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Nareszcie. Tego głosu brakowało, gdy we
Wrocławiu płonęła kukła Żyda, gdy w Eł-
ku pod barem z kebabem zanosiło się na
lincz ludzi oinnym kolorze skóry, gdy pod
Jasną Górą narodowcy szli z pochodnia-
mi i z gromkim: „Śmierć wrogom ojczy-
zny!” na ustach, gdy na trybunach rozle-
gało się: „Cała Polska śpiewa znami, wyp...ć
z uchodźcami!”. 

Były, owszem, pojedyncze głosy bi-
skupów krytykujące „chory nacjonalizm”.
Ale w końcu Kościół rzecz nazwał sta-
nowczo i po imieniu.

Pod parasolem miłości do ojczyzny
 rasizm wPolsce ma się coraz swobodniej.
Rośnie liczba przestępstw z nienawiści.
Coś, co jeszcze niedawno było domeną
skrajnych, niszowych środowisk, od mie-
sięcy przenika do głównego nurtu. Rasi-
stowskim językiem mówią nie tylko na-
rodowcy, ale także konstytucyjni mini-
strowie rządu. Również coraz większa
grupa ludzi oumiarkowanych poglądach,
które nie przeszkadzają im jednak opo-
wiadać o zagrożeniu „islamizacją Euro-
py”, lżyć Ukraińców czy wzywać do zro-
bienia porządku z Romami. 

W tym klimacie biskupi przypomina-
ją, że „wgościnnej Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów żyli Żydzi, Ormianie, Czesi
iTatarzy”. Że patriotyzm znacjonalizmem
nie ma nic wspólnego, bo nacjonalizm to
egoizm, apatriotyzm –przeciwnie. Że Pol-
ska potrzebuje patriotyzmu bez pogardy,
wrażliwego na cierpienie i krzywdę, któ-
ra dotyka innych ludzi i narody. 

Do klubów sportowych apelują:  przypo -
minajcie kibicom, że wsporcie chodzi ofair
play iszacunek, anie orasistowskie  bluzgi. 

Na taki głos czekaliśmy długo. Dobrze,
że ten dokument powstał, bo jego brak
ośmielał tych księży, którzy z ambon mó-
wią językiem z lat 30. 

Z drugiej strony wczoraj abp Marek
Jędraszewski mówił, że  „sprowadzanie
uchodźców do Polski niesie groźbę zde-
rzenia kultur”. „Dlaczego to, co jest już
nieszczęściem innych krajów, ma się stać
także nieszczęściem naszego?” – pytał. 

Fali ksenofobii nie da się zatrzymać
jednym dokumentem. Trzeba to powta-
rzać wytrwale z każdej ambony w każdej
parafii. �
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„Jedno 
krzesło 
– wiele możliwości”
Biurko o regulowanej wysokości to już
biurowa klasyka, podobnie jak ergono-
miczne krzesło. Nowością są systemy
modułowe, które pozwalają na ustawie-
nie mebli w różnych konfiguracjach, w
zależności od potrzeb. Najciekawsze roz-
wiązanie zaprezentowała najstarsza au-
striacka fabryka mebli Bene – moduło-
wą linię mebli Pixel. To system składają-
cy się z drewnianych „pudełek” (z do-
pasowanymi wiekami i poduszkami), z
których można samodzielnie zbudować
pojedyncze siedziska, biurka, stoły do
pracy zespołowej, ławki, dowolnie do-
stosowując przestrzeń biurową do po-
trzeby chwili. 

Jest i polski akcent: Tapa – system pu-
fów zaprojektowany przez Przemysła-
wa „Mac” Stopę dla polskiej firmy No-
wy Styl Group. Idealne wyposażenie biu-
rowej strefy relaksu. Jego podstawowym
elementem jest wyspa składająca się z
ruchomych pufów obracających się na
wspólnej osi. Nowością jest system sto-
lików Tauko (również zaprojektowanych
przez Stopę), który pozwala na łączenie
pojedynczych stolików w jeden stół do
wspólnej pracy na zasadzie puzzli.

scenariuszy z osobna, można jednak za-
oferować pracownikom różne rodzaje
miejsc do pracy: intymne i ciche, gwarne
i ruchliwe albo takie, gdzie można przyjąć
wygodną pozycję. Ważne, żeby dać ludziom
wybór.
Niektórych wybór stresuje. Wolą jedno
stałe miejsce pracy, oswojone. 

– Nowoczesne biuro powinno umieć od-
powiedzieć i na taką potrzebę. Choć dziś
jednak wielu z nas, m.in. dzięki rozwojowi
technologii, znajduje się w ciągłym ruchu.
Mało kto spędza teraz cały dzień przy biur-
ku. Stanowisko pracy staje się coraz bar-
dziej mobilne, jest tam, gdzie w danej chwi-
li przebywamy – z naszym smartfonem,
laptopem, dokumentami przechowywa-
nymi w chmurze zamiast w szufladzie. No-
woczesne biuro powinno tę mobilność mieć
cały czas na uwadze. 
Jak? 

– Niektóre firmy już to robią. W po-
przedniej siedzibie Microsoftu w Medio-
lanie pracownicy nie mieli na stałe przy-
pisanych biurek. Przychodzili rano i wy-
bierali, gdzie chcą usiąść, w zależności od
tego, czy byli nastawieni na pracę samo-
dzielną czy zespołową, czy potrzebowali
ciszy czy dynamicznej przestrzeni. Do dys-
pozycji mieli różnego rodzaju stanowiska:

Dokończenie na s. 40 ���

BIURO PRZYSZŁOŚCI 
JUŻ TU JEST

„Workplace 3.0” to przestrzeń
wystawiennicza na targach designu
Salone del Mobile w Mediolanie
poświęcona aranżacji przestrzeni
biurowych i publicznych. Oto
wybrane, istniejące już rozwiązania,
które wpisują się w ideę
nowoczesnego, dynamicznego,
płynnego biura, o którym opowiada
Cristiana Cutrona. Biura
zaprojektowanego przede wszystkim
z myślą o potrzebach pracownika
i w trosce o jego kondycję fizyczną
i psychiczną.

1
„Ciszej, 
proszę”

Hałas to, sądząc po tegorocznych pro-
pozycjach na targach, biurowy wróg nu-
mer jeden: przyczyna stresu, zmęcze-
nia, rozkojarzenia. Producenci prześci-
gają się w szukaniu nowatorskich roz-
wiązań, które pozwolą na pracę w ciszy
i skupieniu nawet w otwartej przestrze-
ni biurowej. Do klasycznych należą już
tzw. budki telefoniczne – kameralne miej-
sca do przeprowadzania rozmów na od-
ległość w formie wyciszonych, odizolo-
wanych, półotwartych albo zamkniętych
pomieszczeń lub mebli. Do nowości na-
leżą dźwiękoszczelne, przeszklone sal-
ki konferencyjne do szybkiego monta-
żu, które można postawić w dowolnej
części biura (Chakra firmy Universal Se-
lecta). Są też elementy dekoracyjne (pa-
nele ścienne i sufitowe, obicia mebli, a na-
wet obrazy), które wykorzystują naj-
nowsze technologie umożliwiające po-
chłanianie dźwięków (np. linia bq – „be
quiet” firmy Seipo), jak i lekkie „dźwię-
kochłonne” tkaniny, dzięki którym moż-
na zarządzać natężeniem hałasu w prze-
strzeni, zawieszając je w odpowiednich
miejscach i pod odpowiednim kątem.
Naturalna oręż do walki z hałasem to na-
ścienne panele z mchu (MOSSwall fir-
my Verde Profilo) – ekologiczne, niewy-
magające pielęgnacji. 

Słowem – kluczem wszystkich roz-
wiązań jest personalizacja, czyli „po-
wiedz nam, czego potrzebujesz, a my to
dla ciebie zrobimy”. Ściany z mchu do-
stępne są np. w ponad dwudziestu róż-
nych barwach. 

W biurze przyszłości
musi być miejsce, 
w którym można
uciec choć na chwilę
od schematów
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„Dobry pracownik 
to zrelaksowany
pracownik”
Szacuje się, że stres wynikający z pracy
odpowiada za mniej więcej połowę zwol-
nień zdrowotnych. Dziennie milion osób
na świecie nie pojawia się w pracy z te-
go powodu. Straty z tego tytułu idą w mi-
liardy dolarów, nie mówiąc o kosztach
zdrowotnych, jakie ponoszą pracowni-
cy (i ich rodziny). Jak i czy w ogóle mo-
gą temu zaradzić projektanci wnętrz i
producenci wyposażenia biurowego? 

Architekci z holenderskich studiów
UN Studio i Scape we współpracy ze spe-
cjalistami, m.in. neuronaukowcami, stwo-
rzyli Reset – modułowe kapsuły, które po-
zwalają na sześć różnych (naukowo udo-
wodnionych) sposobów zredukować po-
ziom stresu, m.in.: w ruchu, przy zasto-
sowaniu terapii dźwiękiem, śmiechem,
medytacją. Pracownik przed wejściem
do wybranej kapsuły zostaje wyposażo-
ny w dwa czujniki – pracy serca i mózgu
– które analizują jego reakcję na wybra-
ną formę „odstresowania”, a po prze-
analizowaniu danych otrzymuje infor-
mację o tym, która forma relaksu – bier-
na czy aktywna – jest dla niego najlepsza. 

Włoska firma Starpool (produkująca
głównie dla salonów spa i hoteli) oferuje
zestresowanym pracownikom biurowym
Zerobody – łóżko do floatingu „na sucho”,
połączone z aplikacją, która prowadzi
użytkownika przez sześć rodzajów me-
dytacji do wyboru (relaksacyjnych, po-
budzających kreatywność, ćwiczących
skupienie etc.), opracowanych we współ-
pracy z ośrodkiem naukowym Neocogi-
ta i pod okiem psychologa Nicoli De Pi-
sapii z Uniwersytetu w Trento. Łóżko wy-
pełnione wodą o temperaturze ciała po-
zwala na doświadczenie stanu nieważ-
kości i głęboki relaks. Nawet w garniturze. 
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