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Piramida Maslowa, piramida żywieniowa,
piramida Cheopsa, piramida Carstensza czy
piramida Chefrena. Ich układ, rola, znacze-
nie i położenie – jakże inne. Znaczeniowo
dotyczą wielu różnych aspektów – od tych
historycznych, po życie codzienne. Jednak-
że każda z nich ukazuje inną tajemnicę,
pozwala odkryć swoje „ja”. Co ważniejsze,
wybrane z nich są powiązane z konkretnymi
postaciami, wyróżnionymi w ten sposób.
Były pewnego rodzaju nagrodą. Zdarzało
się, że dopiero pośmiertnie, ale jednak. Przy
tej okazji warto przypomnieć, iż to właśnie
koniec roku jest czasem, kiedy takie organi-
zacje jak Professional Convention Manage-
ment Association (PCMA), International
Association of Exhibitions and Events
(IAEE) czy organizatorzy targów IBTM
World, wyróżniają tych, którzy na to zasłu-
gują. Ale zacznijmy od początku…

WYRÓŻNIĆ NAJLEPSZYCH
PCMA to organizacja, która nie tylko

wyznacza trendy, ale i pozycjonuje się jako
lider kreujący „business events” w skali glo-
balnej. Bez wątpienia warta obserwowania,
warta członkostwa i przede wszystkim
cenna ze względu na strategię rozwoju.
Firmowany przez nią „PCMA’s 20 in Their
Twenties” to konkurs, który odkrywa naj-
większe talenty jej członków, pokazując jak
bardzo przedstawiciele młodszych genera-
cji są zaangażowani w rozwój branży spo-
tkań i dlaczego warto na nich postawić.
IAEE może się z kolei pochwalić dużymi
tradycjami amerykańskimi, ukazuje global-
ną rolę targów. Naturalnie zwraca więc
uwagę na osoby związane z tą branżą, ho-
norując swoich członków podczas IAEE

Expo! Expo! w Las Vegas (impreza odbę-
dzie się w grudniu br. – przyp. red.). Naj-
bardziej zaangażowani, najlepsi edukatorzy
czy dostawcy – IAEE pamięta o każdej gru-
pie, dlatego warto dokładniej przyjrzeć się
temu sektorowi. Na czele z The Pinnacle
Award IAEE pokazuje, że wspiera i docenia
rozwój.

UNIKNĄĆ PUŁAPEK
Tak właściwie, co mają jednak wspólnego

piramidy z nagrodami? Czy warto się starać,
czy warto próbować osiągnąć dany cel, spę-
dzać więcej czasu w pracy, po prostu robić
więcej? Odpowiedź jest jasna: warto! Jed-
nakże, czy czasami nie odnosimy wrażenia,
że wpadamy w syndrom odwróconej pira-
midy? Chodzi mi o sytuację, w której tak
bardzo się staramy, że trudno nam zrozu-
mieć nasze aktualne położenie. Nie umie-
my go trafnie ocenić przez co wydaje nam
się, że tylko my podążamy w kierunku, któ-
ry sobie z góry obraliśmy. Tak naprawdę, że-
by nasze działania i wysiłki miały większy

sens dobrze liczyć nie tylko na siebie, ale też
na innych. Obydwie strony muszą być za-
angażowane.

WYZNACZYĆ GRANICE
Kończąc 2019 rok felietonem, który ma

ukazać rolę naszych decyzji, chciałbym
zaapelować o zwracanie uwagi na wybór
bitew i wojen. Warto walczyć, bo nie da się
ukryć, że my – ludzie branży spotkań – jeste-
śmy zwycięzcami. Ale ta walka nie może być
prowadzona za wszelką cenę. Czy „moje”
na pewno jest ważniejsze niż „Twoje”, czy jest
na tyle cenne, żeby skupiać się na wygranej
ponad wszystko? Czy fakt, że wygrasz – ten
jeden raz – sprawi, że na zawsze będziesz
szczęśliwy? A może jednak jednostkowa wy-
grana nie jest drogą do pełni szczęścia?
Nagrody przyznawane przez PCMA czy
IAEE są bardzo cenne. Każdy członek zaan-
gażowany w życie tych organizacji powinien
starać się do nich dążyć. Walka o biznes jest
równie istotna, a wręcz priorytetowa, bo dzię-
ki niej jesteśmy w stanie żyć, funkcjonować,
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ODWRÓCONA PIRAMIDA
Czasami aż za bardzo chcesz, czasami byś chciała, a nie możesz (chyba), a czasami… wstań, idź i to zrób.
Może wtedy będzie inaczej. Może właśnie wtedy zacznie działać. A może po prostu musisz odpuścić, zrobić
dwa kroki w tył, żeby potem skoczyć w dal…
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działać i spełniać swoje role. Natomiast czy
zawsze i za każdą cenę? A może właśnie od-
wrócona piramida? Może chwilę poczekasz?
Może uda Ci się to zrobić jutro? Może przesu-
niemy ten deadline? To „może” wydaje się
być kluczowe, ponieważ jest w stanie nam po-
móc. Dlatego dobrze określić szerszy aspekt
działania, wyznaczyć jakiś kierunek rozwoju.
Oczywiście warto też snuć rozmaite wizje,
marzyć o nagrodach. Ale uwaga! Nie powin-
no odbywać się to za wszelką cenę. Chcemy

być docenieni, to naturalne. Uwielbiamy ma-
rzyć o wyróżnieniach, ale może właśnie teraz,
kiedy zbliżamy się do końca roku i dokładnie
wiemy co i kiedy się dzieje, wartościujmy so-
bie spotkania. Może właśnie teraz powinni-
śmy podjąć decyzję, żeby na chwilę odpuścić,
wziąć głęboki oddech i odpocząć.

Odwrócona piramida – projekt poczeka,
event się odbędzie, a my i tak damy radę!
Dlaczego? Ponieważ piramida Chichén
Itzá, założona jako prekolumbijskie miasto

Majów na półwyspie Jukatan (Meksyk)
w IV – VI w. jest nie tylko związana z kul-
turą Majów, ale również Tolteków. Kultu-
ra, klasa i właśnie odwrócone myślenie
powoduje, iż dobrze czasami podjąć decy-
zje inne, różne, wyzywające. Słowem,
odbiegające od ogólnie przyjętych schema-
tów. To nie jest kwestia czy warto to zrobić,
tylko kiedy… dlatego pracujmy nad sobą
i naszą przyszłością.

� Krzysztof Celuch
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