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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI

Poranne dzień dobry! Fajnie, że znowu się 
widzimy. Dzięki, za tak ciepłe przyjęcie, oraz 

za wszystkie maile i polubienia na Facebooku 
„Głosu Mordoru”. Przygotowałyśmy dla Was 

kolejne wydanie - większe i o podwojonej licz-
bie egzemplarzy. Mamy wielką nadzieję,

 że jeszcze bardziej przypadnie Wam 
 do gustu :) Drodzy Koledzy, jesteśmy tu dla 

Was, dlatego czekamy na Wasz Głos! Po-
wiedzcie, o czym chcielibyście przeczytać, 

napiszcie nam swoją historię. Macie newsa, 
którego powinien poznać 

 cały Mordor? Piszcie!  
Do zobaczenia!
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3 pilotażowe systemy PRT na świecie, o dużo 
gorszych parametrach niż MISTER-METRINO. 
Oczywiście, jak już się ziści pierwszy projekt, 
a jest to nieuniknione (tak jak samojezdne sa-
mochody), to wtedy tacy sceptyczni decydenci 
będą dawali inne uzasadnienia swoich decy-
zji, braku wiedzy i wyobraźni. Ilość złej woli, 
bezinteresownej oraz interesownej i głupoty,  
z jaką miałem do czynienia do tej pory, nie dała 
się pokonać. Ale ciągle jest nadzieja, bo jak 
ktoś pozytywny i mądry zauważył – „nadzieja 
umiera ostatnia”. No wiec ja jestem takim „eks-
centrykiem”, który odmawia poddania się aż do 
śmierci.
KM: A którędy miałaby przebiegać sieć „Me-
trino” na Mokotowie?
OM: Warszawa jest bardzo dobrym miejscem 
dla takiego systemu, bo ma szerokie główne 
arterie. Mogłaby powstać nitka wzdłuż Alei 
Niepodległości w stronę Ursynowa. Trzeba by 
wymienić latarnie na słupy, gdzie na ośmiu, 
dziesięciu metrach będą bezgłośnie poruszały 
się gondole. Na Alei Niepodległości możnaby 
postawić słup wzdłuż pasma tramwajowego, 
które mogłoby funkcjonować równolegle, choć 
jazda tramwajem straciłaby sens.
KM: Ale konkretnie – którymi ulicami w Mor-
dorze szłaby główna i boczne linie?
OM: Nie ma znaczenia, gdzie w Mordorze. 
Wszędzie, czyli na wszystkich głównych ulicach. 
Oczywiście nie ma sensu robić czegoś tylko  
w ramach tego obszaru. Trzeba by go „podłączyć” 
do stacji kolejowych, metra, Okęcia, Centrum 
 i paru sąsiednich dzielnic, skąd i dokąd podró-
żują ludzie i biznes związany z Mordorem. Ale 
nawet dwadzieścia kilometrów pilotażowej 
siatki systemu zrobiłoby już zauważalną różni-
cę w łatwości dojazdu i odjazdu z tego centrum 
pracy i biznesu. Abyście mieli lepszą perspek-
tywę, to powiem, że aby w całości skomuni-
kować takie miasto jak Warszawa (3 mln ludzi, 
rozproszonych na sporym obszarze – bo to nie 
Hong Kong), trzeba by między 1000 a 3000 kilo-
metrów sieci. Oczywiście to się wydaje bardzo 
dużo i w porównaniu do tramwajów (120 km)  
i autobusów (700 km) to jest dużo. Tyle tylko, że 
to by się spłaciło ww 5 lat, bez dotacji, i przynio-
słoby duże zyski inwestorom.
KM: Rozbudowa byłaby trudna?
OM: System jest najlepszy, kiedy mamy siatkę. 
Musi być dużo przystanków, sieć ma być lekka 
i niekosztowna, więc można ją szybko ustawić, 
bez blokowania pasów ruchu drogowego.
KM: Jazda gondolami byłaby szybsza niż 
tramwajem?
OM: Nawet szybsza niż metrem, i to dwa razy. 
Kolej podziemna na świecie nie osiąga większej 
prędkości komunikacyjnej niż 30 – 33 kilome-
try na godzinę. A jeszcze trzeba doliczyć czas 

na dojście z przystanku do pracy. Stacje są co 
kilometr, półtora kilometra od siebie, a tu mó-
wimy o przystankach co 300 metrów, tak jak 
autobusy. A tak naprawdę w Mordorze można 
by je robić co 100 metrów, ponieważ prywat-
ne budynki mogłyby kupować taki przystanek 
obok siebie. To zwiększa możliwości biznesowe 
jak diabli!
KM: A co z osobami, które dojeżdżają do 
„Mordoru” spoza Warszawy? Zostawialiby 
auta pod miastem i się przesiadali?
OM: Niekoniecznie. Moja koncepcja sprzed 
dziesięciu lat zakładała samojezdne pojazdy. 
Takie jak robi teraz Google. Docelowa wersja 
zakładałaby możliwość dojechania z ostatniego 
przystanku do swojego domu, oddalonego od 
„Metrino” np. o kilometr. Gondola z wysuwany-
mi kółkami dojedzie do pana domu i wróci po 
kolejną osobę. Później zaczepi się do prowad-
nicy i pojedzie na drugi koniec miasta. Mamy 
kompleksowe rozwiązania w tej kwestii. Ta sieć 
dowiezie nie tylko do Mordoru, ale i na zakupy 
czy do kina. Szybciej, taniej i bezpieczniej.
KM: A czy można by dojechać bezpośrednio 
do miejsca pracy?
OM: Standardowe przystanki byłyby przy głów-
nej ulicy, a każda korporacja, każdy biurowiec 
stojący w okolicy mogłaby tanio kupić swój 
przystanek nie tylko przy biurowcu, ale nawet 
wewnątrz niego! W kabinie mieściłyby się czte-
ry do pięciu osób. Nie byłoby tam bagażnika 
czy silnika, więc ta „kulka” byłaby mała. Mogła-
by wjechać niemalże do recepcji. 
KM: Czy mogłoby to działać na kartę miej-
ską?
OM: My to będziemy budować „po kosztach”. 
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GoNDoLĄ NA DoMANIEWsKĄ
Powiedzieć, że Mordor boryka się z problemem korków, to jakby nie powiedzieć nic.  

Ale znaleźć sposób jego rozwiązania – to działanie godne nagrody Nobla.

G
łos Mordoru dotarł do polskiego 
wynalazcy Olgierda Mikosza, któ-
ry już kilka lat temu przedstawił 
gotowy projekt kolejki gondolo-

wej. Mogłaby ona  wozić pracowników Mor-
doru kilka metrów nad głowami stojących  
w korku kierowców. 

Kzysztof Majak: Czy problem korków na 
warszawskim Mordorze da się rozwiązać?
Olgierd Mikosza: Tak.
KM: A czy da się to zrobić za pomocą syste-
mu PRT, czyli gondoli przypominających ko-
lejkę linową?
OM: Oczywiście, problem korków można roz-
wiązać za pomocą systemów PRT, a szczególnie 
naszego „Metrino”. 
KM: Jak Pan sobie to wyobraża?
OM: Nawet pierwsza generacja systemu PRT,  
a więc starszego od „Metrino” jest w stanie usu-
nąć z dróg od 50 do 90 % samochodów i au-
tobusów w rejonie swojego działania. Pokazują 
to wyniki badań Princeton University. A skoro 
jest to możliwe w Nowym Yorku czy New Jersey, 
to jest to również w Warszawie. Polski „Mister”, 
który globalnie nazywa się „Metrino” oznacza 
po włosku „małe metro” i jest cztery do pięciu 
razy bardziej wydajnym i tańszym systemem 
od tego który rozważali naukowcy z USA. 
KM: Czy widzi Pan realną możliwość wybu-
dowania „Metrino” w Mordorze? Tamtejsze 
korki to codzienny koszmar.
OM: Zrobiłem szereg planów wprowadzenia 
„Metrino” w Warszawie, a przedstawiałem je już 
w 2007 roku. Ten system może działać wszędzie, 
gdzie są wzajemnie blokujące się samochody. 
PRT będzie działało równie dobrze w Mordorze, 
Zakopanem czy we Wrocławiu. 
KM: Pańskie plany budowy „Metrino”, wów-
czas jeszcze „MISTERa”, obejmowały również 
Mokotów?
OM: Tak, robiłem plany na całą sieć w stolicy. Na 
milion mieszkańców potrzeba od 200 do 1000 
kilometrów PRT, aby system sam się spłacał  
i był dochodowy. Paranoja obecnej cywilizacji 
polega na tym, że trzymamy się dziewiętna-
stowiecznych rozwiązań, takich jak tramwaj, 
autobus, kolej czy metro. Metro w Budapeszcie 
powstało 150 lat temu, a Anglicy budowali 100 
lat swoje podmiejskie tunele.
KM: Poszedł pan z tym pomysłem do władz 
Warszawy?
OM:  Parę lat temu za czasów innej ekipy jako 
włodarzy stolicy, mieliśmy poparcie dla re-
alizacji projektu. Ale potem przyszła kolejna 
władza i w jej opinii i projekt i ja mieliśmy opi-
nię „ekscentrycznych”,wiec nic się nie dało da-
lej zrobić. Szkoda nawet gadać… Fakt, dzięki 
takim jak ta opiniom, do tej pory powstały tylko 

Dochód pochodziłby z trzech źródeł: mniej-
sza część zysków z biletów, większa – z reklam 
i przewożenia towarów, które dziś są dostarcza-
ne ciężarówkami. Gondole mogłyby je wozić 
poza godzinami szczytu. Jeśli chodzi o bilety, 
trzeba by to uzgodnić z miastem. Ale przyszłość 
jest taka, że nie będzie ani tramwajów, ani au-
tobusów, ani kolei miejskiej. Będzie „Metrino”  
i samochody. 
KM: Wierzy Pan w to?
OM: Obecne rozwiązanie znikną, tak jak sto lat 
temu w dziesięć lat zniknęły konie w dużych 
miastach. Wszystko przez to, że prywatny biz-
nes wymyślił samochody. Na nic zdały się rzą-
dowe plany czy koncepcje ekonomistów, które 
przewidywały, jak będzie zwiększał się poziom 
końskich odchodów na ulicach wraz z rozwo-
jem miast. 
KM: Jak Pan myśli, kiedy ten system ma 
szanse powstać w Polsce?
OM: Na świecie są już trzy działające systemy 
tego typu – w Londynie, Korei Południowej  
i Abu Dhabi. Nikt nie może dziś mówić, że to nie 
działa. Mój pomysł został uznany w Hongkongu 
za jeden z pięciu najważniejszych projektów, 
które zmieniłyby go z zatłoczonego i brudnego 
w zielone miasto przyszłości. W Indiach jeste-
śmy na finiszu negocjacji budowy siedemdzie-
sięciu kilometrów pilotażowego systemu, który 
ma zmienić oblicze Delhi. Jeśli tam to zbudu-
jemy, a pierwszy odcinek powinien działać już  
w przyszłym roku, to myślę, że w Polsce ruszy-
my za jakieś dziesięć lat. Wtedy ktoś powie: pro-
roka powiesiliśmy, ale idea była słuszna.

Rozmawiał Krzysztof Majak
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W 
sierpniu na Domaniewskiej za-
kotwiczył chłopak 29-letniej Mai. 
Jak sama mówi, wciąż czuje się 
„początkującą” dziewczyną orka. 

Gdy pytam ją, jak przez te kilka miesięcy 
żyło się z Maćkiem, odpowiada, że zupeł-
nie normalnie. W końcu większość ich zna-
jomych też pracuje na Mokotowie. Ale po 
chwili rozmowy zaczyna sobie uświadamiać, 
że jednak jest inaczej. Czasem ginie mu za-
sięg, gdy jedzie metrem. Nie można się do-
wiedzieć, czy zrobił zakupy. – żartuje Maja.

Kolejną, tym razem nie dziewczyną, a żoną orka 
jest 25-letnia Kasia. Ona też na początku zarzeka 
się, że z pracownikiem Mordoru żyje się normal-
nie. W tym przypadku owa normalność jest jed-
nak nieco mniej zabawna, bo Kasia niemal sama 
wychowuje roczne dziecko. A mąż? Pracuje.

Karolina to kolejny, szczególny przypadek. Jest 
żoną nie tylko orka, ale i dziennikarza. Jak wia-
domo w Mordorze znajduje się również wiele 
redakcji, a połączenie świata mediów i korpo oka-
zało się niemałym wyzwaniem. Mój mąż uwiel-
bia świat, który wokół niego pędzi. Zawsze stara 
się mieć kontrolę nad sytuacją, co wymaga od 
niego pracowitości i konsekwencji. W teorii jest 
idealnym pracownikiem korporacji – mówi Karo-
lina. Ale tylko w teorii, bo w praktyce Marcinowi 
trudno jest pogodzić cechy dobrego pracownika, 
męża i ojca. 

Lans na Mordor
Kasia i Piotr wieczorami żartują z „Domaniewa” 

– tak schodzi z nich cała adrenalina. Ale prawda 
jest taka, że te sytuacyjne dowcipy bawią przede 
wszystkim jego. Kasia twierdzi, że ludzie śmieją 
się z Mordoru, ale tak naprawdę większość z nich 
chce być częścią tej społeczności. Niektórzy są na-

ŻoNy MorDoru
Myślisz orku, że praca w korporacji dotyka tylko Ciebie? Że tylko Ty każdego dnia mierzysz się 

z humorami szefa, dedline’ami i stresem? Prawdziwy medal należy się „żonom Mordoru”, które 
dzielnie znoszą... Ciebie!  
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wet z tego dumni. Szczególnie słoiki, jak mój mąż 
– mówi dziewczyna. 

Jej zdaniem praca w tym miejscu zmieniła 
Piotra, a wręcz zrobiła z niego „korposzczura”, 
który wszystko załatwia w białych rękawiczkach. 
To dyplomacja wyuczona na kursach w ośrodku 
szkoleniowym, które Kasia nazywa zwykłym pra-
niem mózgu. W domowej awanturze tak formu-
łuje zdania, że nie wiadomo o co chodzi. Ale na 
pewno nie ma złych zamiarów… Elegancko ma-
nipuluje, z klasą mówi „spier…” – słyszę od Żony 
Mordoru.

Świat, którym się szczycą
Karolina twierdzi, że dla jej Marcina ważniej-

sze jest z kim, a nie gdzie pracuje. Wydaje mi się 
jednak, że w Mordorze niewiele jest takich osób. 
Ludzie są raczej dumni z zatrudnienia w miejscu, 
o którym mówi cała Polska – ocenia nasza roz-
mówczyni. 

Maja codziennie musi wysłuchać swoje. O tym, 
co działo się w Mordorze, kogo Maciek spotkał  
i co ciekawego zobaczył. Zupełnie tak, jakby opo-
wiadał o osiedlu, na którym się wychował i gdzie 
miał gromadkę przyjaciół. Słucham go, choć czę-
sto udaję, że wiem o co chodzi. Czasem mu prze-
rywam i dopytuję, co to znaczy skillowany projekt 
albo zmaczowanie. Powoli się tego wszystkiego 
uczę i niedługo sama będę mogła się tam zatrud-
nić  – mówi początkująca żona Mordoru. 

REKLAMA

Przytul mnie! ASAP!
Korpomowa jest na porządku dziennym także 

w domu Kasi. ASAP-y, deadline’y, ciągle jesteśmy 
„intacz” lub na „stendbaju” – słyszy codziennie 
przy obiedzie. Ale to tylko wierzchołek góry lo-
dowej. W tym przypadku wyjątkowo zimnej. 

Mój mąż pracuje w korpo, a ja wykonuję zu-
pełnie inny zawód. Nie rozumiemy się, a aktu-
alnie rozwodzimy – wyznaje. Ma nadzieję, że 
już nigdy nie zwiąże się z takim człowiekiem. 
Oby mnie los nie pokarał Mordorem. Tam koń-
czy się prawdziwe życie, a zaczyna się matrix 
– mówi Kasia.

Karolina ma to szczęście, że Marcin ra-
czej nie przynosi korpomowy do domu. 
Bawią ich ludzie, którzy nadmiernie pod-
dają się tej językowej modzie. Zdobył za to 
inne przywary. Jest pewna ciężka do zde-
finiowania maniera pracowników korpora-
cji. To przekonanie o ich ogromnym wkła-
dzie w działalność firmy, przeświadczenie  
o niezastąpieniu i ogromnej wadze stanowi-
ska – słyszę od Karoliny.

Dziewczyna Maćka też nie dała się porwać 
magii tego miejsca. Twierdzi, że nie chciałaby 
tam przepracować nawet jednego dnia. Prze-
rażają ją nie tylko dojazdy, ale i okolica pełna 
ludzi – specyficznych ludzi. To miejsce wyda-
je mi się wyprane z emocji i wszystkiego, co 
spontaniczne – mówi „Głosowi Mordoru”.

Partnerki orków są równie mocno uwikłani 
w Mordor, co sami pracownicy korporacji. Pro-
blemy i stres przenoszone są do domów, gdzie 
odbijają się na relacjach. Pamiętaj zatem, dro-
gi orku, że praca powinna mieć swój koniec.  
W przeciwnym razie, podobnie jak w korpo, mo-
żesz dostać niespodziewane wypowiedzenie…

Krzysztof Majak
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ZABLoKujĄ NAs sĄsIEDZI !!!

KuLINArNE 
KorZyśCI Z KLIKANIA

Mieszkańcy Mokotowa mają dość biznesowego sąsiedztwa, które 
dosłownie zatruwa im życie. 
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M
ordor dał się mocno we znaki miesz-
kańcom Mokotowa. Są na tyle roz-
goryczeni tym, co każdego dnia 
muszą znosić tuż pod swoimi okna-

mi, że na początku października wyszli na ulicę  
z transparentami i zablokowali przejście. Czego 
chcą? Odrobiny spokoju. A jeśli nic się nie zmie-
ni, będą dalsze blokady. I to co tydzień! 

- Egoiści, myślą tylko o sobie - bulwersują się 
stojący w jeszcze większych niż zazwyczaj kor-
kach pracownicy Mordoru. - Jestem wściekła, nie 
zdążę odebrać dzieci z przedszkola - mówi kolejna 
uwięziona we własnym aucie. Konflikt między pra-
cownikami a mieszkańcami dzielnicy zaostrza się. 
Tymczasem protest nie jest wymierzony w pracow-
ników korporacji. Mało tego, tak naprawdę z miesz-
kańcami Wyględowa łączą ich wspólne interesy. Co 
konkretnie? 300 metrów drogi, które w 2006 roku 
obiecała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz
-Waltz. Chodzi o przedłużenie ulicy Woronicza do 
al. Żwirki i Wigury. Dziś, właściwie jedynym wyjaz-

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

dem z Mordoru na zachód jest wiecznie zatkana  
ul. Marynarska. Jeden z organizatorów protestu 
Piotr Misztal wspomina, że problem pojawił się 
dziesięć lat temu. - Korki, to mało powiedziane. 
To, co dzieje się po południu, to ciąg stojących sa-
mochodów. Kiedyś tego nie było - mówi „Głosowi 
Mordoru” mieszkaniec Wyględowa. Pojawienie się 
biurowców sprawiło, że dzielnica należy dziś do 
najbardziej zanieczyszczonych spalinami części 
miasta.

Nie trudno wyobrazić sobie, jak wygląda-
ją codzienne próby wydostania się z osiedla.  
- O określonych porach dnia, mieszkańcy na-
wet nie próbują wyjechać lub dojechać do 
swoich domów. Nawet, gdy skończą wcze-
śniej pracę - mówi Misztal. Organizator pro-
testu twierdzi, że wynika to bezpośrednio  
z sąsiedztwa z Mordorem.

Aby dojechać do pobliskiego lotniska, trzeba 
wyjechać nawet godzinę wcześniej. Problemem 
jest również odbieranie dzieci ze szkoły, czy co-
dzienna próba zaparkowania samochodu pod 

domem. Coraz częściej można spotkać na nim 
„intruza”, który nie zawsze jest skłonny do nego-
cjacji. Ktoś powie, niech się wyprowadzą! W końcu 
ceny mieszkań na Mokotowie pozwoliłby na kup-
no większego „m”, w spokojniejszej dzielnicy lub 
nawet domku pod miastem. - To nie jest dla nas 
rozwiązanie. Sugerowanie komuś przeprowadzki  

C
isi bohaterowie Mordoru i miejsc 
mordoropodobnych. Pojawiają się 
codziennie, lecz nie zabierają zbyt 
wiele tego, co tu chyba najcen-

niejsze – czasu. Szybcy, skuteczni, pomocni. 
Bardzo pomocni. Tak bardzo, że bez nich 
wielu nie odnosiłoby tych sukcesów, które 
odnoszą, a wielu innych zapewne straciłoby 
zdrowie, wliczając w to zdrowe kości, lśniące 
włosy i drapieżny błysk zdobywcy w oku. 

W ogóle trudno sobie wyobrazić Mordor bez 
nich. W zasadzie, bez nich po prostu by nie istniał. 
Schudłby przeraźliwie, zabrakłoby mu energii do 
życia, tworzenia strategii, pilnowania dedlajnów  
i unikania fakapów. O kim mowa? To proste. O tych, 
którzy nas karmią. Nazywają się Gotujemydlawas.
pl i robią to łatwo, pysznie i korzystnie, bardzo ko-
rzystnie (bo m.in. bez minimalnych kwot zamó-
wień!).

Łatwo, bo wystarczy wejść na ich stronę, klik-
nąć kilka razy i zamówienie już złożone. Łatwo, bo 
strona jest przejrzysta, a proces zamówienia pro-
sty. Łatwo, bo kiedy tylko pojawią się z dostawą, 
jesteśmy powiadamiani sms-em (zawierającym 

też przypomnienie o kwocie naszego zamówienia,  
a zapłacimy, jak nam będzie wygodnie – gotówką 
lub online, w niektórych miejscach także kartą). 

Pysznie, bo dostarczają nam jedzenie tylko ze 
znanych warszawskich restauracji, cieszących się 
bardzo dobrymi opiniami konsumentów. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie – można zamówić dania 
z kuchni tradycyjnej lub nieśmiertelne sushi, albo 
też inne przysmaki kuchni orientalnej. Korzystnie, 
bo w ich stałych lokalizacjach – z Mordorem na 
czele – nie ma ani kosztu dostawy, ani minimalnej 
kwoty zamówienia.

 Gotujemydlawas.pl jest pod tym względem 
monopolistą, to prawdopodobnie jedyny do-
stawca jedzenia w mieście, który oferuje tak 
korzystne warunki zamówień. Dzięki temu nie 
musimy przejmować się, czy i ile doliczą nam 
za dostawę jedzenia, czy mamy już minimalną 
kwotę zamówienia, czy jeszcze nie – to nas nie 
dotyczy. 

Dzięki temu nie ma też mowy o konieczno-
ści składania zbiorowych zamówień – czasy, 
kiedy bieganie po ludziach z biura i pytanie, 
kto by z nami zamówił, aby osiągnąć wspól-
nie minimalną kwotę zamówienia – odeszły w 

niepamięć. Teraz po prostu zamawiamy ile i za 
ile chcemy kilkoma kliknięciami, czekamy na 
dostawcę, który pojawia się u nas codziennie  
w tym samym przedziale czasowym i już mo-
żemy ładować akumulatory i, niemal nie odry-

wając się od zajęć, rozkoszować się kulinarnymi 
przyjemnościami. A kto dodatkowo zarejestruje 
się w serwisie Gotujemydlawas.pl, może otrzy-
mać nawet darmowe dania, korzystając z pro-
gramu lojalnościowego. Smacznego!;)

z osiedla, na którym się wychował, które było kie-
dyś ciche i spokojne nie ma sensu. Nie wyprowa-
dzimy się wszyscy. Ale jeśli ktoś zastanawia się nad 
kupnem mieszkania w tej okolicy, na pewno zasta-
nowiłbym się, czy warto - mówi Piotr Misztal.

Krzysztof Majak
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„Mówili, że kompletnie mi odbiło”

05| Głos Mordoru |

K
asia Jagiełło spędziła w Mordorze 
siedem lat swojego młodego życia.  
Z korpo odeszła z wielkim hukiem, na 
cztery dni przed ślubem. Znienawidziła 

świat korpo do tego stopnia, że wyrzuciła ze 
swojej rzeczywistości wszystko, co go doty-
czyło. Dziś, gdy ma własną firmę, sama stosuje 
to, czego nauczyła się w korporacji. Potrzebo-
wałam czasu, by zrozumieć jej dobre strony – 
mówi „Głosowi Mordoru”. 

Kzysztof Majak: Odbębniłaś siedem lat  
w korporacji. To dużo?
Kasia Jagiełło: To zależy od korpo. Zaczynałam 
w małej, ośmioosobowej firmie, która z czasem 
zaczęła się bardzo rozrastać, przez co pogarszała 
się atmosfera pracy. Miałam to szczęście, że zmie-
niałam firmy i stanowiska, więc nie siedziałam 
sfrustrowana w jednym miejscu, tylko starałam się 
rozwijać.
KM: Czyli te siedem lat to w twoim przypadku 
dużo czy mało?
KJ: Żyję szybko, więc dla mnie to był niezwykle 
długi okres. Byłam bardzo młoda, gdy trafiłam do 
Mordoru, miałam zaledwie 21 lat. Teraz wiem, że 
mogłam trochę szybciej osiągać swoje cele.
KM: 21 lat to dobry wiek, aby trafić do kor-
poracji?
KJ: Lepiej wcześniej niż później, bo człowiek ma 

REKLAMA

jeszcze więcej siły. Korpo to bardzo pouczająca 
szkoła życia dla młodego człowieka. Musi nauczyć 
się pracować w zespole, w środowisku bizneso-
wym, z innymi firmami. W każdej korporacji są 
szkolenia, konferencje, wyjazdy zagraniczne. To są 
rzeczy, które zawodowo uspołeczniają. Korpo bie-
rze na siebie odpowiedzialność za „ociosanie” nie 
do końca uformowanego młodego człowieka.
KM: Ale przecież to czas życia studenckiego, 
które nie kończy się na pracy.
KJ: Ja dość szybko dorosłam i wybawiłam się  
w liceum. Studiowałam zaocznie i pracowałam 
w tygodniu. Byłam młoda, więc miałam też siły  
i ochotę, aby wyjść ze znajomymi na drinka. Miesz-
kałam z trzema współlokatorami, którzy studiowali 
dziennie. Mieli o wiele mniej energii niż ja, a przy 
tym dużo mniej pieniędzy. Myślę, że im więcej obo-
wiązków, tym człowiek więcej wyciąga z życia.
KM: Czyli nie masz poczucia, że korporacja za-
brała Ci młodość?
KJ: Absolutnie nie. Uwielbiam się rozwijać.
KM: Brzmi to wszystko wspaniale. Dlaczego za-
tem odeszłaś z tego cudownego miejsca, jakim 
była dla ciebie korporacja?
To było kilka lat temu, więc teraz staram się już pa-
trzeć na plusy. Ale przeszłam też swoje...
KM: To znaczy?
KJ: Odejście z pierwszej korporacji było podykto-
wane stanem mojego zdrowia psychicznego. Zdia-
gnozowano u mnie nerwicę żołądkową. Dorobiłam 
się też nieprzyjemnej przypadłości – potliwości rąk 
i nóg, spowodowanej ciągłym zdenerwowaniem. 
Tym, że wszystko musi być gotowe „na już”. Byłam 
wówczas asystentką dyrektora zarządzającego  
i marketingu, więc dość intensywnie współpraco-
wałam z zarządem. To nie były różowe czasy…
KM: Wyzysk?
KJ: Nie do końca, bo przecież godziłam się na to. 

Ale po moim odejściu zatrudniono na moje miej-
sce trzy osoby. Ja wytrzymałam dwa i pół roku. 
Może nie dlatego, że oni mnie wykorzystywali, 
tylko przez młody wiek dawałam sobie wejść na 
głowę.
KM: To strasznie oklepane, ale byłaś klasycz-
nym „trybikiem”. W kolejnej korporacji było już 
lepiej?
KJ: Człowiek niby uczy się na błędach, ale nie 
tym razem. Kilka lat później zaczęłam pracę  
w instytucji finansowej. Miałam tam większą swo-
bodę działania, ale presja osiągania odpowiednich 
wyników spowodowała, że zachorowałam na de-
presję. Zarabiałam bardzo dobre pieniądze, zarzą-
dzałam fajnym zespołem, ale poziom stresu dopro-
wadził do tego, że rozstałam się z firmą z wielkim 
hukiem.
KM: Co się stało?
KJ: Było to cztery dni przez moim ślubem. Szef 
wziął mnie na rozmowę i powiedział, że nie podo-
ba mu się, jak zarządzam zespołem. Odpowiedzia-
łam, że mnie nie podoba się praca w tej firmie i że 
odchodzę. Był w kompletnym szoku i zapytał, czy 
jestem pewna swojej decyzji. Powiedziałam, że 
nie, ale że wiem, że już nie chcę dalej tu być. Był to 
efekt kumulacji wielu wydarzeń i emocji i nikomu 
nie polecam podejmowania decyzji w ten sposób. 
Myślałam co prawda o odejściu od kilku miesięcy, 
ale cały czas nie byłam pewna. To było moje osta-
teczne rozstanie z korpo.
KM: No i jak ci było po odejściu z Mordoru?
KJ: Zawsze marzyłam, by zająć się projektowaniem 
wnętrz, dlatego zapisałam się na roczne studium  
i zaprojektowałam swój dom. Poszłam w kierunku 
rozwoju osobistego, duchowego, artystycznego. 
Zaczęłam prowadzić warsztaty malowania intu-
icyjnego, przez co wszyscy znajomi myśleli, że zwa-
riowałam. Mówili, że „Kasi zupełnie odbiło”, że mam 
problemy z głową. Bo kto normalny rzuca dobrze 
płatną pracę, w której się spełnia, aby robić coś ta-
kiego.
KM: No, nie ma to sensu [śmiech].
KJ: Nie ma [śmiech]. Większość moich znajomych 
tego nie zaakceptowała, a przyjaźnie się rozpadły, 
bo były oparte na zupełnie innym systemie war-
tości. Odejście z korpo miało bardzo daleko idące 
konsekwencje, ale musiałam wreszcie zająć się 
sobą. Miałam poczucie, że robię coś, co nie jest 
„moje”. Pieniądze są fajne, ale ile można robić zaku-
py [śmiech].
KM: Czy po odejściu z Mordoru korpo dalej  

w Tobie siedziało? Miałaś korporacyjne przy-
zwyczajenia?
KJ: Ciekawe, że o to pytasz… Korporacja była przez 
mnie tak znienawidzona, że rzuciłam wszystko, co 
było z nią związane. Całokształt zasad, które korpo 
we mnie wpoiło; pod względem finansów, sposo-
bu ubierania – wszystko poszło w odstawkę. Nie 
potrafiłam jeszcze dostrzec pozytywnych stron 
korporacji – wszystko było złe i zostało wyrzucone 
do kosza.
KM: Jaki to był czas?
KJ: Najpierw cudowny. Czysta frajda z życia. 
Wkrótce zorientowałam się, że nie mam poję-
cia o prowadzeniu firmy, że jestem żółtodzio-
bem. Miałam tylko zaplecze finansowe. Ale ni-
komu nie proponuję rzucania firmy bez wiedzy  
i umiejętności odnalezienia się na rynku. Są spo-
soby, by się do tego przygotować. Mnie życie  
z oszczędności doprowadziło do bankructwa.
KM: Zaczął się „dół”.
KJ: Zaczęła się frustracja spowodowana brakiem 
efektów. Przez lata byłam doceniana, miałam wy-
niki. Nie potrzebowałam głaskania, ale sama wie-
działam, że robię dobrą robotę. Tu nie miałam nie 
tylko wyników, ale nawet roboty.
KM: Zatęskniłaś za korporacją?
KJ: Długo mi zajęło zrozumienie, że miała pozy-
tywne strony. Musiałam dojrzeć, by docenić kor-
porację. Zatęskniłam, ale nie pojawiły się myśli  
o powrocie. Zamarzyłam o stworzeniu firmy, która 
będzie miała plusy korpo, ale która ominie jej pu-
łapki. Miałam potrzebę wykazania się twórczo.
KM: Udało się?
KJ: Częściowo już tak, ale docelowo moja organi-
zacja ma być duża. Wraz z innymi ludźmi chcę wy-
pracować system wartości, który nie będzie nikogo 
ograniczał. Część biurokratyczna nie może zabierać 
przestrzeni do rozwoju jednostki. Jeśli pozwolimy 
człowiekowi czuć się dobrze, można stworzyć 
miejsce naprawdę przyjazne. Ekonomia ostatnich 
40 lat się nie sprawdziła i dlatego ludzie odchodzą 
z Mordoru.
KM: Czym się zajmuje twoja firma – Akcelerator?
KJ:Doradztwem dla przedsiębiorstw. Zaczęłam 
od pracy indywidualnej, nad talentem osób, któ-
re chcą rozwijać swoją przedsiębiorczość, a teraz 
pracuję również z całymi zespołami i firmami. 
Przełamujemy schematy, które ograniczają rozwój 
biznesu.

Rozmawiał Krzysztof Majak
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„ANTy” PorADy 
PrAWNE

 – czyli na co zwracać szczególną uwagę

P
racodawcy mają nie lada problem: 
na świecie istnieje tyle pułapek, czy-
hających, aby ograniczyć ich żądzę 
zysku. Przykładowo – pragnęliby 

spokojnie zagonić swojego korposzczurka 
do pracy, a zaznają niewdzięcznej, nie do 
przeskoczenia czy ominięcia w korpowyści-
gu przeszkody w postaci kodeksu pracy. 

Najbardziej wredną z jego naczelnych reguł 
jest zakaz pogarszania sytuacji pracowników 
w klauzulach umownych, albo też jednoznacz-
na z tym zasada uprzywilejowania pracowni-
ka. Jeżeli jednak Wasz poganiacz zaryzykował  
i zaopatrzył Waszą umowę o pracę w Klauzulę 
Wyzyskiwacza, możecie liczyć na przychylność 
prawa i Wysokiego Sądu. To jest – na przykład 
kiedy?

Pierwszy przykład – wieloletnie, terminowe 
umowy o pracę, czyli np. umowa na czas okre-

ślony na pięć lat. W kodeksie nie znajdziecie 
wprost wyrażonego zakazu nawiązania takiej 
umowy o pracę. Mimo to próba takiego za-
trudnienia pracownika nie jest dobrym roz-
wiązaniem. Umowy zawierane na czas ozna-
czony są oczywiście bliskie temu, co tygrysy 
lubią najbardziej, czyli m.in. szybkiego pozby-
cia się szczurka i bezpardonowego wyrzucenia 
go na bruk. Jednakże, jak się okazuje, w takim 
przypadku Wysoki Sąd może uznać Twoją 
umowę o pracę za zobowiązanie beztermi-
nowe i możesz żądać nawet przywrócenia do 
pracy… albo odszkodowania.

Inny przykład – kary umowne. Mogą być 
różne, za wyrządzenie pracodawcy szkody 
materialnej, typu zepsucie windy jeżdżącej 30 
pięter na sekundę i mogącej przewieźć armię 
sekretarek, albo za lenistwo i nawoływanie do 
brania sobie przerw, czyli niewykonywanie 
obowiązków pracowniczych (chociaż piętna-

stominutowe przerwy na 6 godzin pracy są 
legalne). Zasadą jest jednak, że kary umowne  
w umowie o pracę nie mają prawa się znaleźć 
(z pewnymi wyjątkami, oczywiście korzystny-
mi dla pracownika). 

Są również bardziej „trywialne” naruszenia 
gwarancyjnego charakteru umowy o pracę. 
Przykładowo, może mielibyście ochotę jadąc 
windą na trzydzieste piętro poplotkować kto 
i ile zarabia, jednakże boicie się, ponieważ  
w umowie o pracę macie zawartą klauzulę mil-
czenia, nałożoną jeszcze na Wasze wnuki? Pa-
miętajcie jednak, obywatele Mordoru, iż jedną 
z podstawowych zasad prawa pracy jest zasa-
da równego traktowania pracowników w za-

REKLAMA

Aleksandra Maciejewicz, 
Prawnik, partner w LAWMORE,

 www.lawmore.pl  

*nota prawna: ww. tekst jest lekko humorystycznym podejściem do waż-
nego tematu, i mimo, że nie jest to artykuł z ASZdziennika, nie jest to też 
opinia prawna.

LAWMORE to firma doradcza oferująca 
kompleksowe i profesjonalne wsparcie 

prawne  biznesowe dla startupów 
i branży kreatywnej.

trudnieniu, w tym w zakresie wynagradzania. 
Czyżby więc pracodawca próbował coś ukryć? 
Z tym też pytaniem pozostawiam Was.
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T
rochę azyl, trochę zesłanie. Bo powi-
nien to być czas dla Ciebie, byś mógł 
pobyć sam na sam ze swoimi myśla-
mi, ale to nigdy nie wychodzi, bo za-

wsze pojawią się jacyś towarzysze niedoli – 
czyli współpracownicy, skutecznie niwecząc 
kuchnianą idyllę samotności. 

Zanim uda się nam poprzebywać w upragnio-
nym pudełku nicości, żując bezwiednie odgrza-
nego kotleta, którego nie było czasu zjeść dzień 
wcześniej, bo się fakapy na asapie posypały jak li-
ście jesienią, musimy przejść kolejne stadia radze-
nia sobie ze świadomością, że nigdy nie spełnimy 
swoich marzeń o chwili spokoju.

Stadium I – Szok i niedowierzanie
Coś, co przeżywamy każdego dnia, nie powin-

no dziwić. A jednak, każdego kolejnego dnia, gdy 
przekraczamy próg kuchni, nie umiemy nie zała-
mać rąk nad tym, jaki tłok panuje w środku. Jakby 
się wszyscy umówili, chociaż przecież każdy może 
iść na przerwę kiedy chce, to jednak zawsze jakoś 
zgrają się z tobą.

KuCHNIA W KrZyWyM
 ZWIErCIADLE

Niezależnie od miejsca pracy jedno się nie zmienia. 
Kuchnia.

Stadium II – Zaprzeczenie
W ramach wewnętrznego buntu podejmu-

jesz walkę z wiatrakami. Kolejka do mikrofali 
trwa wieczność i nawet jeśli jakimś cudem 
unikniemy pogaduszek o pogodzie, szefo-
stwie czy aktualnych targetach z ludźmi, któ-
rzy obchodzą nas mniej niż księgowość i ter-
miny naszych wypłat, to i tak znajdą się jakieś 
dwie świergotki płci dowolnej, deliberujące na 
temat ostatniego piątunia, najbliższego piątu-
nia czy instytucji piątunia jako takiego, i dzięki 
ci za nią panie Boże, ale ile można.

Stadium III – Agresja
Żarcie się dobrze nie podgrzało, ale prze-

cież nie będziesz kiblować od nowa w kolej-
ce, bo i tak już powinieneś wracać do biurka 
odświeżać fejsika czy robić myszką prostokąty 
na ekranie. No i chciałbyś załapać się na jakieś 
samotne miejsce siedzące, bo jeszcze żyjesz 
nadzieją, która umiera, gdy tylko rozejrzysz się 
dookoła. Żyła już pulsuje, ale w brzuchu bur-
czy, więc…

REKLAMA

Stadium IV – Rezygnacja
…Więc się dosiadasz. Nieważne do kogo, chy-

bił trafił, niech się dzieje wola nieba. Milcząc, sta-
rasz się nie słuchać, o czym toczy się rozmowa, 
bo jeszcze nie daj Boże toczy się o polityce. Uszy 
to jednak nie oczy – nie zamkniesz. Chciałbyś nie 
słuchać o pracy chociaż przez te trzydzieści minut, 
czy ile tam ci jeszcze czasu zostało. Nie chcesz, 
aby przypominano ci o kredycie, kursie franka, 
korkach i ścisku w komunikacji, jakie czekają cię 
przy powrocie do domu. Już nawet memento pią-
teczek byłoby lepsze, no, ale jak się nie da, to się 
nie da. Co zrobisz? Nic nie zrobisz.

Stadium V – Akceptacja
Zen. Sam tego przecież chciałeś. Mogłeś zjeść 

przy biurku. Albo pójść znowu do lunchowni na 

dole, czy nawet zaszaleć i zajrzeć biurowiec obok, 
może coś ciekawego by serwowali. Albo nie jeść  
w ogóle. Pomyśl, jaka to by była oszczędność! 
W skali miesiąca to właściwie prawie druga rata 
kredytu, a i nerwy mniej zszargane, to i na va-
lium można by zaoszczędzić, wprowadzić może 
jakąś autorską dietę i zarobić miliony – śnia-
danie: cukierki z meliską; obiad: herbatka na 
uspokojenie, dwa razy z tego samego szczura 
parzona; kolacja – kolacja jest dla słabych. No 
i plus największy i najważniejszy, szefostwo  
z pewnością doceni zwiększoną efektywność, 
bo nie trzeba chodzić do kuchni.

Smacznego brunczyku!

Michał Michalski
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Z KorPorACjI Do sTArTuPu

N
arzekanie na pracę w korporacji stało się 
mantrą białych kołnierzyków na całym 
świecie. Coraz częściej mówi się jednak 
także o plusach „korpo”. Jakich? Choćby  

o terminowej i przyzwoitej wypłacie, bogatym 
„socjalu” czy podróżach służbowych. 

Praca w korporacji to także pewność ju-
tra, szczególnie ważna dla posiadających dzieci  
i spłacających kredyt. Wszystkie znaki na niebie i zie-
mi pokazują jednak, że Polacy coraz śmielej zerkają w 
kierunku startupów, które są tych wszystkich korzyści 
pozbawione. Właściciel raczkującej firmy czuje się 
bardziej jak uczący się wszystkiego od początku sta-
żysta, niż doświadczony rekin korpo. 

Ale to właśnie startup daje szansę wykorzystania 
doświadczenia zdobytego w wielkiej firmie. Nawet 
wtedy, gdy było się jedynie maleńkim trybikiem 
molocha. Jakim cudem? Serwis InfoPraca.pl poda-
je, że nawet jeśli w korporacji pracownikowi przy-
padł w udziale wąski zakres obowiązków, to taka 
specjalizacja może okazać się niezwykle potrzebna  
w zespołowej pracy w startupie.

infopraca.pl

 Rafał Jankowski

NIEDorZECZNy 
CoDZIENNIK sTAŻysTy

P
racując w korporacji prędzej czy 
później będziesz musiał się leczyć. 
Idąc na bezpłatny staż z góry zało-
żyłem, że leki będą mi potrzebne. 

Poniższy dziennik jest swego rodzaju re-
medium na wszystkie asapy. Bez recep-
ty i L4! Gdy tylko usiadłem przy biurku 
(punkt 9.00), już był fakap. 

Nie miałem swojego kubka. Usłyszałem 
więc, by asap to naprawić. Pokornie stwier-
dziłem, że jestem tu nikim, więc zadowolę się 
jednorazówkami. Zostałem obdarzony uprzej-
mym uśmiechem, iż sprzyjam oszczędnej 
polityce firmy. Dumny ze swojej postawy włą-
czyłem outlooka i wpadłem w wir pracy. Ten 

magiczny, internetowy gołąb pocztowy spra-
wił, że poczułem się ważny. Ja, zwykły chłopak 
z przedmieść, miałem misję. Moim obowiąz-
kiem było wspieranie obecnych działań firmy. 
Nigdy nie dostałem równie ważnego zadania. 

Wreszcie poczułem się kimś. Nikt nie wie-
rzył, że mi się uda. Jednak los bywa łaskawy. 
Na koniec dnia zostałem pochwalony: „Rafał, 
świetna robota. Rzadko zdarza się, by trafił 
do nas diament już oszlifowany”. Osiem go-
dzin (480 minut!) ciężkiej odpowiedzialności 
za pustą skrzynkę. Biuro opuściłem zmoty-
wowany i gotowy na wyzwania dnia następ-
nego.

 https://www.facebook.com/NiedorzecznyCodziennikStazysty?fref=ts

WSKAŻ NIEDOSKONAŁOŚCI
KORPORACJI:

WYMIEń DObRE
STRONY STARTUPU:

Żródło www.infopraca.pl  - *Badania przeprowadzono na 1000 pracownikach przez firmę Tyba,

77% - PRzEDE WSzYSTKIM IMPONUJE DYNAMIKA PRACY53% - POLITYKA bIUROWA

53% - MOŻLIWOŚć ROzWOJU WRAz z FIRMą38% - bRAK KOMUNIKACJI MIęDzY WYDzIAŁAMI 

51% - WSPÓLNE WYMYŚLANIE PROJEKTÓW

27% - PSUJąCE SIę SPRzęTY  

60% - MOŻLIWOŚć POzNANIA KAŻDEGO CzŁONKA FIRMY 45% - bRAK UzNANIA zE STRONY KOLEGÓW z PRACY

53% - UCzENIE SIę OD GRUPY KREATYWNYCh LUDzI 37% - bRAK RzECzYWISTYCh MOŻLIWOŚCI AWANSU I ROzWOJU

47% - WSPÓLNE WARTOŚCI

45% - bRAK DRESS CODE’U
23% - SzEF 

20% - SŁAbE WARTOŚCI FIRMY LUb bRAK ICh REALIzOWANIA 

56% - zAANGAŻOWANIE W PRACę 40% - hUMORzAŚCI I STRESUJąCY KOLEDzY

52% - PRACA W FIRMIE, KTÓRA DAJE SENS ISTNIENIA STANOWISKA 

30% - SKOMPLIKOWANIE PROCESÓW I zASAD

30% - bEzSENSOWNE SPOTKANIA  86%
OSÓb PRzYzNAŁO, ŻE ChęTNIE 

zAMIENIŁObY KORPORACJę 
NA INNą PRACę. 
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REKLAMA

Z PAMIęTNIKA 
KorPo MAMy 

G
odzina 21. Dzieci śpią. Uff, będę mogła 
położyć się wcześniej spać. Jutro prze-
cież ważny dzień – rozmowa o pracę na 
ciekawym stanowisku w centrum Mor-

doru. Chciałabym, żeby się udało, choć pewnie 
trudno będzie wrócić do korporacyjnego rytmu 
po 3 latach na wychowawczym. 

Będzie dobrze, muszę się tylko wyspać i ze świe-
żym umysłem zawojować rekruterów.

Godzina 23.30. Od półtorej godziny przewracam 
się z boku na bok. Do licha, jestem taka zmęczona, 
boli mnie głowa, chcę spać!!!! Dlaczego jak na złość 
nie mogę?! No dobra, trochę się stresuję, wiadomo…  
w końcu mi zależy, żeby wszystko poszło dobrze. 
Szkoda, że przerwałam lekcje jogi, może wreszcie na-
uczyłabym się wyciszać umysł i medytować, bo licze-
nie owiec nie pomaga…

Godzina 1.15. Ze snu wyrwał mnie krzyk mojej 
trzyletniej córki. Mama, mamo!!! – zanosi się płaczem. 
Wyskoczyłam jak torpeda z łóżka, spiesząc na ratunek 
mojej małej dziewczynce. 

–  Co się stało?
–  Chciałam do Ciebie.
–  Dobrze, zaśpiewam Ci kołysankę. Aaaa, kotki dwa 

(…) Dobranoc kochanie, śpij.
Wychodzę, zostawiając przymknięte drzwi.
Godzina 2.00. Sama nie wiem, czy zdążyłam już 

zasnąć. Mamo, mamo! W nieco wolniejszym tempie 
wstałam i poszłam do mojej małej córeczki.
– Co się stało?
– Boli mnie paluszek.
– Daj, pocałuję,  śpij już.

Godzina 3.20. Mamo, mamo! Czy śni mi się jakiś 
koszmar? Cholera, to chyba jednak dzieje się napraw-
dę… Wychodzę z łóżka jak na filmie kręconym w slow 
motion. Otwieram drzwi i w progu pytam:
–  Co?
–  Chciałam się przytulić.

Wzruszenie miesza się ze zniecierpliwieniem i zło-
ścią.
–  Dobrze – mówię stanowczo – przytulimy się teraz, 

ale potem masz już spać i mnie nie wołać!
– Dobrze – odpowiada ugodowa córka.

Wracam do łóżka i patrzę na zegarek, 3.40. Przez 
kilkanaście ładnych minut przewracam się z boku na 
bok, w końcu zasypiam.

5.00. Ze snu wyrywa mnie płacz mojego półtora-
rocznego syna. Z wściekłością kopię męża, żeby się do 
niego pofatygował. Ten, nieprzytomny, mruczy coś 
i przewraca się na drugi bok. Podnoszę głos. 
– Czy tylko ja tu jestem rodzicem? Idź go utulić!

Mąż wstaje w milczeniu i idzie jak skazaniec do dru-
giego pokoju. Zasypiam.

6.30. Cholerne budziki! Zawsze muszą dzwonić, 
kiedy człowiek wreszcie porządnie zaśnie. Wstaję 
ewidentnie lewą nogą i  kieruję się w stronę łazienki. 
W domu panuje półmrok. Zapalam światło. O matko! 
Wyglądam jak zombie! Chyba nawet najlepsza wiza-
żystka świata nie wróciłaby mnie do świata żywych. 
No dobra, może letni prysznic trochę mnie ocuci, 
obkurczy naczynka i zminimalizuje wory pod oczami.

No cóż… prysznic cudów nie zdziałał – wyglądam 
źle. Ale jeszcze jest makijaż do zrobienia, damy radę. 
Staję przed lustrem i powolnymi ruchami rozkładam 
na twarzy podkład. Potem jeszcze oko, usta, róż na 
policzki. Jest ok. Sięgam po wyprasowaną i odłożo-
ną bluzkę. Jak to? To ona się nie rozpina? Delikatnie 
próbuję przełożyć ją przez szyję, no i bach… kołnie-
rzykiem starłam pół fluidu. Co robić? Gorączkowo 
patrzę na zegarek. Zrobiło się późno. Biegnę do sza-
fy i nerwowo przerzucam czekające od trzech lat w 
szafie korpo-ubrania. To nie pasuje, to za małe, to już 
niemodne… trzeba mi było kupić więcej niż jedną 
bluzkę na rozmowę. 

O, może ta niebieska się nada. Przyglądam się 
uważnie i już cieszę się, że znalazłam alternatywę, gdy 
zauważam czekoladowy odcisk palca mojej córki cen-
tralnie na lewej piersi. No tak, zakładałam tę bluzkę na 
święta… widocznie się nie sprało. No nic, trzeba zna-
leźć coś innego. W końcu się udaje. Rodzina śpi, ja, już 
zziajana, niewyspana i zdecydowanie w nienajlepszej 
formie przyklejam swój korpo uśmiech i wybiegam  
z domu, w nadziei, że podbiję dziś świat. 

Rytm. Zachowaj stałe elementy  dnia, to 
pozwoli dziecku odnaleźć się w nowej sy-
tuacji. Kontynuowanie tego rytmu przez 
opiekunkę, pomoże maluchowi zachować 
spokój podczas nieobecności mamy.

Czas. Pamiętaj, że adaptacja malucha wy-
maga czasu. Zacznij przygotowania kilka 
tygodni przed dniem powrotu do pracy. 
Zaangażuj w nie osobę, opiekującą się 
dzieckiem. 

Spokój. Przygotuj się do porannych roz-
stań, tak aby pośpiech nie wprowadzał na-
piętej atmosfery. Przyjrzyj się czy niepokój 
związany ze zmianą jest malucha czy Twój.

Pożegnanie. Nie uciekaj dziecku, kiedy 
ono na chwile zajmie się czymś innym. 
Nagłe zniknięcie mamy wprowadza niepo-
kój, z którym maluchowi trudno jest sobie 
poradzić. Zastosuj stały rytuał pożegna-
nia. Powtarzający się schemat rozstania, 
po którym mama znika ale zawsze wraca,  
z czasem stanie się łatwym do przejścia ele-
mentem dnia.

Powitania. Powrót mamy do domu to dla 
malucha święto. Zadbaj o czas na celebro-
wanie tej chwili. Poświęć dziecku 100% 
uwagi zanim ruszysz do reszty obowiąz-
ków.

Zaufanie. Zaufaj swojemu dziecku. Jeśli 
tylko pomożesz mu przygotować się, to  
przeżyje Twój powrót do pracy bezbole-
śnie. 

Patrycja Szeląg – Jarosz
Coach, trener, psycholog

www.centrum-busola.pl

WRACASz DO 
PRACY PO URLOPIE 
MACIERzYńSKIM? 

zADbAJ O:

Marta Mazurkiewicz
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C
ześć! Poza wydawaniem tej gaze-
ty, robieniem tysiąca innych rze-
czy, wychowywaniem syna i uże-
raniem się z jego tatą itp.., staram 

się spełniać realizując pasje, a pasją w moim 
życiu są podróże. Nie bez znaczenia jest tu 
fakt, że ukończyłam studia z zakresu tury-
styki i rekreacji, kurs pilota wycieczek itd. 

To, że wylądowałam później za biurkiem na Mor-
dorze, to historia na inny artykuł. Ten prosty patent 
z oszczędzaniem, jaki zaraz wam zaproponuję, 
ułatwił mi przetrwanie całego roku w korporacji. 
Dlaczego? 

Dlatego, że myślenie przez rok o raju na ziemi, ja-
kim jest Tajlandia, pozwala Ci zrozumieć, że warto 
pracować po to, by spełniać marzenia. Łatwiej iść 
rano do pracy i stawiać czoła Sauronowi, jak wiesz, 
że pół przepracowanego dnia to na przykład noc 
w takim oto szałasie na wyspie Phi Phi, gdzie małpy 
wieczorem skaczą ci po dachu, a Pinacoladę pijesz 
prosto z kokosa… 

Oczywiście po urodzeniu dziecka zaczynasz to 
przeliczać na paczki pampersów, a nie na noce w 
Tajlandii (ale przenieśmy się w tamte czasy, kiedy 
byłam jeszcze panią swojego czasu wolnego). Tak 
więc padła decyzja – jedziemy. Planujemy trasę, 
noclegi, kalkulujemy (wszystko sami, nic przez biu-
ro) i oszczędzamy. 

Ja odkładałam na koncie (bo robię w końcu w 
internetach), mój „niemąż” tradycyjnie w piątkach 
do podłokietnika w samochodzie (zamiast do 
skarbonki). Rok zleciał i siedzieliśmy już w dream-
linerze w drodze do Raju. BANGKOK przyjął nas 
balangowo i edukacyjnie. Zwiedziliśmy co mieli-
śmy zwiedzić, wypiliśmy to co wypić powinniśmy, 
pokaz Live Sex i Ping Pong Show też zaliczyliśmy. 
Dalej, niczym Di Caprio w Rajskiej Plaży, obraliśmy 
cel do raju, jakim jest Phi Phi. Pisała nie będę dużo, 
bo i po co, skoro zdjęcia mówią za siebie. A nasz Art 
Director i tak pewnie będzie wkurzony, że się tak 
rozpisałam. Na wyspie spędziliśmy 4 dni. Pozna-

jąc smaki najlepszej kuchni, zaliczyliśmy wyspy na 
których kręcono Rajską Plażę, białe plaże, delfiny, 
nurkowanie i wiele innych atrakcji, wdrapaliśmy się 
na punkt widokowy, który dziś jest pięknym miej-
scem, ale trzeba zdawać sobie sprawę,  że w 2004 
roku to była jedyna droga ucieczki przed tsunami. 
Co dzień coraz bardziej wtapialiśmy się w kraj, któ-
ry mógłby być moim drugim domem. 

Po 4 dniach przyszła kolej na wyspę Koh Jum. 
Wyspa została całkowicie zniszczona przez tsuna-
mi. Ani jednej drogi, ani jednego  bankomatu, prąd 
podłączyli 6 miesięcy przed naszym przyjazdem. 
Freedom Hut okazał się godnym nazwy miejscem 
noclegu. Byliśmy jednymi z nielicznych turystów 
na wyspie, Jack Johnson w tle, hamak, Pad Thai, 
czterokilometrowa plaża tylko dla Nas… i tak co-
dziennie przez 4 dni. Zapytacie, czy nie nudno? 
Otóż – nie!!! Po pracy od poniedziałku do piątku, 
gdzie wyjazd z domu był o 6.30, a powrót o 19.00, 
takie błogie lenistwo zupełnie nie nudzi. 

Freedom 
I wtedy… wtedy narodziła się we mnie chęć 

zostania w Tajlandii na stałe… tak to było kilka 
fajnych godzin. Co sobie powyobrażaliśmy to 
Nasze. Niemniej jednak postanowiliśmy tam 
wrócić. I tu dochodzę do drugiego dna mojego 
artykułu. 

Wykorzystując fakt, że mój „niemąż” to do-
świadczony skipper morski, chcemy tym razem 
opłynąć wyspy tajlandzkie katamaranem. Co wy 
na to? Zbieramy 12 osób gotowych na przeżycie 
czegoś niezapomnianego. Będzie więcej chęt-
nych, popłyniemy na dwie lub i trzy łajby. Co wy 
na to? A teraz zerknij na zdjęcia z mojego wyjaz-
du, popatrz na zdjęcia przykładowego katama-
ranu. Wyobraź sobie na nim siebie. Już…? 

…wiecie, gdzie mnie szukać. Czekam na 
pierwszych załogantów. Planowany termin rejsu 
to marzec 2016.

Justyna Szawłowska
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W
edług badań Deloitte 80 % lu-
dzi nie lubi swojej pracy. Scott 
Dinsmore przeprowadził wiele 
rozmów z tymi osobami. Jak to 

możliwe, że każdego dnia przez co najmniej 
osiem godzin przeznaczają swój czas (swoje 
życie) na coś, czego tak naprawdę nie chcą? 
Odpowiedź brzmiała zazwyczaj podobnie: 
„Bo ktoś mi powiedział, że powinienem...”

Dlatego poświęć chwilę, żeby się zastano-
wić, czy jesteś zadowolona/y ze swojej pracy. 
W skali 1-10 zaznacz na skali swoją aktualną 
satysfakcję: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeśli zaznaczyłaś/eś 7 lub więcej – gratuluję! To 
bardzo dużo mówi o Tobie. Na co dzień w pracy 
korzystasz ze swoich mocnych stron i robisz to, co 
potrafisz najlepiej. Odnosisz sukcesy. Masz poczu-
cie spójności. Jesteś inspiracją dla innych. 
Jeśli zaznaczyłaś/eś 6 lub mniej – również Ci 
gratuluję. Tego, że potrafisz się przyznać sam/a 

MINI CoACHING NA DZIś uśMIECHNIj sIę  
jEsTEś W MorDorZE!

przed sobą, że coś w Twoim życiu nie działa. To 
nie jest przyjemna świadomość, ale dzięki niej 
możesz się zastanowić nad możliwymi rozwią-
zaniami. 

Jedno Ci podpowiem. Przeskanuj teraz w 
głowie swoich znajomych… Ludzi, z którymi 
spędzasz najwięcej czasu… Już? W jakim stop-
niu oni są zadowoleni ze swojej pracy? 

Właśnie… Nie cierpią jej… Spotykacie się, 
narzekacie na swoje życie zawodowe, wzajem-
nie utwierdzacie się w przekonaniu, że nic się 
nie da zrobić i tym samym… nie musicie nic 
robić.

Tymczasem badania potwierdzają słowa 
Jima Rohna: „Jesteś wypadkową 5 osób, z któ-
rymi spędzasz najwięcej czasu”. A więc, jeśli 
zależy Ci na zawodowym spełnieniu, to najsku-
teczniejszym sposobem będzie otoczenie się 
ludźmi, którzy już tego doświadczają. Po prostu 
zacznij świadomie wybierać ludzi, z którymi 
spędzasz czas. Szukaj tych, którzy są zadowole-
ni ze swojej pracy. Ta metoda po prostu działa.

Dodatkowo jej piękno polega na tym, że jest 
uniwersalna – chcesz pracę dającą spełnienie – 
otaczaj się ludźmi, którzy już taką pracę mają. 

W skali 1-10 – jaka jest Twoja aktualna satysfakcja z pracy?

Za które recepcionistka będzie Ci wdzięczna

Sylwia zawada
Coach ICF ACC
tel. 795 069 695 

www.coach.sylwiazawada.pl

Rozmowa kwalifikacyjna: 
–  Proszę wymienić swoją jedną mocną cechę.
–  Jestem wytrwały!
–  Dziękuję, skontaktujemy się z panem później.
– Zaczekam tutaj. 

***

–  Ile będę zarabiał? – pyta młody człowiek, po-
dejmujący pierwszą w życiu pracę.

–  Na początek dostanie pan 600 zł, ale później 
będzie pan mógł zarobić dużo więcej.

–  Doskonale – ucieszył się młodzieniec. To ja 
przyjdę później

***

Spotykają się na golfie prezesi dwóch firm. Je-
den pyta:
–  Słuchaj, ty tym swoim, to coś płacisz?
–  Nie. Od trzech miesięcy nic im nie płaciłem.
–  I przychodzą?
–  No, przychodzą cały czas.
–  Dziwne. To tak jak u mnie. A może by zacząć 

brać od nich pieniądze za wejścia?

***

Sztuka negocjacji:
– Szefie, dostanę podwyżkę?
– W żadnym wypadku!
– Tak...? Bo powiem innym, że dostałem...

Źródło www.wcipy.pl
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Mordor 
 W PrZEKroju

5 rZECZy

bieganie czy rower?

Iphone czy Samsung?

Pl. zbawiciela czy Mazowiecka?

Legia czy Polonia?

bieganie

Samsung

Pl. zbawiciela

Legia

Rower

Iphone

Mazowiecka

Polonia

Chcesz znaleźć partnera – otaczaj się osobami, 
które już są w związkach. Chcesz schudnąć – 
spędzaj więcej czasu z osobami szczupłymi. 
Stajemy się tacy, jak nasi znajomi. Przejmujemy 
nawyki, sposoby myślenia, sukcesy i porażki 
tych, którymi się otaczamy. 

Teraz Twój ruch! Trzymam za Ciebie kciuki. 
Powodzenia!  

*wyniki sondy ulicznej przeprowadzonej przez Głos Mordoru

1) Przynieś już zaadresowaną kopertę
2) Używaj „proszę, dziękuję”
3)  To Ty zrób jej dzisiaj kawę
4) Oddaj długopis, który od niej „pożyczyłeś” (to zawsze ginie z biurek recepcjo-

nistek) 
5) Zapamiętaj! Nie, Twoja paczka nie dojedzie w ciągu pół godziny z Warszawy 

do Katowic
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DZIEWCZyNA  
Z AGENCjI

Historie z taksówki 

Z
atrząsnęłyśmy za sobą drzwi od tak-
sówki i kontynuowałyśmy rozmowę. 
O życiu i o pracy  w agencji. Ja już na-
wet nie dopowiadam w rozmowach, 

że reklamowej. Zapomniałam,  że taksów-
karz jedzie z nami. 

Radio wyłączone. Podsłuchiwał – choćby nie 
chciał, musiał słyszeć. A ja dzielę się samymi mą-
drościami i dobrymi radami z koleżanką, która 
zaraz dołączy do grona dziewczyn z agencji.

–  Najtrudniej przestawić sobie w głowie, że to 
ty jesteś dla klienta. Kiedy zaczynałam pracę  
w agencji, jedna z dziewczyn powiedziała mi 
coś, co dźwięczy mi w głowie do dziś: w tej 
pracy albo trzymasz się za kostki albo jesteś 
na kolanach – jeśli się z tym pogodzisz, to 
dasz radę.

Mówię spokojnie, miarowym rytmem wybijając 
każda sylabę: 

–  Kiedy zrozumiesz, że klient dzięki tobie reali-
zuje swoje cele, a twoim zadaniem jest zro-
bić wszystko, żeby mu w tym pomóc i  że to 
nie jest sztuka, to jest biznes… jego biznes i 

twój biznes, to może to być praca marzeń. Ja 
ją uwielbiam. Po całym dniu się otrzepujesz, 
podnosisz i wracasz do swojego świata, w 
którym jesteś królową życia. 
Po tym monologu koleżanka wyszła z tak-

sówki i pobiegła do domu, zapewne zapisać 
wszystkie te złote myśli i słowa złotymi zgłoska-
mi w złotym pamiętniczku.

Zostałam sama z taksówkarzem. Kilkanaście 
metrów wytrzymał w ciszy. Dusiło go, skręcało, 
wiercił się, aż w końcu zapytał:
–  A w której agencji pani pracuje?
–  W jednej z tych na Wołoskiej.
–  Na Wołoskiej?!?! Nie wiedziałem, że na Woło-

skiej są burdele!
…a co mu będę tłumaczyła, ze złudzeń 

odzierała, z błędu wyprowadzała, a niech ma… 
Niech ma swoją historyjkę dla kumpli, niech się 
cieszy. Wzdycham i szepczę w sekrecie:  

– Na wołoskiej… na Wołoskiej, proszę pana, 
to jest jeden wielki burdel…

Anna Żurek 

Tekst nadesłany prosto na redakcja@glosmordoru.pl  
i opublikowany na gorąco
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KuLTurALNIE  W WAWIE

Poniżej specjalna selekcja dobrych i lep-
szych wydarzeń kulturalnych na nadcho-
dzące tygodnie. Październik minie nam 
trochę pod znakiem koncertów w ramach 
Warsaw Music Week, ale szykuje się też 
sporo ciekawych sposobów na jesienne 
zwolnienie tępa. Oto nasze propozycje:

23 październik
W ramach festiwalu Warsaw Music Week 
2015, będziemy mieli okazję posłuchać 
kawałka dobrej elektronicznej i nie tylko 
muzy na żywo. W DZIKU (ul. Belwederska 
44a) szykuje się showcaase jednego z czte-
rech największych graczy w biznesie mu-
zycznym na świecie - Warner Music, tym 
razem w swojej polskiej edycji.  

W ramach tej imprezy będzie można usły-
szeć duet SPOKEN LOVE tworzony przez 
Bartka Królika i Marka Piotrowskiego - Polecam - Anna Wiosna Rogowska

współzałożycieli grupy Sistars, a także mu-
zyków i producentów zespołu Łąki Łan oraz 
Agnieszki Chylińskiej. W DZIKU zadebiutują 
ze swoim autorskim projektem. 

24 październik
Kolejny dzień Warsaw Music Week i tym ra-
zem dla fanów dobrej elektroniki  proponu-
je wydarzenie warte sprawdzenia -  koncert 
zespołu APARAT tym razem z żywym skła-
dem. Czeka nas wyjątkowa okazja aby do-
świadczyć jedynego w swoim rodzaju show 
z najnowszym ich projektem Soundtracks 
Live, podczas którego Apparat zaprezen-
tuje nowe kompozycje napisane do filmów  
i przedstawień teatralnych! Miejsce: Pro-
gresja (Fort Wola 22).

29 październik
To teraz coś z innej beczki. Raz w miesiącu 
Centrum Nauki Kopernik otwiera się tylko 

dla dorosłych!  Wieczór dla dorosłych „Jak  
w zwierciadle”, którego tematem wiodą-
cym będzie symetria.

6 listopad
Koncert: José González w Progresja Music 
Zone (Fort Wola 22). Kto nie dał rady usły-
szeć go na tegorocznym Openerze w Gdyni 
ten ma szansę teraz! Szwedzki muzyk wy-
stąpi wraz z zespołem na jedynym klubo-
wym koncercie!

13 listopada
Coś dla Korpo-Kulturalnych. W ramach 
festiwalu Filmowego Pięciu Smaków od-
będzie się filmowa noc ludzi pracy w ki-
nie Muranów, czyli maraton z kinem azja-
tyckim. Bilety na www.piecsmaków.pl,  
Start: 20:45.

REKLAMA

Czyli, co, gdzie i kiedy warto zobaczyć
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Unikalny projekt kulturalno – edu-
kacyjno – społeczny, interaktywna 
podróż w świat ciemności,  podczas 
której każdy Gość może poczuć, co to 
znaczy „być niewidomym”! 

Sensoryczne rozwiązania pozwolą na 
rozbudzenie pozostałych zmysłów 
– słuchu, węchu, dotyku,  a nawet 
smaku. Nasi niewidomi przewodnicy,  
w całkowicie wyciemnionych po-
mieszczeniach wiernie odwzorowu-
jących scenerie z realnego życia, po-
każą Ci inną perspektywę – ta wizyta 
może Cię całkowicie odmienić!

Przyjdź i przeżyj niezapomnianą 
przygodę – poznaj świat Niewidzial-
nej Wystawy!
www.niewidzialna.pl

WYObRAź SObIE, ŻE 
CAŁKOWICIE GAŚNIE 

ŚWIATŁO…
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Uważaj, mała. Ostrożnie brachu,
Bez korporacji pójdziesz do piachu.
Na co Ci kumple, na co rodzina,
Kiedy się w firmie budżet nie spina?
Kredytów mnóstwo, pieniędzy mało,
Co nam zostało?
Niech bania trwa!

Człowiek do pracy zawsze gotowy:
To korpoludek, skarb narodowy!
Wciągajmy krechę, pijmy do dna,
Biały kołnierzyk, każdy mnie zna!

Sprzedaż, faktury, klienci, cele.
Dla nich tygodnie, dla nich niedziele.
Bierz nadgodziny, drugi etacik,
Może od firmy będzie rabacik?
Dyrektor rządzi, pan prezes karze,
Stańmy przy barze!
Pękajcie szkła!

Człowiek do pracy zawsze gotowy:
To korpoludek, skarb narodowy!

Wciągajmy krechę, pijmy do dna,
Biały kołnierzyk, każdy mnie zna!

Brify, fidbeki, wpół do fakapa,
Czekaj na akcept, zrób na asapa.
Kolejny kejsy, następne szery,
Nowe targety, stare ficzery.
Na ołpenspejsie każdy się dowie,
Walnij, na zdrowie!
To nic, że kac!

Człowiek do pracy zawsze gotowy:
To korpoludek, skarb narodowy!
Wciągajmy krechę, pijmy do dna,
Biały kołnierzyk, każdy mnie zna!
Szefa omamić, HR oszukać,
Czyjś pomysł ukraść, komuś nastukać.
Dla nas kolejne szczeble kariery,
Dla nas bonusy, dla nas ordery.
Od pucybuta do milionera,
Wołaj kelnera!
Kapela gra!

Człowiek do pracy zawsze gotowy:
To korpoludek, skarb narodowy!
Wciągajmy krechę, pijmy do dna,
Biały kołnierzyk, każdy mnie zna!

Emerytura? Mnie nie dotyczy.
Urlop lub wczasy? To się nie liczy.
Kołnierz prostuję, krawat na szyję,
Jeszcze pracuję, nie wiem czy żyję.
To nic, że ciągle życie ucieka,
Kolejka czeka!
Niech żyje bal!

Więc wykonajmy planik firmowy.
My, korpoludzie, skarb narodowy!
Wciągajmy krechę, pijmy do dna,
Biały kołnierzyk, każdy nas zna!
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