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„Głos Mordoru” podąża za orkami. Wy przenosicie się na Wolę, więc my też zahaczymy o ten teren. Trzymacie w ręku 
jubileuszowy, roczny numer Głosu Mordoru . Zwiększamy nakład do 20 tysięcy i ruszamy na podbój nowych terenów 
na zachód od centrum miasta. W ślad za firmami, które dziś lokują się w okolicach ronda Daszyńskiego i w ślad za ich 
pracownikami. Do tej pory czytaliście nas w internecie, ale chcieliście też wersji papierowej. Voila, właśnie trzymacie w 

rękach pierwszy wolski numer. Wyjaśnimy Wam, dlaczego jesteście fragmentem procesu, który zmienia oblicze Warszawy.

Nowy Służewiec powstanie… na Woli

 „Goodbye Mordor”
W taki oryginalny sposób firma 
Stanley Black & Decker wyko-
rzystała informację o przepro-
wadzce ze Służewca do kampa-
nii rekrutacyjnej. Producent ze 
Służewca przenosi się na Wolę, 
do biurowca Proximo. Nie on 
jeden. Kilka innych dużych firm 
też opuszcza Mokotów. Wędru-
ją nie tylko na Wolę, ale np. w 
okolice ul. Inflanckiej na Mu-
ranowie. Do biurowca Gdański 
Business Center wyprowadza 
się z ul. Wołoskiej polski od-
dział Philipp Morris. Ten sam 
adres wybrała ubezpieczeniowa 
Aviva. „Wola” to zresztą coraz 
częściej potoczne określenie 
całego nowego obszaru biuro-
wego, umownie położonego na 
zachód od centrum. 

Biurowa Warszawa
Stolica powoli staje się lokal-
nym rajem dla korporacji, z 
ponad połową całej powierzch-
ni biurowej w Polsce. Dziś ta 
stołeczna to w sumie ok. 5 mln 
metrów kwadratowych. W Kra-
kowie ta liczba zbliża się do 800 
tys. m kw., a we Wrocławiu to 
ok. 700 tys. m kw., czyli mniej 

więcej tyle ile nad Wisłą jest… 
biurowych pustostanów. Spe-
cjaliści z firmy doradczej Cush-
man & Wakefield w raporcie pt. 
„Property Times” oszacowali, że 
tylko w tym roku w Warszawie 
zostanie oddanych do użytku 
450 tys. m kw. biur. Warszawa 
jest liderem w tym regionie Eu-
ropy, nieporównywalnie więk-
szym niż Budapeszt czy Praga. 
A popyt na biura wciąż jest tu 
duży.
Najważniejszym punktem na 
biurowej mapie Warszawy jest 
rzecz jasna Służewiec Przemy-
słowy –milion metrów kwadra-
towych biur, kolejne 100 tys. m 
kw. w budowie i ponad 80 tys. 
pracowników. Ale najbardziej 
atrakcyjne nowe biura powstają 
w innej części stolicy. 
W ciągu ostatnich miesięcy od-
dano do użytku 220-metrowy 
wieżowiec Warsaw Spire i poło-
żony niewiele dalej 155-metro-
wy Q22. Ten pierwszy stoi w od-
ległości krótkiego spaceru od 
wejścia do stacji metra Rondo 
Daszyńskiego i to właśnie tam 
przenoszą się pracownicy Ghe-
lamco, dewelopera, który go 
zbudował i przymierza się do 

kolejnego wieżowca w tej loka-
lizacji, choć wcześniej postawił 
niemałą część Służewca.
Dlaczego tak się dzieje? Istotna 
dla wielu firm jest bliskość urzę-
dów. Biurowa Wola jest prze-

cież położona „rzut beretem” 
od ścisłego centrum Warszawy. 
Wygoda niektórych budynków 
na Służewcu, stawianych przed 
dekadą lub dwiema – cykl życia 
biurowca specjaliści oceniają 
na 15–20 lat, potem zwykle jest 
przebudowywany – zaczyna 
odstawać od nowych budowli.

Ale najważniejsze jest co inne-
go. Wystarczy spróbować do-
jechać na Służewiec i na Wolę 
w godzinach szczytu, a potem 
porównać wrażenia. W tym 
pierwszym miejscu utkniecie 

w korku, ewentualnie w tram-
waju. Tzn. w tramwaju utknęli-
byście jeszcze niedawno, dziś 
już nie macie na to szansy, bo 
rozpoczęta właśnie przebudo-
wa ul. Marynarskiej, czyli jednej 
z głównych arterii Służewca, 
wiąże się z wielomiesięcznym 
zamknięciem torów tramwa-

jowych.  Z kolei jadąc na Wolę, 
można dojechać metrem, ale 
rejon na zachód od dzisiejszego 
centrum stolicy jest też świetnie 
skomunikowany autobusowo 
i tramwajowo, a od południa 
można tam dojechać WKD-ką.
Metro, którego tak brakuje na 
Służewcu, to główny atut ronda 
Daszyńskiego. W tym momen-
cie działa dopiero fragment II 
linii, z ledwie siedmioma stacja-
mi, który na razie służy głównie 
przekraczaniu Wisły w drodze 
na mecz na Stadionie Narodo-
wym. Tę „kadłubowość” widać w 
statystykach – z drugiej linii me-
tra korzysta 4–5 razy mniej pa-
sażerów niż z pierwszej. Ale w 
2019 roku mają być gotowe po 
trzy kolejne stacje z wschodniej 
i z zachodniej strony, a według 
ambitnych planów Ratusza ok. 
2022 lub 2023 r. będzie można 
się przejechać całą II linią. Wte-
dy tym pracownikom biur na 
Woli, którzy mieszkają nie tylko 
na Bemowie i Pradze, ale też da-
lekim Targówku, dojazd do pra-
cy zajmie 20–30 minut.
Poza metrem, rondo Daszyń-
skiego obsługuje też siedem 
linii autobusowych (w tym trzy 

nocne, przydatne dla tych, któ-
rzy z pracy wychodzą bardzo 
późno) i tyle samo linii tram-
wajowych. Te drugie w prze-
ciwieństwie do Służewca, na 
którym kończą bieg, więc się 
wzajemnie blokują, jeżdżą z za-
chodu na wschód i z północy na 
południe. W godzinach szczytu 
podjeżdżają na przystanek co 
2–3 minuty i przywożą m.in. 
mieszkańców Bemowa, którzy 
na razie z dobrodziejstwa metra 
jeszcze nie skorzystają. Do tego 
warto wspomnieć o dwóch (na 
razie) stacjach Veturilo i cen-
tralnym położeniu tego miejsca 
w planowanej na przyszły rok 
strefie miejskiego car–sharingu.

Jasno i strzeliście
Na tym zalety się nie kończą. 
Służewiec gdzieniegdzie jest po 
prostu ciasny, a widok z okna 
biura to malownicze okno in-
nego biura w budynku obok. 
Tymczasem rejon biurowców 
na Woli sprawia wrażenie 
przestronnego. Wspomniane 
Ghelamco, jeszcze prezentu-
jąc wizualizacje swojego War-
saw Spire, zapewniało, że przy 
budynku powstanie rozległy, 

 Stolica powoli staje 
się lokalnym rajem dla 
korporacji, z ponad 
połową całej powierzchni 
biurowej w Polsce
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ogólnodostępny plac z fontan-
nami, miejscami do siedzenia, 
dużą ilością zieleni i otoczony 
małą gastronomią. Rzecz ja-
sna z całkowitym wyłączeniem 
ruchu samochodowego. Plac 
Europejski, o powierzchni 1,5 
hektara otwarto wiosną. Na 
razie nie stał się miejscem spo-
tkań na miarę placu Zbawiciela, 
ale może potrzeba na to trochę 
czasu.
Nie dziwi więc, że Wola roz-
budowuje się w imponującym 
tempie. Dziś Służewiec jest 
wciąż największą tego rodzaju 
dzielnicą w Polsce, porówny-
walną do podobnych za granicą 
(paryska La Defence jest tylko 
trzy razy większa), ale cztery 
wieżowce które niedługo po-
wstaną wokół ronda Daszyń-
skiego,  które dziś są jeszcze 
przeważnie dziurą w ziemi, 
będą miały łącznie 300 tys. m 
kw. biur, czyli tyle ile jest w ca-
łej Łodzi. I to nie wliczając w to 
Warsaw Spire, które od samego 
ronda jest nieco oddalone. We-
dług specjalistów, za pięć lat 
biurowa Wola prześcignie pod 
względem wielkości biurowy 
Służewiec.
Na południowo–zachodnim 
skraju ronda Daszyńskiego już 

na początku roku zaczęły się 
prace przy 195–metrowym Sky-
linerze (buduje go Karimpol), a 
obok powstaje nieco niższy, bo 
130–metrowy kompleks trzech 
budynków Sienna Towers (ko-
lejna inwestycja Ghelamco). Po 
drugiej stronie, między Warsaw 
Spire a rondem rośnie kompleks 
Generation Park (Skanska), któ-
rego najwyższy budynek będzie 
miał 140 m wysokości, nie licząc 
anteny. Wszystkie będą gotowe 
w 2017 i 2018 r. Za to południo-
wo–wschodni narożnik zajmie, 
choć jeszcze nie wiadomo kie-
dy, 180–metrowy Spinnaker 
(znów grupa Ghelamco). Przy 
tym Proximo I, który zamyka 
rondo od północnego zachodu, 
ze swoimi 55 metrami wysoko-
ści wygląda mizernie. Budynek 
oddano do użytku w czerwcu i 
od razu ruszono obok z budową 
Proximo II.
Na razie jedynym transporto-
wym kłopotem tego rejonu są 
wyjścia z metra tylko od za-
chodniej strony. Od drzwi Sky-
linera do wejścia do metra ma 
być, jeśli wierzyć deklaracjom 
inwestora, 7 metrów. Z Proximo 
I do schodów prowadzących 
na stację jest 20 metrów. Ale 
z drugiej strony ul. Towarowej 

żadnych wejść nie ma, więc 
deweloperzy naciskają mia-
sto, żeby stację przebudować, 
lub przynajmniej wyznaczyć 
przejścia podziemne. Firmy na 
Służewcu chciałyby mieć takie 
problemy…

Służewiec nie taki zły
Analitycy z firmy JLL, którzy 
przygotowali, często w ostat-
nich miesiącach cytowany ra-
port „Służewiec 2.0”, przestrze-
gają przed stawianiem krzyżyka 
na Służewcu. Część firm stąd 
ucieka, ale inne się wprowadza-
ją (np. Ericsson), a jeszcze inne 
przenoszą się o kilkaset metrów 
w ramach dzielnicy. Powsta-
je tu kilka nowych budynków, 
których by przecież nie budo-
wano, gdyby były wątpliwości, 
że znajdą się najemcy. Ale jed-
nocześnie wskazują, że tempo 
napływu nowych jednak wyha-
mowuje. Lokalizacje przy ron-
dzie Daszyńskiego czy Dworcu 
Gdańskim „[…]są przeważnie 
droższe niż na Mokotowie, lecz 
pewna grupa najemców jest w 
stanie zapłacić więcej za biuro 
z bezpośrednim dostępem do 
wielu środków transportu pu-
blicznego, w tym metra i zysku-
jącej na popularności SKM”.

Służewiec można uratować – 
sugerują – jeśli rozwiąże się 
jego problemy komunikacyjne, 
zadba o przestrzeń publiczną 
i spróbuje się nieco rozrzedzić 
jego biurową strukturę, przez 
budowę mieszkań. Tylko że na-
prawianie dzielnicy już po tym 
gdy chaotycznie powstała, jest 
dużo trudniejsze i kosztow-
niejsze niż rozwiązywanie pro-
blemów zanim nastąpiły. Na 

Woli miasto też nie zadbało o 
wszystko, części planów zago-
spodarowania tego rejonu nie 
ma, a część dopiero jest uchwa-
lana. Ale jednak najpierw po-
wstało metro, a dopiero potem 
wieżowce. O tym, że na zachód 
od centrum miasta będą biu-
rowce, urzędnicy wiedzą już od 
co najmniej kilku lat i przynaj-
mniej nie są tym zaskoczeni.
Ciekawi nas co myślicie na ten 

temat. Czy zaskakują Was wie-
żowce wokół ronda Daszyń-
skiego. Czy metro, choćby czę-
ściowe się przydaje? Czy Wola 
to dobre miejsce do pracy? 
Wygodne? Niewygodne? Może 
z kłopotami, o których na Słu-
żewcu nikt nawet nie słyszał? 
Zachęcamy do kontaktu. Pisz-
cie, mailujcie. Opowiedzcie nam 
o swoich doświadczeniach.
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„Głos Mordoru” kończy rok. 
Udany ? 
Dżasta: Tak. Naszemu pismu, któ-
re powstało „z niczego” , niewiele 
osób dawało szansę, a tymczasem 
po roku okazuje się, że tytuł nie 
tylko okrzepł na rynku, ale też ma 
się bardzo dobrze!
Sisi:  Jesteśmy dumne, że nie wy-
dając ani złotówki na marketing, 
stworzyłyśmy od zera produkt, 
który jest realną marką. 

Jak wyglądał ten rok „Głosu 
Mordoru” w liczbach?
Dżasta: Pierwsze wydanie miało 5 
tys. egzemplarzy i 8 stron. Od dru-
giego nakład miał już 10 tys. i 16 
stron. Po pół roku zwiększyłyśmy 
go do 15 tys. Rocznicowe wydanie 
ma 20 tys. egzemplarzy i rozsze-
rzamy je o warszawską Wolę.
Sisi:  A jeśli pytasz o liczbę prze-
pracowanych godzin, to nawet 
ich nie próbujemy liczyć [śmiech]. 
Dżasta:  Pracy jest bardzo dużo, 
ale nigdy w życiu nie miałam ta-
kich wakacji, jak w tym roku - nie 

było mnie dwa miesiące w domu. 

I to jest sygnał dla tych którzy 
myślą, czy odejść z Mordoru. Wy 
także pracowałyście w korpora-
cjach,  ale założyłyście startup - 
„Głos Mordoru”. 
Dżasta:  Tak, pracujemy kiedy 
chcemy i tam, gdzie jest nam wy-
godnie. Najbardziej na pojawie-
niu się „Głosu Mordoru” zyskały 
nasze dzieci   - matki wróciły do 
domu [śmiech].
Sisi:  Naprawdę nie trzeba spę-
dzać całego życia w biurze. Wiele 
rzeczy można zrobić w miejscu, 
które się lubi i w którym człowiek 
dobrze się czuje. 

Zazdroszczę! Jaką rolę pełni 
dzisiaj wasza gazeta?
Dżasta:  Na początku był to po-
mysł biznesowy. Oczyma wy-
obraźni zobaczyłam reklamo-
dawcę i odbiorcę tej reklamy. Gdy 
wyszła gazeta, zaczęłyśmy dosta-
wać maile od czytelników. Do-
strzegłyśmy, że pracownicy kor-

Nie można negować Mordoru

poracji naprawdę potrzebowali 
swojego medium. Ostatnio nawet 
dostałyśmy maila od starszej pani, 
która napisała, że nie ma mediów 
społecznościowych i dzięki naszej 
gazecie zobaczyła, że my wszyscy 
prowadzimy takie życie, jak ona. 
Sisi: Nasza gazeta naprawdę żyje! 
Ostatnio zamieściłyśmy bezpłat-
nie ogłoszenie w imieniu czytel-
niczki, która szukała partnera na 

wesele. Szybko znalazł się dla niej 
przystojniak z Mordoru.

Widzę, że nie tylko opisujecie, 
ale i tworzycie rzeczywistość. 

Dżasta:  Trochę tak. Najpiękniej-
szym dowodem na to, że „Głos 
Mordoru” istnieje w świadomości 
mieszkańców Służewca był dzień, 
kiedy do osoby rozdającej nasze 

gazety podszedł starszy pan i 
poprosił o 30 sztuk. Powiedział, 
że potrzebuje ich dla całej spół-
dzielni mieszkaniowej i co miesiąc 
jedną osobę wysyłają po nasze 
wydanie Przyznał, że czasem nie 
rozumieją „tych naszych słów”, ale 
to co innego niż reszta gazet do-
stępnych na rynku. 
Sisi: To pokazuje, że „GM” spraw-
dza się nie tylko w warszawskim 
Mordorze. Odzywają się do nas 
czytelnicy z Katowic, Poznania, 
czy Gdyni. Język korpo jest uni-
wersalny, nie używa się go jedynie 
w stołecznym Mordorze.

Zdobywacie nowych czytelni-
ków. A czy zmienia się także 
sama gazeta?
Dżasta:  Od początku piszemy 
o świecie korporacji - to się nie 
zmienia. Tak jak w małych mia-
steczkach działają lokalne gazetki 
opisujące perypetie mieszkańców 
i bieżące problemy, tak w naszej 
gazecie z każdym wydaniem opi-
sujemy kolejny fragment korpora-

cyjnej rzeczywistości.
Sisi: Swoje życie prowadzą tu mło-
dzi i nieco starsi, dlatego musimy 
pisać do jednych i do drugich. 
Przygotowujemy właśnie artykuł 
o ludziach „50 plus” w Mordorze, 
których jest tu sporo. 
Dżasta: Chcemy dowiedzieć się, 
ilu ich jest i czym żyją. Czekamy 
na zgłoszenia takich osób - piszcie 
do nas!

A czy zmienia się wasze nasta-
wienie Mordoru?
Dżasta:  Po pierwszych dwóch 
wydaniach czytelnicy zauważy-
li, że jesteśmy nastawione nieco 
„anty”. Trochę tak rzeczywiście 
było, bo po odejściu z korpo by-
łam przeciwniczką Mordoru. Ale 
okazuje się, że jest bardzo dużo 
ludzi, którzy lubią to miejsce, dla-
tego nie można go negować. To 
dla nich cel w życiu, aby wypro-
wadzić się z domu, często z małe-
go miasta czy wioski, studiować i 
ciężko pracować po to, aby zostać 
zatrudnionym w najlepszych fir-

„Głos Mordoru” obchodzi 

pierwsze urodziny. Niewiele 

osób wie,  że za miesięcznikiem 

o korpoświecie nie stoi żadne 

wielkie wydawnictwo  ani tabun 

ludzi. Od początku tworzą go 

dwie dziewczyny, które kilka 

lat temu podjęły decyzję o 

odejściu z Mordoru. Justyna 

Szawłowska i Sisi Lohman 

opowiadają jak „Głos Mordoru” 

zmienił ich sposób patrzenia 

na warszawskie zagłębie 

korporacyjne.

 Odzywają się do nas 
czytelnicy z Katowic, 
Poznania, czy Gdyni. Język 
korpo jest uniwersalny,  
nie używa się go jedynie  
w stolicy.
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mach w Polsce. 

Niektórzy kochają Mordor, ale 
niektórzy z niego uciekają. Re-
gularnie opisujecie perypetie 
takich osób. 
Sisi: Tak, są to bardzo ciekawe hi-
storie. Pokazują, że jest życie poza 
korporacją. Często jednak, gdzieś 
pod koniec rozmowy wspomina-
ją, że trochę tęsknią za tym świa-
tem. Choćby dlatego, że bardzo 
dużo się tam nauczyli. Żadne 
studia nie dadzą ci tego, co kor-
poracja.
Dżasta: Szkoda, że miejsce to 
pustoszeje wieczorami. Dewelo-
perzy rozpoczęli jednak walkę, by 
ożywić Mordor po 17. Teraz ludzie 
tuż po pracy uciekają z niego, a 
przecież tu jest potencjał, warto 
tu zatrzymać korpoludków i za-
pewnić im rozrywkę. To może nie 
być takie trudne, bo ludzie lansują 
się korpożyciem. Niektórzy o szó-
stej rano wrzucają na Facebooka 
zdjęcie sprzed biura z opisem 
„ciemno, a ja już w pracy”. Ot, taka 
akcja na pokaz. Jak wiele innych. 

Na przykład?
Dżasta:  Chętnie tagują się w 
Mordorze. Niby dla żartu, ale tak 
naprawdę pokazują: Osiągnąłem 
sukces, dobrze zarabiam, mam 
umowę o pracę, kartę multisport 
i itd. 
Sisi:  Prawdą jest też zabieganie i 
korki. Ludzie lecą do pracy, jakby 
mieli klapki na oczach. Nie zwra-
cają na siebie uwagi - są w amoku. 

Poznałyście wielu pracowników 
i uciekinierów z Mordoru. Kto 
był najciekawszy?
Sisi:  Niedawno na konferencji 
poznałyśmy chłopaka, który zo-

stał zwolniony i musiał zacząć 
nowe życie. Miał w kieszeni 30 
tys. zł i myślał o jakimś biznesie. 
Wybierał między sprowadzaniem 
używanych aut z Niemiec, albo... 
rozpoczęciem produkcji części dla 
NASA. Wybrał to drugie, bo był 
fizykiem. Dziś jego podzespoły 
latają w kosmos. 

To rzeczywiście kosmos.  A kto 
was czyta? Stażyści, pracowni-
cy, czy również prezesi, którzy 
chcą nieco zejść na ziemię i zo-
baczyć, czym żyją ich podwład-
ni? 
Dżasta:  Oczywiście, że czytają! 
Dostałyśmy niedawno maila od 
prezesa jednej z wielkich korpo-
racji. Napisał, że jego pracownik, 
który wrócił do firmy z kolejnego 
triatlonu uświadomił mu, że jego 
życie nie wygląda tak, jak by tego 
chciał. Dostrzegł, że pracownicy 
mają czas na wszystko, a on jako 
prezes nie. Stwierdził, że coś jest 
nie tak i zaczął zastanawiać się, 
co zrobić, aby za rok o tej porze to 
on wracał z zawodów. Udało mu 
się to w stu procentach i to przed 
czasem. 

A który list od czytelnika był 
najdziwniejszy?
Chyba ten od pana, który twierdzi, 
że widział UFO... To był naprawdę 
kosmiczny mail, a później jeszcze 
bardziej kosmiczna rozmowa te-
lefoniczna. Takie atrakcje tylko w 
„Głosie Mordoru” [śmiech]. 

W jakiej fazie życia jest war-
szawski Mordor? Wciąż się 
rozwija, przeżywa stagnację,  
a może... powoli się zwija, tak 
jak niektóre firmy, które ucieka-
ją do innych lokalizacji?

Sisi: Pierwszy Mordor, czyli ten w 
okolicach ulicy Domaniewskiej 
zaczyna ewoluować w „jasną 
stronę”. Zarządcy biurowców 
chcą go odmienić - uruchomić 
knajpki, dodać więcej zieleni. Fir-
my widzą potencjał w „Mordorze 
po godzinach”.
Dżasta:  Powstają też kolejne 
Mordory w Warszawie, a wiele 
podobnych miejsc funkcjonuje 
w innych wielkich miastach. Mor-
dorem określamy nie tyle miej-
sce, co styl korporacyjny ludzi 
pracujących na etatach. Mówiąc 
Mordor - często mamy na myśli 
korporację. 

A na jakim etapie jest „Głos 
Mordoru”?
Dżasta:  Wciąż czuję niedosyt! 
Planujemy, aby „GM” był nie tylko 
gazetą, ale również zamierzamy 
organizować eventy dla czytel-
ników. W Mordorze brakuje inte-
gracji, choćby takich jak wspól-
ne wyjazdy weekendowe pod 
fajnym, przewodnim tematem. 
Jeśli chodzi o miesięcznik, zamie-
rzamy go wciąż udoskonalać.   W 
planach jest również nowy ogól-
nopolski tytuł oraz współpraca w 
Radiu Kampus przy comiesięcz-
nych mini korpo audycjach. „Głos 
Mordoru” to dowód, że napraw-
dę da się wpaść na pomysł życia. 
Gdy pracowałam w korporacji, 
również miałam wiele pomysłów, 
ale brakowało przestrzeni do ich 
realizacji. Po czterech latach w 
korpo nauczyłam się znieczulicy 
na pomysły. Dzięki tej gazecie 
odkryłam na nowo, że „można” i 
„da się”. Zrobiłyśmy to wszystko 
we dwie, od momentu wymyśla-
nia tematów aż do dystrybucji 
gazety na ulicach Mordoru.

Rozdajecie go same?
Dżasta: Najczęściej mamy do 
tego ludzi [śmiech], ale zdarzało 
się, że same przebierałyśmy w 
strój Gandalfa i  rozdawałyśmy 
gazety czytelnikom, bo ktoś z 
dystrybucji nawalił i nie przyszedł 
do pracy.
Sisi:  Z newsów możemy dodać, 
że dorobiłyśmy się korektorki, 
co zapewne ucieszyło naszych 
czytelników. W pierwszych nu-
merach aż roiło się od literówek i 
baboli. Ale osób, które przez ten 
rok uczestniczyły w powstawa-
niu „Głosu Mordoru” jest więcej i 
chciałybyśmy im bardzo serdecz-
nie podziękować. 
Dżasta: Nasz grafik wie, że jest 
wielki i że go uwielbiamy. Dzięku-
jemy także osobom z dystrybucji, 
którym mogłyśmy zaufać. Wielkie 
brawa należą się również dzien-
nikarzom, w tym Tobie Krzysiek. 
Wiesz, że łatwo z nami nie ma :)

To prawda - wiecie, czego chcecie 
[śmiech]
Dżasta:  Podziękowania należą się 
również naszym rodzinom - za ich 
wsparcie i wieczorne burze mó-
zgów. Pomagają nam też „dobre 
duszki” z branży, które od czasu 
do czasu szepną do ucha cenną 
poradę. 

Sisi:  Mamy ogromną frajdę z 
tego, co robimy i będziemy robić 
to dalej. A jeśli ktoś chciałby nam 
pomóc, szukamy człowieka do 
prowadzenia naszego fanpage’a. 
Kompletnie nie mamy do tego gło-
wy ;) O jakimś handlowcu w sumie 
też już można powoli myśleć;)

  Zobacz koniecznie 
naszą produkcję. W rolach 
głównych: Gandalf oraz 
szczur .
http://glosmordoru.pl/film.html

Krzysztof Majak
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Odpinamy wrotki!
7 października 

Airport Hotel Okęcie 
Klub Aviator  - X piętro

Ta noc przejdzie do historii Mordoru 
– nie może Cię zabraknąć!”

50 podwójnych zaproszeń 
do wygrania !

Co zrobić ?
Opowiedz nam swój największy FAKAP

Najciekawsze  kejsy wygrywają.
Dead line na przesyłanie historii 26.09

redakcja@glosmordoru.pl

URODZINOWA 
IMPREZA 

GŁOSU MORDORU.
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No i w końcu jest taki jeden 
dzień w roku, który może cał-
kowicie odmienić twoje życie - 
Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem 
Prośby o Podwyżkę, który przy-
pada na 22 września. Uważaj jed-
nak, by los nie spłatał ci psikusa i 
żebyś zamiast z milionem monet 
upchanych po kieszeniach, nie 
został  z milionem wyrzutów su-
mienia, dręczących cię podczas 
stania w kolejce do okienka w 
urzędzie pracy.
Z negocjowaniem podwyżki jest 
jak z obradami w sejmie. Każdy 
chce ugrać jak najwięcej dla sie-
bie, w tym samym czasie poka-
zując, że zależy mu przecież na 
dobru ogółu. Oczywiście wszyst-
ko pod zgrabną przykrywką 
szczerych uśmiechów, niewin-
nych żarcików i czułego klepania 
się po ramieniu. Co zrobić, aby 
wyjść z tej potyczki nie dość, że 
cało, to jeszcze po uszy obłado-
wanym złupionym skarbem i 
wieczną chwałą? 
Zanim przejdę do złotych rad  
jak negocjować podwyżkę, 
warto zacząć od fundamentów. 
Najczęściej pojawiającymi się 
pytaniami są „O ile, co ile i jak?”. 
Gdyby odpowiedź na te pytania 
była prosta i jednoznaczna, to 

zapewne większość z nas czyta-
łaby teraz „Głos Mordoru”, leżąc 
gdzieś na Malediwach, w cieniu 
rozłożystych palm, popijając eg-
zotycznego drinka. Niestety ży-
cie nigdy nie wykłada wszystkich 
kart na stół. Trzeba zbudować 
swoją własną talię i liczyć na cud, 
że to ty będziesz miał pokera, a 
życie tylko parę dziewiątek. 

O ile?
Najprościej jest odpowiedzieć 
- nie za dużo, nie za mało. Najle-
piej tak w sam raz. No dobra, ale 
ile to jest w sam raz? Czy moje 
w sam raz będzie też w sam raz 
dla mojego szefa? Zazwyczaj, a 
prawie zawsze wasze wspólne „w 
sam raz” będzie tak podobne jak  
Magda Gessler do Megane Fox. 
Uzbrojony w tę wiedzę możesz 
przejść do szukania argumen-
tów. Skoro nie możesz liczyć 
na łut szczęścia, to może warto 
sprawić, żeby to szczęście cho-
ciaż spojrzało w twoim kierunku? 
Po pierwsze postaraj się wycenić 
swoją pracę. Zastanów się, ile tak 
naprawdę jesteś wart dla swojej 
firmy i swojego szefa. Na chwi-
lę wyjdź ze swoich butów, stań 
obok swojego biurka i zabaw 
się we wrednego audytora. Im 
bardziej będziesz wredny, tym 
większy sukces. Po drugie spójrz 
na to, jak zarabiają inni ludzie, 

którzy pracują na takim samym 
stanowisku jak ty. Pamiętaj też, 
żeby sprawdzić, czy na twoją 
profesję jest popyt. Im większy 
on jest, tym większe masz szan-
se podczas negocjacji.  No i teraz 
najważniejsze. Skonfrontuj to z 
tym, co chciałbyś osiągnąć, czyli 
o ile tak naprawdę chcesz mieć 
grubszy portfel. Jeśli po tych sło-
wach, w głowie ułożyłeś sobie 
olśniewający plan na podwoje-
nie swojej pensji, niestety muszę 
cię rozczarować. Z wypowiedzi 
ekspertów jasno wynika, że pra-
cownik może liczyć na podwyż-
kę od 5 do 10 proc. Jednak do 
odważnych świat należy i nie ma 
co się ograniczać liczbami! Ahoj, 
przygodo!

Co ile?
Jest to kolejne pytanie, na które 
znaleźć dobrą odpowiedź jest 
tak samo trudno, jak zamiast 
deadline powiedzieć „czynność, 
która musi zostać wykonana w 
określonym przedziale czaso-
wym”. Najlepiej byłoby powie-
dzieć, że jak najczęściej! Przy 
tym pytaniu, pojawia się bardzo 
ważna zasada. Nie bądź egoistą. 
Zanim ruszysz z odsieczą na 
kruche, szklane drzwi dyrektor-
skiego gabinetu, sprawdź, jak się 
twojej firmie wiedzie na rynku. 
Zapobiegnie to niezręcznej sytu-

acji, w której 
twój szef bę-
dzie główko-
wał nad tym, 
jak grzecznie 
podziękować 
trzem pra-
c o w n i k o m , 
bo sprzedaż 
firmy znaczą-
co spadła, a 

ty wpadniesz i poprosisz o drob-
ne kieszonkowe na waciki. 
Krótko i na temat: proś wtedy, 
kiedy rzeczywiście czujesz, że 
na to zasługujesz. Może brałeś 
udział w wyjątkowych szkole-
niach, które znacząco podniosły 
twoją wartość? Może z sukcesem 
poprowadziłeś kilka kluczowych 
projektów dla twojej firmy i teraz 
klient je ci prosto z ręki? Takie 
sytuacje z pewnością są dobrym 

punktem wyjścia do negocjacji 
nowych warunków finansowych. 
Niektórzy jeszcze twierdzą, że w 
momencie, kiedy inna firma pro-
ponuje nam lepsze pieniądze, 
a my nie chcemy odchodzić z 
obecnej, to jest to ostatni dzwo-
nek na to, aby pójść do swojego 
szefa i postawić sprawę jasno, 
kawa na ławę. Jednak w tej kwe-
stii warto uważać, bo jest cienka 
granica pomiędzy poinformo-
waniem szefa o takiej sytuacji, a 
odebraniem tego, jako szantażo-
wanie. Jedna ze specjalistek ds. 
HR, której zapytałem o tę kwe-
stię wypowiedziała się jasno: - 
Owszem, zazwyczaj takie słowa, 
szczególnie, jeśli jest to pracow-
nik wartościowy, poskutkują. 
Problem w tym, że jest to my-
ślenie krótkowzroczne. Szef traci 

zaufanie do takiego pracownika, 
ponieważ obawia się, że sytuacja 
może się powtórzyć. O ile twój 
portfel na tym zyska, o tyle rela-
cje mogą bardzo ucierpieć. A jak 
wszyscy dobrze wiemy, relacje 
bardzo ciężko odbudować. 

Jak?
Skoro podstawy teoretyczne 
mamy za sobą, to czas przejść 
do sedna sprawy. Ze sposobami 

na skuteczne nego-
cjacje warunków fi-
nansowych, jest jak 
z opinią. Każdy ma 
swoją. I kogo by spy-
tać, to każdy powie, 
że jego metoda jest 
najlepsza. 
Oto trzy wskazów-
ki, które pomogą ci 
skutecznie powal-
czyć o podwyżkę:

Przygotuj się 
do rozmowy!
Okaż szacunek swo-
jemu rozmówcy i za-
dbaj o to, o czym już 
mogłeś przeczytać 
wyżej. Wypisz argu-
menty, które świad-

czą o twoim ogromnym wkła-
dzie w rozwój firmy. Zbierz listę 
swoich osiągnięć. Pokaż, że nie 
jesteś zwykłą, szarą myszką. Bądź 
przygotowany na długą i zawiłą 
rozmowę o tym, co przyniesie 
przyszłość. Jak możesz wpłynąć 
na jeszcze lepsze wyniki firmy? 
Pomyśl też o trudnych pytaniach, 
aby nie okazało się, że któreś py-
tanie zaskoczy cię bardziej, niż 
kolejne 18. urodziny Krzysztofa 
Ibisza. Jeden z pracowników w 
FMCG opowiedział mi o sytuacji, 
w której dotkliwie przekonał się 
o skutkach nieprzygotowania: - 
Pomyślałem, że wpadnę do szefa 
na kawkę i przy okazji pogadam 
o podwyżce. Co się może nie 
udać. Szef wie, że daję radę, a i ja 
wiem, że on ma kasę. Raz kozie 
śmierć. Szef zobaczył od razu, że 

jest to impulsywna decyzja i po-
stanowił ze mnie zadrwić. Zapro-
ponował grę w papier, kamień, 
nożyce. Jeśli wygram, dostaję 
500 złotych. Jeśli przegram, tyle 
samo oddaję ze swojej pensji. 
Jak się pewnie domyślasz, szyb-
ciej wyszedłem niż przyszedłem. 
Niestety, do dzisiaj na powitanie 
szef wyciąga na mój widok no-
życe.

Nie wszystko złoto,  
co się świeci
Nie zamykaj się wyłącznie na pie-
niądze. Szef też jest człowiekiem 
i pomimo najszczodrzejszego 
serca, może po prostu nie mieć 
w tej chwili budżetu. W takiej 
sytuacji nie poddawaj się i walcz 
o inne benefity. Nowy telefon 
służbowy, szkolenia, a może inne 
godziny pracy? Nie licz na to, że 
to szef będzie proponował ci bo-
gatą paletę zamienników. Miej w 
głowie przygotowane wyjścia A, 
B, C, a najlepiej aż do Z.

Trzymaj emocje na  
wodzy
Emocje są twoim wrogiem nu-
mer jeden. Nie bądź agresywny, 
a z drugiej strony nie użalaj się 
nad sobą. Twojego szefa nie inte-
resuje to, że twoja żona właśnie 
straciła pracę, a twój mąż nie 
daje ci dostępu do swojej kar-
ty kredytowej. Zachowaj zimną 
głowę i mów konkretnie, bo w 
przeciwnym wypadku zamiast 
wrócić z tarczą, wrócisz na tar-
czy i to jeszcze z opinią, której 
nie chciałbyś usłyszeć nawet od 
swojej ex. 
Nie pozostaje mi nic innego, jak 
życzyć ci udanych negocjacji i 
owocnego Dnia Ćwiczenia Przed 
Lustrem Prośby o Podwyżkę. Na 
otarcie łez warto pamiętać, że 
podobno pieniądze szczęścia nie 
dają. Ale czy widzieliście kiedyś 
smutnego kierowcę ferrari?

Marcin Malec

O ile, co ile i jak 
prosić o podwyżkę

REKLAMA

Są takie dni w życiu, o 
których trzeba pamiętać: 
dzień wypłaty, rocznica 
ślubu czy dzień narodzin 
dziecka. Są też takie, o 
których warto pamiętać, 
ale jak się przypadkiem o 
nich zapomni, to nie ma 
co sobie z tego powodu 
rwać włosów z głowy – 
urodziny teściowej będą 
też za rok.

 Z negocjowaniem 
podwyżki jest jak z 
obradami w sejmie
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Katarzyna Swatowska 
pracowała w Mordorze 
ponad 15 lat. I nie chodzi 
tu tylko o Mordor na 
Służewcu. Był Polkomtel, 
producent piwa EB, TVN. 
I wystarczy.

Dziś, pływając po mazurskich je-
ziorach własnym jachtem, prowa-
dzi agencję interaktywną. I pra-
cuje, kiedy jej się podoba, choć 
oczywiście: klient nasz pan. - Dla 
mnie Mordor to synonim wyści-
gu szczurów, korpoludków. Mia-
łam dość tej bezsilności, braku 
decyzyjności korporacji, ciągłej 
niepewności - mówi Katarzyna 
Swatowska w rozmowie z Głosem 
Mordoru. 

Kiedy zaczęła pani pracę w 
Mordorze? 
W 1996 roku. I byłam tam jedną z 
pierwszych. Pracowałam w Plusie, 
a ponieważ byłam odpowiedzial-
na za zakładanie działu obsługi 
klienta Polkomtela, trafiłam z cen-
trum do nowego budynku Plaza 
2000 przy ul. Wołoskiej. On też był 
jednym z pierwszych w Mordo-
rze. Wyrósł pomiędzy dzisiejszą 

Galerią Mokotów, której wtedy 
nie było, a Curtis Plaza. Zamiast 
GalMoku straszyły ruiny starych 
fabryk. Za moim oknem nie było 
nic. Pola, nieużytki, szczątki Słu-
żewca Przemysłowego. Dopiero 
potem w Mordorze wyrosły jak 
grzyby po deszczu wszędobylskie 
biurowce. Pamiętam jeszcze jed-
nopasmową Wołoską. 

Dużo pani pracowała? 
Przez pierwszych sześć miesięcy 
praktycznie nie wychodziłam z 
firmy. Ale powiem szczerze: nie 
czułam się wtedy trybikiem w 
korporacyjnej maszynie. To nie 
były czasy korpozaduchu. Pano-
wała super atmosfera, mieliśmy 
poczucie, że tworzymy coś nowe-
go, czuliśmy ekscytację, może to 
niewiarygodne, ale Plus był takim 
start-upem. Dziś takie podnie-
cenie nowym projektem, mogą 
wg mnie przeżywać np. start-upy 
technologiczne, które osiągają 
błyskawiczny sukces. Dlatego 
wtedy jeszcze tak bardzo nie czu-
łam, że pracuję w korporacji. 

A kiedy pani to poczuła? 
Dużo później. Kiedy przychodzi 

nowa partia, natychmiast wy-
rzuca ludzi na wszystkich eks-
ponowanych stanowiskach, nie 
patrząc na wyniki, osobiste suk-
cesy. Mnie to dotknęło, gdy pra-
cowałam w słynnym browarze 
Elbrewery, producencie legen-
darnego piwa EB. Byłam dyrek-
torem sponsoringu i promocji. 
A więc wszystkie te parasole, 
koncerty, juwenalia z emblema-
tami EB to była moja działka. To 
była cudowna praca. Nie chodzi 
o pieniądze, ale o ludzi. Niestety, 
przyszli nowi właściciele i poczu-
łam się jak zwykły trybik, który w 
każdej chwili można wymienić i 
tak też się stało. Nieważna była 
dobra sprzedaż, w której mia-
łam swój udział, weekendy, któ-
re zarywaliśmy, bo autentycznie 
kochaliśmy tę pracę, siebie na-
wzajem. Do dziś się przyjaźnimy. 
Ale nowa miotła to nowa miotła.  
Nowy właściciel cały nasz zespół 
zwolnił jednym dmuchnięciem. 
Tak wylądowałam na bruku. Po-
tem pracowałam jeszcze w TVN i 
Reader’s Digest. 

Nie miała pani dość korpoat-
mosfery? 
Chciałam spokojniejszej pracy, 
równowagi, harmonii, możliwo-

ści realizacji swojego hobby - je-
stem maniaczką żeglarstwa. Na 
dłużej zaokrętowałam się więc 
w szybko rozwijającej się firmie 
rodzinnej, nieskromnie dodam 
-  także dzięki mojej pracy. Call 
Center Poland zajmowała się 
outsourcingiem usług call centre. 
Pracowałam tam jako dyrektor 
marketingu i PR. Genialna atmos-
fera, krótka ścieżka decyzyjna, 
żadna tam korporacja. Niestety, 
gdy firma nabrała wartości i zo-
stała sprzedana spółce giełdowej, 
znów wylądowałam w korporacji 

jako dyrektor marketingu spółki 
giełdowej Internet Group. Akurat 
trafiliśmy na kryzys w 2008 roku, 
który ich zjadł i spółka zbankru-
towała. 

Co pani wtedy zrobiła? 
Wróciłam do Call Center Poland, 
która przetrwała, ale niestety, 
była w tak tragicznym stanie, że 
stwierdziłam: trzeba uciekać za-
nim mnie wyrzucą, mam tego do-
syć i nie chcę kopać się z koniem. 
Poszłam więc do szefa, nie mając 
żadnej „nagranej” pracy i żadnego 
pomysłu, co ze sobą zrobić. Tak 
byłam zdeterminowana, by opu-
ścić spółkę, której poświęciłam 12 
lat życia, za którą zapłacono 120 
mln zł. Nie mogłam na to patrzeć 
i postanowiłam odejść bez wzglę-
du na wszystko. W tym roku ob-
chodzę pięciolecie mojej ucieczki 
z Mordoru.  

Dokąd pani uciekła?
Zostałam freelancerem na wła-
snej działalności gospodarczej. 
Obsługiwałam najpierw klientów 
Call Center Poland, ci klienci pole-
cali mnie innym. Potem zaczęłam 
specjalizować się w start-upach z 
branży technologicznej. Tak zo-
stało do dziś. Założyłam własną 
stronę internetową i współpra-
cuję z wieloma klientami. Śmieję 
się, że jestem jedyną blondynką, 
która pisze o technologiach i wie, 
o czym pisze. 

Co pani dokładnie robi? 
Dostarczam treści i strony inter-
netowe dla firm, obsługuję ich 
media społecznościowe, dora-
dzam na temat PR-u wewnętrz-
nego.  
Moją własną inicjatywą jest też 
konkurs budujący wizerunek 
telemarketera, bo wiadomo, że 
branża call centre jest bardzo źle 
postrzegana, głównie przez nie-
chciane telefony nieuczciwych 
telemarketerów, którzy próbują 
nam coś wcisnąć. Tak naprawdę 
zapominamy, że to znikoma część 
obsługi, bo przecież większość to 
rozmowy przychodzące od klien-
tów. 

Naprawdę? 
Oczywiście, wtedy potrzebujemy 
call centre i nie gniewamy się na 
telemarketerów. 

Czym się różni „praca na swo-
im” od tej w Mordorze? 
Śmieję się, że tam gdzie położę 
mój laptop, tam jest moje biu-
ro. Powiem panu, że trochę się 
przekwalifikowałam, by móc 
realizować swoją pasję, czyli że-
glarstwo. Oczywiście, klient nasz 
pan, gdy mnie potrzebuje, to je-
stem na każde skinienie. Ale mó-
wiąc szczerze, od kwietnia mam 
swoje biuro na jachcie. Pływam 
po Mazurach. Sama narzucam 
sobie reżim, codziennie rano 
pracuję 2-3 godziny albo więcej 
w zależności od potrzeb i pogo-
dy, ale nikt mi nie rozkazuje. W 
ciągu dnia kiedy tylko chcę bie-
gam i jeżdżę na rowerze. Sama 
jestem sobie sterem, żeglarzem, 
okrętem. I najważniejsze: nie do-
jeżdżam do żadnego Mordoru w 
korkach. 

Prowadzi pani jednoosobową 
działalność? 
Tak, biorą mnie, bo wiedzą, że po 
tylu latach w branży  wiem o czym 
mówię. Ale jeśli robię większe 
rzeczy, takie jak eventy, to dobie-
ram sobie do współpracy innych 
freelancerów. Takie rozwiązania 
są lepsze, bezpieczniejsze dla 

firm, bo to optymalizacja kosztów 
związanych z zatrudnianiem. A 
nie zawsze firmy potrzebują roz-
budowanego marketingu. 

A jak to się sprawdza finanso-
wo? 
Tu jest coś za coś. Na pewno jest 
mniej pieniędzy, nawet dużo 
mniej. Ale świadomie się na to 
godzę, bo nie po to rzuciłam kor-
porację, żeby teraz pracować po 
8-10 godzin dziennie. Ale jako 
przezorna, zawsze ubezpieczona, 
mam oszczędności na czarną go-
dzinę. 

Inne minusy? 
Na pewno ciągła groźba utraty 
klientów, trzeba się wciąż starać, 
być na topie. Z drugiej strony, z 
pracy też mogli mnie w każdej 
chwili wyrzucić, doświadczyłam 
tego przecież w EB. Mimo że mia-
łam bardzo dobre wyniki, zlikwi-
dowano stanowisko, bo tylko tak 
można mnie było zwolnić. 

A plusy? 
Nie choruję, jestem zdrowsza. Nie 
siedzę w klimatyzowanym biurze, 
nie jestem narażona na ciągły 
stres. Zdawało mi się , że się nie 
stresowałam, ale - powiedzmy 
szczerze - człowiek w ferworze 
walki tego nie czuje.  W pewnym 
momencie uznałam jednak, że 
mając już swoje lata, czas zacząć 
robić coś innego. Młodzi brand 
menedżerowie z Mordoru to dla 
mnie ludzie, którzy z jednej stro-
ny nie mają potrzebnej wiedzy,  
z drugiej jak ognia boją się kon-
kurencji, unikają tych, którzy mają 
coś do powiedzenia zamiast ko-
rzystać z ich kompetencji. Brak im 
pokory, słuchania tych, którzy coś 
w życiu osiągnęli, zrobili co naj-
mniej kilkaset kampanii. 
Szukałam kiedyś pracy. Okazało 
się, że moje CV poszło do kosza, 
bo byłam bardziej doświadczona 
niż mój potencjalny szef, który 
najwyraźniej bał się mnie zatrud-
nić. Po co mi to?

Ona była w Mordorze 
pierwsza. I jako jedna 
z pierwszych z niego 
uciekła

Rafał Badowski

 Szukałam kiedyś 
pracy. Okazało się, 
że moje CV poszło do 
kosza, bo byłam bardziej 
doświadczona niż mój 
potencjalny szef.

fot: biuro Polkomtela w Plazie 2000. Za oknem powstaje Mordor
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Dziś Wilk kupuje sprzęt na event szkoleniowy.
Wolf: Hi, my name’s Wolf, I represent Wolf&Wolf 
PLC and would like to enquire about this 100” LCD 
screen you’ve got on offer in your latest new-
sletter... We’re about to run a big training event, 
and I’m in need of (1) some quality audio-video 
equipment…
Seller: Right you are (2), Mr Wolf! I think you’re 
asking about the 100” Bhillips LCD screen with a zil-
lion USB and HDMI ports, an ultra-lightweight con-
struction and 50m megapixel screen resolution?
W: Yeah… I guess that’s the one I saw in your new-
sletter. It’s a special summer offer, right?
S: Yes, it is! I mean… Yeah… It is, but it’s not…
W: What do you mean?

S: Well… it means that technically, we’re out of 
stock (3) on this one…
W: Oh, okay… How soon do you think you’re 
gonna be re-stocking (4)?
S: You never know with those deliveries, do you? 
But you know what? I think you’re in luck (5)! 
I’ve got an even better 100” LCD screen for you! It’s 
the Phony 1000BS. It’s got the same specs (6) as 
the Bhillips one and it comes with a 7-year warran-
ty (7). It only costs double the price of the one you 
asked for. It’d be a perfect investment for you!
W: Erm… Right… Great… What’s the name of your 
store again?
S: It’s BAIT AND SWITCH, Mr Wolf.  

Dominika Uzar, ACT Advanced Corporate Training, www.act.edu.pl

Glosariusz:
1. be in need of sth - potrzebować czegoś

2. Right you are! - Jasne!

3. be out of stock - nie mieć na stanie

4. re-stock - odnawiać asortyment

5. to be in luck - mieć szczęście

6. specs (specifications) - specyfikacja

7. 7-year warranty - siedmioletnia gwarancja

Miasteczko Wilanów
to nie lemingi

Adventures of the Wolf of Mordor (“Przygody Wilka z Mordoru”)

Odcinek 3: Bait & Switch: Wolf Goes Shopping (czyli: “Przynęta z zamianą: Wilk idzie na zakupy”)

Miasteczko Wilanów ma już 12 lat. Od samego 
początku wokół osiedla, które szybko doczekało 
się nazwy „Lemingrad”, tworzył się mit. Lemingi 
i słoiki, przyjeżdżający do stolicy, szybko stali się  
przykładami nuworyszostwa oraz w takim samym 
stopniu przedmiotem zazdrości, co i drwin.

Z mitem ponadprzeciętnego 
bogactwa mieszkańców MW 
warto rozprawić się od razu: 
tylko na początku projektu de-
veloperzy planowali budowę 
drogich apartamentowców. Po 
upływie zaledwie kilku lat plan 
się zmienił i na polach, gdzie 
kiedyś rosła kapusta i można 
było zobaczyć bażanty, wyrasta-
ły jak grzyby po deszczu bloki 
z mieszkaniami w cenach nie 
wyższych niż w innych dziel-
nicach. A wraz z tymi blokami 
rodziły się problemy wcale nie 

tak odmienne od tych znanych  
w innych rejonach Warszawy. 

Czy więc to rzeczywiście ziemia 
obiecana, mlekiem i miodem 
płynąca? Jak się żyje w Mia-
steczku Wilanów? O tym opo-
wiadają jego mieszkańcy.

SŁOIKI, LEMINGI,  
NOWOBOGACCY

Michał jest adwokatem, który z 
żoną i dwiema córkami miesz-
ka w Miasteczku Wilanów od 

2011 roku. Czy to rzeczywiście 
najdroższa dzielnica Warszawy, 
potwierdzenie błyskawicznego 
sukcesu i awansu społecznego 
jej mieszkańców? – To stereotyp. 
Mieszkania tutaj są dużo tańsze 
niż na Żoliborzu, w centrum czy 
Mokotowie. Wiele osób wzię-
ło kredyty w 2008 roku, tak jak 
ja. Ludzie przeprowadzają się 
tu, bo ceny są konkurencyjne – 
opowiada Michał. 

W MW ma też swoją przystań 
Karolina. Pochodzi z Krakowa, 
a na Służewcu prowadzi stajnię. 
Ma dziecko, które chodzi w Wila-
nowie do szkoły sportowej. Nie 
lubi nuworyszy i „aspirowania”. 
Tak zaczyna swoją opowieść. 
– Mieszkaniec Miasteczka Wila-
nów przyjechał z Sieradza albo 

innej mieściny, ma kredyt na 30 
lat, kupuje kilogram wołowiny 
za 360 zł, bo krowa słuchała mu-
zyki i grała w golfa, wozi się na 
pokaz dobrą furą i ma „napom-
powaną” botoksem żonę. Do 
tego gigantyczny samochód 
terenowy, ale do jeżdżenia po 
mieście. Żaden człowiek z klasą 
nie zainwestowałby w taką furę. 
Nowobogacki musi szastnąć i 
zapłacić za coś trzy razy więcej, 
żeby utwierdzić się w poczuciu, 
że jest fajny i go stać. Do tego 
wszyscy są tak zajebiście zdro-
wi, bezglutenowi i „sporty”, że 
rzygać się od tego chce – mówi 
Karolina. 

Michał żartuje, że kobiety 
mieszkające w Miasteczku wy-
glądają jakby szły na ważną im-
prezę czy wykwintną kolację, a 
jadą na zakupy do Almy lub do 
Royal Wilanów, gdzie spędzają 
całe popołudnia i wieczory w 
nowo powstających knajpkach i 
sklepach. – Ci, którzy za szybko 
się dorobili, mają problem. Tro-
chę im odbija – dodaje Michał. 

W Miasteczku Wilanów mieszka 
też Adam. Już szósty rok. Jest 
rodowitym warszawiakiem i 
pamięta czasy, gdy na miejscu 
obecnego osiedla było pole 
truskawek, którymi się zajadał. 
Ma żonę i dziecko. Był doradcą 
finansowym, dziś szuka pracy. 
Jego opinia o zasiedlających 
MW jest zbieżna z poglądami 
Michała.– Gdy idzie się ulicą, 
dziumdzie z napuchniętymi 
ustami nie uraczą cię nawet 
spojrzeniem. Dlaczego? Bo to 
utrzymanki bogatych panów, 
których sportowe samochody 

kosztują tyle, że twoja głowa 
tego nie ogarnia. Dziumdzie 
mówią ci bez słów: co za g… 
przeszło, kim ty w ogóle jesteś? 
No cóż, dzisiejsi nowobogaccy 
są tutaj. I niestety są słabi. Ale 
oczywiście w niedzielne wieczo-
ry obok ryku silników słychać 
też turkot kółeczek… Śmieje-
my się wtedy z żoną, że bigos 
przyjechał – opowiada Adam. A 
ten przykład idealnie pokazuje 
przekrój społeczny. Jak w całej 
Warszawie.  

Świątynię już mają. 

 Choć Miasteczko nie 
przypomina typowych 
miejskich „sypialni”, to 
jednak problemy ma 
podobne do nich.
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Adventures of the Wolf of Mordor (“Przygody Wilka z Mordoru”)

Odcinek 3: Bait & Switch: Wolf Goes Shopping (czyli: “Przynęta z zamianą: Wilk idzie na zakupy”)

Teraz czekają na 
szkoły, przedszkola i 
parkingi

Karolina zwraca uwagę, że w 
Miasteczku Wilanów ciągle 
za mało jest kafejek, dobrych 
i niedrogich restauracji. Te, 
które tu działają, słynne są z 
astronomicznych cen, za któ-
rymi nie podąża jakość. Nie 
organizuje się tu wydarzeń 
kulturalnych, żadnych im-
prez na wolnym powietrzu.
-  Z drugiej strony, trudno 
się dziwić - mówi Karolina.   
- Kto miałby chodzić na te im-
prezy. Gdy przychodzi week-
end, mieszkańcy Miasteczka 
albo jadą do domu po słoiki, 
albo siedzą w przydomo-
wych ogródkach. Bywa też, 
że to słoiki wylegają na ulice 
ze swoimi rodzinami, które 
zjechały z okolic w odwiedzi-
ny. – O 12 w niedzielę, jak to 
na porządnej wsi, w Bierhal-
le pan szpilki nie wciśnie. 
Wszystkie stoliki zarezerwo-
wane, wszyscy jedzą rosół. 
Do tego koniecznie piwo. A 
potem ze wszystkich stron 
ruszają do kościoła – mówi 
Karolina. 

A kościół w MW jest nie byle 
jaki. Gigantomania spo-
wodowała, że w centrum 
osiedla wybudowano gigan-
tyczną bryłę czyli Świątynię 
Opatrzności. Mieszkańcy za 
nią nie przepadają. Architek-
toniczny dziwoląg, reaktor 
atomowy, silos, wyciskarka 
do cytrusów – to tylko nie-
które określenia kościoła. - 
Byłem tam raz z ciekawości. 
Beton po prostu odpycha. 
Dla mnie ta świątynia to ar-
chitektoniczny potworek, 
w miejscu którego można 

było wybudować szkołę lub 
przedszkole – mówi Michał. 

Również Karolina zwraca 
uwagę na fakt, że w Miastecz-
ku nie ma jeszcze wystarcza-
jącej liczby szkół. – Placówka 
przy ul. Ledóchowskiej w 
Wilanowie jest skandalicz-
nie mała. Na Sadybie, Wila-
nowie Wysokim, Zawadach 
czy Ursynowie dzieci cho-
dzą na trzy zmiany, bo mu-
siały zaabsorbować dzieci 

z MW. By oddać dziecko do 
przedszkola, matka musi się 
liczyć z opłatą rzędu 2 tys. zł 
– mówi.

Choć Miasteczko nie przy-
pomina typowych miejskich 
„sypialni”, to jednak proble-
my ma podobne do nich. 
Bloki wybudowano (i buduje 
się nadal), ale o tym jak lu-
dzie mają do nich dojechać 
(zwłaszcza korzystając z ko-
munikacji miejskiej), gdzie 
mogą zrobić zakupy i gdzie 
mogą zaparkować– nie po-
myślano. 

Całe szczęście, że jest Bie-
dronka, choć historia z nią, 
zdaniem Karoliny, dużo 
mówi o mieszkańcach MW. 

– Zanim powstała, masowo 
protestowali: że to sklep dla 
biedaków, że będą żule pić 
piwo obok niego. Teraz do 
Biedronki zasuwają wszyscy. 
Także pancie z elegancką 
torbą od Louis Vuittona.

Rozwiązaniem problemów 
z zakupami mogłaby być 
galeria handlowa, która ma 
powstać w Miasteczku, ale 
od samego początku towa-
rzyszy jej aura skandalu. – 

Podobno będzie zasłaniać 
Pałac w Wilanowie – mówi 
Adam – i stąd protesty jej 
przeciwników. – Uważam, że 
to kompletna bzdura, bo nie 
ma szans, by zobaczyć go z 
MW. Ludzie chcą natomiast 
trzech osobnych budynków, 
a są przeciwni parkingowi 
na dachu. To szukanie dziu-
ry w całym. Bryła wpasowu-
je się architektonicznie w 
wygląd miasteczka – twier-
dzi Adam. 

Inne problemy? Wszędo-
bylskie zakazy parkowa-
nia. – Nie ma gdzie stanąć, 
nawet jak człowiek jedzie 
na pocztę, bo wszędzie za-
kaz. Na całej długości ulicy, 
gdzie moje dzieci chodzą do 

przedszkola, też jest zakaz 
– skarży się Michał. Miesz-
kańcy MW twierdzą, że straż 
miejska celowo upatrzyła 
sobie to miejsce, bo tu wle-
pić mandat za złe parkowa-
nie jest naprawdę łatwo. 
Ale ludzie gdzieś postawić 
auto muszą; wchodzą na 
pocztę, do przedszkola, do 
sklepu i po chwili już są po-
siadaczami mandatu. A straż 
miejska poprawia sobie sta-
tystyki. – Widziałam jak ko-
bieta odwiozła dziecko do 
przedszkola i zanim wróciła 
do auta - ciach... mandat – 
mówi Karolina i przyznaje, 
że ona sama niedawno do-
stała jednego dnia trzy! 

A JEDNAK KOCHAJĄ 
SWOJE MIASTECZKO

Za co? Za przestrzeń, szero-
kie ulice, czyste chodniki i 
„zajebiste ścieżki rowerowe” 
– jak mowią. Cenią umiar 
w występowaniu reklam i 
bannerów. No i tak napraw-
dę jest blisko do centrum, a 
mieszka się trochę jak poza 
miastem. - Żadnego syfu, 
elektrowni czy spalarni 
śmieci - wylicza Karolina. 

– Na początku nie bardzo 
podobało mi się grodzenie 
osiedli siatami. Teraz gro-
dzenia są ładnie osadzone 
drzewami, roślinami i to jest 
ok – dodaje Adam. Dlaczego 
on sam tutaj się przepro-
wadził? Bo tu mógł kupić 
trzypokojowe mieszkanie 
z podziemnym garażem, a 
wcześniej, mieszkając na 
Natolinie, mógł o tym tyl-
ko pomarzyć. - Właśnie te 
czynniki, a nie lanserstwo, z 

czym wielu kojarzy się MW, 
zdecydowały, że chciałem 
się tu wprowadzić – tłuma-
czy.

Podobnie zresztą myślała Ka-
rolina podejmując decyzję. I 
choć tak krytykuje niedo-
godności MW, to jednak do-
strzega też atuty. – Mieszkam 
tu dlatego, że chciałam po-
większyć mieszkanie, a czte-
ropokojowe tutaj były bar-
dzo tanie. Ostoja Wilanów to 
świetne miejsce z lasem pod 
ręką. Ogólnie spokój, cisza, 
po 22 zamiera życie. Jak ktoś 
tylko robi hałas, to zaraz ktoś 
uprzejmie podpieprzy go do 
straży miejskiej. Ale z drugiej 
strony nie ma co się dziwić, 
bo sprowadzają się tu ludzie, 
którzy mają małe dzieci albo 
zaraz będą je mieli – mówi 
Karolina. 

– Gdybyś skończył dobre stu-
dia, od razu osiągnął sukces 
finansowy w firmie, to chciał-
byś mieć fajne mieszkanie w 
renomowanej dzielnicy i był-
by to dla ciebie wyznacznik 
sukcesu – broni nuworyszy 
mieszkanka MW Kamila, 
która wiele lat pracowała 
jako dziennikarka, a od kilku 
miesięcy zajmuje się PR-em.  
– Od początku zakochałam 
się w tym miejscu. Niskie 
budownictwo, fajni, otwarci 
ludzie. Kiedyś wracałam do 
domu w weekend, a sąsiedzi 
z mojej klatki, których kom-
pletnie nie znałam, akurat 
robili imprezę. Natychmiast 
mnie zaprosili, poczęstowali 
winem i jedzeniem. I to jest 
super! – kończy.

 Ci, którzy za szybko 
się dorobili, mają 
problem. Trochę im  
odbija - dodaje Michał

Zapomnij 
o korkach!
wypożyczalnia

skuterów

666-201-737
Zadzowń

@rentavespa Rafał Badowski
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7:30
To już dziś! Mój pierwszy dzień 
w pracy. Śnieżnobiała koszula, 
błękitny krawat i oczywiście 
dzisiejszy hit mody – granato-
wy garnitur. Od wczoraj cze-
kają, starannie poskładane i 
uprasowane. Skoro wyglądam 
już jak milion dolarów, to naj-
wyższy czas, aby je w końcu za-
robić. Muszę jeszcze tylko wy-
czyścić lakierki i jestem gotowy 
na podbijanie świata!

9:30
Niech to szlag. Gdzie ci wszy-

scy ludzie jadą? Pff, gdzie ci lu-
dzie potem parkują?! Ręce za-
czynają mi sie pocić, a krawat 
z każdą sekundą coraz bardziej 
zaciska się wokół mojej szyi. 
Pół godziny spóźnienia, a to 
mój pierwszy dzień. Staram się 
znaleźć wsparcie w oczach in-
nych, którzy przynajmniej swo-
im ubiorem dodają mi otuchy. 
Czuję sie jednym z nich. Nieste-
ty jest to chyba złudne wraże-
nie. Wszyscy odwracają wzrok, 
wpatrują się beznamiętnie w 
swoje telefony bądź też prze-
glądają poranną prasę. Chyba 

nawet Steven Seagal ma w so-
bie więcej emocji niż ci ludzie.

10:00
Dotarłem. Poobijany i sfru-
strowany wbiegam do biura. 
W recepcji wita mnie piękna, 
blondwłosa Kasia. Uśmiech ma 
taki, że momentalnie zapomi-
nam o tym, co spotkało mnie 
podczas podróży. Zapominam 
nawet swojego imienia. Drżącą 
ręką odbieram mojego hmm... 
jak to się zwało? Budża? Badża? 
Bedża? Nie ważne. Odbieram 
plastikową plakietkę, na któ-
rej widnieje moje zdjęcie. Nie 
muszę chyba dodawać, że wy-
glądam na nim jak seryjny mor-
derca. Podchodzę do drzwi, 
przykładam mój identyfikator 
do bliżej nieokreślonego czar-
nego pudełka. Słyszę kliknię-
cie, łapię za klamkę i stawiam 
swój pierwszy krok do wielkie-
go świata. 

10:30
- Dzień dobry, mam na imię To-
mek. Czy mógłbym pana prosić 

o wydanie komputera?
- Dzień dobry? Pana? Chłopie, z 
choinki się urwałeś? – drwiąco, 
aczkolwiek z sympatią rzuca w 
moim kierunku łysy koleś, w 
koszulce AC/DC i brodą buj-
niejszą niż u Hagrida. 
- Chciałem tylko odebrać swój 
komputer. Jeśli czymś pana 
uraziłem, to przepraszam – od-
powiadam.
- Tomek, tak? Posłuchaj mnie 
i weź sobie tę radę do serca. 
Słowo „pan” jest tutaj słowem 
zakazanym. A spróbuj powie-
dzieć „na pani” do dziewczyn, 
ekhm, kobiet z finansów. Oczy 
ci wydłubią. Zaraz zaczną traj-
kotać, że przecież one dopiero 
co 18-kę obchodziły, a ty im 
wyjeżdżasz per pani. Do każde-
go zwracaj się po imieniu. Kla-
ta do przodu, popraw krawat i 
ruszaj! 
- Ee.. no dobra. Dzięki Tadeusz!
- Tadek. Wystarczy Tadek.

12:00
Mój żołądek coraz bardziej daje 
mi do zrozumienia, że czuje się 
samotny. Wręcz krzyczy, żebym 
go nakarmił. W tej samej chwi-
li szef mojego działu, jakby 
usłyszał jego wołanie, wstaje 
i proponuje powitalny lunch. 
No i to mi się podoba! W końcu 
moja studencka kieszeń będzie 
miała chwilę na złapanie odde-
chu. Wybór pada na elegancką, 
włoską restaurację. Zamawiam 
makaron o nazwie, na której o 
mało nie łamię sobie języka, i z 
uśmiechem na twarzy (nauczy-
łem się już od Kasi z recepcji) 
zasiadam do stołu. W tym mo-
mencie zaczyna sie prawdziwa 
zabawa...
Oczywiście do Teresy zwróci-
łem się per pani. Myślałem, że 
swoim spojrzeniem wypali mi 
dziurę w czole. Do szefa działu 
powiedziałem Krzysiu, a jak się 
potem okazało do niego trzeba 
się zwracać Krzysztofie (niech 
no ja tylko spotkam Tadka z IT, 
to ja już sobie z nim porozma-
wiam). Już po dwóch zdaniach 
o mnie, nikt nie zwracał na 
mnie uwagi, bo wszyscy byli 
pochłonięci dyskusją o tym, że 
nasze czasy są dziwne. Dziwne, 
ponieważ w tak młodym wie-
ku ludzie idą do pracy. Kiedyś 
to najpierw nauka, a dopiero 
potem praca. Teraz wszystko 
naraz, co oczywiście według 
mojego zespołu nie prowadzi 
do niczego dobrego.
Po powrocie z lunchu było 
jeszcze gorzej. Janusz, na oko 
50 lat, zobaczył, jak śmigam w 
Excelu. Zwęził swoje oczy, zaci-
snął usta i głośno przełknął śli-
nę. W jego spojrzeniu widzia-
łem nutę zazdrości. 
- Młody człowieku, co ty tam w 
tej zakładce wyczarowałeś? To 

w ogóle będzie działało? – niby 
od niechcenia wymamrotał.
- Pewnie! To jest nowa funkcja, 
która skraca proces wprowa-
dzania danych. Pokazać ci? – 
spytałem.
- Mi? Ty będziesz ojca uczył 
dzieci robić? Jestem pewien, 
że zaraz ci się to wszystko wy-
krzaczy – warknął i odjechał 

swoim krzesełkiem do swojego 
biurka.

15:00
Cykliczne spotkanie mojego 
zespołu. Niestety nie zostałem 
na nie zaproszony, ponieważ 
jest ono tylko dla doświadczo-
nych pracowników z odpo-
wiednim stażem pracy. Absurd. 
Mam tyle spostrzeżeń, jak moż-
na usprawnić tę cholerną firmę, 
a jedyne, co muszę robić, to 
wklepywać dane do tabelek. 
Czuję się jak śmieć. Chciałem 
dobrze, a wyszło jak zawsze. 
Dlaczego? Co ja takiego zrobi-
łem, że jestem tak traktowany?
Dopiero po jakimś czasie zro-
zumiałem, że przyczyna leży 
znacznie głębiej niż moje ego 
czy duma Janusza. Wiele nas 
dzieli. Wiek, doświadczenie, 
sytuacja finansowa. Dla niektó-
rych mógłbym być synem. To 
jest tak trochę tak, jak z czło-
wiekiem i pająkiem. Nie wiado-
mo, kto kogo się bardziej boi. 
My rzucamy mięsem w bogu 
ducha winne stworzenie, a ono 

chce nam tylko pomóc, łapiąc 
muchy. Wystarczy jednak się 
oswoić, a pająk i człowiek mogą 
żyć w zgodzie. Mogą nie tylko 
żyć w zgodzie, ale działać ra-
zem i osiągać więcej. My mamy 
spokój od latających stworków, 
a pająk ma pożywienie.
Wystarczy tylko (i aż) komu-
nikacja oraz zaufanie. Czasem 

trzeba ugryźć się w język i 
schować swoje uprzedzenia do 
kieszeni. Każdy z was był kie-
dyś młodym, pełnym marzeń 
człowiekiem. O ile marzenia 
z pewnością pozostały, o tyle 
wiek nieubłaganie gna przed 
siebie. Wraz z nim przychodzi 
doświadczenie, mądrość i roz-
waga. Niestety często przycho-
dzi rutyna, wypalenie i frustra-
cja. W starciu z młodą, świeżą 
krwią takie połączenie tworzy 
mieszankę wybuchową. Dla-
tego potrzeba wiele wysiłku, 
aby zamiast dynamitu stworzyć 
kryształ.
Jak jest dzisiaj? Z Januszem 
jeżdżę na ryby, a z Krzysztofem 
dwa razy w tygodniu gram w 
squasha. Tereska stara się na-
uczyć mnie piec, ale niestety z 
marnym skutkiem. Pewnie za-
stanawiacie się, a co z Kasią? Z 
Kasią, to temat na odrębną hi-
storię. W końcu miłość w korpo, 
to teoretycznie rzecz zakazana. 
Nieprawdaż?

Konflikt pokoleń 

 Czasem trzeba ugryźć 
się w język i schować 
swoje uprzedzenia do 
kieszeni.

Marcin Malec

 „Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie 
chce zmienić świat.” O ile dla młodych – zwanych 
pieszczotliwie gimbazą - słowa Skawińskiego 
mogą trącić myszką i kiczem, o tyle dla ludzi, którzy 
wkroczyli do bezwzględnego świata korpo, te słowa 
mogą stać się błogosławieństwem albo utrapieniem.
Czy oprócz nieosiągalnych targetów, krwiożerczego 
czelendżowania i błogich nadgodzin jest coś,  
z czym przyjdzie się zmierzyć młodym adeptom 
tajemnej sztuki korpo? Tak. Muszą stawić czoła 
czemuś znacznie bardziej skomplikowanemu  
i nieprzewidywalnemu – konfliktowi pokoleń.

REKLAMA

REKLAMA
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 Łukasz Golcz

Mam cię na oku. 
Pozdrawiam, twój szef
Niemal każda firma 
kontroluje swojego 
pracownika. I nic w 
tym dziwnego: szef 
chce wiedzieć, co robi 
jego podwładny, bo 
pieniądze dostaje za 
pracę. Z kolei pracownik 
często obawia się, które 
pliki może otwierać na 
swoim komputerze, które 
strony odwiedzać i jak 
często może odejść od 
komputera. 

wana na długie lata na dyskach 
twardych i taśmach magnetycz-
nych, do późnijszego ewentual-
nego wglądu).
Próba skorzystania ze swojego 
nośnika danych (np. pendrive/
CD/DVD itp.) przeważnie zosta-
nie zapisana jako działanie szko-
dliwe dla firmy, ze względu na 
możliwość skopiowania firmo-
wych danych lub próby zainfeko-
wania komputera firmowego.
Monitoring komputera to najcie-
kawsza część monitoringu pra-
cownika, dająca pole do popisu 
informatykom. Nie zawsze etycz-
ny, nie zawsze zgodny z prawem 
lub zapisami z umowy o pracę 
czy regulaminami wewnętrzny-
mi firmy.
Niestety pracodawca często nie 
informuje pracowników, jaką for-
mę monitoringu stosuje w firmie, 
co moim zdaniem jest nieetycz-
nym zachowaniem.
Poza tak oczywistymi kwestiami 
jakie już zostały wymienione, 
pracodawca może podłączyć się 
do ekranu komputera pracow-
nika, czyli oglądać wszystko co 
widzi pracownik.
Pamiętajcie, że jeśli zalogujecie 
się na swoją pocztę elektronicz-
ną i na Facebooka z komputera 
służbowego, to dzięki zainstalo-
wanemu keyloggerowi będzie 
on znać oba wasze hasła. Jeśli ich 
nie zmienicie, ktoś może wejść 
na twoją pocztę, zalogować się 
na Facebooka, poczekać aż przyj-
dzie wiadomość o nowym logo-
waniu z innego komputera na 
pocztę, skasować tę wiadomość i 
siedzieć na waszym koncie.
Absolutnie nie twierdzę, że tak 
postępują pracodawcy, ale jeśli 
dane z monitoringu „wypłyną” 
do internetu, kto zabroni złemu 
crackerowi użyć twoich kont do 
rozsyłania spamu?
Niektóre programy do moni-

toringu komputera potrafią o 
wiele więcej niż tylko przesyłać 
obraz czy monitorować wciska-
ne klawisze. Potrafią zliczać czas, 
który spędzacie w konkretnych 
oknach, a więc szef wie, wie, czy 
pół dnia siedzicie w Outlooku, to-
cząc niekończącą się wojnę z ma-
ilami, czy może w przeglądarce i 
na stronach tabloidów?
To jak często odchodzicie od 
komputera to błahostka w po-
równaniu z tym, że można zdal-
nie włączyć kamerę czy mikrofon 
w laptopie służbowym pracow-
nika nie świecąc przy okazji dio-
dą LED znajdującą się obok ka-
merki. Jeśli nie używacie kamery, 
zaklejcie ją taśmą izolacyjną, a w 
gniazdo od mikrofonu włóżcie 
odciętą wtyczkę tak, aby dźwię-
ki z otoczenia zbierał mikrofon 
zewnętrzny (z odciętą wtyczką),  
a nie wbudowany.
Myślicie, że to paranoja? Spy-
tajcie wujka Google w zakładce 
Grafika: Mark Zuckerberg lap-
top. Skoro szef Twarzoksiążki 
chroni wbudowaną kamerę  
i mikrofon, to chyba coś jest na 
rzeczy.
Pamiętacie jak WhatsApp chwa-
lił się pełnym szyfrowaniem, któ-
re powoduje, że nawet on sam 
nie są w stanie czytać wiado-
mości użytkowników? Facebook 
kupił WhatsAppa i macie bar-
dzo mało czasu, aby odznaczyć  
w nim opcję: „Udostępniaj info  
o koncie (Facebookowi)”.
Ciekawe jak pełne szyfrowanie 
będzie wyglądać za jakiś czas…
Przyglądając się ostatnio agre-
sywnemu wykradaniu resztek 
prywatności przez Facebooka 
i postępowaniu ich szefa za-
stanawiam się czy twórca Twa-
rzoksiążki jest pracodawcą, czy 
może jednak... pracownikiem?

Monitoring pracowników jest 
kluczowym zagadnieniem, które 
przekłada się na ich produktyw-
ność.
Zacznijmy od monitoringu wideo. 
Pracodawca może go zainstalo-
wać, jeśli jest to usprawiedliwio-
ne, np. przy kasach w sklepach, 
gdzie występuje ryzyko kradzieży. 
Jednocześnie pamiętać trzeba, że 
obecność kamery nie może naru-
szać praw i wolności pracowników 
sklepu.
Monitoring poczty elektronicznej 
jest standardowym narzędziem, 
więc lepiej nie przesyłać swo-
ich wakacyjnych zdjęć i filmów, 
prywatnych dokumentów, czy 
erotycznych opowiadań na pocz-
tę służbową. Powinna być ona 
używana tylko do celów zawodo-
wych, aby nie dawać pracodawcy 
argumentów podczas oceny rocz-
nej czy wypowiadania umowy o 
pracę.
Monitoring sieci nie sprowadza 
się do zapisywania kto, gdzie i o 
której godzinie wchodził.
Zapisywane są adresy MAC karty 
sieciowej, adres IP komputera, ad-
res IP lub URL odwiedzanej strony, 
czas spędzony na danej stronie. 
Każda próba wejścia na zabloko-
waną przez firmę stronę jest także 
monitorowana (czytaj: zapisy-
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Jaki jest informatyk? Idealny. Po-
zwólcie, że uzasadnię swoją opi-
nię. 

Gdy już pozna kobietę, to przede 
wszystkim jest jej wierny. Przecież 
nie codziennie trafia mu się dziew-
czyna, z którą mógłby wiązać swo-
ją przyszłość. Nie ma też czasu na 

wyrywanie kolejnych „towarów” 
na dyskotekach. Nie ma praktycz-
nie w ogóle czasu na randkowanie 
w realu - w końcu program sam 
się nie napisze, a sieć i serwery nie 
skonfigurują. Informatyk potrafi 
kochać i gdy się szczerze zako-
cha z wzajemnością, może z tego 
powstać bardzo trwały, stabilny 

związek.
Informatyk jest zabawny. Ma 
przeważnie dość sarkastyczne i 
ironiczne poczucie humoru - ale 
jak to ktoś powiedział - „poczucie 
humoru świadczy o inteligencji”.

Informatyk zapewni ci bezpiecz-
ne łącze internetowe i zaszyfruje 
wrażliwe dane. Jeśli mu ufasz - 
zrzuć na niego żmudny obowią-
zek bezpiecznej komunikacji w 
sieci. Na twoje życzenie napisze 
program wykonujący kopie zapa-
sowe wszystkich twoich urządzeń, 
żeby nic nigdy ci nie zginęło.

Informatyk jest posiadaczem naj-
lepszych gadżetów. Ale też chęt-
nie podzieli się z tobą wiedzą na 

ich temat. Będzie szczęśliwy po-
magając ci je skonfigurować i na-
prawić. Informatyka łatwo uszczę-
śliwić - wystarczy kupić dron albo 
inny ciekawy gadżet. 

Informatyk dobrze jeździ samo-
chodami. W końcu nie na darmo 
zarywał noce z kumplami grając w 
symulatory jazdy lotu i pływania. 

Informatyk potrafi być romantycz-
ny, bo przecież nie co noc ogląda 
gwiazdy w realu.

Informatyk doskonale orientu-
je się w terenie. Wszystko dzięki 
nocom zarwanym na grach RPG. 
Może jednak nie biegać za szybko, 

jeśli zarywał je na World of War-
craft. To także plus - gdy będzie 
gonić was niedźwiedź - najpierw 
dopadnie pulchnego informatyka 
po WoWie, dzięki czemu ocalisz 
swoje życie.

Informatyk jest przeważnie przy-
gotowany na każdą ewentual-
ność, więc nie musisz się martwić 
o brak multitoola, latarki czy 
awaryjnej wojskowej porcji żyw-
nościowej, gdy jesteście na wy-
jeździe.

Informatyk cię ochroni. Także dzię-
ki nockom spędzonym na grach 
typu Far Cry.
Informatyk dbanie o innych ma 
we krwi - w wielu grach trzeba kle-
pać wyższe levele ludzi i zwierząt, 
aby przejść do kolejnego etapu 
gry.

Informatyk gwarantuje najlepszy 
seks. Wyposzczony, od dłuższego 
czasu podziwiający piksele w roz-
dzielczości HD/4K, będzie się sta-
rać. Gdy okażesz mu uczucia, na 
pewno je odwzajemni z nawiązką.

Informatyk nie przyniesie ci wsty-
du podczas spotkania ze znajomy-
mi lub z rodziną. Przeważnie nie 
mówi za dużo, ale jak już się wy-
powiada, to ma pojęcie o temacie.

Informatyk wszystko pamięta; 
łącznie z urodzinami, imieninami, 
rocznicami itp., a jeśli nie - ma do 
od tego własną bazę danych.

Informatyk ma wiedzę nie tylko 
z dziedziny informatyki. Często 
informatyka jest tylko dodatkiem 
do człowieka. Osoby związane z 
technologią cechuje przeważnie 
bardzo szeroki wachlarz zaintere-
sowań.
Z informatykiem nie będziesz się 
nudzić. Jest ekspertem w swo-
im fachu, wiele innych dyscyplin 
naukowych będzie dla niego no-
wych i będą warte poznania. Za-
stanawiasz się od czego pochodzi 
skrót WWW? Według mnie : Warto 
Wiedzieć Więcej.

Klawiatura dobrego informatyka 
może zdziałać więcej niż bomba 
atomowa - lepiej mieć go po swo-
jej stronie.

Każdy dobry informatyk w przy-
szłości może stać się bogatym 
informatykiem, więc poza żywym 
uczuciem, które będziecie mieć 
dla siebie, są spore szanse, że bę-
dzie w stanie utrzymać rodzinę, a 
więc bezpieczeństwo!

Na początek drobna, ale ważna 
uwaga. Pomimo tego, że QX30 jest 
zupełnie nowym autem w stadzie 
Infiniti, w korku stoi dokładnie tak 
samo jak każdy inny samochód. 
Co prawda, na pokładzie jest sze-
reg umilających podróż gadżetów 
(chociażby zaawansowany system 
multimedialny), ale magicznego 
guzika z funkcją teleportacji nie 
odnalazłem. A szkoda, bo szerokie 
bramy Mordoru często potrafią 
być mocno oblegane i zatłoczone. 
Jeśli dojeżdżacie do pracy autem, 
doskonale wiecie o czym mówię, 
a jeśli dodatkowo posiadacie swo-
je własne miejsce parkingowe, 
możecie czuć się niczym bogowie 
z Domaniewskiej. Ja niestety nie 
dostąpiłem tego zaszczytu, a co 

za tym idzie, po uporaniu się z kor-
kami musiałem rozwiązać kolejne 
zadanie – znaleźć wolne miejsce 
postojowe.
Ku sporemu zaskoczeniu wolną 
przestrzeń odkryłem nader szybko. 
Równie szybko odkryłem ciekawą i 
nieszablonową urodę samochodu. 
Podobno jeśli po zaparkowaniu nie 
oglądasz się za swoim autem to 
znaczy, że wybrałeś nie ten model. 
Za QX30 z chęcią się obejrzałem, a 
za sprawą ostrych linii, mocno wy-
eksponowanego przedniego grilla 
i kusząco narysowanych przednich 
świateł, nie byłem jedyny, który 
zwrócił uwagę na japoński samo-
chód. 
Zapewne zrobiłbym jeszcze więk-
sze zamieszanie wokół opisywa-

nego auta, gdybym wykazał się 
ułańską fantazją i zaparkował na 
przystanku autobusowym, traw-
niku lub przejściu dla pieszych. 
Wolałem jednak oszczędzić pracy 
warszawskiej straży miejskiej oraz 
ewentualnego skrobania wymow-
nego ”karnego k….” z przedniej 
szyby. Niestety zwolenników adre-
naliny wyznających zasadę ”zapar-
kuj (gdziekolwiek) i idź (gdziekol-
wiek)” w Mordorze nie brakuje.
Wspominałem już wcześniej, że In-
finiti wzbudza ciekawość i zaintere-
sowanie? Jak się okazało japoński 
samochód najwidoczniej przypadł 
także do gustu lokalnym ptakom, 
które w mało wysublimowany spo-
sób wyraziły swoje podniecenie na 
widok kompaktowego QX30. 
Pomimo tego, że na zegarku mała 
wskazówka przekroczyła już cyfrę 
5, czułem się tak, jakbym właśnie 
przeżywał deja vu. Wołoska zap-
chana, Domaniewska także, jedy-
nie biurowe zagłębie widzę we 
wstecznym lusterku, a nie tak jak 
rano w przedniej szybie. O ile do 
pracy jakoś szczególnie nigdy mi 
się nie spieszy, o tyle powrót do 

domu najchętniej wykonałbym w 
oka mgnieniu. Tym bardziej, że pod 
maską samochodu, którym kieru-
ję, siedzi całkiem żwawy silnik. Ma 
2,2 litra pojemności oraz 170 KM 
mocy. Jeśli dodamy do tego seryj-
ny napęd na wszystkie koła oraz 
automatyczną 7-biegową skrzynię, 
efekt w postaci trwającego 8,5 se-
kundy sprintu do pierwszej ”setki” 
potrafi zrobić wrażenie. Czelendże 
w murach Mordoru? Z szybkim 
QX30 czelendże spotkacie również 
na drodze. Warto jednak zacho-
wać zdrowy rozsądek, uważając 
na chłopców radarowców, polują-
cych na zagubionych i (za)szybkich 
zmotoryzowanych jeleni.
Miny zdziwionego jelenia nie po-
winniśmy mieć natomiast na sta-
cji benzynowej. Co prawda każde 

auto wypije tyle paliwa ile w nie 
w lejemy, ale przyjmując bardziej 
miarodajne jednostki wspomnę, 
że QX30 z mocnym silnikiem diesla 
w korku na Domaniewskiej spala 7 
l/100 km. Jeśli jesteś mordorowym 
hardcorem na pewno będzie cię 
stać na tankowanie. A czy stać cię 
będzie na samo auto? Ceny Q30 
startują z marketingowego pozio-
mu 99 950 zł. To prawie sto tysięcy 
PLN, ale każdy sprzedawca powie, 
że „prawie” robi wielką różnicę. 
Efektowny lekko uterenowiony 
egzemplarz QX30, który pozuje 
do zdjęcia został wyceniony na 
180  157 zł. Dużo? Pracuj efektyw-
niej, a z czasem takie kwoty prze-
staną robić na tobie wrażenie.
Nie będę ukrywał i powiem wprost 
– Infiniti Q30 jest dzielnym kom-

panem mordorowych podróży. 
Jest wygodne, komfortowe, ma 
przytulne wnętrze, a mocny silnik 
pozwala na zwinne przemieszcze-
nie się z ulicy Domaniewskiej w 
dowolny punkt na mapie. Tak na-
prawdę w aucie, o którym mowa, 
zabrakło mi jednego. Czego? Funk-
cji pozwalającej w przezroczysty 
sposób przemieszczać się przez za-
korkowane miasto. Drogie Infiniti, 
jeśli w kolejnym swoim pojeździe 
umieścicie guzik ”kill traffic jam” 
możecie liczyć na moją aprobatę. 
Mam już nawet nazwę dla nowe-
go modelu z tą unikatową funkcją. 
Infiniti Q30 Mordor Edition – to by 
było dopiero coś!

13 września swoje święto obchodzili programiści. 
Z tej okazji wszelkiej maści ludzie kojarzeni z IT 
wychodzą ze swoich jam i jaskiń, i pojawią się w 
mieście liczniej niż zazwyczaj. To chyba dobry 
moment, by któregoś poznać, bo informatyk jest 
niezłą partią na rynku. Spotkać się z nim „na żywo” 
zwykle jest trudno, bo jego naturalne środowisko 
to internet i to w nim poznaje najczęściej swoją 
wybrankę. 

Wakacje 2016 stały się historią. Wielu z nas po 
słonecznych i niezapomnianych wojażach wróciło 
już do mordorowej rzeczywistości pełnej targetów, 
czelendży, korków na Marynarskiej oraz potopu 
ludzi wylewających się z zatłoczonych tramwajów i 
autobusów. Ludzi, którym pewnego wrześniowego 
dnia mogłem przyglądać się zza szyb nowego Infiniti 
QX30.

Dlaczego informatyk 
jest dobrym 
materiałem na 
drugą połówkę?

Do pracy za kierownicą 
Infiniti? Nawet korki wtedy 
nie doskwierają

ŁG

Paweł Kaczor



15GŁOS MORDORUwww.glosmordoru.pl

WYDAWCA REDAKTOR
Justyna Szawłowska  

WYDAWCA REDAKTOR
SISI LOHMAN

Wydawca
Auto Fix Bartosz Las-Opolski

Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

Napisz do Nas :

redakcja@glosmordoru.pl

reklama@glosmordoru.pl
Informacje z gazety „Głos Mordoru” analizowane są 

przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

GŁOS
MORDORU

wydanie on-line na: www.glosmordoru.pl

Ladies and Gentlemen! Jesień już z nami! Ale nie! Nie 
pozwolimy wam siedzieć w domu! 
W Warszawie jak zawsze dużo się dzieje, a my prezen-
tujemy wydarzenia warte szczególnej uwagi.

    Polecam - Anna Wiosna Rogowska

24 września (PERFORMANS)

Beksiński_Butoh. Bez tytułu. Hanff / 

Jędrzejewski

Miejsce: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

ul. Jazdów 1, Warszawa

Duet SYLWIA HANFF (LimenButoh) & ROBERT 

JĘDRZEJEWSKI 

wiolonczela live oraz elektronic i video-par-

tytura

W intuitywnym performansie inspirowanym 

malarstwem Zbigniewa Beksińskiego

Koncepcja: Sylwia Hanff

Kostiumy: Sylwia Hanff, Małgorzata Chrust

Instalacja: Joanna Pielat-Rusinkiewicz

Organizatorzy opisują wydarzenie cytując 

samego mistrza: „Od obrazu wymagam tego sa-

mego, czego od muzyki: by wprawiał mnie w stan 

ekstazy, ale nie przy pomocy tego, co zostało 

namalowane, ani jak zostało namalowane, lecz 

za pośrednictwem czegoś nieuchwytnego, co 

staram się odnaleźć w sercu i pod powiekami, 

ale czego nie umiem nazwać.” (Z. Beksiński)

Warto zobaczyć, warto posłuchać.

Start wydarzenia:19.00

2 października (KONCERT)

Julia Pietrucha / Parsley 

Miejsce: klub Stodoła

ul. Stefana Batorego 10, Warszawa

To jedna z najzdolniejszych polskich wokali-

stek. Urocza i autentyczna w swoim podejściu 

do muzyki. Polecam posłuchać! W związku z 

dużym zainteresowaniem koncertem, artystka 

wystąpi w Stodole dwukrotnie. Dodatkowy kon-

cert odbędzie się 2 października o godz. 16.00. 

TIMETABLE:

Pierwszy koncert:

15.30 - otwarcie klubu

16.00 - rozpoczęcie koncertu

Drugi koncert - KONCERT WYPRZEDANY

19.30 - otwarcie klubu

20. 00 - rozpoczęcie koncertu

6 października (KONCERT)

Skye & Ross from Morcheeba

Miejsce: Progresja Music Zone

ul. Fort Wola 22, Warszawa

Jeden z najsłynniejszych zespołów triphopo-

wych wszech czasów. Grupę założyli w 1995 

bracia Godfrey. Wkrótce dołączyła do nich cha-

ryzmatyczna wokalistka i autorka tekstów 

Skye Edwards. W tym składzie zespół zasłynął 

jako twórca najpiękniejszych triphopowych 

ballad: „Trigger Hippie” czy „Blindfold”, opar-

tych o dyskretne beaty. W 2016 roku powstała 

najnowsza płyta Morcheeby, sygnowana jako 

Skye and Ross from Morcheeba. Premiera 

odbyła się 2 września! Pierwszy singiel z nowej 

płyty zatytułowany jest Light of Gold 

Start wydarzenia: 20.00

Bilety: 95 zł // 110 zł od 1 września // 120 zł w 

dniu koncertu

Kulturalnie w Wawie

ogLoszenia@glosmordoru.pl

CZEKAMY NA WASZE OGŁOSZENIA

DROBNE

Pieluchy w torbie? Laptop umazany czekoladą?
Wyścig z czasem w drodze do przedszkola?
Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z szerszą pu-
blicznością – zapraszamy do współpracy redakcyjnej.

Sekcja KORPOMAMA  
do objęcia ASAP
Piszcie na 
redakcja@glosmordoru.pl

„Radosna twórczość urodzinowa”

Warszawski Służewiec mnoży się i dzieli
przez polskich i obcych obywateli.
Ktoś firmę stworzył, ktoś inny pracuje
i korporacyjny chaos się szybko buduje.
Wzrastają budynki, powstają korki
co bardzo wkurzało dwie animatorki.
Justyna i Sisi - bo o nich jest mowa.
Chciały wieść życie jakby od nowa.
Justyna szukała pomysłu na siebie,
by korporacyjne omijać mienie.
Po macierzyńskim idąc do pracy
widziała jak cierpią w tramwajach rodacy.
Jak Mordor tętni życiem i nęka,
co drugi z wysiłku opada lub pęka.
Co trzeci podąża za korpotrendem,
karierę rozwija szalonym tempem.
To jest potencjał na biznes życia
- stworzyć gazetę nie do pobicia!
Reklamodawcy wesprą banknotem,
a głos oddamy ludziom z polotem.
Sisi zgodziła się pomóc w projekcie
i upowszechniać gazetę na mieście.
Tak więc do pracy się szybko wzięliśmy
i „Głos Mordoru” utworzyliśmy.
Nie-mąż zapewnił wydruk w formacie
i dzięki niemu już rok je macie.
Pierwsze wydanie we wrześniu było,
8 stron tekstów w sobie mieściło.
Pot leciał z czoła a ręce drżały
i wydań liczbę wciąż pomnażały.
Pierw 5 tysięcy a teraz dwadzieścia
i podbój Woli, całego Śródmieścia.
Setki pomysłów, tysiące maili
sprawiają, że całość się stale kręci.
To dzięki Wam i dla Was piszemy
i na tym roku nie poprzestaniemy!
   
- Karolina Jasinowska

KORPOMAMA POSZUKIWANA
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