzyna G

ajow
a]

Agnieszka 
Lew-Mirska

– lekarz specjalista, certyfiko-
wany lekarz medycyny este-
tycznej, absolwentka Ameri-
can Academy of Aesthetic 
Medicine oraz Podyplomo-
wej Szkoły Medycyny Este-
tycznej Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego, a także 
wykładowca i szkoleniowiec 
na tej uczelni.

Medycyna 
estetyczna 
z promocji

Dziś chcę nieco sprowokować: poruszę kwestię cen zabiegów medycyny estetycznej i kosme-
tologii oraz – co za tym stoi, szczególnie przed zmianą prawa, która czeka nas od 2023 roku 
– rozmaitych rabatów i promocji. Gdy piszę ten tekst jesteśmy w okresie Black Friday, a za-
raz zaczną się sprzedażowe akcje świąteczne i noworoczne. Nie chcę być źle zrozumiana: 
nie są one złe, ale tylko do pewnego momentu.
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Nowe życie biurowców

Rewitalizacja kompleksu Mary-
narska Business Park jest kon-
tynuacją prowadzonej przez 
Syrena Real Estate i PineBridge 
Benson Elliot strategii dawania 
nowego życia starszym budyn-
kom biurowym.

– Modernizację kompleksu zaczę-
liśmy od przeprowadzenia audytu 
efektywności energetycznej, który 
pokazał, że najbardziej znaczące 
ulepszenia, jakie możemy wdro-
żyć w budynkach dotyczą syste-
mu HVAC. Wprowadzimy zatem 
szereg rozwiązań w wentylacji 
oraz klimatyzacji mających realny 
wpływ zarówno na komfort prze-
bywania w biurowcach, jak rów-
nież na wydajność energetyczną 
i tym samym niższe koszty eksplo-
atacji budynków. Model energe-
tyczny pokazuje, że rozwiązania, 
które zaimplementujemy zmniej-
szą zużycie energii oraz ograniczą 
emisję dwutlenku węgla w kom-
pleksie – podsumowuje Witold 
Zatoński, partner zarządzający 
w Syrena Real Estate.

Patio jak ogród
Największą metamorfozę prze-
chodzi patio, gdzie na miejscu 
betonowego parkingu pojawi 
się park z przyjazną dla ekosy-
stemu rodzimą zielenią. Posa-
dzonych zostanie tu 12 gatun-
ków drzew o początkowej wy-
sokości ok. trzech metrów oraz 
96 rodzajów krzewów. 

Nowy dziedziniec wyróżniać 
się będzie zielonymi wzniesie-
niami, między którymi pojawią 
się strefy relaksu oraz fontanna 
i przepływający strumyk.

Wyjątkowego charakteru doda 
tej przestrzeni otwarty pawilon, 
zbudowany częściowo z elemen-
tów pochodzących z recyklingu, 
z zielonym dachem, który będzie 
służył jako miejsce spotkań i wy-
darzeń. Będzie on pełnił również 
funkcję edukacyjną związaną 
z ekologią i właściwym gospoda-
rowaniem wodą. Obiekt zostanie 
wyposażony w system retencji 
deszczówki oraz elementy infra-
struktury angażujące najemców 
i lokalną społeczność do działań 

na rzecz ochrony wodnych eko-
systemów, np. poprzez wyko-
rzystanie zgromadzonej wody 
do podlewania roślin.

Klimatu patio dopełni designer-
skie oświetlenie w formie rin-
gów. Ponadto w parku zostanie 
wdrożony system retencji wo-
dy, który pomoże w utrzyma-
niu spójnego mikroklimatu, po-
jawią się też budki dla ptaków 
oraz hotele dla owadów.

Miejsce przyjazne
Nowe patio będzie miejscem ot-
wartym na miasto i przyjaznym 
zarówno dla ruchu pieszych, 
osób z niepełnosprawnościa-
mi oraz dla rowerzystów. Dzie-
dziniec będzie wyłączony z ru-
chu samochodowego, możliwe 
tu będą jedynie dojazdy taksó-
wek i parkowanie krótkotermi-
nowe, co pozwoli na dogodny 
dostęp gości do poszczególnych 
biurowców. Z myślą o komforcie 
najemców na terenie zewnętrz-
nym zostały postawione ekrany 
odgradzające inwestycję od ru-
chliwej ulicy Marynarskiej. Bę-
dzie się po nich piąć zieleń, któ-
ra dodatkowo spełni też funkcję 
antysmogową.

Głównym projektantem nowej 
odsłony Marynarska Business 
Park jest Pracownia Architek-

toniczna MJZ, projekt zieleni 
opracowało iGreen Architektu-
ra Krajobrazu, projekt wnętrz 
to dzieło Łoskiewicz Studio. Za 
przebudowę odpowiada Grupa 
Reesco, a za project manage-
ment cmT.

– Kluczowe idee, które przyświe-
cały nam przy projektowaniu 
to pragmatyzm, ekologia i mą-
dry design. Chcieliśmy, by nowa 
przestrzeń była nie tylko użytecz-
na i piękna, ale też zrealizowana 
z korzyścią dla najemców, lokal-
nej społeczności i ekosystemu. 
Jednym z największych wyzwań, 
przed którym stoją obecnie mia-

sta, są wyspy ciepła tworzone 
przez betonowe nawierzchnie. 
W modernizowanym komplek-
sie również mieliśmy do czynienia 
właśnie z takim przypadkiem. Od-
wróciliśmy ten efekt zamieniając 
parking naziemny w pełen ziele-
ni park z pięćdziesięcioma drze-
wami. Dodatkowo przy projekto-
waniu pawilonu oraz ścieżek na 
patio wykorzystaliśmy materiały 
pochodzące z rozbiórek, m.in. py-
lonów reklamowych. Poza tym nie 
ma bardziej ekologicznego roz-
wiązania niż adaptowanie i przy-
wrócenie do życia w efektywny 
sposób już istniejącego budynku 
– mówi Maciej Zawadzki z MJZ.

Nowoczesna recepcja
W ramach rewitalizacji inwe-
stycji Marynarska Business 
Park metamorfozie poddane 
zostaną także hole wejściowe 
każdego z czterech budynków 
kompleksu. Główna recepcja 
kompleksu zlokalizowana zo-
stanie w biurowcu B usytuowa-
nym od ulicy Taśmowej. Będzie 
ona wyposażona w nowoczesny 
system kontroli dostępu oraz 
dostosowana do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. We 
wszystkich lobby zostaną za-
instalowane multimedialne 
terminale informacyjne, które 
będą pomagały w nawigacji po 

obiekcie. Wspólnym elementem 
dekoracyjnym łączącym wszyst-
kie hole wejściowe będą orygi-
nalne, spójne wielkoformato-
we rzeźby.

Nie tylko praca
W biurowcu B zaprojektowa-
ne zostało także nowoczesne 
centrum konferencyjne. Na po-
wierzchni 250 m2 najemcy będą 
mieli do dyspozycji cztery sa-
le konferencyjne, pokój dla ro-
dzica z dzieckiem oraz kuchnię. 
Zorganizowana została tu sala 
fitness do ćwiczeń, z której już 
teraz można korzystać indywi-
dualnie lub w grupach. W pla-
nach jest także poszerzenie 
oferty gastronomicznej biu-
rowca.

Dobra komunikacja
Kompleks Marynarska Busi-
ness Park będzie płynnie sko-
munikowany z okoliczną sie-
cią ścieżek dzięki przebiega-
jącej przez patio wewnętrznej 
drodze rowerowej. Rowerzyści 
będą mieli do dyspozycji peł-
ną infrastrukturę – parking dla 
jednośladów na 120 miejsc na 
poziomie podziemnym razem 
z szatnią z prysznicami oraz 
czterema ładowarkami dla ro-
werów elektrycznych, a także 
stojaki naziemne i stację do 
samodzielnej naprawy pojaz-
dów.

Parking dla zmotoryzowanych 
dostępny jest na trzech po-
ziomach podziemnych, gdzie 
łącznie do dyspozycji najem-
ców i gości biurowców jest 1 300 
miejsc postojowych dla samo-
chodów. Wkrótce pojawią się na 
nim także stacje do ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Środowisko, społeczna 
odpowiedzialność 
i ład korporacyjny
Inwestycja realizowana jest 
zgodnie z podstawami ESG. 
Posiada certyfikat BREEAM In 
Use 2015 na poziomie Excel-
lent.

Po zakończonej modernizacji 
kompleks będzie ubiegał się 
o kolejne certyfikaty: Breeam 
In-Use w nowym systemie v6, 
certyfikat WELL, WELL Health 
& Safety oraz WIREDSCORE, oce-
niający jakość funkcjonowania 
oraz system łączności cyfrowej 
nieruchomości oraz białe cer-
tyfikaty efektywności energe-
tycznej.

Za doradztwo w procesie cer-
tyfikacji projektu odpowia-
da zespół ekspertów z JW+A. 
Inwestor współpracuje także 
z Fundacją Integracja w celu jak 
najlepszego dostosowania in-
westycji do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami.

Marynarska Business Park 
– modernizacja w duchu ESG
Jeden z największych kompleksów biurowych na warszawskim Mokotowie – Marynarska Business Park – przechodzi właśnie gruntowną modernizację. 
Projekt realizowany jest ze szczególną dbałością o zrównoważony rozwój zgodnie z aspektami ESG (Environmental, Social Responsibility, Corporate 
Governance). Dzięki przebudowie nowe oblicze zyskają przestrzenie wspólne biurowców oraz teren zewnętrzny, gdzie 6 tys.m2 betonowego parkin-
gu zamienia się w ogólnodostępny park. Planowany termin zakończenia prac to II kwartał 2023 roku.



16 GŁOS MORDORU #8 [74]  grudzień 2022-styczeń 2023 WARSZAWA / WROCŁAW www.glosmordoru.pl

Niestety, nie wszyscy mają po 
świętach wolne, bo wykorzy-
stali już wcześniej przysługujące 
im dni urlopowe albo po prostu 
muszą być w pracy ze względu 
na obowiązki lub obsługę tzw. 
kluczowych klientów. A co, gdy-
by namówić szefa, aby podczas 
poświątecznego tygodnia dał 
wszystkim wolne „z automatu”, 
a na drzwiach wejściowych do 
firmy wywiesił kartkę „wracamy 
po Nowym Roku”? Czy jest to 
w ogóle możliwe? 

Marzenie ściętej głowy
Niestety, rzeczywistość jest 
mniej świąteczna, ponieważ 
całkowite zamknięcie firmy 
w praktyce może okazać się 
problematyczne. W zależności 
od profilu działalności, pracow-
nicy muszą zapewnić bieżącą 
obsługę i wsparcie klientów, go-
nią ich terminy kontraktów. Na 
szczęście podobne problemy 
nie będą występowały u wszyst-
kich, a w razie czego znajdą się 
osoby, które chętnie staną na 
straży firmy przez trzy dni. Wy-
starczy zaproponować im za to 
dodatkową gratyfikację finanso-
wą lub możliwość „odebrania” 
w zamian wolnych dni w innym 
terminie.

Warto rozważyć ten wariant, 
bo świąteczne urlopowanie fir-
my może wyjść wszystkim na 
dobre. Tym bardziej, że nie li-
cząc Wigilii (24 grudnia) i Sylwe-
stra (31 grudnia), sprawa dotyczy 
de facto dwóch dni wolnego. 
Oznacza to, że wystarczy za-
mknąć firmę na dwa dni robo-
cze, aby pracownicy mogli cie-
szyć 1,5 tygodnia wolnego. Czy 
można chcieć więcej od życia?

Urlop zwiększa 
produktywność
Nie od dzisiaj wiadomo, że dni 
wolne od pracy zwiększają pro-

duktywność pracowników. Le-
karze zalecają, aby dla zdrowia 
psychicznego przynajmniej raz 
w roku skorzystać z dwutygo-
dniowego urlopu. W grudniu 
większość pracowników ma już 
zapewne długie urlopy za sobą, 
a te przyszłoroczne nie pojawiły 
się jeszcze nawet na horyzon-
cie. Dlatego zaproponowanie 
im nadprogramowego tygodnia 
wolnego z pewnością wywoła 
uśmiech na ich twarzach. Na-
wet jeżeli nigdzie nie wyjadą, 
i tak pozwoli im to „przewie-
trzyć głowy”, spędzić ten czas 
z rodziną (dzieci też mają wol-
ne w szkołach) i z większą wer-
wą wrócić do pracy na począt-
ku roku.

Pracownicy będą zdrowsi
Przedłużone święta przełożą 
się również na zdrowie pracowni-
ków i to nie tylko pod względem 
psychicznym, ale i fizycznym. 
U mężczyzn, którzy urlopują się 
więcej niż tylko raz w ciągu ro-
ku ryzyko zawału serca zmniej-
sza się aż o 50 proc, a u kobiet 
o 30 proc.

W wielu firmach panuje at-
mosfera wskazująca, że korzy-
stanie z dni wolnych od pracy to 
coś złego. Świąteczny tydzień to 
okazja do pokazania, że jest zu-
pełnie inaczej. Dobry menadżer 
powinien wręcz przekonywać 
swoich podwładnych, aby wy-

korzystywali w ciągu roku 
wszystkie przysługujące im dni 
wolne.

Klienci i kontrahenci 
też będą na urlopach
„W naszym przypadku zamknię-
cie firmy po świętach jest nie-

możliwe, bo mamy zagranicz-
nych klientów” – z tego argu-
mentu skorzysta zapewne nie-
jeden dyrektor przedsiębior-
stwa oferującego produkty lub 
usługi poza granicami naszego 
kraju. Warto jednak sprawdzić, 
czy ci zagraniczni klienci fak-
tycznie będą w pracy.

Okres poświąteczny cha-
rakteryzuje się tym, że wszyscy 
działają na zwolnionych obro-
tach, więc zdarza się, że pra-
cownicy zostaną zmuszeni do 
przyjścia do pracy, w której nie 
tylko będą mało produktyw-
ni, ale i nie będą mieli za bar-
dzo co robić. Powodem mogą 
być urlopy większości klientów 
i kontrahentów.

Efekt będzie taki, że wyni-
ki firmy nie poprawią się, pro-
jekty nie zostaną posunięte do 
przodu, a dodatkowo pracowni-
cy będą sfrustrowani bezczyn-
nym siedzeniem przy biurkach 
w czasie, gdy mogliby np. bu-
szować w galeriach handlowych 
na świątecznych wyprzedażach 
(każdy w końcu wypoczywa tak, 
jak lubi).

Nawet jeżeli dany klient bę-
dzie wymagał „specjalnego nad-
zoru”, to można uzgodnić z jego 
opiekunem, wysyłając go na 
urlop, aby przez te dwa dni był 
w miarę możliwości „pod tele-
fonem”, aby uniknąć niepotrzeb-
nego pożaru na koniec roku.

Firma zabłyśnie 
przed kandydatami
Jest też inny aspekt przedłużo-
nego świątecznego urlopu – 
employer brandingowy. „Work 
life balance” to pojęcie, które 
wciąż zyskuje na popularności. 
Warto jednak, aby nie było je-
dynie pustym hasłem na ulot-
ce rozdawanej na targach pracy, 
tylko praktycznym elementem 
strategii działania firmy. Czy 
w ciągu roku nadarzy się lepsza 
okazja, aby wdrożyć to modne 
hasło w życie?

Pozostałe benefity schodzą 
w tym momencie na dalszy 
plan, bo obraz firmy zamykanej 
na święta, aby wszyscy pracow-
nicy mogli odpocząć, jest znacz-
nie mocniejszy.

Daj znać klientom 
o świątecznych planach
Dobrym posunięciem może być 
uprzedzenie klientów i wszyst-
kich zainteresowanych o świą-
tecznych planach firmy. Warto 
zrobić to co najmniej z dwutygo-
dniowym wyprzedzeniem, aby 
nie byli zaskoczeni i mieli czas na 
ewentualne rozwiązanie wszyst-
kich problemów lub domknięcie 
projektów do końca roku.

Jednocześnie należy ich 
uspokoić, że gdyby potrzebo-
wali nagłego wsparcia, to nie zo-
staną na lodzie, tylko w każdej 
chwili będą mogli liczyć na po-
moc, np. ich opiekuna lub upo-
ważnionej do tego osoby.

Piotr Krupa

Czy urlop 
pomiędzy świętami
jest potrzebny?
Może się wydawać, że większość z nas z okazji zbliżających się świąt przebiera nogami już na samą myśl 
o choince, smacznych potrawach i kolędach śpiewanych z bliskimi przy cieple strzelającego iskrami ko-
minka. Życie jednak to nie kino familijne i zdarzają się osoby – może nawet w przeważającej większości 
– które chcą jedynie przetrwać święta, a myślami są już na poświątecznym urlopie, kiedy to będą mogły 
w końcu odetchnąć i odpocząć.

Jeżeli urlop 
ma same pozytywy, 
a kwestię zadbania 

o klientów i kontrahentów 
w tygodniu między 

Świętami Bożego Narodzenia 
a Nowym Rokiem 

można prosto rozwiązać, 
dlaczego by na ten czas 

nie zamknąć firmy 
i nie dać pracownikom 

wolnego?

[rys. jcom
p / Freepik]

odpocznij!
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Termin zakończenia
konkursu:

15 grudnia 2022

Już od lat obserwujemy na 
świecie skutki globalnego 
ocieplenia. Aby ograniczyć 
negatywne skutki zmian kli-
matycznych Europa prowadzi 
liczne działania na rzecz rozwo-
ju gospodarki niskoemisyjnej. 
Jako Grupa Europejskiej Partii 
Ludowej w Parlamencie Euro-
pejskim dążymy do osiągnięcia 
ambitnego celu porozumienia 
paryskiego, czyli ograniczenia 
globalnego wzrostu tempera-
tury do poziomu wynoszącego 
znacznie mniej niż dwa stopnie 
Celsjusza ponad temperaturę, 
jaka panowała przed rewolucją 
przemysłową.

W związku z tym potrzeb-
na jest strategia redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych, która 
uwzględni ambitne dążenia, 
ale też konkurencyjność euro-
pejskich przedsiębiorstw. Cele 
klimatyczne koncentrują się 
na ograniczaniu emisji z prze-
mysłu poprzez system ETS – 
system handlu uprawnienia-
mi do emisji, który umożliwia 
przedsiębiorstwom efektywne 
pod względem kosztów ogra-
niczenie emisji. W najbliższej 
przyszłości bardziej rygory-
stycznym limitom emisji będą 
podlegać także samoloty oraz 
nowe samochody osobowe 
i dostawcze.

UNIA EUROPEJSK A

W DZIAŁANIU

Europoseł Jarosław Duda jest członkiem Grupy EPL – Europejskiej Partii Lu-
dowej. Grupa EPL jest największą i najstarszą frakcją w Parlamencie Euro-
pejskim. Jest to grupa centroprawicowa, oddana idei tworzenia silniejszej 
Europy, opartej na obywatelach, bo to ludzie tworzą gospodarkę. Celem 
grupy jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy.

Konkurs ekologiczny 
„Włącz myślenie! 
Nie marnuj!”

Drodzy uczniowie szkół ponadpodstawowych województw dolnośląskiego i opolskiego,

jako poseł do Parlamentu Europejskiego chciałbym zaprosić Was do udziału w organizowanym 
przeze mnie konkursie ekologicznym.

Przedsięwzięcie ma na celu promocję postaw proekologicznych, podniesienie świadomości znacze-
nia ochrony środowiska i pobudzenie kreatywności w zakresie poszanowania zasobów naturalnych.

W ramach zadania konkursowego należy przygotować projekt w dowolnej formie (opisowej, 
plastycznej, filmowej, muzycznej), którego celem jest zachęcenie do: redukcji ilości produkowanych 
śmieci, poszanowania natury, a także zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. W konkursie liczy 
się kreatywność, zaangażowanie w projekt i przekaz!

Dla najlepszych przewidziałem nagrody rzeczowe, a także możliwość udziału w Forum Inicjatyw 
Młodzieżowych. Przedstawiciele zwycięskich projektów zostaną zaproszeni do udziału w wyjeździe 
studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Prace należy przesyłać do 15 grudnia br. za pomocą poczty elektronicznej na adres europosel.
jduda@gmail.com ! Więcej informacji na stronie jaroslawduda.pl.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Jarosław Duda

EPL dla Ziemi
Grupa Europejskiej Partii Ludowej podejmuje liczne działania w Parlamencie Europejskim 
w ramach walki ze zmianami klimatu.

m
ateriał prom

ocyjny

Agresja Rosji w Ukrainie po-
kazała konieczność poczyuro-
pejska nienia jeszcze bardziej 
zdecydowanych kroków w celu 
przekształcenia europejskiej 
polityki energetycznej. Dywer-
syfikacja europejskich dostaw 
gazu ziemnego wraz z przyspie-
szeniem rozbudowy infrastruk-
tury OZE, to niezbędne działa-
nia, które należy podjąć w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Europejczy-
kom. 

Jako Grupa Europejskiej Par-
tii Ludowej w Parlamencie Eu-
ropejskim uważamy, że należy 
poprawić efektywność energe-
tyczną, ograniczyć emisję ga-
zów cieplarnianych i promować 
inwestycje w czyste technolo-
gie. Aby pomóc państwom 
członkowskim wprowadzić 
zmiany na rzecz klimatu skon-
struowano fundusz wpierania 
inwestycji – NEXT GENERA-
TION. Żeby Polska mogła dostać 
te środki, rząd musi spełnić ka-

mienie milowe do których zobo-
wiązał się w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy (KPO).

Kolejnym poważnym prob-
lemem w zakresie ochrony śro-
dowiska, ale i dbania o zdrowie 
Europejczyków, jest nadmiar 
plastikowych śmieci. Jako Gru-
pa Europejskiej Partii Ludowej 
w Parlamencie Europejskim je-
steśmy zdania, że zastąpienie 
jednorazowych produktów 
z tworzyw sztucznych inno-
wacyjnymi produktami alter-
natywnymi i produktami wie-
lokrotnego użytku będzie nie 
tylko dobre dla naszej planety, 
ale stanowi też okazję do rozwo-
ju gospodarczego. Należy także 
podkreślić rolę upowszechnia-
nia korzystnych działań recy-
klingowych i propagowania idei 
less waste. Szczególnie należy 
edukować młode pokolenie, 
które wychowało się w czasie 
silnego konsumpcjonizmu.

Jarosław Duda
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Każdy rodzic, przywo-
łując na świat 

nową istotę, myśli o tym, że jak do-
pełni obowiązku, może zacząć da-
wać w szyję bez stresu. No bo jak 
już się pojawiło na tym świecie, to 
przecież jest w pełnoprawnym człon-
kiem społeczności i można puszczać 
w świat. Wylizane z pierwszych ślu-
zów i uwolnione, jakoś sobie da 
tam radę. Kiedy zaczęłam pisać, cel 
był inny, ale słowa same popłynęły, 
więc wybaczcie tę dygresję. Zaczy-
nam jeszcze raz.

Każdy rodzic, który sprowadzi 
nową istotę na ten świat, ma nadzie-
ję, że będzie ona wiodła szczęśliwie 
życie. Że dziecko osiągnie więcej, po-
siądzie wiedzę, będzie mu łatwiej. Co-
kolwiek dla kogokolwiek to znaczy. 
Łatwiej, lepiej, więcej – dla każdego 
znaczy coś innego. Gros rodziców kła-
dzie jednak nacisk na edukację. Zaję-
cia dodatkowe, rozwijanie pasji.

A co z intuicją, co ze słuchaniem 
samych siebie? Czy na tym też się 
skupiamy? Czytając ostatnio wy-
wiady ze znanymi ludźmi, zwró-
ciłam uwagę, że większość zna-
miennych decyzji w swoich życiach 
podejmowali, mieli więcej zwro-
tów akcji, kiedy posłuchali intuicji. 
Oczywiście posiłkowali się danymi, 
liczbami. Jednak poszli za cichym 
głosem, który szeptał: „Ejj! Spójrz 
w tę stronę, a może jednak wbrew 
temu, co każe logika, pójdziemy 
inną drogą?”, który skakał w głowie 
niczym małe radosne dziecko : „Hej 
pobiegnij za mną, skocz. Zaufaj so-
bie”. Wszyscy potwierdzali, że dzię-

ki temu, że zaufali temu impulsowi, 
poszli w stronę wzrostu.

Drugie bardzo ważne przesłanie 
dotyczyło ciężkiej pracy. Wiem, wiem 
– teraz nie jest to w modzie. I możecie 
zapytać, gdzie tutaj miejsce na work 
life balance, odpoczynek i słuchanie 
siebie. A no właśnie – słuchanie sie-
bie nie wyklucza działania, pracy cza-
sami ponad przeciętną liczbę godzin. 
Bo nasz pasja i intuicja wyrażają się 
przez działanie. Nie przez leżenie na 
kanapie i czekanie na znak. Owszem, 
znak się pojawia: w postaci cichego 
głosu, który zachęca do działania. Po-
przez działanie budujemy pewność 
siebie, swoje poczucie sprawczości.

A jak to jest z waszymi 
dziećmi? Czy oprócz tego,  
że motywujecie  
do dodatkowych zajęć, 
lepszych ocen i udziału 
w szkolnych konkursach, 
przypominacie dzieciom  
o słuchaniu tego głosu  
w sobie?

Tak naprawdę dzieci nie potrzebują 
pytać nas o zdanie, o rozwiązanie. 
One mają odpowiedzi w sobie. A je-
śli już nas pytają, wystarczy odpo-
wiedzieć: a jaki ty masz pomysł na 
tę sytuację? Raz czy drugi może nic 
nie wymyśli. Może nawet się na was 
obrazi. Ale przyjdzie ten magiczny 
moment, gdy dziecku przyjdzie do 
głowy myśl, jak to można zrobić  lub 
zrobić inaczej. Pamiętajcie, że intui-
cja jest blisko spokrewniona z cierpli-
wością, a tej nam wszystkim w obec-

nych czasach brakuje. Chcemy roz-
wiązań już teraz, natychmiast. Więc 
gdy tylko możecie, spróbujcie cierp-
liwe poczekać na odpowiedź wasze-
go dziecka (tak na marginesie: ta me-
toda świetnie się sprawdza również 
w zarządzaniu pracownikami).

Kiedy kolejny raz dziecko przyj-
dzie do was z problemem, nie ważne 
małym czy dużym, usiądźcie w spo-
koju, odłóżcie telefon, wyłączcie te-
lewizor i zapytajcie: „A jaki Ty masz 
pomysł?”. I czekajcie, zamknijcie 
usta. Powstrzymajcie się przed ra-
dzeniem i czekajcie. Czekajcie bez 
nerwowych ruchów, bez poganiania, 
bez sapania i wzdychania. Cierpliwie 
czekajcie. Jeżeli pojawi się pomysł 
powiedzcie: „Dobrze, spróbujmy”. 
Nawet jeśli to będzie rozwiązanie, 
o którym wiecie, że nie jest najlep-
sze. W trakcie działania okaże się, 
że pojawią się nowe odgałęzia tego 
pomysłu. Słuchajcie i pomagajcie 
w jego realizacji. Wierzcie mi: nie ma 
nic bardziej budującego dla rodzica, 
niż mina dziecka, które samo rozwią-
zało dany problem. Stoi wtedy dum-
ne z powiewającą peleryną za sobą 
niczym superman na szczycie dachu.

A oto nam właśnie chodzi, wszyst-
kim rodzicom: o widok własnego 
dziecka, które mocno i z wiarą w sie-
bie stoi na własnych nogach i z na-
dzieją patrzy w przyszłość.

A na marginesie: czasem intui-
cja robi sobie z nas żarty i podsuwa 
inny początek felietonu niż planuje-
my. Bawmy się z nią.

Dorota Dabińska-Frydrych

KORPOMAMA

Rodzicu, intuicja!
Kilka tygodni temu prze-

czytałem dwie książki 
na temat odkrywania i kształtowania 
własnych nawyków oraz o potędze co-
dziennej rutyny. To światowe bestselle-
ry przetłumaczone na kilkadziesiąt języ-
ków. Nie odkrywają tajemnej wiedzy, 
jedynie systematyzują powszechnie 
dostępne informacje i mogą dodawać 
skrzydeł. Co ciekawe, w moim przypad-
ku zadziałały całkowicie odwrotnie. Naj-
prawdopodobniej nie jest to jednak 
wina samych książek, a zazębienia się 
kilku życiowych sytuacji…

Lubię rutynę i staram się, aby mój 
dzień dzielił się na kilka części. Każdą 
z nich poświęcam na wcześniej zapla-
nowane zajęcie: pracę, czytanie ksią-
żek, naukę włoskiego, trening oraz 
samorozwój. Czasami dana sekcja zaj-
muje mi jedynie 20-30 minut, ale cho-
dzi o to, aby na koniec dnia móc skre-
ślić wszystko co miałem na swojej liście 
„to do”. Może wydawać się to głupie, 
ale u mnie się sprawdza i udaje mi się 
dzięki temu popychać sporo tematów 
do przodu. A jak wiadomo, gdy coś jest 
głupie, ale działa to nie jest głupie.

Jednak przez ostatnie kilka(naście) 
tygodni mój rytm dnia rozsypał się jak 
domek z kart. Powodów było co naj-
mniej kilka. Problemy w pracy, śmierć 
bardzo bliskiej mi osoby, brak oczeki-
wanych postępów w kilku pobocznych 
projektach, w które byłem zaangażowa-
ny, COVID, no i oczywiście jesień. Szyb-
ko zapadający zmrok nigdy nie sprzy-
jał mojemu dobremu samopoczuciu, 
a w tym roku działa na mnie wyjątkowo 
demoralizująco. Moja codzienna moty-
wacja ograniczyła się jedynie do zadań 

obowiązkowych, czyli do pracy. Z tre-
ningów zrezygnowałem, w działania 
związane z samorozwojem przestałem 
wierzyć, a lista lektur zaplanowanych na 
ten rok jedynie mnie drażniła. Wieczory 
zacząłem spędzać na oglądaniu seriali 
i durnych programów oraz słodyczach. 
Ogólny marazm i jesienna melancholia.

Na szczęście kiedy to piszę je-
stem już z powrotem na wyznaczo-
nej przez rutynę ścieżce. Wróciłem do 
wcześniej wykutego rytmu dnia, ale nie 
żałuję tych kilku tygodni spędzonych 
na lenistwie i obżarstwie. Może czasa-
mi tak trzeba? Może nam się wydawać, 
że nasza codzienność jest monotonna, 
mało ekscytująca, a codzienna szarpa-
nina z własnymi słabościami nie rozwija 
naszych umiejętności. Ja jednak szyb-
ko zrozumiałem, że brakuje mi tej do-
paminy, którą dostarcza mi regularnie 
uprawiany sport. 

Tęskniłem też za tym uczuciem, 
które towarzyszyło mi  
podczas zasypiania,  
że ten mijający dzień był dobry, 
bo produktywny. Nie zmienia  
to jednak faktu, że raz na jakiś czas 
warto wyhamować  
tę codzienną lokomotywę  
i postać chwilę na bocznym torze.

To pozwoli złapać inną perspektywę, 
czasami powspominać lub zastanowić 
się nad kierunkiem, w którym codzien-
nie podążamy. A potem wiadomo… 
ciśniemy dalej, do następnych chwil 
zwątpienia.

Piotr Krupa 

KORPOTATA

Jałowy bieg
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WAW4FREE

ZIMOWO
Gdzie jest Mikołaj?!
	� 3 grudnia, 11:00, Dzielnicowy Ośrodek 

Kultury Ursynów, Kajakowa 12b
Mikołajki w DOK Ursynów – improwizowa-
na bajka (obowiązuje rezerwacja miejsc) 
i kiermasz świąteczny
https://waw4free.pl/wydarzenie-99329-
-gdzie-jest-mikolaj

Targ św. Mikołaja 
– Jarmark Świąteczny 
w Pałacu Kultury
	� 10-11 grudnia, Pałac Kultury i Nauki

Gwiazdkowe prezenty, pyszne jedze-
nie, świąteczne dekoracje, grzane wino 

i magiczna atmosfera to tylko część 
tego, co znajdziecie na Targu Św. Mi-
kołaja!
https://waw4free.pl/wydarzenie-98951-
-targ-sw-mikolaja-jarmark-swiateczny-w-
-palacu-kultury

Koncert 
Kapeli Góralskiej Beskid
	� 11 grudnia, 17:00, Bielański Ośrodek Kul-

tury, ul. Carla Goldoniego 1
Koncert w ramach Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej na Bielanach. Usłyszymy pasto-

rałki i kolędy bożonarodzeniowe. Obowią-
zują wejściówki. 
https://waw4free.pl/wydarzenie-99581-fe-
stiwal-muzyki-kameralnej-na-bielanach-
-kapela-goralska-beskid

HoHoHo  Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Parku nad Balatonem
	� 17-18 grudnia, Park Nad Balatonem

Znajdziesz tutaj magiczną krainę pełną 
światła, zapachu, kolorów i atrakcji dla ca-
łej rodziny.
https://waw4free.pl/wydarzenie-98700-
-hohoho-jarmark-bozonarodzeniowy-w-
-parku-nad-balatonem

LET’S GO OUT

WARSZAWA

Tutanchamon 
Cały miesiąc / Muzeum 
Nowa Praga

Wystawa o największym od-
kryciu archeologicznym w hi-
storii – grobowcu Tutancha-
mona. Na ekspozycji można 
oglądać komory grobowca 
i skarby słynnego egipskiego 
faraona dokładnie tak, jak zo-
baczył je 100 lat temu arche-
olog Howard Carter. Przy po-
mocy najnowocześniejszych 
technologii stworzone zosta-
ły doskonałe repliki znalezisk, 
które mogą podziwiać ludzie 
na całym świecie. Wystawa 
„Tutanchamon – Grobowiec 
i skarby” to ponad 1000 eks-
ponatów, grafik i filmów na po-
wierzchni ponad 2000 m². Do-
tychczas była prezentowana 
w Zurychu, Dublinie, Brukseli, 
Madrycie, Seulu i Paryżu, gdzie 
obejrzało ją ponad 6 milionów 
zwiedzających.

Karaś/ Rogucki 
21.12 / Palladium

Karaś/Rogucki to duet, który 
pojawił się na polskim rynku 
po ogłoszeniu zawieszenia 
działalności zespołów Coma 
i The Dumplings. Kuba Karaś 
odpowiada w tym tandemie 
za produkcje, a Piotr Rogucki 
zajmuje się tekstami, nato-
miast obaj dopieszczają mu-
zykę. Z pozoru karkołomne 
połączenie dwóch odmien-
nych wrażliwości i metryk da-
ło harmonijny efekt w postaci 
materiału, który na początku 

2020 roku ujrzał światło dzien-
ne w formie albumu „Ostatni 
bastion romantyzmu”.

Rok 2022 przynosi premierę 
płyty „Czułe kontyngenty”, dru-
giego albumu muzyków pod 
tym szyldem. – Tym razem wy-
syłamy do słuchaczy przesła-
nie, że miłość jest narzędziem 
dającym szansę na wyrwanie 
się z chaosu, w którym pogrą-
ża się świat. Jest trochę reflek-
syjnie i osobiście, jest czule 
i blisko – mówi Piotr Rogucki. 
Pod względem muzycznym 
Karaś/Rogucki kontynuują pro-
jekt rozpoczęty na pierwszym 
albumie – charakterystyczny 
bas i melodyjne riffy okraszone 
synthami w sosie new roman-
tic, romantic pop czy shoega-
ze. Więcej jest tu jednak żywej 
perkusji, energii i gitar, na co 
producent Kuba Karaś zdecy-
dował się po doświadczeniach 
koncertowych.

Izzy and The Black Trees 
+ Neal Cassady 
03.12 / Chmury

Muzyka zespołu to autorska 
mieszanka gitarowego noizu, 
folku, zimnej fali, big beatu 
oraz wczesnego black meta-
lu. Zgodnie z tym czego moż-
na spodziewać się po zespole 
o tej nazwie – teksty wszyst-
kich piosenek traktują o prze-
mijaniu, śmierci i odchodzeniu. 
Zespół wydał do tej pory czte-
ry płyty studyjne oraz kilka wy-
dawnictw z muzyką stworzoną 
do przedstawień teatralnych. 
Zagrał około stu pięćdziesię-
ciu koncertów w Polsce i zagra-
nicą, w tym na największych 
polskich festiwalach muzycz-
nych, takich jak: Opener Festi-
wal, Tauron Nowa Muzyka, Off 
Festiwal, Unsound. Supporto-
wał również poznański koncert 
Jacka White’a.

Warszawa w budowie: 
Walka o ulice 
cały grudzień / Muzeum 
nad Wisłą

Tytuł wystawy festiwalowej 
został zapożyczony z książki 
„Walka o ulice”, w której ame-
rykańska aktywistka miejska 
Janette Sadik-Khan pisała: 
„Podstawowa zasada organi-
zacji ruchu znana jest od stu 
lat i do tej pory była ignorowa-
na przez planistów. Głosi, że 
skutki zależą od tego, co zbu-
dujesz. Więcej pasów ruchu, 
to więcej samochodów”. Osią 
festiwalu „Warszawa w Budo-
wie” jest pytanie o uniwer-
salne projektowanie ulic tak, 
by były dostępne i przyjazne 
dla wszystkich mieszkanek 
i mieszkańców. Wychodzi on 
z założenia, że na ulicach War-
szawy zmieścimy się wszyscy.

WROCŁAW

Koza 
18.12 / Akademia

Koza, artysta który szturmem 
wbił się na polską scenę, wy-
myka się gatunkowym ramom, 
schematom i polaryzuje słucha-
czy jak mało kto. Jego rap kreu-
je charakterystyczny, niebanal-
ny i psychodeliczny świat, który 
wychodzi stylistycznie i tema-
tycznie daleko poza ramy hip 
hopu. W 2019 Koza wydał swój 
debiutancki album długograją-
cy „Mystery Dungeon” w Lekter 
Records oraz split „Orangebur-
gerStraße” z Ozziem, członkiem 
Bypassu, ekipy której był rów-
nież częscią. Debiut doprowa-

dził go do m.in. wywiadu dla 
„Gazety Magnetofonowej”, fi-
nału Sanek (plebiscytu „Gazety 
Wyborczej” wyłaniającego no-
we twarze polskiej muzyki) czy 
koncertu z Resiną i BNNT – czyli 
daleko poza świat rapu. W tym 
samym roku wziął też udział 
w akcji „Popkiller Młode Wilki” 
– akcji wynajdującej rapowe ta-
lenty, czego efektem był utwór 
„Chlup Chlup” i zrealizowany do 
niego teledysk. W 2021 ukazał 
się album nagrany z Kubą Wię-
ckiem „Niebo nad Berlinem”, 
a w lipcu 2022 roku raper po-
wrócił z kolejnym solowym ma-
teriałem pt. „Amok”.

Holy Mother 
15.12 / Liverpool

Holy Mother to zespół heavy 
metalowy z USA, na czele któ-
rego stoi wokalista Mike Tirelli 
(znany też z zespołów Riot V, 
Messiah’s Kiss, czy Jack Starr’s 
Burning Starr). Formacja po-
wróciła w 2021 roku pierwszą 
po 18 latach płytą „Face This 
Burn”, a pierwsza w historii wi-
zyta w Polsce (w grudniu 2021) 
sprawiła, że zespół musiał 
przyjechać ponownie.

New Year’s Eve K-pop 
party by Cheoncheonhi 
31.12 / Liverpool

Gratka dla fanów K-popu szu-
kających sylwestrowych atrak-
cji. Podczas imprezy będzie 
można przywitać nowy rok 
w akompaniamencie k-popo-
wych hitów i lampki szampa-
na, wziąć udział w random play 
dance i konkursach z nagroda-
mi i skosztować koreańskich 
przekąsek.

Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety

w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

Szczegóły, inne wydarzenia 
oraz ewentualne zmiany znajdziesz na 

https://waw4free.pl
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