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Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na AsAP’ie!

#3

Witajcie! Mamy dla Was kolejny, 

choć całkiem nowy „Głos Mordoru”. 

Bo, tak jak w całym korpoświecie, 

pewne rzeczy są powtarzalne, 

a jednocześnie stanowią nowe, 

ciekawe wyzwania. Udowodniły to 

dwie pracownice Mordoru, od lutego 

tego roku, dzień w dzień fotografują 

ten sam, dobrze znany Wam... słup. 

Bez sensu? Tak, jeśli będziemy 

patrzeć na niego ciągle z tej samej 

perspektywy. Tylko od naszej odwagi  

i wyobraźni zależy, co zrobimy 

z korporacyjną codziennością. 

Zmieniajmy ją!  

OD REDAKCJI

GAzetA on-line nA :

www.gLOsmORDORu.pL

Więcej zdjęć słupa na FB:

WWW.FaceBook.com/tenslup
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Testowany na studentach Cambridge
Modafinil został opracowany we Francji przez LA-

FON Laboratories pod koniec lat 70. W 1986 r. związek 
sklasyfikowany jako benzhydrylo sulfinyl został zasto-
sowany po raz pierwszy w leczeniu narkolepsji. Co 
ciekawe, narkolepsja występuje u ok. 0,03–0,16 pro-
cent populacji (to przewlekła choroby, mija 10 do 15 
lat, zanim zostaje ustalona diagnoza), co oznacza, że 
w Polsce może cierpieć na nią góra kilkanaście tysię-
cy osób. Lekarze przepisują go chorym, którzy cierpią 
na napady senności. Chorzy na narkolepsję potrafią 
zasnąć nagle, nawet wygłaszając przemówienie czy 
schodząc po schodach.

W 2003 r. testowano Modafinil na studentach 
Uniwersytetu Cambridge. Stwierdzono wtedy jego 
wyraźny wpływ na zdolności poznawcze studentów. 
Badania potwierdzały, że stosowanie leku jest „dość 
bezpieczne”. Leki takie jak Modafinil spopularyzo-
wał hollywoodzki „Jestem Bogiem”. W filmie z 2011 r.  
Eddie Morr, grany przez Bradleya Coopera, odkry-
wa „inteligentny” lek NZT-48, który podnosi jego 
możliwości umysłowe. Klepiący biedę pisarz dzięki 
cudownemu lekowi staje się rekinem finansowym  
i multimilionerem. 

Nikt jeszcze nie jest w stanie przewidzieć długo-
falowych skutków zażywania Modafinilu, który za-
burza czas snu. Po dwóch dobach bez wypoczynku  
u zdrowej osoby mózg funkcjonuje na granicy jawy  
i snu. Tymczasem przepracowani żołnierze korpo 
biorą go jako jeden z dwóch, przeciwnie działają-
cych specyfików. Piotr, który spędził w Mordorze 10 
lat, tłumaczy nam, że wiele osób zażywa na przykład 
jednocześnie kodeinę i ketaminę. – Jedna substan-
cja jest pobudzaczem – jak Modafinil, a druga usy-
piaczem – tłumaczy. Po co to robią? Aby w miarę 
„normalnie” funkcjonować, bo po całym dniu na 
podwyższonych obrotach trzeba wreszcie się zre-
laksować.

Po ile środek na niespanie?
Nie wszyscy chętni szukają Modafinilu w aptece, 

bo potrzebna jest recepta. Są zamienniki, np. Vigil, 
zawierający te same składniki, ale jest dostępny 
tylko w dużych opakowaniach i kosztuje kilkaset 
złotych. Po Modafinil od kilku lat sięgają bankierzy  
z londyńskiego City. By móc nieprzerwanie praco-
wać nad kontraktami, biorą duże dawki. Pracują kil-
ka dni i nocy bez snu. Nad Tamizą lek dostępny jest 
tylko na receptę, ale można go bez problemu dostać 
w aptekach internetowych i zapłacić bitcoinami.

Co sprytniejsi importują go z Wielkiej Brytanii 
gdzie opakowanie z 10 tabletkami kosztuje nawet 
mniej niż 6 funtów (ok. 35 zł). W internecie na forach 
roi się od zapytań o cenę, dostępność i oczywiście o 

„jazdę”, którą można uzyskać. I nieważne, że to silny 
lek stosowany w przypadkach narkolepsji. Na forach 
można znaleźć oferty już za 80 zł, ale trafiają się i ta-
kie po 250 zł. Wysokie przebicie w stosunku do cen 
brytyjskich świadczy zarówno o niedostępności, 
jak i rosnącym zainteresowaniu Modafinilem. Po-
pyt przegania podaż? Chętnych nie brakuje, mimo 
że zakup leku z niepewnego źródła jest wyjątkowo 
niebezpieczny. Tzw. czas półtrwania leku w organi-
zmie, czyli okres, po upływie którego jego stężenie 
w krwi i moczu zmniejszy się do połowy, wynosi aż 
15 godzin. 

Mordor „pojedzie” na leku na narkolepsję?
Adam Nyk zauważa, że po tego typu środki się-

gają osoby z dłuższym korporacyjnym doświadcze-
niem. Na początku pracy zawodowej mają naturalną 
siłę, której z czasem zaczyna brakować. Do poradni 
trafiają dopiero, gdy znajdą się na średnim i wyż-
szym szczeblu. – Są to głównie osoby, które straciły 
dobre stanowisko i usiłują się ratować. Chciałybyby 
mieć tyle energii co dawniej, ale to już niemożliwe – 
mówi ekspert. 

Ale Modafinil jest atrakcyjny dla wszystkich. – Nie 
zaproponowałbym niczego osobie po czterdziest-
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zestresowAny Mordor 
„jedzie” nA ModAfinilu?

P
olscy pracownicy są jednymi z najbardziej 
zestresowanych w Europie. Według badań 
OECD ponad połowa z nas stresuje się, 
wykonując służbowe zadania. – Dla wie-

lu Modafinil jest czymś zdecydowanie bardziej 
atrakcyjnym i skutecznym niż poranna kawa – za-
chwalają nielegalni handlarze szukający nabyw-
ców w Mordorze. – Po zażyciu tabletek można 
funkcjonować bez snu nieprzerwanie nawet 64 
godziny – reklamują. 

Modafinil to u nas wciąż nowinka. Miał to być an-
tydepresant, niespodziewanie okazało się, że pozwala 
kontrolować sen. Nieoficjalnie wiemy, że o jego „po-
żądanym” działaniu przekonuje się wielu pracujących  
w okolicach Domaniewskiej. W mokotowskich apte-
kach pytają o niego ci, których kusi łatwy sposób na 
pokonanie chronicznego zmęczenia. Niezła alternaty-
wa dla amfetaminy czy kokainy. Lek rozpala wyobraź-
nię ambitnych, a takich w korporacjach nie brakuje. 
Chodzi o pokaz wytrzymałości i siły, gdy w firmie zde-
cydowanie nie zaleca się wychodzić przed szefem. 

– W Polsce Modafinil dopiero zdobywa popularność 
– mówi Adam Nyk, terapeuta uzależnień z Monaru, py-
tany, czy pojawiają się już pierwsi pacjenci z objawami 
jego nadużycia. – Ci, którzy dziś sięgają po ten środek, 
trafią do poradni dopiero za kilka miesięcy lub nawet 
lat. Jak mówi „Głosowi Mordoru”: – To jedynie kwestia 
czasu. Tak jest z każdym tego typu środkiem i jeszcze 
się nie zdarzyło, żeby było inaczej.

Oczywiście specyfika niektórych zawodów wiąże 
się z adrenaliną, ale specjaliści podkreślają, że źródła-
mi stresu są zwykle czynniki związane z odpowied-
nią organizacją pracy i jasnym wyznaczeniem celów.  
O takie często w Mordorze bardzo trudno. W świecie, 
w którym wszystko przyspiesza, a tempo pracy rośnie, 
Modafinil jawi się jako idealne rozwiązanie. 

Bywanie w aptece jest trendy?
Modafinil początkowo zyskał sławę leku pozba-

wionego skutków ubocznych, stosującym go groził 
tylko ból głowy czy biegunka. Ponieważ w dziewię-
ciu na dziesięć przypadków recepty są przypisywane 
ludziom zdrowym, ale bardzo zapracowanym, skutki 
uboczne mogą okazać się zaskakujące. Na przykład 
wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, a nawet tachy-
kardia (ponad 100 uderzeń serca na minutę). Czy to 
odstraszy sięgających po niego? 

– Odważnych nigdy nie brakuje. Jak z alkoholem. 
Bogatsi sięgają regularnie po whisky, a tych na dole 
hierarchii stać na codzienne piwo – mówi „Głosowi 
Mordoru” Piotr, menedżer średniego szczebla. Dla nie-
go ćpanie w Mordorze jest zjawiskiem normalnym, tak 
jak korki w okolicach Galmoku. Nie dziwi go, że Moda-
finil wchodzi na polskie salony. – Wiele zależy od tren-
dów, widocznie dziś modne bywa bieganie do pani 
magister w aptece – stwierdza.

Dzięki takiemu lekowi możesz oszukać szefa, udo-
wodnić, że jesteś niezwykle wydajnym pracownikiem. 
Po Modafinil sięgną pewnie ci, którzy robią kawę prze-
łożonym i wykonują podłe prace, takie jak prezentacje 
w PowerPoincie czy kserowanie. Ci z dołu hierarchii 
korpo mogą skończyć jak Moritz Erhardt, stażysta  
w banku inwestycyjnym w Londynie, którego w 2013 r. 
znaleziono martwego. Ponoć nadużywał Modafinilu.

ce, choć i takich ćpunów w Mordorze widywałem 
– mówi nam Krzysztof, który od lat jest czysty. – Idą 
do toalety i wracają z białym nosem – śmieje się, 
gdy pytamy, skąd wie, że zażywanie nielegalnych 
środków w korporacjach nie jest zarezerwowane dla 
zdesperowanych korpoludków niższego szczebla.  
– Ich stać, więc pewnie już dziś są wśród nabywców 
Modafinilu – dodaje.

W Mordorze o dopalaczach takich jak Modafinil 
dyskutuje się bez emocji. Wspomagacze z apteki, jak 
i od dilerów to temat rozmów korytarzowych. Bez-
pieczniej jednak jest wymieniać się doświadczenia-
mi w internecie.  Paweł używa Modafinilu dopiero 
od kilku tygodni i robi to, gdy czuje się naprawdę 
senny lub po zarwaniu nocy. Pisze nam, że wystar-
czy mu jedna tabletka, ale już zastanawia się nad 
zwiększeniem dawki.

Białe kołnierzyki zażywające Modafinil tylko 
irytują chorych na narkolepsję. – Jesteście nienor-
malni! – grzmi na forum jedna z pacjentek. – Dla 
mnie ten lek jest szansą na w miarę normalne funk-
cjonowanie, a dla was to tylko sposób na sesję! – 
czytamy.

Głos Mordoru

z Badań Wynika, że  
W europie tylko  
Grecy i turcy 
czują się Bardziej 
zestresoWani pracą 
OD pOLAKów. 

modaFinil to u nas Wciąż noWinka. miał to Być antydepresant, niespodzieWanie okazało się, że pozWala kontroloWać sen. 
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C
hyba wszystkim praca w korporacji 
kojarzy się przede wszystkim z zara-
bianiem. A czy zastanawialiście się 
kiedyś, ile kosztuje nas praca w Mor-

dorze? Biznesowa dzielnica Warszawy to praw-
dziwy raj dla przedsiębiorczych mrówek, które 
zarabiają na naszym braku czasu. Sprawdzamy, 
ile można od nas wyciągnąć. 

1.  Zakupy do domu – 180 zł/miesiąc. Spędzamy 
w pracy tyle czasu, że ostatnią rzeczą, na którą 
mamy ochotę wieczorem, jest  chodzenie po 
supermarkecie. Jeszcze gorzej, jeśli potrzebu-
jemy   mniej popularnego asortymentu, a nie  
z dowożącej towar do domu sieciówki. Cena 
za zakupy pod drzwi to około 30– 40 zł. Nie-
którzy oferują również pakiety codziennych 
zakupów, w cenie 180 zł za miesiąc. 

2. Sprzątanie mieszkania – 25 zł/godzina. 
Często nie jesteśmy w stanie poradzić sobie  
z ogarnięciem własnego biurka, a co dopiero 
całego mieszkania. Jest na to sposób. Podczas 

ile zArABiA nA 
toBie Mordor?

www.glosmordoru.pl Głos mordoru REKLAMA

gdy my siedzimy na spotkaniach, test białej 
rękawiczki może  w naszym mieszkaniu prze-
prowadzić profesjonalista. Ile kosztuje takie 
„lenistwo”? Zależy od wielkości naszego M. 
Jeśli jest małe, ceny zaczynają się już od 20–25 
zł za godzinę.

3.  Wyjście z psem na spacer – 15 zł/godzina. 
Osiem godzin w pracy to równie długo dla nas 
co dla naszych pupili. O ile mogą wytrzymać 
rozłąkę, o tyle na pewno nie wyprowadzą się 
same na spacer... Taką usługę, nawet trzy razy 
w ciągu dnia, można zamówić u miłośników 
czworonogów – niekiedy dyplomowanych 
psychologów zwierząt. Cena, w zależności od 
wielkości psa, waha się od 10 do 15 zł za go-
dzinny spacer. 

4.  Koszenie trawnika – 0, 50 zł za m². Niektó-
rzy to lubią i traktują jak fitness, inni wręcz 
nienawidzą. Woleliby wysiedzieć codziennie 
godzinę dłużej w pracy, byle tylko nie biegać 
z kosiarką po podwórku. Nie ma sprawy – jest 

na to sposób. Profesjonalne firmy zrobią to za 
Ciebie w cenie od 0,28 zł do 0,50 zł za metr², 
w zależności od działki. I co ważne, zabiorą ze 
sobą pokos! 

 
5.  Gotowanie – 1680 zł. Tak, tak – to nie są tanie 

usługi, ale tylko na pierwszy rzut oka. Zamó-
wienie na miesiąc całodniowego wyżywienia, 
które dostaniemy pod same drzwi, to wydatek 
rzędu 1400–1680 zł (w zależności od prefero-
wanej kaloryczności posiłków). Jeśli jednak 
spojrzymy na koszt takiej usługi za dzień, czyli 
50– 60 zł, i weźmiemy pod uwagę czas koniecz-
ny na przygotowania posiłków, cena wcale nie 
jest aż tak wysoka. Cóż, w korpo „się” zarabia... 

6. Concierge – 50 zł/godzina. To ktoś na specjal-
ne okazje. Jeśli szef zatrzymał Cię w biurze do 
późnej nocy, a nie zdążyłeś jeszcze.... dowolnie 
czego! – On Cię uratuje. Kupi bombonierkę dla 
mamy, zapłaci rachunek na poczcie, załatwi 
sprawę w urzędzie, a nawet... wystawi aukcję 
na Allegro. Uśmiechnięci, wykształceni i z włas-
nym samochodem. Za godzinę pracy concier-
ge’a trzeba zapłacić 50 zł, za pięć godzin –  200 zł, 
a za 15 – 450 zł. 

7. Pranie z dostawą do domu – 15 zł. Niby nic, 
a jednak. Świeża koszula i garnitur to podsta-
wa w Mordorze. Ale specyfika miejsca czasem 
nie pozwala nam nawet na to, aby podrzucić 
ciuchy do Galmoku. Jest na to sposób – za-
trudnić firmę, która przyjmie i odwiezie nasze 
ubrania. Koszt to 15 zł, a przy większych zamó-
wieniach... dostawa gratis!

8. Lekarz online – 80 zł. Oho, oby nikt z nas go 
nie potrzebował. Ale gdyby, to na przykład 
psychiatra może nas przyjąć... na Skypie. Koszt 
samej wizyty to niecała stówka, ale jak czytamy 
w jednym z ogłoszeń, trzeba do tego doliczyć 
„koszt zapisanych leków i przesyłki”. PS To tak 
można?

9. Lekcja angielskiego na Skypie – 50 zł. Wpi-
sałeś w CV „angielski bardzo dobry”, ale tak na-
prawdę od lat nie masz kontaktu z językiem? 
Włączaj Skype’a, rób przelew online i zacznij 
kurs bez wychodzenia z biura. Cena? Od 45 zł 
za lekcje ogólne do 60 zł za Business English. 
Pewnie więcej wydałbyś na taksówkę, nie 
wspominając o czasie poświęconym  na do-
jazd. 

10. Przedszkolne taxi – 25 zł. Nie masz możliwo-
ści, by odprowadzić dziecko do przedszkola? 
Nie masz, i wiedzą o tym wyspecjalizowane 
firmy taksówkarskie, które Cię  wyręczą. 20–40 zł  
i „kłopot” z głowy. A jeśli musisz zostać dłużej 
w pracy, taxi dla dzieci może zawieźć Twoją po-
ciechę do... przedszkola na godziny. Ceny? Już 
od 15 zł za godzinę.

11. Przedszkole – 1300 zł. Jeśli już uda nam się 
załatwić transport dziecka do przedszkola, 
wypada jeszcze za nie zapłacić. Jedno z moko-
towskich przedszkoli zajmie się naszym dziec-
kiem za 1300 zł miesięcznie, w godzinach 7.00 
- 18.00. Jest też wersja ekonomiczna (950 zł), 
ale tylko do 14.00. Jednak w Mordorze jest to 
raczej pora na lunch, niż na wyjście do domu.

Często nie jesteśmy w stanie zaspokoić swo-
ich podstawowych potrzeb; czy wykonać na-
wet najprostszych prac. A czy naprawdę to 
chcieliśmy osiągnąć, gdy planowaliśmy swo-
ją „wielką karierę”? 

Krzysztof Majak
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jAk zostAć króleM luB 
królową w korPolAndii?

d
awno, dawno temu, za górami, za lasa-
mi, kiedyś tam powstała korporacja. I tak  
w zdrowiu swoim po dziś dzień trwa.  Rzą-
dzą się w niej różni królowie i różne kró-

lowe. Dla jednych droga do tronu jest prosta. Dla 
innych droga do tronu jest trudna. 

Droga prosta, czyli krótka historia objęcia tronu  
w siedmiu prostych krokach:

Krok 1. 
Od pierwszego dnia  kariery dbaj o swój PR, czyli 
niech o Tobie mówią, nieważne jak, ale niech mówią.

Krok 2. 
Od pierwszego dnia posiadaj własne story na wszyst-
ko: na dobre wyniki, na złe wyniki, na  pogodę, na  
niepogodę, na pomysł, na życie, na siebie, po prostu 
na wszystko.

Krok 3. 
Już pierwszego dnia dołącz do świty dworu, przed-
staw się panującym władcom, po prostu bądź blisko 
nich. Baw się, tańcz, pij i śmiej się. Nie kończ firmo-
wych imprez pierwszy, tylko ostatni.

Krok 4. 
Od pierwszego dnia musisz wiedzieć wszystko,  
o wszystkim rozmawiaj i o wszystko pytaj. Bywaj czę-
sto w kuchni, w kantynie i oczywiście na korytarzach.

Krok 5. 
Od pierwszego dnia wystarczy, że będziesz jak sztan-
dar na wietrze. Raz w tej samej kwestii się zgodzisz, 
drugi raz nie. Nie przejmuj się, nikt tego nie zauważy.  
I tak postępując, młody dworzaninie, szybko doj-
dziesz do tronu, tylko, że Ciebie już może nie  bę-
dzie… Zmienisz się nie do poznania. Może warto? 
Zdecyduj sam.

Krok 6. 
Aha! Dobrze jeszcze, żebyś był ładny. Nie od dziś wia-
domo, że ładnym jest w życiu, także korporacyjnym, 
łatwiej.

REKLAMA

Autor Tristan Tresar –  CEO Knowledge 
Brasserie – Delikatesy Edukacyjne. Wła-
ściciel firmy tristantresar.com oraz dy-
rektor ds. zarządzania zmianą w Grupie 
Ströer. Certyfikowany trener i konsultant 
Sense-Making™, twórca Kolizji Inwe-
stycyjnych™ oraz certyfikowany trener  
i doradca w Szkole Sprzedaży Jeffreya Gi-
tomera. Posiada 19-letnie doświadczenie 
w sprzedaży, w tym cztery lata pracował 
na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży  
w Microsofcie. Prowadzi autorskie gry 
rynkowe oraz warsztaty biznesowe. Wy-
kłada na Uniwersytecie Łódzkim.

Droga trudna, czyli długa historia objęcia 
tronu rozłożona na niezliczoną ilość kroków:

Krok 1. 
Od pierwszego dnia powinieneś wiedzieć,  
w jakim celu robisz to, co robisz i jesteś tu, gdzie 
jesteś.

Krok 2. 
Od pierwszego dnia powinieneś zawsze znać 
odpowiedź na pytanie: Gdzie chcesz być za trzy 
lata?

Krok 3. 
Rób to, co inni robią dobrze. Po prostu ucz się 
od innych.

Krok 4. 
Od czasu do czasu umiarkowanie pokazuj, że 
potrafisz wymyślić coś nowego.

Krok 5. 
Pracuj po kilkanaście godzin dziennie. Trzymaj 
się deadline’ów i nie daj się asapom.

Krok 6. 
Bądź zawsze gotowy na przyjęcie fidbeku i nie 
bój się krytyki.

Krok 7. 
Wierz w to, co robisz, w siebie, w swoje umiejęt-
ności i talenty. Nie poddawaj się.

Krok 8. 
Bądź zaangażowany oraz broń firmy swojej my-
ślą, słowem i uczynkiem.

Krok 9. 
Bądź gotowy na nieustające zmiany.

Krok 10. 
Bądź cierpliwy. Nie raz usłyszysz: You’re not se-
nior enough.

Krok 11. 
I oczywiście realizuj miesięczne, kwartalne 
i roczne cele.
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REKLAMA

Rozmawiał Krzysztof Majak

Kzysztof  Majak: Jest przed  11.00, a Ty nie w biurze. 
Jak Ci z tym?
Kamil Zeigler: Super. Prowadzę dziś dużo lepsze, ła-
twiejsze i ciekawsze życie.
 
KM: Łatwiejsze?
KZ: W tym sensie, że nie trzeba przed 9.00 przedzierać 
się w korkach do biura, by zdążyć na spotkanie. Mam  
o wiele więcej wolności.  Ale są i minusy...
 
KM: Zawsze jakieś są. Jakie u Ciebie?
KZ: Czasem trudno jest się zmotywować do pracy. 
Pojawiają się też inne rzeczy, które ograniczają. Moja 
żona dalej pracuje w korporacji.
 
KM: I to Cię ogranicza?
KZ: Trochę musimy przez to nadal żonglować zadania-
mi. Plusem jest to, że mogę pomóc w domu czy, tak jak 
dzisiaj rano, zaprowadzić córkę do lekarza. Minusem 
zaś jest to, że mniej czasu poświęcam na pracę zawo-
dową.
 
KM: Czyli czas zaczął się rozłazić.
KZ: Tak, praca na swoim jest na pewno wskazana dla 
ludzi samodzielnych i zdyscyplinowanych.

 KM: A wstajesz dziś dużo później? 
KZ: Wstaję o tej samej porze, bo mam dzieci. Ale zmia-
na zaszła pod względem urlopowym i to jeden z naj-
większych plusów odejścia z korpo. Moja żona była  
w tym roku na macierzyńskim, dlatego wybraliśmy 
się w dwumiesięczną podróż do Argentyny, Urugwa-
ju, USA i na Karaiby. W korporacji zawsze walczy się 
o urlop. Trzeba go wynegocjować, ustalić długość, 
wybronić, gdy zbliża się termin wyjazdu, a kończą się 
projekty. Jest też mnóstwo roboty przed urlopem i po 
nim .
 
KM: A dziś? Luz i totalne lenistwo?
KZ: Nie do końca. Praca na swoim to też praca zdal-
na, więc trochę doglądałem biznesu na wyjeździe. Ale 
powiedzmy sobie szczerze, że w korporacji też bywają 
luźniejsze chwile.
 
KM: To znaczy?
KZ: Facebook, kawka, lunchyk... Na to ucieka nawet 
dwie godziny dziennie. Dziś te rzeczy idą na mój włas-
ny rachunek, a to boli. To mobilizuje, by nie tracić czasu 
na głupoty. Ale fajnie jest skoczyć na basen czy siłow-
nię w czasie dnia, na przykład o 15.00, gdy nie ma tłu-
mów.
 
KM: Jasne. Ale wróćmy do Twojej żony. Nie zazdrości 
Ci, że jesteś już po drugiej stronie barykady?
KZ: Niby jestem, ale też codziennie pracuję. Nie jest tak, 
że nie wychodzę z domu. Czasem wydaje się, że mamy 
odwrócone role, bo ona wyjeżdża wcześnie rano i jedzie 
do centrum walczyć w korporacji, a ja jadę z dzieckiem 
do lekarza, ale nie do końca tak jest na co dzień.
 
KM: A wracając do pytania?
KZ: Trochę mi pewnie zazdrości, a czasem mówi, że nie 
potrafiłaby tak pracować. Niektórzy doceniają pracę  
w dużej firmie, przebywanie między ludźmi. Potrzebują 
tego w sensie społecznym, a właściciel firmy jest samot-
nym wilkiem.
 

KM: W jakich firmach pracowałeś?
KZ: Najpierw pięć lat w PricewaterhouseCoopers, gdzie 
awansowałem stopniowo od praktykanta do menedże-
ra, a następnie w funduszu Enterprise Investors, gdzie 
przez pięć lat dosłużyłem się stanowiska Vice President. 
Duże, poważne firmy. Pracowałem nad dużymi transak-
cjami, zarządzałem zespołami, po transakcji nadzorowa-
łem rozwój spółek, w które zainwestowaliśmy z pozio-
mu rady nadzorczej. Bardzo ciekawa, rozwijająca praca...
 
KM: Prestiżowo. 
KZ: Tak. Byłem zadowolony, awansowałem...
 
KM: Ale? 
KZ: Z tyłu głowy cały czas miałem marzenie, by stwo-
rzyć coś swojego, od zera.
 
KM: I co wymyśliłeś?
KZ: Pięć lat temu urodziła się moja córka i chcąc nie 
chcąc, wszedłem w świat produktów dla dzieci. Przeczy-
tałem, jak dzieci widzą świat w pierwszych miesiącach 
życia. Mają o wiele słabiej rozwinięty wzrok, nie rozpo-
znają kolorów i mają inną ostrość widzenia. Dzieci wca-
le nie bawią piękne, kolorowe bajeczki, bo nie potrafią 
skupić na nich swojego wzroku. Aby je zainteresować, 
dobrze jest pokazywać im proste, kontrastowe ilustra-
cje. 
 
KM: I to był Twój pomysł. 
KZ: Tak, bo takich książek nie było jeszcze na rynku. 
Siadałem wieczorami na poddaszu i myślałem, jak ma 
wyglądać ta książeczka. Wymyśliłem i wydrukowałem. 
Przy okazji, zapraszamy czytelników „Głosu Mordoru” 
na naszą stronę SierraMadre.pl. Do końca roku czeka na 
Was zniżka 10% na książki dla dzieci od 0 do 9 lat – wy-
starczy wpisać kod rabatowy „glosmordoru” na stronie  
z zamówieniem.
 
KM: Super. Ale jak to się ma do pracy w takich miej-
scach, jak PwC? 
KZ: W korporacji uczyłem się wielu rzeczy, ale nie miałem 
do czynienia z branżą wydawniczą. Nauczyłem się tam 
podstaw przedsiębiorczości, a wielu informacji można 
poszukać w książkach i internecie.
 
KM: Zmianę swojego życia nazwałabyś ucieczką  
z Mordoru czy awansem?
KZ: [śmiech] Raczej awansem. Nie miałem powodów, by 
uciekać, bo moja kariera rozwijała się świetnie. Brakowało 
mi tylko satysfakcji ze stworzenia własnego produktu.
 
KM: Ludzie pukali się w czoło na wieść, że odchodzisz?
KZ: Tak, zrezygnowałem krótko po awansie na stanowi-
sko Vice President. Większość znajomych mi kibicowała, 
choć trochę się dziwili. 

 KM: Pamiętasz minę szefa, gdy powiedziałeś, że 
odchodzisz?
KZ: Był bardzo zdziwiony, bo w naszej firmie nie zda-
rzały się takie przypadki. Jeśli ktoś odchodził, to naj-
częściej z myślą o pracy w konkurencji. Trudno mu 
było zatem negocjować, bo to była raczej realizacja 
marzeń niż przejście dla kasy. Powiedział, że jak mi 
się wszystko zawali, to mogę wracać. 
 
KM: I wrócisz?
KZ: Nie. 
 
KM: I ani razu o tym nie pomyślałeś?
KZ: Życie przedsiębiorcy to rollercoaster. Przez kilka 
dni wszystko się układa i czujesz niesamowity entu-
zjazm, a później przychodzi dzień, że wszystko wy-
sypuje się naraz. Zdarzały się więc i momenty, kiedy 
pomyślałem: „Co ja najlepszego zrobiłem?”..
 
KM: A jak od strony finansowej oceniasz przej-
ście na swoje?
KZ: Wydawanie książek wymaga sporych nakładów, 
więc w początkowych latach nasze oszczędności 
szły na inwestycje. Pomogło też to, że moja po-
przednia firma poprosiła mnie, żebym pomógł jako 
freelancer  kilka dni w miesiącu. W ostatnich dwóch 
latach wydawnictwo rozwinęło się już na tyle, że nie 
ma to tak dużego znaczenia finansowego. Ale wciąż 
kilka dni w miesiącu pracuję jak dawniej. Ubieram 
się poważniej i jadę na spotkanie. Albo przynajmniej 
uruchamiam Skype’a znad basenu hotelowego  
w Buenos czy w Tajlandii [śmiech].
 
KM: Cofnijmy się w czasie. O jakiej pracy marzy-
łeś, gdy byłeś studentem?
KZ: Miałem nadzieję trafić do dużej, międzynarodo-
wej firmy.

KM: A gdybyś dziś był studentem?
KZ: Możliwe, że próbowałbym robić coś swojego. 
Ale każdemu przyda się ze trzy lata popracować  
w korpo. Własny biznes należy planować i urucha-
miać równolegle, gdy jest się jeszcze na etacie. Jeśli 
dziś ktoś mówi, że nie ma na to czasu, i wydaje mu 
się, że później go znajdzie, to lepiej niech w korpo 
zostanie.
 
KM: Przejeżdżasz czasem przez Mordor?
KZ: Tak, najczęściej rowerem. Patrzę czasami na lu-
dzi stojących w korkach i spieszących się do pracy 
albo na spotkanie. I cieszę się, że jadę sobie rowe-
rem tam, gdzie chcę i kiedy chcę…
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niedorzeczny
codziennik stAŻysty

s
kreślam kolejne dni w kalendarzu, jak ra-
sowy skazaniec (z tym wyjątkiem, że to nie 
jest ściana i nie robię tego pilni-
kiem). Tak właśnie się czuję, 

jak niesłusznie skazany więzień 
– nieważne, że na odsiadkę 
zgłosiłem się dobrowolnie. 
Pierwszy miesiąc minął 
pod znakiem ciężkich 
robót excelowych. Kie-
dy szedłem do korpo, 
miałem w planach 
zmieniać świat i realizo-
wać najlepsze briefy. 

Szybko jednak dosta-
łem z liścia od rzeczywisto-
ści, gdy okazało się, że raporty 
w tej branży są jak znak krzyża w 
kościele. Nie tylko na początku i koń-
cu, lecz przez całą mszę. Przy pierwszym po-
dejściu wydawało się to prostym zadaniem, ale każdy 
kolejny dzień weryfikował moje zdolności kooperacji  
z arkuszami. „Aby napisać jeden dobry raport, musisz 

popełnić 10 000 złych” – usłyszałem od przełożonej.  
Chociaż w rzeczywistości rozmowa dotyczyła informacji 

prasowych, uznałem, że ta złota rada znajdzie 
swoje odzwierciedlenie w przypad-

ku raportów. Nie myliłem się. Po 
trzech tygodniach trzaskałem 

tabele jedna po drugiej. By-
łem dobry do tego stopnia, 

że na koniec miesiąca 
okrzyknięto mnie da 
Vinci raportów. Niestety, 
początki każdego wiel-
kiego twórcy są trudne 

i często anonimowe. 
Szekspir nie był autorem 

swoich dzieł, treści tworzył 
poddany. Will zbierał jedy-

nie pochwały od monarchów. 
Plebs pisze, artystów nagradzają, 

królowie czytają. A ja – otwieram kolej-
ny arkusz…

Głos mordoru www.glosmordoru.pl
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 Rafał Jankowski

www.facebook.com/NiedorzecznyCodziennikStazysty

nietypoWe 
andrzejki  

NIE WRóŻ Z KART, NIE LEJ WOSKU…
WEź SPRAWY W SWOJE RęCE!!!
WYJDź NA RYNEK PRACY I ZOBACZ, 
CZY CZASEM NIE CZEKA NA CIEBIE LEPSZA PRZYSZłOŚć.

WPADNIJ POGADAć, WYPIć PIWKO, PRZECZEKAć KORKI, A PRZY OKAZJI:

-  NASZ FOTOGRAF MARCIN ZROBI CI  PROFESJONALNE  BIZNESO-
WE ZDJęCIE DO CV 

-  ZAPRZYJAźNIONY KOREKTOR PODRASUJE TWOJE CV
-  SYLWIA (COACh)  ZMOTYWUJE CIę DO DZIAłANIA
-  ZNAJOMI REKRUTERZY PODPOWIEDZą JAKIE SPRYTNE  TRIKI 

STOSOWAć NA ROZMOWACh KWALIFIKACYJNYCh
-  PSYChOLOG  PRZEćWICZY CIę Z WYLUZOWANIA
- A NASZA WRóŻKA PRAWDę CI POWIE

…A   MY ZAGADAMY CIę NA ŚMIERć
 O WSZYSTKIM I O NICZYM   ;)

FotoGraF 

marcin zaWadzki 

hard studio

coach 

 sylWia zaWada

coach-WarszaWa.BloGspot.com

partnerzy:

WPADNIJ OD RAZU PO PRACy  
PONIEDZIAŁEK 30.11.

CZEKAMy NA WAS OD 17.00

BISTRO U PRZyJACIóŁ
DOMANIEWSKA 39A  

(OBOK STARBUCKS’A) 

DO ZOBACZENIA!!
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Droga Redakcjo,

W pierwszym numerze „Głosu” natrafiłem na 
artykuł Pana Michalskiego, w którym stwierdzał, 
że zawsze chciał pracować „jako typowy przedsta-
wiciel kończących pracę wtedy, gdy są najbardziej 
potrzebni”, czyli w dziale IT. Szanowny Panie Mi-
chale, z miłą chęcią jestem gotów odstąpić Panu 
swoje miejsce na tzw. fotelu pilota. 

Na wszelki wypadek, by mógł Pan jak najspraw-
niej wdrożyć się w moje obowiązki, muszę Pana po-
informować o niektórych przyjemnościach, które się  
z  owym stanowiskiem wiążą. Przede wszystkim kilka 
razy dziennie zmuszony będzie Pan zejść do maszy-
nowni, która jest niczym innym jak dużym pomiesz-
czeniem z masą komputerów i urządzeń wypluwa-
jących dziesiątki kilogramów kabli i kurzu. Przejścia 
między nimi są bardzo wąskie i nie ubrudzić się raczej 
się Panu nie uda. Zalecam wzięcie kilku kompletów 
białych koszul, aby być w zgodzie z obowiązującym 
dress-code’em. Na jeden dzień powinno wystarczyć.

Dodam jeszcze kilka detali, aby mógł Pan zakosz-
tować choćby namiastki wspaniałego żywota specja-
listy IT. Przychodzi Pan do pracy 30 min przed innymi, 
by dokonać krótkiego przeglądu stanu urządzeń, ja-
kie zostały Panu powierzone. W korytarzu zostaje Pan 
złapany przez panią X, która domaga się od Pana na-
tychmiastowego rozwiązania problemu z jej drukar-
ką, i niech Pan nie próbuje jej tłumaczyć, że jeszcze 
nie zdążył się Pan rozebrać. Do żalów pani X dołączy 
się po kilku chwilach kolejnych 10 osób uważających, 
że to akurat one są w tym momencie najważniejsze. 
Proponuję więc od razu zapisanie się na dobre szko-
lenie z asertywności, aby być w stanie wykonywać 
swoją pracę, ale zakładam, że Pan, jako doskonały 
specjalista do spraw kontaktów interpersonalnych, 
zdoła sobie z taką drobnostką poradzić. Po godzinie 
uda się Panu dokonać niezwykłej sztuki – dotrzeć 
do swego biurka. Gratulacje! Nie zdołał Pan niczego 
sprawdzić w serwerowni? Smuteczek – powinien Pan 
widać lepiej organizować swój czas pracy. Czas więc 
na sprawdzenie przydzielonych Panu tasków, czy też 
jak kto woli, alertów.

Dziś tylko 80. W tym duża część oznaczonych przez 
system jako krytyczne – to awarie. Reszcie świeci się 
„bliski termin” i jeśli nie zostaną zrealizowane w ciągu 
kilku godzin, zostanie Pan zaproszony na miłą rozmo-
wę z przełożonym, który, prawdopodobnie, zapro-
ponuje Panu inną ścieżkę kariery – pracę jako kasjer  
w jednej z sieci handlowych. Wróćmy jednak do 
tasków. Albo nie, bo oto dzwoni pan Y, który pod-
niesionym głosem domaga się wyjaśnień, cze-
mu jego Outlook nie chce odbierać poczty, i ile to 
jeszcze potrwa (i dlaczego aż tyle). Z ulgą odkła-
da Pan słuchawkę i wraca do listy zadań, ale tyl-

ko na moment, bo oto kolejny telefon. Dopiero 
drugi z kolejnych stu, jakie Pan dziś odbierze. Po 
mniej więcej dwu godzinach odbierania telefonów  
i wróżenia, kiedy coś zostanie naprawione, oto uda-
ło się Panu przejść etap zwany przez nas call center  
i w końcu zabrać się do właściwej pracy.

W tym czasie zegar w systemie taskowym oczywi-
ście nie próżnował i okazuje się, że na zadania ozna-
czone jako „bliski termin” zostało Panu już ledwie 
trzy godziny. Możemy jednak przymknąć na to oko, 
ponieważ tymczasem rozsypały się dyski systemowe. 
Cóż za pech – oba nadają się do wymiany, co ozna-
cza, że system nie wystartuje. Jedyna możliwość to 
wymiana na nowe oraz reinstalacja systemu. Słowem 
– kilka godzin pracy. Ale w tym momencie do pokoju 
wpada Pański przełożony i miłym, słodkim głosikiem 
zapytuje, dlaczego to nie jest jeszcze zrobione, przy 
okazji dając mnóstwo dobrych rad. Ale w końcu to 
Pan jest informatykiem, a więc i cudotwórcą, a prze-
łożony ma zawsze rację.

Serwer już działa? Moje gratulacje! Właśnie zaliczył 
Pan pierwszy test z efektywności. Tym bardziej miło 
będzie Panu, gdy za moment przyjdzie Pański prze-
łożony i poinformuje Pana, że serwer Active Directory 
właśnie przestał działać i nikt się zalogować do sys-
temu już nie może. To nic takiego strasznego – wy-
starczy na jego miejsce wstawić nowy i odzyskać 
maszynę z backupu. Nie ma nowego serwera ? Cóż. 
Jest mi miło Pana poinformować, iż dyrektor finanso-
wy tydzień temu stwierdził, że „coś dużo na tę infor-
matykę wydajemy” i odrzucił praktycznie wszystkie 
Pańskie propozycje zakupów. Bo kto to widział, aby 
wymieniać 7-letnie serwery? W końcu napis „Made in 
China” na obudowie to przecież ekwiwalent wiecznej 
trwałości.

Ale jest Pan informatykiem – elitą elit, więc i z tym 
problemem poradzi sobie Pan z łatwością. Najszyb-
sza metoda to... złożenie z kilku już zużytych serwe-
rów jednego działającego. Eureka! Odkrył Pan wła-
śnie podstawowe zasady generowania oszczędności 
dla firmy. Jeszcze tylko szybkie odzyskanie systemu  
z kopii zapasowej – i już ma Pan problem za sobą (no, 
przynajmniej na jakieś dwa tygodnie).  Użytkownicy 
znów mogą zacząć pracować, a Pan może udać się na 
zasłużony obiad.

hm, tylko drobna uwaga – takiego słowa jak obiad 
nie ma w naszym słowniku.  Bo znów powiedzą, że 
Pana nigdy nie ma, kiedy jest Pan potrzebny. Posiłek 
zje Pan później  (pięć razy później), co z pewnością 
dodatnio wpłynie na Pański stan zdrowia oraz kon-
centrację. Odchudzanie się to naprawdę dobra rzecz, 
mocno promowana przez dietetyków.

W zamian czeka na randkę z Panem już pani B, 
która ma potężny, prawie niemożliwy do rozwiązania 
problem: ten złośliwy Word w żaden sposób nie chce 
jej wstawić tabeli. Ona go błaga, zaklina, a on nic. Taka 
bestia nieczuła i nieużyta. 

A więc po paru westchnieniach zabiera się Pan do 
tłumaczenia jej podstaw obsługi pakietu MS Office. 
Oczywiście wszystko to można wyczytać w magicz-
nym Google, ale po co pani B. ma sobie zawracać 
głowę czytaniem jakiegoś Google. Google czytają 
tylko ludzie kompletnie bez wykształcenia, a pani B. 
ma przecież wyższe i doskonale wie, że czas rozwią-
zania jej problemu można maksymalnie skrócić, jeśli 
pójdzie się do informatyka, który przecież z reguły 
nic nie robi, bo tylko siedzi przed monitorem i w coś 

klika. Przecież pani B. klikać po pulpicie też potrafi – 
nic więc trudnego taka praca informatyka. Istnieje 
również wariant jeszcze szybszy rozwiązywania ta-
kich problemów – pan M. na przykład naciska tylko 
jeden guzik na telefonie i poleca informatykowi zro-
bić sobie np. tabelę przestawną. Cóż za oszczędność 
czasu – myśleć nie trzeba, bo informatyk sam pomyśli  
o wszystkim za nas. Wystarczy tylko wpisać w swoje 
CV magiczne hasło-zdanie: „biegła znajomość pakie-
tu MS Office”. A resztą zajmą się już informatycy – czyli 
Pan.

Nawet sobie Pan nie uświadamia, ile dobrego dał 
Pan w takim momencie swoim użytkownikom: pani 
B. nie musi udawać się na prywatny kurs obsługi pa-
kietu MS Office, co pozwoli jej zaoszczędzić kilkaset zł 
na przyszłoroczne wakacje na Majorce. Nasza instytu-
cja również jest szczęśliwa – nie musi pani B. takiego 
kursu fundować. Słowem, wszyscy są szczęśliwi. I Pan 
także być powinien,  chcąc nie chcąc – stanie się Pan 
wybitnym specjalistą z zakresu obsługi MS Office, 
co z pewnością zostanie w Pańskim CV docenione.  
W końcu certyfikowany Inżynier ds. MS Office coś 
w informatyce znaczy! Nie to, co Cisco Certified Ne-
twork Administrator, który jest w porównaniu z tym 
pierwszym bezwartościowy.

Kolejny problem ma księgowa, która ostrym to-
nem oświadcza Panu, że jej komputer znów nie działa 
i ona tym razem pójdzie z tą sprawą prosto do za-
rządu. Chwilę przypatruje się Pan feralnej maszynie, 
po czym zdecydowanym ruchem wdusza Pan przy-
cisk Power. Urządzenie ożywa radosnym „biip”. Cóż 
– wszelkie urządzenia elektryczne działają o wiele 
lepiej, gdy tylko podłączy się je do prądu. Ale pani 
księgowa oczywiście takich rzeczy wiedzieć nie musi, 
gdyż nie kończyła przecież specjalności elektrotech-
nika stosowana. A jak wiadomo, do takiej czynności 
prawo Kirchhoffa jest po prostu nieodzowne.

Po odebraniu jeszcze kilku miłych telefonów i za-
mknięciu kilkudziesięciu tasków nadchodzi  17.00. 
To dla Pana prawdziwa godzina pełnego szczęścia. 

Wychodzą Pańscy użytkownicy, aby pójść do domów, 
teatrów, kin, tudzież innych miejsc.

Pan, jak na prawdziwego informatyka przystało – 
zostaje (ponieważ oczywiście uwielbia Pan zostawać 
po godzinach). Jest do przestudiowania mnóstwo 
manuali, artykułów na temat urządzeń sieciowych, 
tudzież wszelkiej literatury, która traktuje o Pańskim 
systemie informatycznym. W końcu również  Pański 
przełożony zażądał na jutro analizy, który firewall 
jest dla naszej szacownej instytucji najlepszy, jakie są 
jego słabe i mocne punkty. Do tego, aby się Panu nie 
nudziło – dołożył jeszcze analizę wydajności serwera 
firmy X, który można ostatnio nabyć. Pan oczywiście 
wie, że spółka tych urządzeń nie kupi i wszelkie ana-
lizy trafią do kosza, ale kto by się tym przejmował –  
w końcu Pański przełożony pomógł Panu zaoszczę-
dzić pieniądze, który mógłby Pan dziś wydać, gdyby 
Pan poszedł wieczorem z kolegami do knajpy (a Pań-
skie uposażenie jest jednym z najniższych w spółce). 
Słowem – same pozytywy.

W dodatku ma Pan ambitne zadanie zaprojek-
towania całej nowej sieci LAN dla firmy. Czyż to nie 
wspaniałe?

A skoro mamy dziś piątek i jest  22.00, może Pan 
opuścić już swoje stanowisko pracy. W weekend 
również nasza spółka dba o to, aby nie poczuł się 
Pan samotny i zagubiony w tym bezmiarze wolnego 
czasu. Będzie kilkanaście telefonów, więc sugeruję 
mieć przy sobie komórkę. Nawet wtedy, gdy idzie 
Pan do toalety. Wskazane również spędzenie nocy ze 
słuchawką przy uchu – wszak Dział Księgowości ma 
na poniedziałek jakieś rozliczenia finansowe. Zatem 
ERP musi działać. A że działa na serwerze, który też 
jest w stanie rozkładu – to tylko nadaje Pańskiemu 
weekendowemu życiu smaczku wyzwania i odrobinę 
adrenaliny. Czymże jest bowiem życie bez wyzwań  
i adrenaliny? Smutną, szarą wegetacją. I my, rasowi 
informatycy, wiemy o tym najlepiej.

Po druGiej stronie kABlA
kontra do artykułu o dziale it

Administrator IT z Mordoru
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serWer już działa? 
moje Gratulacje! 
Właśnie zaliczył pan 
pierWszy test  
z eFektyWności. 
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REKLAMA

rozwód, 
BrzMi znAjoMo?

Szymon Tyniec

LAWMORE to firma doradcza oferująca kom-
pleksowe i profesjonalne wsparcie prawne  

biznesowe dla startupów i branży kreatywnej.

d
ecydując się na wzięcie rozwodu, musicie 
być świadomi, że nawet w tym niezwykle 
konfliktogennym procesie bardziej opłaca 
się współpracować ze swoim (jeszcze) to-

warzyszem ziemskiej niedoli, niż doprowadzić do 
sytuacji, w której nawet najmniejsza część wspól-
nego dobytku jest wydzierana sobie nawzajem 
z rąk.

Musicie pamiętać, że w Polsce niemożliwe jest 
wspólne wystąpienie o rozwód i załatwienie sprawy 
od ręki. Trzeba się trochę nagimnastykować, żeby 
odkręcić swoją błędną deklarację z przeszłości. Może-
cie natomiast, razem z współmałżonkiem, na samym 
początku Waszego Końca dogadać się w większości 
kwestii związanych z rozwodem.

Po pierwsze, o wiele prostsze jest postępowanie 
bez orzekania przez sąd o winie któregoś z małżon-
ków. Jeśli potraficie dojść do porozumienia, nawet  
w sytuacji, gdy ona lub on był skończonym łajda-
kiem podczas wspólnego pożycia, z pewnością roz-
wód będzie mniej stresujący, a Wy nie stracicie zbyt 
wiele czasu i pieniędzy. Warto wiedzieć, że rozwód  
z orzeczeniem o winie może pociągać za sobą przy-

kre konsekwencje dla winnego małżonka, który może 
zostać zobowiązany do płacenia na rzecz byłego 
partnera alimentów, jeśli partner o to wystąpi. Zwięk-
sza się także prawdopodobieństwo pozbawienia wła-
dzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia 
w odniesieniu do rodzica winnego rozkładu pożycia 
małżeńskiego. Nie zawsze takie rozstrzygnięcie bę-
dzie korzystne, jeśli wziąć pod uwagę  dobro dziecka 
(jeśli jesteście rodzicami), więc zastanówcie się kilka 
razy, zanim złożycie pozew o rozwód z orzeczeniem 
o winie.

Po drugie, jeśli chcecie podzielić między siebie 
Wasz wspólny majątek, zdecydowanie rekomenduję 
zrobić to wspólnie i pokojowo. W przeciwnym wy-
padku konieczne będzie sporządzenie wyceny ma-
jątku przez biegłego, a następnie jego podział przez 
sąd. Z pewnością nie chcecie wydawać dodatkowych 
pieniędzy na wynagrodzenie dla biegłego. Pamię-
tajcie też, że nawet jeśli jesteście przeokropnie źli 
na niewiernego małżonka, czasem bardziej opłaca 
się odpuścić sobie zabytkową komodę albo kolekcję 
figurek superbohaterów. Są to przecież tylko przed-
mioty, które można łatwo spieniężyć. Dlatego też 
sprawiedliwym rozwiązaniem, w przypadku gdy obo-

je bardzo chcecie zachować jakąś konkretną rzecz, 
będzie jej sprzedaż i podzielenie się pachnącą go-
tówką. Musicie być świadomi, że w skład wspólnego 
majątku małżeńskiego wchodzą nie tylko rzeczy za-
kupione podczas wspólnych niedzielnych zakupów 
w jednym z centrów handlowych. Wszelkie nakłady 
poczynione przez każdego z małżonków na wspólne 
mieszkanie, samochód czy jacht będą podlegały ba-
daniu przy podziale majątku. Przykładowo: jeśli jeden 
z małżonków sfinansował remont mieszkania należą-
cego do swojego partnera, stanowić to będzie wkład 
finansowy powiększający majątek wspólny. Sąd bę-
dzie musiał zbadać, ile dany małżonek do mieszkania 
dołożył, i uwzględnić ten fakt w orzeczeniu o podzia-
le majątku. 

Po trzecie, wystrzegajcie się używania Waszych 
dzieci do wzajemnych rozliczeń za czyny z prze-
szłości. Utrudnianie byłemu współmałżonkowi kon-
taktów z dzieckiem z pewnością bardziej uderzy w 
samo dziecko aniżeli w rodzica. Skoro bowiem byli-
ście na tyle dojrzali, aby wziąć ślub, spłodzić dzieci i 
wziąć rozwód,  z pewnością nie powinno zabraknąć 
Wam dojrzałości przy ustalaniu kwestii widywania 
się z potomstwem. Jeśli sytuacja jest na tyle skom-

plikowana, że nie potraficie dojść do porozumienia 
w kwestii pieczy nad dzieckiem i częstotliwości spo-
tkań, istnieje możliwość zainicjowania postępowania 
zabezpieczającego, podczas którego sąd może orzec  
w przedmiocie m.in. kontaktów rodziców z dziec-
kiem. W takiej sytuacji już podczas procesu rozwo-
dowego uregulowane są kwestie kluczowe dla dobra 
dziecka. Rekomenduję jednak, żeby wniosek inicju-
jący postępowanie zabezpieczające był składany 
jedynie w skrajnych sytuacjach, gdy dobro dziecka 
jest zagrożone na skutek potencjalnych szkodliwych 
działań jednego z rodziców.

Podsumowując, jeśli tylko macie możliwość po-
kojowego przeprowadzenia  procesu rozwodu  
i załatwienia kwestii z nim związanych w drodze wza-
jemnych ustępstw, zdecydowanie polecam tę formę 
zakończenia tego pięknego etapu Waszego życia. Po-
zwoli to Wam zaoszczędzić sporo pieniędzy, nerwów 
i, co najważniejsze, pieniędzy. Nie ma sensu narażać 
się na dodatkowy stres, skoro macie go pod dostat-
kiem przy Domaniewskiej.

* Tezy niniejszego artykułu opierają się na założeniu, że mamy do 
czynienia z sytuacją, w której dwoje niegdyś kochających się ludzi do-
chodzi w naturalny sposób do wniosku, że jednak nie zostali dla siebie 
stworzeni. W przypadku, picia, przemocy psychicznej i wszelkiego ro-
dzaju innych patologii występujących w związku małżeńskim pokojo-
we rozwiązanie małżeństwa, w sposób przedstawiony powyżej, nie jest 
rekomendowane.
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jAkiM tyPeM
 sMerfA jesteś nA 

szkoleniu?

Adam Jankowski

z
awsze zaczyna się tak samo. Jedziemy na 
szkolenie. Chcemy oderwać się od  codzien-
nej pracy, wejść w nowe role. Na chwilę 
wyjść z ram, w które jesteśmy wtłoczeni 

przez powierzone nam zadania. Przez dwa dni może-
my być… wyjątkowi? Tymczasem wiele ról, które po-
dejmujemy, zostało już opisanych. Czasem nie trzeba 
nawet sięgać do bardzo wyrafinowanej literatury. 
Wystarczy popularna bajka dla dzieci. Na szkoleniu 
każdy z nas jest smerfem.

Ważniak
I tu nie mogę się z Panią zgodzić… Podczas moich stu-
diów podyplomowych dowiedziałem się, że… Wedle 
najnowszych badań… Albowiem abstrahując od sofi-
zmatów… Tak – Ważniak zawsze wie lepiej od trenera. 
To ten typ, któremu wewnętrzny krytyk wyłącza umie-
jętność bycia w procesie i przeżywania z innymi ludźmi.

Łasuch
Szkolenie = ciasteczka. Wieczór = karkóweczka. Do oporu. 
Firma płaci, więc się najem na trzy najbliższe dni. Nie ma, 
że boli. Ta szarloteczka jest taka kusząca, a serniczek… 
palce lizać. Orzeszki… Paluszki… Mam nadzieję, że nie 
będzie Wam przeszkadzało, jak będę chrupał przy stole?
– Co wyniosłeś ze szkolenia?
– Dwa kilogramy nadwagi!

Zgrywus
Przyjechał się bawić. A to zamknie koleżankę w sali 
szkoleniowej, a to przylepi koledze śmieszną karteczkę. 
Przyniesie Ci kawę z solą. A z czego było szkolenie? O to 
spytajcie Ważniaka! 

Maruda
Zupa była za chłodna. Prezentacja była rzucona pod złym 
kątem. Fotel nie dość wygodny, a w SPA za mało zabie-
gów do wyboru. Pogoda nie dopisała. Nie było jego ulu-
bionego wina z RPA. Długopis nie pisał dość niebiesko,  
a poza tym on sam  na spacerze wdepnął w kupę. Fatalne 
warunki.

 Smerfetka
Blond piękność, za którą oglądają się pozostałe smerfy. 
Popisują się przed nią i walczą o jej względy. Często jest  
w sumie ważniejsza niż samo szkolenie.
 
Laluś
Wreszcie wyrwany z korpomundurka ma szansę zabłysnąć. 
Kolorowym sweterkiem. Czerwonymi rurkami. Stylizacją. To 
jest to miejsce, ten czas, kiedy  pieniądze wreszcie służyły 
temu, po co były zarabiane. Wreszcie można być sobą, po-
kazać się!

Śpioch
Wreszcie ma czas, żeby się wyspać. Nie gonią go Escele,  
CRM-y i inne deadline’y. Nie budzą w nocy dzieci wymagają-
ce przewinięcia. Wreszcie może się wyspać. Podpiera głowę 
na stole. I słucha… Adin, dwa… Tematem dzisiejszego szko-
lenia jest… Tri… Twoje powieki stają się ciężkie… Czetyrje…

Osiłka, Malarza, Poetę, ale także Papę Smerfa i resztę postaci 
zostawiamy Wam, drodzy Czytelnicy, do interpretacji. Może 
to być bardzo dobre ćwiczenie na wyobraźnię. A na szkole-
niu, jak to na szkoleniu… Miała być bajka, a potem i tak jakiś 
Gargamel gania nas po lesie.

źródło: www.hrstandard.pl
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Marta Mazurkiewicz

 A telefon wciąŻ Milczy

M
ieli odezwać się w ciągu dwóch ty-
godni.  Telefon stał się moim naj-
wierniejszym kompanem. Chodzili-
śmy razem wszędzie: do sklepu, do 

przedszkola, do łóżka, na siku i pod prysznic. 
Każdy dzwonek powodował u mnie usztywnie-
nie ciała i drżenie rąk. 

Jeszcze nerwowe spojrzenie na wyświetlacz: 
mama, mąż, koleżanka… „O co chodzi? Czy to coś 
ważnego? Nie mogę blokować linii!”. No przecież nie 
może być zajęte, jak będą dzwonić… No bo co, jak 
zadzwonią i ja nie odbiorę? Może zastanowią się raz 
jeszcze i jednak się rozmyślą (jeśli w pierwszej kolej-
ności się namyślili).

Czułam, że odchodzę od zmysłów! Dwa tygodnie 
zdawały się nie mieć końca. Czas wlókł się niemiłosier-
nie i z każdym mijającym dniem miałam coraz mniej-
sze nadzieje, że telefon jednak zadzwoni. Rodzina co-
raz bardziej mnie denerwowała. Jezu. Czy te dzieciaki 
zawsze są  tak głośne? I czy mąż o wszystko musi mnie 
pytać: czy zmieniałaś mu pieluchę, co Kasia je na kola-
cje, czy Janka trzeba już położyć, gdzie są czyste raj-
stopy, w której szufladzie mamy nowe śpiochy… Tak, 
to pyta mój mąż, który mieszka w tym samym domu 
na co dzień!

Minęły dwa tygodnie. Nie zadzwonili. Chodziłam jak 
struta. Ciągle wracałam myślami do swojej ostatniej 
rozmowy i rozważałam, co mogło pójść nie tak. Wyda-
wało mi się, że poszło mi dobrze. Żadne pytanie mnie 

nie zaskoczyło, byłam dobrze przygotowana, na ni-
czym mnie nie zagięli, a fluidy z potencjalnym szefem 
też wydawały mi się dobre. Czułam się rozczarowana 
i zacząłam myśleć, że już nigdy nie wrócę do pracy.  
A raczej, że już nigdy nie wrócę do pełnopłatnej pracy…. 

Bo przecież na co dzień jestem kucharką, sprzą-
taczką, opiekunką, animatorką i kierownikiem tego 
całego bałaganu. Szkoda tylko, że każdemu wyda-
je się, że tylko leżę i pachnę (albo raczej: tylko leżę, 
bo czasem nawet na prysznic nie mam czasu…  ale 

wszyscy myślą, że leżę, i to do góry brzuchem). No bo 
co tu jest do roboty w domu z dwojgiem dzieci?

No dobra, będę kurą domową. Przecież kocham 
swoje dzieci! Kocham smażyć im placki i chodzić na 
plac zabaw. Kocham układać puzzle i całować  gołe 
stópki. Kocham głaskać po główce i śpiewać kołysan-
ki… No czego mi tak żal? Siedzenia w biurze od 9.00 
do 17.00? Dotrzymywania deadline’ów, trzymania 
się procedur, sapa??? Przecież zawsze na to wszystko 
tak narzekałam. A teraz było mi żal. Miałam poczucie 

porażki i niespełnienia. Praca, jak się teraz okaza-
ło, dawała mi pewne poczucie wolności, swobodę  
i pewność siebie. Kurczę, szkoda, że się nie udało. Co 
zrobić. Może to znak, że powinnam jeszcze posiedzieć  
w domu. W końcu finansowo nie mamy noża na gar-
dle, a dzieci przecież są nadal takie małe. W końcu 
praca nie ucieknie. Za jakiś czas też będą oferty, może 
nawet ciekawsze? Tak, to po prostu nie jest dobry 
czas na powrót do pracy. Przecież ja nie jestem teraz 
na to gotowa. Jeszcze Kasia jak Kasia, ale Janek? On 
jest jeszcze taki malutki. Miałaby się nim zajmować ja-
kaś obca baba? A może miałabym go posłać do żłob-
ka, gdzie będzie z dwadzieściorgiem innych dzieci  
i nikt się nim porządnie nie zainteresuje? No nie, co mi 
w ogóle przyszło do głowy z tą pracą? Chory pomysł! 

I właśnie wtedy, kiedy przekonałam  siebie o tym, 
że w zasadzie wcale do pracy wracać nie chcę, za-
dzwonił telefon:

– Dzień dobry, chcielibyśmy, żeby objęła Pani to 
stanowisko. Czy zgadza się Pani na nasze warunki?

– Eee…
I jedyne, co chciałam wtedy zrobić, to powiedzieć: 

„Przepraszam, jestem w tunelu, coś przerywa…”, po 
czym odłożyć słuchawkę i uciec! Zamiast tego wy-
mamrotałam nieśmiało:

– Tak.
– Świetnie! To kiedy Pani może zacząć?

nAstAł czAs
 zeBrAń

J
edno w szkole, drugie w żłobku. To ozna-
cza dwa zebrania. Na szczęście musiałem 
być tylko na jednym. Tym w szkole. 2,5 h, o 
150 zł lżejszy portfel, dwie strony notatek, z 

których połowa  to konfiguracje kwadratów i inne 
bazgroły, trzy mamy wybrane do trójki klasowej, 
jedna mama oddelegowana do rady rodziców, 
siedem dokumentów, na których musiałem złożyć 
podpis (w tym regulamin korzystania w szkole z 
telefonów komórkowych i brak sprzeciwu na foto-
grafowanie dziecka na wycieczkach). 

Gdyby ktoś zapytał mnie, czego ważnego dowie-
działem się na zebraniu… hm… Pomyślmy… Aha. 
Ważne jest to, że szkoła jest przepełniona i wraca 
system zmianowy, ale niech to rodziców nie martwi, 
bo inni mają jeszcze gorzej. Nasz plan to ponoć maj-
stersztyk, choć trzy razy w tygodniu dzieci kończą lek-
cje po 16.00. Jako że jest ich w szkole dużo, WF będzie 
na korytarzu. Salę zostawmy większym dzieciom. Tym 

z piątej klasy. Ale podobno nie jest to złe rozwiązanie. 
Korytarze są szerokie i jasne, więc po co dzieci ciągać 
po jakichś salach. 

Kolejny temat to dodatkowe zajęcia. U nas trady-
cyjnie na tapecie angielski, basen i może jeszcze  ta-
niec. Koleżanki chodzą, to niech sobie młoda też tam 
pofika koziołki przy głośnej muzyce. W sumie termi-
narz wypełniony dość szczelnie. Okazuje się, że moż-
na jeszcze z dziecka trochę wycisnąć. Gdy rozmawiam 
z innymi rodzicami, wychodzi na to, że nie dbamy  
o rozwój pierwszoklasistki, bo przecież to obowiązek 
zapisać ją na zajęcia z szybkiego czytania, aikido, hisz-
pański, zajęcia lepienia z gliny i tenis. 

Wyrzuty sumienia, jak nic! Trzeba się pogodzić, że 
droga na harvard bez takich podstaw jest już z góry 
przekreślona. „Bo wie pan, my z Julcią to codziennie 
do domu wracamy po 21.00”. Aż chce się zapytać, 
kiedy to dziecko ma czas na odrabianie lekcji (po trzy 
strony dziennie, czyli ok. 2 h roboty przy założeniu, że 
stoisz młodej przy biurku i dopingujesz ją do nauki), 

nie mówiąc już o czasie na zabawę (zabawa iPodem 
w czasie przerw pomiędzy zajęciami to nie zabawa). 
Oj, biedne te dzieci.

Coraz rzadziej widać maluchy bawiące się na po-
dwórkach (sorry, na nowych osiedlach nie ma praw-
dziwych podwórek, jakie znamy z dzieciństwa), a 
na „Orlikach” częściej niż dzieci grają dorośli faceci  
z piwnymi brzuchami. Jedne dzieciaki tłuką godzina-
mi na Playstation, inne biegają z rodzicami mającymi Tata z okolic Mordoru

przerost ambicji na kolejne zajęcia „nic niewnoszące 
do życia dziecka”. Wszystko po to, by przy okazji ko-
lejnego grilla zaskoczyć znajomych powiedzianym 
ot tak: „Nasza Wiki chodzi na zajęcia musicalowe. Trzy 
razy w tygodniu. Bardzo NAM się podobają”. Ciekawe, 
co na to Wiki?
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tylko Że jA nie 
MAM ŻAdnej PAsji... 

uśMiecHnij siĘ  
jesteś w Mordorze!

 a może Warto jej  poszukać, odWołując się do sWojeGo dzieciństWa? 

nie pozWól, By tWój mózG GłodoWał!

SyTUACJE W PRACy
Szef firmy dał ogłoszenie, że przyjmie do pracy głów-
nego księgowego. Zgłosiło się kilku kandydatów. 
Pierwszy wchodzi do gabinetu i słyszy pytanie „ile to 
jest dwa razy dwa?”. Odpowiedź. „Oczywiście, cztery”. 
Na to szef: „Dziękuję, następny proszę”. Sytuacja po-
wtarza się jeszcze dwukrotnie. Następny wchodząc 
znał już pytanie i kombinuje. „Pewnie tak między trzy, 
a pięć”. Szef: „Idiota!”. Następny, na pytanie odpowia-
da. „ A ile Prezes sobie życzy?”. Na to szef: „Od jutra 
pan pracuje”.

***
TRAKTOWANIE PRACOWNIKóW
Champignon management: pracowników należy 
traktować jak pieczarki:
- trzymać w ciemnym pomieszczeniu,
- od czasu do czasu obrzucić gównem,
- jak któryś wystawi łeb – uciąć!

***
POCZUCIE HUMORU:
Szef wrócił z lunchu w bardzo dobrym humorze i 
zwołał wszystkich pracowników, by wysłuchali kilku 
dowcipów, które usłyszał. Wszyscy śmiali się do roz-
puku, oprócz jednej dziewczyny.
– O co chodzi? - przyczepił się szef – Nie masz poczu-
cia humoru?
– Nie muszę się śmiać – odpowiedziała dziewczyna – 
Odchodzę w piątek.

*źródło Internet

Sylwia Zawada
www.coach.sylwiazawada.pl

w
arunkiem zawodowego spełnienia jest 
odkrycie swojej pasji. No właśnie –  
a Ty jej nie masz. Pasja daje motywację, 
energię, radość. Uruchamia Cię, spra-

wia, że wstajesz rano, wiesz, dokąd zmierzasz,  
i robisz to konsekwentnie. Dlatego żeby być speł-
nionym w pracy, musisz tę pasję znaleźć. To pasja 
sprawi, że znów poczujesz, że żyjesz.

I tu kryje się pułapka. Bo to tak nie działa. Pasja nie 
jest na zewnątrz, pasja jest w Tobie. To przede wszyst-
kim. Jeśli jej nie czujesz,  trzeba będzie ją obudzić. 
Pasja to jest Twoja ciekawość świata, chęć, by dowie-
dzieć się więcej na jakiś temat. Chęć płynąca z Ciebie, 
ze środka.

Jeśli od dłuższego czasu zamiast słuchać siebie, 
spełniasz oczekiwania innych (najczęściej rodzi-
ny),  konsekwentnie zagłuszasz to, kim jesteś. Może 
w szkole interesowała Cię muzyka, ale musiałaś się 
uczyć fizyki, bo z tego byłaś słaba. Chciałeś iść na stu-
dia na weterynarię, ale rodzice przemówili Ci do roz-

sądku i poszedłeś na prawo. Chciałaś wyjechać na rok 
do hiszpanii, ale to we Francji mieszka siostra ojca, 
więc tam było praktyczniej. I tym sposobem przez 
lata mówisz sobie: „To, czego ja chcę, jest nieważne, 
niepraktyczne, głupie, niepoważne. Muszę robić to, 
czego oczekują ode mnie inni, moi najbliżsi”.

Nie ma w tym złej woli nikogo i równocześnie  
w ten sposób tracisz siebie. Bo ta reklamowana pasja 
to po prostu według Słownika PWN „wielkie zamiło-
wanie do czegoś”, to coś, co Cię interesuje i czym Ty 
chcesz się zajmować. To musi wypływać z Ciebie.

„Pasja” jako słowo jest bardzo niebezpieczna, prze-
reklamowana, kojarzy się z czymś potężnym. Więc jeśli 
po prostu się czymś interesujesz,  prawdopodobnie 
nie śmiesz tego nazywać „pasją”. I tu, mam nadzie-
ję, odczujesz ulgę, bo nie musisz tego tak nazywać.  
W całym tym zamieszaniu chodzi po prostu o to, żeby 
zacząć tropić swoje zainteresowania i podążać za nimi. 
Zapisz się na kurs didżejski, jeśli to Cię bawi. Naucz się 
inwestować na giełdzie, jeśli zawsze tego chciałaś. Na-
maluj kilka obrazów, skoro marzysz o tym od lat.

W 90 procentach odkrywanie swoich zaintere-
sowań nie jest od razu równoznaczne z obraniem 
nowej drogi zawodowej. Na początku to słuchanie 
swojego głosu, słuchanie siebie i uczenie się, by iść 
za tym, w przeciwieństwie do tego, co robisz całe 
życie – idziesz tam, gdzie Ci każą. Daj sobie chwilę,  
a zobaczysz – zaczną Ci się przypominać rzeczy, które 
lubisz i które sprawiają Ci przyjemność. Tak, to począ-
tek życia w zgodzie ze sobą. Krok po kroku dojdziesz 
do tego, jaka droga zawodowa będzie wyrazem tego, 
kim jesteś.

I jeszcze jeden ważny element – ta droga będzie się 
zmieniać. Tak, ta „właściwa droga” nie jest czymś sta-
łym, danym raz na zawsze, ale ewoluuje. Dlatego nie 
musisz się  strasznie napinać i podchodzić do wyboru 
swojej drogi, „jakby to była ostatnia rzecz w Twoim 
życiu”. Ważne, żeby iść w dobrym kierunku. I równie 
ważne, żeby się przy tym dobrze bawić.

korPodietA
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

r
ano kawa, żeby porządnie się obudzić,  
w ciągu dnia coś słodkiego i kolejna kawa 
– jedyne paliwo aż do późnego wieczora, 
kiedy po powrocie z pracy siadasz wresz-

cie do obfitej i wynagradzającej trudy całego dnia 
kolacyjki. Brzmi znajomo? Wszyscy w Twoim biu-
rze tak robią? Jeśli chcesz być bardziej efektywny 
w pracy, nie powielaj tego schematu i sprawdź, 
jaką dietę lubi Twój mózg.

Samochód bez benzyny nie pojedzie – proste. 
Równie oczywisty powinien być fakt, iż Twój mózg 
nie będzie pracował na pełnych obrotach, jeśli nie 
otrzyma regularnych dostaw energii. Aby zapewnić 
mu optymalną pracę, a sobie jeszcze lepszą pamięć 
i koncentrację, pamiętaj:

● Duże śniadanko... Pierwszy posiłek ma posta-
wić Cię na nogi i dostarczyć energii, która będzie 
napędzać Twój mózg (i całą resztę!) przez pierw-
szą połowę dnia. Nie później niż godzinę po 
wstaniu dostarcz więc solidną porcję zdrowych 
węglowodanów, pełnowartościowego białka 
(chude mięso, jaja, ryby) oraz warzyw lub owo-
ców, które są niezastąpionym źródłem cennych 
witamin. 

● …mała kolacja! Wieczorem daj już żołądkowi 
odpocząć – dobry sen i skuteczną regenerację   
w czasie nocy zapewni lekka kolacja spożyta  

najpóźniej 2 godziny przed położeniem się do 
łóżka.

● Pamiętaj o regularnych posiłkach. Śniadanie  
i kolacja to nie wszystko. Co 3–4 godziny sięgnij 
po niewielką, szybką przekąskę – jogurt natural-
ny, owoc, garść orzechów lub pestek. Jeśli pracu-
jesz do późnego popołudnia rozważ także spo-
życie w pracy obiadu – przygotuj go w domu lub 
poszukaj możliwości zakupienia zdrowej opcji 
na mieście.

● Pij nie tylko kawę. 2–3 małe czarne dziennie 
przyspieszają pracę szarych komórek, ale każda 
kolejna zdecydowanie działa już na ich (i Two-
ją!) niekorzyść. Zamiast kolejnej kawy sięgnij po 
wodę lub herbatę (najlepiej zieloną, z dodatkiem 
żeń-szenia lub guarany) – odwodniony organizm 
nie będzie pracował tak jakbyś chciał.

● Twój mózg to tłuszcz! Drugim, po wodzie, 
składnikiem mózgu jest tłuszcz. Aby organ ten 
mógł właściwie się regenerować, musisz do-
starczać mu odpowiedniego budulca – dobrych 
tłuszczów, obecnych w orzechach i pestkach, tłu-
stych rybach (łosoś, pstrąg, halibut, śledź, makre-
la) oraz olejach roślinnych. Unikaj zaś tych, które 
pracę mózgu mogą zakłócać - występują one 
głównie w pieczywie cukierniczym i żywności 
typu fast food.

● Docukrz się. Głównym paliwem dla mózgu są wę-
glowodany. Te najprostsze, zawarte w słodyczach 
czy drożdżówkach niestety pomagają na krótko, po 
czym czujesz się jeszcze bardziej „padnięty”. Zdecy-
dowanie lepszym wyborem będą produkty zawie-
rające węglowodany złożone – razowe pieczywo, 
ciemne makarony i ryże, kasze czy płatki zbożowe.
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mini coachinG na dziś

Dietetyk mgr Ewelina Bancerz

Przez żołądek do serca? Nie tylko! 
Przez żołądek do mózgu!
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klient z Mordoru - jAki jest?

MAtcHMAker – Pozytywny 
PorAdnik sinGlA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

G
łos Mordoru odwiedził miejsce, gdzie 
Mordorowianie robią zakupy najczę-
ściej. To oczywiście Galeria Mokotów. 
Jednak jakim jest klientem korpopra-

cownik? Czego najczęściej szuka? O te i inne rzeczy 
spytaliśmy Mariolę Ostrowską, kierownika sklepu 
STENDERS, który w Galerii działa już od dziesięciu 
lat.

– Pani Mariolu, czy łatwo rozpoznać klienta Mor-
doru? 
Tak, przychodzą zazwyczaj po południu albo wie-
czorową porą i zawsze się śpieszą ;). Szczególnie 
śpieszą się mężczyźni Mordoru, którzy również zwy-
kle zdają się na wiedzę i propozycje sprzedawcy lub 
wybierają gotowe zestawy prezentowe. Kobiety na-
tomiast kupują wolniej i często zdecydowane są na 
konkretne produkty, chociaż zdarza im sie potrzebo-
wać naszej opinii. Obserwujemy również zwiększo-
ną liczbę wizyt w porze lunchu.

– Czego najczęściej poszukują pracownicy kor-
poracji?
Jeśli produktów dla siebie, to czegoś, co pomoże 
im się zrelaksować po ciężkim dniu pracy – kul do 
kąpieli, produktów do masażu lub aromaterapii, na-
tomiast często też szukają prezentów dla kolegów 
z biura lub przełożonych. Któregoś dnia odwiedziła 
nas nawet cała grupa pracowników Mordoru, szuka-
jąc prezentu urodzinowego dla swojej Pani Dyrek-
tor. Prezent był składkowy, więc razem z pomocą 
sprzedawcy stworzyli relaksacyjny zestaw pełen 
niespodzianek. 

– Przychodzą tylko na zakupy, czy zdarza im się 
opowiadać o pracy?
Przychodzą na zakupy, ale przy okazji często ludzie 
Mordoru narzekają na brak czasu na relaks i pytają  
o produkty, które pomogą im się odprężyć, przy 
czym nie będą musieli poświęcać temu całego wie-
czoru. Zdarza nam się usłyszeć o stresującej pracy, 
dużej ilości nadgodzin i problemach z szefem. Ocze-
kują wtedy od nas wsparcia i zrozumienia. Zdecydo-
wanie również oczekują bardzo szybkiej i sprawnej 
obsługi.

– Czy pamięta Pani jakieś szczególne sytuacje?
Często pomagamy klientom wyjść z opresji. Kiedyś, do-
słownie na chwilę przed zamknięciem sklepu, wpadł 
do nas zdyszany klient, wołając: „Ratunku! Zapomnia-
łem o urodzinach żony”. Widać było, że bardzo kochał 
swoją żonę, bo wybrał ogromny zestaw prezentowy, 
który pakowałyśmy jeszcze długo po zamknięciu skle-
pu. Ale są też inne sytuacje – kiedyś przyszedł klient po 
prezent dla kochanki. Skompletowałyśmy przepiękny 
zestaw, po czym klient poprosił o kolejny – tym razem 
dla żony. 

- A co najchętniej kupują zmęczeni korpopracownicy 
dla własnego relaksu?
Zdecydowanie kule do kąpieli oraz pianki o aromatycz-
nych, relaksujących zapachach, dzięki którym w kilkana-
ście minut ze zwyklej kąpieli zrobimy domowe SPA. Popu-
larnością cieszą się też świece zapachowe -  wypełniając 
wnętrze delikatnym aromatem, odzyskujemy spokój  
i wewnętrzną równowagę. Kto pragnie odrobiny luksusu, 
wybiera produkty z linii złotej i perłowej. 

– A czy zdarza się, że klienci pytają Panią o coś nie-
związanego z zakupami?
Tak, zazwyczaj pytają, jak mi się pracuje w sklepie, w któ-
rym są tak przyjemne aromaty. Odpowiadam że piękne 
otoczenie jest dla mnie ważne, bo czuję się wtedy po 
prostu dobrze i swobodnie. Często też dostajemy kom-
plementy od klientów, chwalących nas za pięknie zapa-
kowany prezent i śliczną kokardkę. Niektórzy również 
pytają czy mamy księgę pochwał. Jest to niezmiernie 
miłe.

- A jak Pani się relaksuje?
Moim ulubionym sposobem na relaks są świece do ma-
sażu. Po dniu pełnym przygód i inspiracji wyciszam się 
zapalając świece. Subtelny aromat wypełnia pomiesz-
czenie, a ciepły wosk jest ukojeniem dla ciała. 

Zapraszamy wszystkich – nie tylko zmęczonych  
korpo życiem pracowników, ale każdego, kto ma 
ochotę uprzyjemnić sobie wieczór lub znaleźć pre-
zent dla bliskiej osoby. Galeria Mokotów, sklep 
STENDERS, poziom 0, vis-a-vis Tchibo.
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n
azywam się Agata Sybilska, jestem 
psychologiem i od 20 lat pracuję jako 
matchmaker. Chciałabym tutaj przekazać  
Wam niezbędną wiedzę oraz praktyczne 

porady, jak szukać partnera.

Zgłaszają się do nas młode kobiety, których historie 
życia są jakby wycięte z jednego szablonu: wykształcone, 
pracują w dużych firmach, mają dobrą pozycję społeczną 
oraz niezłe zarobki. Przyjeżdżają z daleka, znajdują upra-
gnioną pracę i są przekonane, że w wielkiej metropolii  
bez problemu spotkają życiowego partnera. Szybko prze-
konują się, że w Warszawie łatwo nie jest.

 
Poznanie naturalne.

Kasia przez kilka lat liczyła na poznanie naturalne, któ-
re nie budziło w niej oporów, bo to się dzieje jakby samo,  
szczęśliwym zrządzeniem losu. Niestety to wymarzone 
„samo” nie wydarzyło się bo w biurze i na ulicy  wszyscy 
przemieszczają się ze wzrokiem wbitym w smartfony, nie 

zwracając uwagi na otoczenie. Klubowe życie. Próbowała 
także szczęścia na klubowych imprezkach, skąd wycho-
dziła najczęściej rozczarowana. Samotne dziewczyny 
często są napastowane przez podpitych klubowiczów, 
traktowane jako łatwy cel seksualny, narażone  na pikant-
ne komentarze, niemoralne propozycje. Kasia szybko 
przekonała się, że szacunek i zachowanie z klasą w war-
szawskich klubach to dobro deficytowe.

 
Hajs, lans i luksus.

Jej znajome singielki  szukają męża w tzw. dobrym to-
warzystwie – chodzą na bankiety, elitarne imprezy, wszę-
dzie tam, gdzie pachnie luksusem, dobrymi manierami 
i sferami wyższymi. Niestety poza ofertą od  żonatych, 
podtatusiałych sponsorów nic więcej z tego nie wynika.

Portale randkowe. Kasia próbowała też złowić partnera 
w Sieci. Na portalach randkowych podaż potencjalnych 
kandydatów jest olbrzymia. Jednak kobiety szybko orien-
tują się, że ci panowie, raczej nie szukają żon i partnerek 

życiowych. Zaliczają dziewczyny na jedną noc lub, co gor-
sza, w różny sposób bezwzględnie je wykorzystują.  Kasia 
szybko przekonała się, że i ta droga prowadzi donikąd.

 
Bezpieczne szukanie partnera.

Ale co zrobić, kiedy zauważamy, że lata lecą, a tego je-
dynego wciąż nie ma? Może zamiast narażać się na kon-
takt z internetowym podrywaczem, warto skorzystać z 
usług nowoczesnego biura matrymonialnego? Jest to 
instytucja z ofertą skierowaną do singli niemających 
możliwości ani czasu na szukanie partnera. Dane klien-
tów są dokładnie weryfikowane przez biuro.

 
W kolejnym miesiącu opiszę sytuację warszawskich 

singli-panów.

•	 Paweł	29,	politolog	dla	uczuciowej	i	
inteligentnej, wiernej

 
•	 Robert	 34,	 prawnik	 dla	 wrażliwej,	

kochającej muzykę
 
•	 Sebastian	 35,	 inżynier	 dla	 aktyw-

nej, lubiącej sport
 
•	 Sławek	36,	dyrektor	handl.	dla	ład-

nej, pogodnej i zaradnej
 
•	 Zbyszek	40,	dr	inż.	wykładowca	dla	

kobiecej i eleganckiej
 
•	 Maciej	43,	radca	prawny	dla	atrak-

cyjnej i b. inteligentnej

•	 Sławek	36,	dyrektor	handl.	dla	ład-
nej, pogodnej i zaradnej

 
•	 Zbyszek	40,	dr	inż.	wykładowca	dla	

kobiecej i eleganckiej

„ork pozna orkę”
W zWiązku z niemałą liczBą zapytań od Was, kiedy Będzie sekcja toWarzyska… jest i ona. 

na początek pod lupę idą panie, potem przyjdzie czas na panóW. 
mail dla odWażnych: sinGiel@Glosmordoru.pl

 

Agata Sybilska, kierownik biura
Centrum Matrymonialno Poznawcze 

OSTOyA
   www.ostoya.com.pl
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MicHA nA AsAPie

REKLAMA

panie i panoWie! ekspresoWy, pieczony łosoś W domoWym
 sosie teriyaki z pikantym kuskusem i suróWką!

czas przygotowania: 30 min.

składniki na 1 porcję:

Pieczony łosoś i kuskus:
● ok. 150 g filetu z łososia bez skóry
● 1/2 limonki
● ok. 60 g kuskusu
● mała papryczka chili bez pestek
● pół pęczka mięty
● łyżka oliwy z oliwek
● ziarna sezamu
● sól i pieprz 

Sos teriyaki:
● 4 łyżki sosu sojowego 
● 2 łyżeczki miodu 
● 2 łyżeczki świeżo startego imbiru
● sok z 1/2 cytryny

Surówka:
● 1/3 opakowania roszponki
● 1 cały pomidor
● średnia czerwona cebula
● 2 łyżki soku z cytryny
● 2 łyżki oliwy z oliwek
● sól i pieprz

1. Zacznij od nagrzania piekarnika do 200 ºC i zagotowania wody na kuskus.

2. Wsyp kuskus do blendera, dodaj chili, miętę, szczyptę soli i pieprzu, łyżkę oliwy  
z oliwek, sok z 1/2 limonki i chwilkę blenduj. łososia oddziel od skóry i przełóż   
do naczynia żaroodpornego.

3. Piekarnik się grzeje, woda się gotuje, więc czas na sos teriyaki! Ten sos jest prostszy 
niż myślisz.  Do miseczki wlej sos sojowy, dodaj starty na tarce imbir, miód, sok 
z 1/2 cytryny i wszystko dobrze wymieszaj. 

4. Gdy woda się zagotuje, zalej kuskus i odstaw na 5 min. Polej łososia sosem  
teriyaki i wstaw do nagrzanego piekarnika na 12 minut. W międzyczasie przygotuj 
surówkę.

5. Kuskus pęcznieje, łosoś się piecze, więc jedziemy z surówixem. Do miski wrzuć 
roszponkę, pokrojonego w kostkę pomidora i piórka cebuli. Do małego słoiczka 
lub innego naczynka wlej oliwę, sok z cytryny, dodaj sól i pieprz. Dobrze 
wszystko wymieszaj i zalej surówkę vinegretem. 

6. Gdy łosoś się upiecze, wyciągnij naczynie z piekarnika, posyp sezamem i odstaw 
na 3 minuty. Przełóż wszystko do pojemników, polej pozostałym sosem, poczekaj 
aż wystygnie i wstaw do lodówki. Następnego dania będziesz miał obłędny obiad!

SMACZNEGO!
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Ten i więcej przepisów znajdziecie na naszej stronie
www.takakarma.pl
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jeśli masz:
- lekkie pióro

- obeznanie w świecie  szklanych 

biurowców

- optymizm życiowy

 

napisz do nas:
redakcja@głosmordoru.pl
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WydaWca RedaktoR
Justyna Szawłowska  
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Sisi Lohman

Wydawca
Auto Fix Bartosz Las-Opolski

Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice
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Listopad kojarzy się w Polsce głównie z po-
chmurną jesienią i atmosferą zadumy. Mamy 
na celowniku kilka wydarzeń kulturalnych dla 
tych, którzy chcieliby dźwignąć odrobinę swój 
nastrój po ciężkim dniu pracy.

26 listopada
Dla fanów hip-hopu polecamy pierwszy pol-
ski koncert duetu Rae Sremmurd! Bracia Kha-
lif „Swae Lee” Brown oraz Aaquil „Slim Jimmy” 
Brown wystąpią w Warszawie w klubie Proxima 
(ul. Żwirki i Wigury 99)!

Koncert odbędzie się przy okazji promowania 
debiutanckiego longplaya formacji, zatytuło-
wanego „SremmLife”. Album ukazał się w stycz-
niu tego roku i zadebiutował  na amerykańskiej 
liście Billboard 200 (piąta pozycja).
Duet z Atlanty uważany jest za wielką nadzie-
ję amerykańskiego hip-hopu. Warto zobaczyć 
braci Brown na początku ich artystycznej drogi!
Start koncertu: 20.00

28 listopada
Dla fanów elektroniki polecam jedyny w Polsce 
Psychic Tv!

Psychic Tv – legendarny zespół Genesisa P-Orrid-
ge’a założony w 1982 r., po zakończeniu działal-
ności Throbbing Gristle. Członkowie Throbbing 
Gristle zrewolucjonizowali podejście do muzy-
ki, tworząc jej antytezę – industrial. Jeżeli nigdy 
nie słyszałeś TG,  na pewno słuchasz kogoś, kto 
się nimi inspirował. To połączenie psychodelii  
z muzyką elektroniczną jest na pewno bardzo 
prowokującym projektem, ale jednocześnie bar-
dzo inspirującym dla fanów gatunku.
Przez kilkanaście lat działalności zespół nagrał 
dziesiątki płyt, pobijając przy okazji rekord Guin-
nessa. Wydali też najwięcej nagrań w ciągu roku, 

Polecam - Anna Wiosna Rogowska

pokonując tym samym Elvisa! Warto zobaczyć 
ich w akcji.
Start koncertu: 20.00

9 grudnia
Początek grudnia to całkiem niezły moment na 
posłuchanie premierowego dla nowej płyty i je-
dynego w tym roku  koncertu Dawida Podsiadły. 
Po raz pierwszy zagrane zostaną utwory z nadcho-
dzącej płyty, a Dawid i jego zespół (jak zapowiada 
organizator) pokażą się z dotychczas niepoznanej 
strony. Wydarzenie jest zapowiedzią trasy, która 
wystartuje w styczniu 2016.  Koncert odbędzie się 
w Palladium (ul. Złota 9). Wejście do klubu od 19.00

25–29 listopada
Jesień, słota, deszcz i zimno. Nic, tylko zapaść 
się w wygodnym fotelu i obejrzeć dobry film. 
Trochę się spóźniliśmy z zapowiedzią otwarcia, 
ale jeszcze zdążycie na część wydarzeń CINE-
MAFORUM.

Festiwal CINEMAFORUM nie tylko zabierze Was  
w świat wybitnych produkcji nagradzanych na 
największych festiwalach filmowych, lecz tak-
że zaoferuje szereg wydarzeń towarzyszących, 
które będą pobudzać kreatywność i rozwijać 
Wasze talenty. 

W programie m.in.:
Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkome-
trażowych pokazy filmów nominowanych do 
Nagród im. Jana Machulskiego Fashion Film 
– pokaz filmów modowych Sekcja Filmów Ku-
linarnych.

WSTęP BEZPłATNY 
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