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A gdyby tak przestać martwić się, czy uda się zostawić samochód na parkingu lub chodniku, a nie na trawniku. 
Gdyby nie myśleć, czy więcej czasu zajmie (mierzony w kwadransach) wyjazd z podziemia biurowca czy 

przedzieranie się przez korek na Domaniewskiej? To jest możliwe. Jeśli przesiedlibyśmy się na rower. 

Holendrzy też stoją w korkach. 
Bywa, że jadąc do pracy trzeba 
zwolnić, bo z przodu sznur po-
dobnych tobie wlecze się w żół-
wim tempie, a na światłach robi 
się taki zator, że przejechanie ich 
„na raz” jest niewykonalne. Czło-
wiek z nerwów poci się w garnitu-
rze, poprawia krawat i stresuje się 
do momentu, aż wreszcie będzie 
mógł nacisnąć na pedał. Nie, nie 
pedał gazu. Rowerowy.

W Amsterdamie mieszka ok. 800 
tys. ludzi. Rowerów jest prawie 
milion. Blisko 40 proc. podróży 
po mieście odbywa się 
na dwóch kółkach 
i nie jest to ho-
lenderski re-
kord (w uni-
wersyteckim 
G ro n i n g e n 
ten odse-
tek sięga 
70 proc.). Na 
rowerze jeździ 
się właściwie 
wszędzie. Widok 
ludzi wracających w ten 
sposób z zakupami ze sklepu, ob-
wieszonych dziećmi odebranymi 
z przedszkola, czy przewożących 
stolik i dwa krzesła, nikogo nie 
dziwi. Rowerowe parkingi miesz-
czą po kilka lub kilkanaście tysię-
cy jednośladów i czasem trzeba 
trochę poszukać, żeby znaleźć 
wolne miejsce.

Nie zawsze tak było. W latach 60. i 
70. XX wieku, jak wszędzie na świe-
cie, Holandię objął boom samocho-
dowy. Wyhamował w latach 80., gdy 
uświadomiono sobie, że dzieci, któ-
re giną w wypadkach samochodo-
wych przestaje się liczyć w setkach, 
a zaczyna w tysiącach. To właśnie 
pod hasłem „Stop de Kindermoord” 
rozwijały się pierwsze kampanie an-
tysamochodowe i prorowerowe.

Dziś w Amsterdamie rowerzyści 
korzystają z 500 km wydzielonych 
tras, wybudowanych zwykle wzdłuż 
ulic, po których samochody mogą 

się rozpędzać do 50 
km/h. Po tych, na 

których ograni-
czenie pręd-

kości zezwala 
najwyżej na 
30 km/h (w 
mieście jest 
większość), 

mogą jeździć 
bez ograniczeń 

i są tam uprzy-
wilejowani. Wszyscy 

śmigają na zdezelowa-
nych składakach, rzadko kiedy war-
tych więcej niż kilkadziesiąt euro. 
Na przedmiot codziennego użytku 
nie warto bowiem wydawać więcej. 
Zgubi się, zepsuje, ukradną – kupi 
się nowy. Rowerzysta ubrany od 
stóp do głów w lycrę i kask od razu 
zostanie uznany za kosmitę lub tu-
rystę. Na rowerze ma być wygodnie.

Polska to nie Holandia, a Warszawa 
to nie Amsterdam. Tam jest po czym 
jeździć, a w Warszawie nie można się 
doprosić o drogę rowerową wzdłuż 
Domaniewskiej. Amsterdam jest 
mniejszy, a na Służewiec pracowni-
cy zjeżdżają się przecież często spo-
za miasta. Rower przypięty do ogro-
dzenia pewnie zaraz ukradną, a jak 
prezes firmy zobaczy podwładnego 
na korytarzu spoconego i w dresie, 
to o urlopie można zapomnieć. Kto 
by chciał się na to narażać? Okazuje 
się, że więcej osób niż się może wy-
dawać.

Rynek myśli o cyklistach

- Z roku na rok zwiększa się liczba 
dojeżdżających do zagłębia prze-
mysłowego znajdującego się na 
Służewcu. Z przeprowadzonej nie-
dawno na zlecenie stołecznego 
Biura Drogownictwa i Komunikacji 
ankiety wynika, że udział rowerzy-
stów w ogólnym ruchu sięga tu 8 
proc. – wskazuje Szymon Greniuk, 
aktywista rowerowy, który do pracy 
w Mordorze dojeżdża rowerem.

Wspomniane 8 proc. to mniej więcej 
dwa razy tyle, ile wynosi średnia dla 
całej Warszawy (3,8 proc. wszystkich 
podróży - wynika z zeszłorocznego 
Warszawskiego Badania Ruchu). 
Okazuje się więc, że korpoludki z 
Mordoru już dziś korzystają z dwóch 
kółek. Nie jest to co prawda odsetek 

amsterdamski, ale dobry początek. 
Z wspomnianej ankiety wynika, że 
44 proc. badanych przesiadłoby się 
na rower, gdyby na Służewcu było 
więcej dróg rowerowych, 19 proc. 
za decydującą o takim kroku uzna-
je możliwość skorzystania w pracy 
z prysznica lub szatni. 40 proc. w 
ogóle odrzuca możliwość dojazdu 
rowerem do pracy. 

– Rynek biurowy się zmienia. In-
frastrukturę rowerową w naszych 
budynkach planujemy i tworzymy 
mniej więcej od dziesięciu lat. Wtedy 
robiliśmy to na wyczucie. Dziś to już 
standard – mówi Aleksandra Bucka, 
architekt w Echo Investment, budu-
jącym i zarządzającym biurowcami 
w całej Polsce, w tym na Służewcu. 
– Standardem w naszej firmie jest 
zapewnienie miejsc rowerowych dla 
mniej więcej 5 proc. pracowników. 
W praktyce miejsc jest więcej.

Inni deweloperzy budują podob-
nie. Inaczej nie mogą, bo chcą tego 
klienci. Echo Investment było zobli-
gowane do stworzenia 10 miejsc 
dla rowerów na każde 100 miejsc 
parkingowych w jednym ze służe-
wieckich biurowców. Ostatecznie 
zaplanowało o połowę więcej, a 
dodatkowo Ericsson, który był tam 
najemcą, zażyczył sobie 100 dodat-
kowych miejsc parkingowych i wła-
snych szatni dla rowerzystów.

–W jednym z naszych warszaw-
skich budynków zaprojektowaliśmy 
osobne windy dla rowerzystów, 
którzy zostawiając rower w pod-

ziemnym parkingu mogą pojechać 
na górę do szatni, bez strachu, 
że wpadną na szefa w gar-
niturze. Rynek wyznacza 
trendy – tłumaczy ar-
chitektka.

Sprawa roweru

Coraz częściej ten 
szef, też przyjeżdża 
na rowerze. Nie-
koniecznie swoim. – 
Jeszcze kilka lat temu, 
dojeżdżających do pracy 
rowerem podejrzewano, że nie 
potrafią zdać egzaminu na prawo 
jazdy, albo że nie stać ich na zakup 
samochodu – mówi Łukasz Puchal-
ski, dyrektor warszawskiego Za-
rządu Dróg Miejskich. – Dziś rower 
można sobie kupić w najróżniej-
szych wersjach, dobrać bardziej in-
dywidualnie niż samochód. Jeżdżą 
nim ludzie w kapeluszach, kobiety 
w sukienkach, na szpilkach. Znam 
prezesów wielkich firm, którzy z jed-
nej pensji mogliby sobie kupić sa-
mochód z miejscem parkingowym, 
ale jeżdżą rowerem – dodaje.

Puchalskiego z powodzeniem moż-
na nazwać kimś, kto przesadził war-
szawiaków na rower. To on przed 
czterema laty, jeszcze jako urzędnik 
Zarządu Transportu Miejskiego, kie-
rował zespołem, który uruchomił w 
stolicy Veturilo, czyli system roweru 
publicznego.

Zasada jest banalnie prosta. Reje-
strując się w systemie można, wkle-

pując odpowiedni kod,  wypożyczyć 
rower w 200 stacjach rozmieszczo-
nych w różnych punktach Warsza-
wy i zwrócić go w dowolnej innej. 
Pierwsze 20 minut korzystania z ro-
weru jest darmowe, kolejne godziny 
kosztują kilka złotych. Pomysł, które-
mu wróżono spektakularną klęskę, 
bo rowery mieli zniszczyć wandale, 
a warszawiacy mieli wzgardzić pe-
dałowaniem po ulicach, okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Dziś Veturilo 
ma blisko 400 tys. użytkowników i 
3 tys. rowerów, a od przyszłego roku 
system, który już dziś jest najwięk-
szy w tej części Europy, rozrośnie się 
do 4,5 tys. pojazdów.

Veturilo jest więc idealnym rozwią-
zaniem dla tych, którzy największy 
problem w dojazdach rowerem na 
Służewiec widzą w braku roweru. 
Nie muszą go mieć. Zamiast po wyj-
ściu z metra Wilanowska ładować się 

W poszukiwaniu mordorowerzystów

Parking rowerowy w budynku Echo Investment

8%
pracowników dojeżdża 

obecnie do Mordoru 
rowerem

19%
pracowników chętnie przesiadłoby  

się na rower, gdyby mieli 
możliwość skorzystania 

z szatni i prysznica

Roweromat firmy Bike2Box
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do autobusu, albo na Wierzbnie w 
tramwaj, można wskoczyć na rower. 
Taki jest zresztą sens Veturilo: ma 
służyć do krótkich podróży i wiele 
osób tak właśnie z niego korzysta.

Na Służewcu i w jego okolicach 
jest kilkanaście stacji. Niedawno 
dwie kolejne sfinansowały CitiBank 
i T–Mobile, które mają siedziby przy 
Marynarskiej. Jest więc z czego ko-
rzystać.

Firmy na Służewcu coraz częściej 
same zastanawiają się nad urucho-
mieniem rowerowych wypożyczal-
ni i instalowaniem infrastruktury 
rowerowej dla pracowników. Ta-
kim rozwiązaniem może być np. 
system roweromatów #przesiadka, 
zaprojektowany przez firmę Bike-
2Box. Taki korporacyjny roweromat 
bezpiecznie przechowuje do kilku-
dziesięciu rowerów, jest praktycznie 
samoobsługowy, a kwestie serwisu 
i utrzymania sprzętu zapewnia 
operator systemu Bike2Box. Firma 
negocjuje uruchomienie rowero-
-matów w kilkunastu lokalizacjach 
w Warszawie.

Kto jednak chce się pochwalić wła-
snym pojazdem, może przebierać 
w ofertach. To już nie te czasy, gdy 
wybierało się między „góralem” a 
„kolarzówką”. Dziś nawet wielcy 
producenci mają w ofercie rowe-
ry miejskie, a małe firmy potrafią 
zbudować rower na zamówienie. 
Można za-

opatrzyć się i w taki, który po zło-
żeniu da się schować pod biurkiem. 
A nawet w wersję z elektrycznym 
wspomaganiem.

Sprawa drogi

Władze Warszawy też sprawiają, 
że Służewiec staje się coraz bar-
dziej dostępny dla rowerów, choć 
czasem idzie to opornie. Legendą 
obrosła wieloletnia walka z burmi-
strzem Mokotowa o drogę rowero-
wą wzdłuż Potoku Służewieckiego 
pod ul. Puławską. Tędy na Służe-
wiec mogliby dojechać rowerzyści 
z Ursynowa, zamiast wpadać w 
przepastne, najeżone schodami 
przejście podziemne lub nadkładać 
kawał drogi, by przekroczyć Pu-
ławską na wysokości ul. Pileckiego. 
Ostatecznie w styczniu sprawą zaję-
ło się miasto i ogłosiło przetarg na 
szczegółowy projekt przebudowy 
przejścia i przejazd obok potoku. 
Według Greniuka to mała rewolu-
cja.

– Niedawno oddana do użytkowa-
nia droga rowerowa po obu stro-
nach ul. Rzymowskiego idealnie 
wpasowuje się w schemat dróg 
rowerowych. Dojazd do Mordoru 
od północy również jest bardzo wy-
godny, dzięki przebudowie ul. Wo-
łoskiej, gdzie po zachodniej stronie 
wytyczono drogę dla rowerów, a po 
wschodniej drogę pieszo-rowero-
wą – mówi Greniuk. I dodaje, że bu-
dowana jest droga wzdłuż ul. Żwirki 

i Wigury, w planach jest 
przedłużenie trasy wzdłuż 

ul. Domaniewskiej, a w 
kolejnych latach, przy 

okazji połączenia 
tramwajowego z 
Metra Wilanowska 
na Służewiec, zo-
stanie tam wyty-
czona także droga 

dla rowerów.

Sprawa chęci

Warszawa drugim Amsterdamem 
lub Kopenhagą, także uznawaną 
za raj dla rowerzystów,  jeszcze 
długo nie będzie. Ponad pół milio-
na podróży rowerowych dziennie 
to mniej więcej tyle, ile nad Wisłą 
odbywa się metrem. Ale porów-
nanie do innych metropolii nie 
wypada już tak źle. Polskie miasta 
odstają pod względem wygody 
dla rowerzystów od miast w Niem-
czech, ale np. we Włoszech pa-
trzą z zazdrością na warszawskie 
Veturilo, a w Londynie – na wciąż 
przecież niedoskonałą – sieć dróg 
rowerowych. Choć w brytyjskiej 
stolicy rowery promuje się od lat, 
a oczkiem w głowie byłego już 
burmistrza Borisa Johnsona jest 
tamtejsza wersja roweru miejskie-
go, to brakuje infrastruktury. Chris 
Boardman, były mistrz olimpijski 
i mistrz świata w kolarstwie toro-
wym i szosowym przyznał niedaw-
no, że boi się jeździć rowerem po 
brytyjskiej stolicy.

Tymczasem w Warszawie rower 
staje się wygodny, modny i co-
raz częściej używany jako środek 
transportu. Puchalski przyznaje, 
że na niektórych trasach, które 
musi pokonać w ciągu dnia, jest 
po prostu najszybszy. Popularność 
roweru miejskiego rosła lawinowo 
przez pierwsze dwa lata działania. 
Teraz wyhamowuje, choć rowe-
rzystów na ulicach jest więcej. – 
Ludzie złapali bakcyla, ale powoli 
wymieniają Veturilo na własne ro-
wery – wyjaśnia.  

Jeśli więc mimo majowego słoń-
ca jesteście trupio bladzi, bo jego 
promienie docierają do was przez 
biurową żaluzję, może warto zła-
pać ich trochę w drodze do pracy 
i z powrotem?

*Próba celowa była robiona na podstawie osób pracujących na 
terenie Służewca N = 3076 efektywnych ankiet

IDZIE LATO, ROWERZYSTÓW NA DROGACH BĘDZIE CORAZ 
WIĘCEJ. BY JEŹDZIŁO SIĘ NAM SPRAWNIEJ I BEZPIECZNIEJ, 

PRZESTRZEGAJMY KILKU PROSTYCH ZASAD

KROK 5:
ANTYKORKOWY POMYSŁOWNIK
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Jan Stereo

44%
pracowników przesiadłoby 

się na rower, gdyby W 
Mordorze było więcej  

dróg rowerowych
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M
yślisz, że ataki hake-
rów zdarzają się tylko 
w filmach, a jeśli na-
wet nie, to martwić 

powinny się duże firmy, a nie ty? 
Nic bardziej mylnego. Na własnej 
skórze przekonała się o tym Asia z 
Mordoru. Pomimo zabezpieczeń, 
jej prywatny komputer został za-
szyfrowany, a sprawcy w zamian 
za zwrócenie plików zażądali 500 
dolarów. Ransomware to nowe, 
coraz częściej spotykane, zagro-
żenie.

To dopiero początek
Według organizacji Talos, która  dzia-
ła przeciwko cyberprzestępczości, 
każdego dnia 90 tysięcy osób pada 
ofiarą hakerskiego oprogramowania 
typu ransomware. Aż 62 procent z 
tych osób ulega przestępcom i płaci 
haracz. Średnia kwota jakiej żąda-

ją to 300 dolarów. Niestety z roku 
na rok ataków jest coraz więcej. Na 
przykład firma Kaspersky w 2014 
roku wykryła 21 tysięcy tego typu 
infekcji, a w 2015 roku aż 51 tysięcy. 
Według Marioli Wołoszyn, emery-
towanej major policji, psychologa i 
wykładowczyni Collegium Civitas, 
to dopiero początek. – Zyski z cy-
berprzestępczości przewyższają  
osiągane w branży narkotykowej. 
Przestępczość przenosi się do sieci 
z prostej przyczyny: zyski są niepo-
równywalnie większe, a ryzyko, że 
zostanie się złapanym jest minimal-
ne – wyjaśnia pani Mariola. Dodaje 
przy tym, że tego typu przestępstwo 
jest „lżejsze” psychicznie, ponieważ 
sprawca nie musi mieć kontaktu z 
ofiarą i nie widzi skutków swoich 
czynów. Kiedy człowiek jest ano-
nimowy, jest w stanie zrobić dużo 
więcej.

Komputery prywatne 
zagrożone
Pracując nad tym artykułem, zapyta-
łam swoich znajomych, czy znają ko-
goś, kto padł ofiarą hakerów. Okazało 
się, że do jednego z nich włamano się 
i zablokowano konto Ultimate Team. 
Pomyślałam: też mi przykład; ktoś 
ukradł konto na platformie do gier. 
Mina mi zrzedła, kiedy okazało się, że 
Tomek zainwestował w nie kilkaset 
złotych, których oczywiście już nie 
odzyskał.
Utratę  konta do gier czy nawet kil-
kuset złotych można przeżyć. W zde-
cydowanie gorszej sytuacji znalazła 
się Asia. Padła ofiarą hakerów, którzy 
zainfekowali jej komputer oprogra-
mowaniem ransomware. Przestępcy, 
za odszyfrowanie wszystkich plików z 
jej komputera, zażądali okupu. 
Do zainfekowania komputera doszło 
prawdopodobnie kilka dni przed jego 

zablokowaniem. Joanna przypomina 
sobie, że najpierw pojawiły się proble-
my z połączeniem z Wi-Fi. Natomiast 
po kilku dniach, wszystkie pliki zmie-
niły format na mp3, a przy próbie ich 
otwierania, pojawiła się informacja o 
zaszyfrowaniu komputera oraz adres 
strony www, na której można dowie-
dzieć się więcej. I faktycznie dostała 
tam dokładne wskazówki co ma robić. 
Dziewczynie kazano zapłacić równo-
wartość 500 dolarów w bitcoinach. 
Jeśli nie zapłaciłaby w ciągu tygodnia, 
haracz miał wzrosnąć. Żeby potwier-
dzić swoją rzetelność, hakerzy poin-
formowali Asię, że może wybrać jeden 
plik z jej komputera, który odszyfrują 
gratis, aby udowodnić, że potrafią to 
zrobić. 

Hakerska „obsługa klienta”
Co ciekawe, Joanna na  stronie mogła 
wybrać język, którym się posługuje, 
co świadczy o tym, że przestępcy, z 
którymi miała styczność działają mię-
dzynarodowo. A mówiąc pół-żartem, 
Asia wspomina wysoką jakość „ob-
sługi klienta”. Na stronie stworzonej 
przez hakerów można było zadać 
pytanie przestępcom, umieszczono 
też zakładkę „najczęściej zadawane 
pytania”.
Asia nie zamierzała płacić więc szu-
kała pomocy w  serwisach kompu-
terowych. Bezskutecznie. Informatyk 
znaleziony w sieci zapewniał, że po-
trafi odszyfrować jej komputer, ale 
za 9 tysięcy złotych. Z kolei znajomy, 
który choć miał już styczność z ataka-
mi hakerów, też pozostaje bezsilny, 
bo złośliwe oprogramowanie, które 
dostało się na komputer Joanny to 
najnowsza wersja ransomware, Tesla 
Crypt 3.0, na którą nie ma jeszcze 
opracowanego klucza.

Nie wiadomo kiedy i jak 
atakują
Najgorsze jest to, że moment infekcji 
nie jest znany. Obecnie złośliwe opro-
gramowanie jest rozsyłane w plikach 
pdf, a nawet podczepiane pod le-
galne reklamy. Tak naprawdę nie ma 
żadnego sposobu, by zorientować 
się, że klikamy w podejrzany plik.
Z tego typu programami jest jak z 
wirusem grypy. Co jakiś czas informa-
tycy znajdują antidotum na wirus, ale 
wtedy hakerzy wypuszczają nowsze 
wersje, na które nie ma lekarstwa. 
Ostatecznie Asia nie uległa i nie za-
płaciła. Jej komputer leży nieużywa-
ny i czeka na nową wersję klucza. Na 
szczęście na komputerze nie miała 
bardzo ważnych dokumentów.
Gorzej miała jej koleżanka, która 
również padła ofiarą hakerów. Jej 
komputer został zainfekowany przez 
plik pdf. Hakerzy wysłali mail, łudzą-
co przypominający wiadomość od 
jednego ze znanych kurierów pocz-
towych. Pech chciał, że akurat czekała 
na przesyłkę, którą zamówiła interne-
towo kilka dni wcześniej. Kiedy otrzy-
mała mail z rzekomą fakturą, weszła 
w plik, nie spodziewając się niczego 
groźnego. Straciła bardzo dużą bazę 
osobistych zdjęć, które miały dla niej 
ogromną wartość sentymentalną. 

Informatycy są bezsilni
Rafał Wołoszyn, informatyk i programi-
sta, właściciel firmy DebugDuck Design, 
kilkakrotnie spotkał się z takiego rodzaju 
atakami. Tłumaczy, że najczęściej dzieje 
się to za pośrednictwem maili, które są 
generowane automatycznie. W więk-
szości przypadków ofiara dostaje mail 
od znajomego, z załącznikiem (obrazek, 
film). W tym załączniku znajduje się wi-
rus, który uaktywnia się zaraz po jego 
otwarciu.
– Użytkownicy robią to chętnie, ponie-
waż myślą, że dostali coś od znanej im 
osoby. Taki wirus działa w tle i szyfruje 
wszystkie dane, a specjalny klucz prywat-
ny (hasło) wysyła na nikomu nieznany 
serwer. Następnie wysyła mail do zaata-
kowanej osoby „Hej, jeśli chcesz odzyskać 
swoje dane to zapłać nam, a magicznie 
wszystko się naprawi” – tłumaczy Rafał.
W internecie jest mnóstwo pytań o tego 
rodzaju ataki. Podobno po uregulowaniu 
pewnej sumy odzyskuje się dane. 

Jak się bronić?
Przywrócenie danych bez specjalne-
go klucza nie jest możliwe, bo hakerzy 
używają skomplikowanych algoryt-
mów szyfrujących. Nie ma jednej, zło-
tej recepty na to jak chronić się przed 
atakami. 

REKLAMA

Hakerzy atakują
Pierwsza ofiara z Mordoru. Zablokowali jej prywatny 
komputer i zażądali 500 dolarów haraczu!

Marta Wujek

Oto kilka rad od portalu niebezpiecznik.pl:

Zaszyfruj cały dysk twardy, 
tzw. Full disk encryption. 
(zrobisz do za pośrednictwem 
programów: TrueCrypt, 
FileVault2, czy BitLocker)

Regularnie wykonuj backup 
(kopię zapasową).

Regularnie aktualizuj 
oprogramowanie.

Stosuj unikatowe hasła do 
każdego z serwisów/kont,  
z których korzystasz.  

Łącząc się z nie swoją siecią 
Wi-Fi, korzystaj z VPN.

1 4
5
6
7
8

2
3
4

5

Korzystaj z antywirusa.
 

Używaj konta z ograniczonymi 
uprawnieniami, a nie admina.

Załóż hasło na BIOS.

Zastanów się nad tym co umieszczasz 
w sieci. 

Używaj sprawdzonej przeglądarki 
Google Chrom (lub jej 
zoptymalizowanego odpowiednika), 
Firefox lub Opera. 
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20zł
TWÓJ KUPON RABATOWY
NA PIERWSZE ZAMÓWIENIE 
Wpisz kod podczas 
składania zamówienia:

MORDOR

SPRÓBUJ ZAKUPÓW SPOŻYWCZYCH ONLINE 
NA FRISCO.PL I ODBIERZ RABAT 
NA PIERWSZE ZAMÓWIENIE

Kod rabatowy ważny dla nowych klientów Frisco.pl, do wykorzystania przy pierwszym zamówieniu. Minimalna wartość zamówienia umożliwiająca realizację kodu wynosi 150 zł. Kod jest jednorazowy i ważny do 30.06.2016 r. 
Nie dotyczy alkoholu i wyrobów tytoniowych. Nie łączy się z programami rabatowymi. 
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Najważniejsze jest 
inwestowanie w siebie

T
rzeba mieć pomysł na 
swoje życie i karierę. Moż-
na przez jakiś czas praco-
wać w tej samej korpora-

cji, ale trzeba mieć cel, zdobywać 
nowe umiejętności, pokonywać 
kolejne etapy, a nie bezmyślnie 
zapuszczać korzenie, dlatego 
że nieźle płacą – mówi Kuba 
Karliński, inwestor w obszarze 
nieruchomości, współtwórca 
Magmillon, Inwestycji Ziemskich 
i DziałkaDlaCiebie.pl, były Pro-
ject Manager w Novo Nordisk i 
Agorze, miłośnik podróży, nur-
kowania i zdrowego trybu życia. 

W korporacjach pracowałeś jako 
Marketing Project Manager i In-
ternet Project Manager. To raczej 
odległy obszar od inwestycji w 
nieruchomości, którymi zająłeś 
się po odejściu.
Ten przeskok był kilkustopniowy. 
Najpierw zmieniłem branżę farma-
ceutyczną na medialną. Kiedy do-
szedłem do wniosku, że korporacja 
nie jest już dla mnie, przeszedłem 
do firmy doradczej Innovatika, 
prowadzonej przez moich kole-
gów ze studiów. Rozkręciliśmy ją 
do paromilionowych obrotów i 
wtedy zwyciężyła myśl, że nie chcę 
do końca życia być konsultantem, 

tylko prowadzić własny biznes, 
realizując marzenia. Praca w kor-
poracji pozwoliła na zdobywanie 
doświadczenia, ale szybko zorien-
towałem się, że poza nielicznymi 
wyjątkami, wszystkie korporacje 
są takie same. Dobrze płacą, nato-
miast bardzo mocno eksploatują. 
Są fighterzy, dla których to świet-
ne pole do działania, ale to może 
dotyczyć kilku procent wszystkich 
pracowników. Reszta w końcu ule-
ga.
Czy patrząc okiem inwestora, 
praca w korporacji nie jest inwe-
stycją godną polecenia? 
To zależy. Jeżeli ktoś świadomie 
ją wybiera, traktując jako element 
szerszego planu, to korporacja 
może być przydatna. Znam ta-
kich ludzi, ale to kropla w morzu. 
Większość marzy o idealnej pracy i 
świetlanej przyszłości, a potem bez 
żadnego pomysłu na siebie pracu-
je od rana do nocy, by wydawać 
więcej niż zarabia.  
Umiejętność zarządzania pro-
jektami to jedno, ale wiedza i 
wyczucie dotyczące rynku nie-
ruchomości nie biorą się znikąd. 
Skąd u Ciebie pomysł na rozwija-
nie biznesu w tym kierunku?
Istotnym jest fakt, że jednym z 
wspólników jest mój tato, który 

zaczął działać na rynku nierucho-
mości pod koniec lat 80. XX wieku. 
Skorzystałem z jego doświadcze-
nia i know-how, jednak przekłada-
jąc to na większą skalę. W ramach 
Inwestycji Ziemskich, razem ze 
wspólnikami, uruchomiliśmy 9 
spółek celowych, w których ponad 
300 inwestorów zainwestowało 
u nas ok. 50 mln złotych. Zbudo-
waliśmy portfel nieruchomości 
gruntowych, w którym jest ponad 
140 hektarów gruntu w 40 lokaliza-
cjach. Na etapie oceny obejrzałem 
ponad 2 tysiące nieruchomości, 
żeby wybrać kilkadziesiąt, które fi-
nalnie kupiliśmy.
Jesteś moim trzecim rozmówcą 
w cyklu „Uciekinierzy z Mordo-
ru” – czy jako pierwszy powiesz 
otwarcie: „Tak, jestem uciekinie-
rem!”?
Wyszedłem świadomie z korpora-
cji, więc chyba mogę tak powie-
dzieć.
Z utęsknieniem czekam więc na 
historię o trudnych emocjach, 
decyzjach i osobistym heroizmie 
(śmiech – red.). 
Rozstanie z pierwszą korporacją 
było sympatyczne, bo praca tam 
była kapitalna. Zaczynałem kilka 
dni po obronie pracy magister-
skiej, lecąc do RPA, żeby przez 

trzy miesiące realizować pierwszy 
projekt:  strategię rozwoju marke-
tingu dla oddziału firmy w Afryce 
Południowej. Potem pół roku spę-
dziłem na Dalekim Wschodzie: w 
Indonezji, Tajlandii, Singapurze i na 
Filipinach, gdzie brałem udział w 
tworzeniu strategii rozwoju firmy 
w całym regionie Azji Południowo-
-Wschodniej. Efektem mojej pracy 
było uruchomienie bezpośrednie-
go przedstawicielstwa w Indonezji. 
Wyobraź sobie potężny rynek, 220 
milionów ludzi i firmę inwestującą 
kolosalne pieniądze oraz zatrud-
niającą ponad sto osób na podsta-
wie wyliczeń i rekomendacji czło-
wieka, który pół roku wcześniej 
obronił magisterkę! To była dla 
mnie gigantyczna frajda. Potem 
były kolejne projekty w Indiach, 
Brazylii, Korei Południowej, Egip-
cie, Arabii Saudyjskiej i Argentynie. 
Wróciłem do biura w Warszawie i… 
dość szybko zacząłem się nudzić. 
Przeszedłem wtedy do polskiej 
grupy medialnej, w której zająłem 
się kluczowym projektem, tworząc 
portal z ogłoszeniami rekrutacyj-
nymi. Niestety szybko okazało się, 
że trafiłem do firmy, która choć 
urosła do rozmiarów korporacji, to 
organizacyjnie pozostała mała. Nie 
była przygotowana do działania na 
dynamicznie zmieniającym się ryn-
ku. Zarabiałem tam dużo więcej niż 
w poprzednim przedsiębiorstwie, 
ale pracowałem po 16 i więcej 
godzin dziennie. Nie trzasnąłem 
drzwiami z hukiem, ale uciekłem 
od toksycznych relacji z ludźmi, 
którzy byli nastawieni na „nie”, i z 
którymi trudno było współpraco-
wać. Obiecałem sobie, że już nigdy 
więcej.
Wreszcie trafiłem na prawdzi-
wego uciekiniera. Odszedłeś z 
ulgą?
Tak, z ogromną. Warto dbać o 
energię i zdrowie. Żadne pieniądze 
tego nie zrekompensują.
Wykorzystam fakt, że rozma-
wiam ze specjalistą od inwesty-
cji i przemówię głosem czytel-
ników. Co doradziłbyś Młodym 
Wilkom i Wilczycom Mordoru, 
pracującym, dajmy na to, na 

poziomie specjalisty lub młod-
szego specjalisty? W co i jak in-
westować?
Zanim o pieniądzach, to powiem, 
że najważniejsze jest inwestowa-
nie w siebie. Trzeba mieć  pomysł 
na życie i karierę. Można przez jakiś 
czas pracować w tej samej korpo-
racji, ale trzeba mieć cel, zdobywać 
nowe umiejętności, pokonywać 
kolejne etapy na swojej drodze, a 
nie bezmyślnie zapuszczać korze-
nie dlatego, że nieźle płacą. 
A w co inwestować, kiedy my-
ślimy już konkretnie o pienią-
dzach?
Każdy powinien podejść do tego 
pytania indywidualnie, bo nie ma 
uniwersalnie najlepszej inwestycji. 
Musimy wiedzieć jaki finansowy 
cel chcemy osiągnąć. Czy chodzi o 
odkładanie pieniędzy, sfinansowa-
nie zakupu mieszkania, a może o 
maksymalne pomnożenie kapitału 
w jakichś ramach czasowych. Za-
chęcam, by inwestować w tematy, 
które się rozumie. Osobiście wierzę 
w inwestycje w nieruchomości. Ku-
pując niedużą działkę budowlaną 
będzie można ją sprzedać za 3-5 
lat za odpowiednio wyższą cenę 
wynikającą z wzrostu jej wartości. 
Pracując w korporacji można na 
ten cel wykorzystać zdolność kre-
dytową. Od naszej decyzji zależy 

czy kupimy pasywa, generujące 
koszty (np. samochód), czy aktywa, 
przynoszące zyski. 
A czy kupno mieszkania pod 
wynajem w pobliżu Mordoru to 
dobra inwestycja?
Potencjalnie tak, bo wynajmem 
zainteresowałyby się osoby zmę-
czone udręką dojazdów. Jednak 
kluczową kwestią byłoby przelicze-
nie ile musielibyśmy zapłacić za to 
mieszkanie i jaki czynsz mogliby-
śmy później uzyskać. W Warszawie, 
mieszkanie na wynajem średnio 
daje rentowność roczną 4 proc. po 
odliczeniu kosztów. Z zainwesto-
wanych 100 zł w ciągu roku wraca 
4 zł. Biorąc to pod uwagę, potrzeba 
25 lat, żeby zainwestowany kapitał 
się zwrócił. Dlatego każdy sam po-
winien sobie zadać pytanie, czy te 
4 proc. to dla niego atrakcyjna sto-
pa zwrotu. Zwłaszcza, że na lokacie 
w banku, nie robiąc nic, można do-
stać 2 proc. Na rynku nieruchomo-
ści można znaleźć zdecydowanie 
lepsze inwestycje, np. inwestycje w 
stare kamienice, jakie realizujemy 
w Magmillon. Dają przynajmniej 
10 proc. zysku w skali roku. Dlate-
go ja nie byłbym zainteresowany 
zakupem takiego mieszkania.

UCIEKINIERZY Z MORDORU

Bartosz Raś

REKLAMA

DAJ ZNAĆ O SWOJEJ HISTORII
PISZ NA ADRES: REDAKCJA@GLOSMORDORU.PL

TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE
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Jolie Jourek

Wszyscy jesteśmy 
zwolnieni

TAXI STORY

K
orek uwięził mnie w taksów-
ce. W ciągu dwóch godzin 
przejechaliśmy ledwie 7 kilo-
metrów. Gepetto z Pinokiem 

mogli przynajmniej wyprostować 
nogi i pobiegać w środku tej wiel-
kiej ryby; my nawet biegów nie mo-
gliśmy pozmieniać

Z każdą minutą, w której samochód 
nie posuwał się nawet o metr, poziom 
mojej frustracji robił kolejny kilometr. 
Żadne z nas, ani kierowca, ani ja, nie 
mogliśmy nic zrobić, bo uwięzieni 
byliśmy po równo.  Jednak w życiu 
tak już jest, że obrywa zawsze ten naj-
mniej winny.  Również tym razem nie 
zawiodłam życia, bo postanowiłam 
spontanicznie wyżalić się bogu ducha 
winnemu taksówkarzowi, który w kor-
ku spokojnie chciał sobie posłuchać 
polskiej piosenki tanecznej o szalonej 
rudej i wystrojonej „Bijons”. 
- Świat zwolnił i wyhamował. Zauwa-
żył pan, że od kiedy zaostrzyli przepi-
sy, wszyscy którzy wylądowaliśmy na 
ulicy jesteśmy wolni. Ja jestem wolna i 
pani, która wiezie dzieci do przedszko-
la jest wolna. Dziewczyna z zielonym 
liściem jest wolna i wolny jest pan w 
limuzynie „just married”. Dzisiejszy 
metr jest wczorajszym kilometrem. 
Gaz powoli kojarzy się już tylko z ku-
chenką u dziadków. Dziś nikt nie wy-
przedza, nikt się nie spieszy. Jakby czas 
się zatrzymał. Na drogach, zamiast ra-
dosnego ruchu, mruczenia silników, 
dźwięku klaksonów, migania świateł i 
kierunkowskazów, zapanował spokój 
jak u Von Triera. Slow motion znany 
dotąd z filmów jest dziś uliczną rze-
czywistością. Kierowcy już nie rozma-

wiają ze sobą na migi, nikt nie macha 
rękami, nikt nie puka się w głowę, nikt 
już panu nie pokaże fucka, nikt nawet 
kur...ą nie rzuci. W spokoju, z podejrzli-
wą miną patrzymy sobie w oczy przez 
szyby i podglądamy się w lusterkach. 
Od czerwonego światła bardziej bo-
imy się czerwonego lizaka. Ratując 
prawo jazdy, tracimy prawo do jazdy.
Kolejne zdania wylewały się z moich 
ust jak woda z zakorkowanego zlewu. 
Taksówkarz chyba coś tam jednak sły-
szał, pomimo że pod nosem mruczał 
w rytmicznym tempie coś o szalonym 
tańcu jakiejś rudej.
- Ja to powiem pani, że nie zauważy-
łem żadnej zmiany. Ale może dlatego, 
że ja nie jeżdżę przepisowo. Wczo-
raj mogłem stracić prawo jazdy trzy 
razy: na Świętokrzyskim 160 km/h, na 
Żwirki i Wigury 120 km/h – wyliczał z 
dumą. - Na Jerozolimskich 140 poci-
snąłem... Ale to ostatnie w nocy, to się 
nie liczy.
- Ostry z pana gracz - nie chce mi się 
jednak rozmawiać. Nie dziś, nie dziś, 
proszę...
- Proszę pani, ja nie jestem głupi, ja 
wiem gdzie stoją i poznaję te ich nie-
oznakowane pojazdy: marki, kolory, 
blachy, wszystko!
Na to trochę się ożywiłam, widząc, że 
może jednak coś wyniosę z tego kor-
ka. Codziennie mówię do swojego au-
tka: „Hold your horses”, ale jeśli kiedyś 
mnie poniosą jego konie…
- Ooooo, to na kogo uważać? 
- Passaty i insignie. Kolory to mają róż-
ne, a numery to już pani powiem: WB, 
WA, WWG, WWL, WZ, WE, WU, WH, WY, 
WX, WU, WWE, WD, WPR, WPI, WJ...I 
wyliczył w ten sposób chyba każdą 

dzielnicę i każdą gminę należącą do 
Miasta Stołecznego Warszawa.
- No to teraz się nie dziwie, ze pan ła-
mie przepisy, bo skoro pan takie do-
chodzenie na drodze prowadzi, szuka 
pan tych nieoznakowanych samocho-
dów, to jak tu na znaki patrzeć? Jak 
sprawdzać prędkość? Istna ciuciubab-
ka na drodze. Przecież kuku na muniu 
można dostać.
- Może sobie pani żartować, ale ja na-
prawdę nigdy nie dostałem mandatu. 
Za jazdę NIGDY. Za to dostałem TYSIA-
KA za chodzenie!
- Za chodzenie? - zainteresowałam się.
- No za chodzenie, bo nagrzany ze 
szwagrem byłem bardzo... Naprawdę 
bardzo. Ze wstydem przyznam, że po-
piliśmy strasznie.
- I za to dostał pan tysiaka?
- Za stwarzanie zagrożenia w ruchu lą-
dowym i usiłowanie kradzieży.
- Pan coś jeszcze wtedy usiłował 
ukraść?
- Ja miałbym kraść?! Ja?! Byłem, pro-
szę pani, tak nagrzany, że nie mogłem 
stać, a co dopiero kraść. Chciałem się 
tylko przytrzymać yamahy, a że było 
mi trudno, bo mnie ta yamaha raz 
przyciągała, raz odpychała. Mogło to 
wyglądać jakbyśmy się z nią trochę 
szarpali. No i tak jakoś wyszło, że szko-
da gadać. 
Jak to się w życiu trzeba pilnować. 
Jeden niepewny krok może wszystko 
zmienić. W naszym korku nie zmienia-
ło się za to nic. Normalnie jakby miasto 
nażarło się viagry i zamierzało stać bez 
końca!

REKLAMA
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Facebookowy bigos,
czyli czym karmimy pracodawcę

aureolę i zarzeka się, że nie wchodzi 
na portale społecznościowe w go-
dzinach pracy. Tylko nieliczni przy-
znają, że tę aureolę podtrzymują 
niewidzialne rogi i faktycznie zdarza 
się, że „zerkają” na profile znajomych 
gdy szef nie patrzy. 

Jak wynika ze statystyk dotyczących 
polskiego internetu, średni czas na-
szej wizyty na Facebooku wynosi 20 
minut, przyciągając uwagę praco-
dawców, a właściwie – działów HR.

Facebookowy profil staje się kom-
pendium wiedzy o pracowniku, 
dużo bardziej kompleksowym niż
najlepiej napisane CV, list motywa-
cyjny czy referencje ex-szefów. Masz 
stracha? Poczekaj, idźmy dalej.

Niewinne kliknięcia „lubię to” w cią-
gu dnia, ambitne komentarze w sty-
lu „pijmy, aż do dna” pod zdjęciami 
z imprezy integracyjnej, wylewanie 
żalu na podły poniedziałek i męczar-
nię w nowej

K
iedyś ludzie robili wszyst-
ko, by połączyć świat za-
wodowy z prywatnym. 
Gdy stało się to faktem, za 

wszelką cenę starają się te dwa 
światy rozdzielić. Czy to jeszcze 
możliwe?

Nie mieć profilu na Fejsbuniu, to jak 
nie istnieć lub być trędowatym w 
cywilizowanym świecie.
Przynajmniej tak twierdzą ci, któ-
rzy widzą w nim same zalety. Fak-
tycznie, Pan Cukier prześciga się w 
serwowaniu nowych rozwiązań, 
dzięki którym jego dziecko staje się 
darmowym narzędziem do komu-
nikacji nie tylko ze znajomymi, ale 
również wewnątrz firmy (Facebook 
At Work). 

Los Menagos sięgają po nowator-
skie rozwiązania i otwierają korpo-
okna na społecznościowy świat, 
wpuszczając zapach facebookowe-
go bigosu. Jedni są zadowoleni, a 
drugich mdli. Większość z nas nosi 

pracy, czy wrzucanie setki zdjęć z 
pobytu w Hiszpanii w trakcie na-
szego L4, to tylko nieliczne z prze-
winień, które możemy mieć na su-
mieniu. Myślisz, że to cię nie dotyczy 
i jesteś bezpieczny?

Wszystkie aktywności w sieci bu-
dują naszą historię, a tym samym 
opinię o nas, która jest dostępnadla 
innych. Nawet jeśli masz 20-znako-
we hasło i ograniczony widok dla 
znajomych z firmy, 

pamiętaj, że włączając 
się do firmowej sieci Wi-
-fi, zostawiasz po sobie 
logi i udostępniasz swoje
hasło pracownikom dzia-
łu IT, a więc także swoje-
mu szefowi. Istnieje wie-
le programów, które
pozwalają nie tylko śle-
dzić przeglądane strony, 
ale również analizować 
każdą literę wystukaną 
na klawiaturze. Zgodnie 
z Kodeksem Pracy, czas 
w pracy powinien zostać 
spożytkowany wyłącznie 
na pracę. W takim ukła-
dzie szef ma prawo cię 
zwolnić jeśli uzna, że lajki 
nie wchodzą w zakres 
twoich obowiązków 

służbowych. W Stanach Zjedno-
czonych headhunterzy idą o krok 
dalej i żądają loginu i hasła do pro-
filu, by stwierdzić czy podpiszesz 
lukratywną umowę. 

Zastanawiasz się, czy istnieje 
gdzieś granica życia prywatnego? 
Granica to kwestia smaku i to od 
nas zależy, czy poszerzymy ją o 
słoną dawkę wiadomości z nasze-
go życia prywatnego, czy dopie-
przymy informacjami o naszych 
bezmózgich korpokoleżankach, 
bezlitosnym szefie i pozbawio-
nych sensu codziennych proce-
durach. 

Facebook sam w sobie nie jest zły, 
bo to genialne narzędzie do bez-
płatnego marketingu. Rozsmakuj 
się tylko w umiarze. Jeśli rozmowa 
kwalifikacyjna poszła ci świetnie i 
chcesz to podtrzymać, spraw, by 
za twoim CV szedł również twój 
facebookowy profil. Zabaw się 
w masterschefa i ugotuj bigos, 
którego nie będziesz się wstydził 
nawet wtedy, kiedy awansujesz, i 
który podkreśli twoje umiejętno-
ści, zamiast je umniejszać.
Oczywiście możesz się zawziąć 
i uparcie dążyć do tego, by od-
dzielać świat prywatny od służbo-
wego, używając osobnego, ma-
łego komputera z przeglądarką 

anonimizującą ruch w internecie 
(np. www.blablator.weebly.com), 
tworząc na FB grupy z odpowied-
nimi uprawnieniami i, pod żad-
nym pozorem, nie dodając ludzi z 
pracy do znajomych. Miej jednak 
świadomość, że coś, co raz zo-
stało wpuszczone w internetowy 
obieg, już w nim pozostanie. 
Chcesz sprawdzić w jakim stop-
niu poruszasz się po internecie 
anonimowo? Proszę bardzo: ht-
tps://firstpartysimulator.
Nieważne czy wykażesz się 
ostrożnością. Znajomi i tak mogą 
w każdej chwili zrobić screen two-
jego postu. Ryzyko wypłynięcia 
informacji istnieje zawsze. Ktoś, 
kto dziś jest twoim kumplem, 
jutro może być twoim szefem i 
może poprosić by „oddać fartu-
cha”. Pytasz jaki jest przepis na 
przetrwanie? To zależy jak dobrze 
gotujesz. Dopóki twój profil nie 
przeszkadza Ci w balansowa-
niu między życiem prywatnym 
a zawodowym, możesz czuć 
się swobodnie. Niestety ludzie 
wciąż wolą facebookowy bigos  
i nie widzą w tym nic złego. Zanim 
więc w coś klikniesz lub udostęp-
nisz, pomyśl dwa razy, czy nie od-
bije ci się to czkawką.

Karolina Jasinowska

REKLAMA

 fot: Confession Paweł Kuczyński
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D R E A M  J O B  Z D O B Y T Y,  A  S K Ó R A  J A K B Y  G O R S Z E G O  S O R T U ? 
Z R Ó B  S O B I E  E F E K T  W O W  I  N A  D O M A N I E W S KĄ  W Y B I E R A J 

S KU T E C Z N E  N A W I L Ż E N I E  K R E M A M I  P O L D E R M I N  I  P O L D E R M I N  H Y D R O !

Nawilżający POLDERMIN HYDRO 
z BETA-GLUKANEM oraz KSYLITOLEM
regeneruje uszkodzoną, suchą i łuszczącą się 
skórę, redukuje zaczerwienienia i działa 
przeciwzmarszczkowo

Intensywnie nawilżający 
POLDERMIN z BETA-GLUKANEM, 
KWASEM HIALURONOWYM 
i MOCZNIKIEM
łagodzi zmiany skórne 
w przebiegu atopowego 
zapalenia skóry, 
kontaktowego zapalenia 
skóry i łuszczycy 
oraz po zabiegach medycyny 
estetycznej, zapobiega 
procesom starzenia się skóry
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KLIMA W MORDORZE
CZELENDŻ  DLA TWOJEJ SKÓRY!

160509-POLDERMIN-Mordor-prasa-260x318-v005MM.indd   1 13/05/16   09:08

REKLAMA
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REKLAMA

Powiedz mamie, że ją kochasz
B

ardzo kochamy swo-
je mamy i jesteśmy im 
wdzięczne za trud, który 
włożyły w nasze wychowa-

nie, to oczywiste. Ale kiedy ostatni 
raz powiedziałyśmy im o tym? Nie-
stety, takie wyznanie nie zawsze 
przychodzi z łatwością. Dzień Mat-
ki to doskonała okazja, by nadro-
bić zaległości, a jeśli wolicie w inny 
sposób okazać uczucia, łapcie 
naklejkę z tego numeru i lećcie do 
swojej mamy! Cała redakcja Głosu 
Mordoru przyłącza się do najser-
deczniejszych życzeń dla wszyst-
kich mam w dniu ich święta.

Były prawdziwymi superbohaterka-
mi. Żyły w zdecydowanie bardziej 
surowych czasach. Nie miały tysiąca 
różnych udogodnień, które dla nas 
są czymś naturalnym. 
Kiedy zapytałam swoją mamę o to, 
czego jej najbardziej brakowało, nie 
potrafiła się zdecydować. Opowie-
działa mi cały szereg sytuacji, z który-
mi musiała się mierzyć wychowując 
mnie i moją siostrę.
Nie miała pampersów, tetrowe pie-
luchy prała w kotle. Po jakimś czasie 
pojawiła się w domu pralka, jednak 
w tamtych czasach, jak już ktoś ów 
cud techniki miał, to dbał, chuchał i 
dmuchał na niego. Pranie trzeba było 
przemyśleć i zaplanować, a pieluchy 
potrzebne były codziennie. Przed-
szkola nie były tak elastyczne jak dziś. 
Kiedy mama spóźniła się na autobus, 
biegła z wizją, że córkę spotka pod 
przedszkolem z oburzoną wycho-
wawczynią, która jej nagada. 
Musiała gotować, a był to nie lada 
wyczyn, bo wszystkiego brakowało. 
O szybkim kebabie po pracy i sło-
iczku od Gerbera nawet nie marzyły. 
Dziś po ulicach chodzą małe gwiazdy 
modowe, dawniej swetry, które na-
sze mamy same robiły na drutach, ro-
sły razem z nami, bo tak jak w dziale 
spożywczym, tak i w tym wiało pust-

kami. Nawet wyjście na podwórko 
było wyzwaniem, brak bezpiecznych 
placów zabaw, a w zamian brudny 
plac z niebezpieczną, metalową huś-
tawką - i od biedy - zasikaną przez  
bezpańskie psy piaskownicą. 
Takie były realia. Jeśli zapytałabym o 
to samo moją babcię, opowiedziała-
by pewno jeszcze bardziej szokujące 
historie. Jednak nasze mamy spisały 
się na medal. Mimo przeciwności 
losu, wychowywały nas z ogromną 
miłością i nigdy nie narzekały. 
Każde pokolenie boryka się z innymi 
trudnościami, nie da się wprowadzić 
czystej klasyfikacji „miały trudniej - ła-
twiej”. Jak wyglądają dni współcze-
snych mam?
Pobudka o 5.40, szybki prysznic, 
przygotowanie śniadania, spacer z 
psem. Śniadanie w przelocie i pędem 
do żłobka, potem do samochodu i 
kierunek Domaniewska. Dobiegasz 
do biura i okazuje się, że w torebce 
masz zużytą pieluchę, albo co gor-
sza, zapomniałaś laptopa. Właśnie 
tak wygląda standardowy poranek 
typowej korpomamy. Dziewczyny, 
które decydują się na połączenie 
obowiązków zawodowych i macie-
rzyństwa, każdego dnia, z uśmie-
chem na twarzy, realizują prawie 
niemożliwy plan. 
Ola, mama 2-letniej dziewczynki, 
pracuje w korporacji od 12 lat. – Z 
pracy wychodzę około 18. Oczywi-
ście nikt nie każe mi siedzieć po go-
dzinach, ale zawsze, kiedy wychodzę 
wcześniej, czuję dziwne spojrzenia. 
Nie jest to powiedziane wprost, ale 
czuję presję, że powinnam zostać – 
komentuje Ola.

Supermamy  
nie trwonią czasu
Młoda mama to słabszy pracownik? 
Wręcz przeciwnie! Dziecko organi-
zuje czas i sprawia, że korpomama 
to materiał na pracownika miesią-
ca. – Choćby nie wiem co się działo, 

muszę wrócić do domu o określonej 
porze. Dlatego, kiedy przychodzę do 
pracy, to przez 8 godzin rzetelnie pra-
cuję. Nie umawiam się na kawkę, nie 
jem obiadu w kuchni przez godzinę, 
nie plotkuję, tylko jak już usiądę, to 
cały czas pracuję, żeby wyjść z czy-
stym sumieniem – tłumaczy. 
Ola przez cały czas daje z siebie 200 
proc. normy, a siłę czerpie ze świa-
domości, że robi to dla kogoś. Jest jej 
przykro, kiedy słyszy złośliwe żarty, 
ale nie ma żalu do koleżanek. Mówi, 
że jeszcze 4 lata temu była w tym 
samym miejscu co one, więc jest w 
stanie zrozumieć ich punkt widzenia. 
Korpomama uśmiecha się i mówi, 
że tak już musi być i dodaje, że kie-
dy wraca do domu, wystarczy jeden 
uśmiech jej córy, by momentalnie 
zapomnieć o niedogodnościach i 
doładować baterię do pełna. 

Chwila dla siebie za  
kółkiem
A co po powrocie do domu? Kolacja, 
obiad na jutro, czas z córką i plan 
następnego dnia. Kiedy przychodzi 
moment dla siebie? – Teoretycznie, 
mogłabym zająć się sobą, kiedy poło-

żę córkę spać. Niestety, podczas opo-
wieści o zębowych wróżkach zasy-
piam razem z nią. Można zapomnieć 
o pomalowaniu paznokci – tłumaczy 
Ola. Jednak Supermama znajdzie 
sposób również na to. Ola jest mo-
lem książkowym, a codzienne obo-
wiązki nie dają jej możliwości, żeby 
spokojnie poczytać. Zaczęła więc 
słuchać audiobooków w drodze do 
pracy. – I to jest właśnie ta chwila dla 
mnie, ta godzina na odpoczynek, 
mimo że jestem w podróży – dodaje. 
Justyna ma 2-letniego synka i rów-
nież pracuje na Domaniewskiej. Co-
dziennie budzi się o 5.30, a pracę za-
czyna o 8.00. Wychodzi z niej o 15.30, 
żeby ominąć korki.  – Często w pracy 
nie mam czasu nic zjeść. W domu ba-
wię się z dzieckiem. Następnie biorę 
się za prace domowe, czyli porządko-
wanie mieszkania i szykowanie posił-
ków na następny dzień – opowiada 
Justyna, powtarzając schemat Oli.
Jej szefostwo czasami pozwala, 
by zabrać pracę do domu. Jednak, 
wbrew pozorom, to nie jest najlep-
sze rozwiązanie dla młodej mamy. 
– Po 10 minutach pracy dziecko za-
zwyczaj przejmuje komputer i nie 

ma szans, żeby kontynuować pracę. 
Podział na pracę i dom jest bardzo 
ważny – tłumaczy Justyna.

Tobie to dobrze…
Joasia, także korpomama, żeby 
wyjść o 15, pracę musiała zaczynać 
o 6. – Często słyszałam: „Jak ci dobrze, 
wychodzisz wcześniej”, ale nikt nie 
widział o jakiej godzinie zaczynałam, 
bo nikogo wtedy nie było w biurze. 
Nie mogę narzekać na pracodawcę. 
Natomiast współpracownicy byli 
zwyczajnie zazdrośni. Myśleli, że 
mam jakieś preferencyjne warunki. 
Trudno jednak mówić o takich, kiedy 
ledwo patrzysz na oczy ze zmęczenia 
– dodaje młoda mama. 
Joasia przebywa jeszcze na urlopie 
macierzyńskim, zajmując się drugim 
dzieckiem, 9-miesięczną córką. Przy 
dwójce dzieci już naprawdę trze-
ba się nieźle gimnastykować, żeby 
wszystko podopinać. Jednak nie wy-
klucza powrotu do pracy, przyznając, 
że matka może tam odpocząć. 

Przedszkole  
wybawieniem?
Mogłoby się wydawać, że dla tak 
zapracowanych kobiet przedszkole 
jest „przechowalnią” dziecka i tylko 
marzą o tym, by podrzucić swoje-
go bąbla, by na kilka godzin o nim 
zapomnieć. Nic bardziej mylnego! 
Jak podkreśla Agata Holska, dyrek-
torka Katolickiego Niepublicznego 
Przedszkola Językowego „Dzieciąt-
ka Jezus”, mamy pracujące w kor-
poracjach są bardzo wymagające i 
jednocześnie bardzo zaangażowa-
ne w przedszkolne życie ich malu-
chów.
- Młode mamy, mimo zapracowa-
nia, chętnie do nas przychodzą i 
zawsze możemy na nie liczyć. Na 
zajęciach naszej Akademii Skutecz-
nego Rodzica zawsze jest tłoczno. 
To cudowne widzieć jak świetnie 
radzą sobie z obowiązkami macie-

rzyńskimi. Myślę, że z tymi zawo-
dowymi, korporacyjnymi jest po-
dobnie. My, kadra pedagogiczna, 
jesteśmy z nich bardzo dumni, są 
to absolutnie niesamowite kobie-
ty – podsumowuje pani Agata. O 
czym marzą korpomamy? O dniu 
na bezludnej wyspie, o wieczorze 
z lampką wina na kanapie, o urlo-
pie… Lecz kiedy w końcu uda im 
się wyrwać gdzieś na moment, 
wszystkie zgodnie przyznają, że 
od razu zaczynają tęsknić. Dzieci 
to największe wynagrodzenie jakie 
mają. Dlatego, tak naprawdę, to o 
czym marzą najbardziej, to wyro-
zumiałość i elastyczność w pracy. 
Z całą resztą dadzą sobie radę - w 
końcu są prawdziwymi superboha-
terkami na miarę naszych czasów. 
Nasze mamy i babcie często patrzą 
na nas z politowaniem. Denerwu-
jemy się, kiedy po raz kolejny sły-
szymy: powinnaś inaczej gotować, 
wykończy cię ta praca, znajdź wię-
cej czasu, itd. – Wiem, że moje rady 
drażnią córkę, ale przecież robię to 
z troski. Nigdy jej tego nie mówi-
łam, ale naprawdę ją podziwiam. 
Ja żyłam w innych czasach, spokoj-
niejszych. Nie wiem, czy będąc na 
jej miejscu, poradziłabym sobie tak 
samo dobrze. Patrzę z niepokojem 
na ich gonitwę i widzę, że ona do-
skonale daje sobie z tym wszystkim 
radę. Naprawdę! – komentuje pani 
Alicja, mama jednej z korpomam 
pracujących przy Domaniewskiej. 
Może nasze mamy nie pracowały w 
korporacjach i nie uciekały z lapto-
pem do łazienki, żeby dopiąć pro-
jekt na ASAP, jednak były tak samo 
mutlizadaniowe jak my. Borykały 
się z takim samym poziomem nie-
możliwych zadań do wykonania 
w ciągu dnia. Podziękujmy im za 
wszystko w dniu ich święta i nie za-
pominajmy przez cały rok.

Marta Wujek

Regulacja brwi po indywidualnej konsultacji ze stylistką. Dopasowanie profilu brwi do kształtu  
oczu i twarzy. Regulacja brwi metodą nitkowania. Koloryzacja brwi + makijaż okolicy oczu. 

To dopiero początek….

Dodatkowo oferujemy:
• Makijaż o poranku w godzinach 8.00- 10.00 – 19 zł
• Pakiet Fitness (zalecany po porannej wizycie w siłowni) fryzura i włosy – 49 zł
•  Eyebar Express – 2 lub 3 usługi w tym samym miejscu i czasie (makijaż, fryzura i paznokcie)  

– od 126 zł
• FACE GYM – ćwiczenia z siłowni przeniesione na Twoją twarz – od 39 zł
• I dopełnienie każdej stylizacji – pazurki  od 89 zł

Wejdź na eyebar.pl i odbierz Voucher na – 50% na pierwszą wizytę.

Pierwszy eyebar w Polsce!  
ul. Postępu 14 
(na skrzyżowaniu ulic Postępu i Marynarskiej)brwi to dopiero początek

UWAGA! UZALEŻNIA
Z okazji Dnia Mamy specjalne metamorfozy dla Korpo Mam – szczegóły na FB 
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I
le razy uświadamiałeś sobie, 
że w korpoświecie tracisz 
swoje życie? Ile razy chciałeś 
rzucić korporzeczywistość  

i zacząć od nowa? Zapewne 
tyle samo razy zadawałeś so-
bie pytanie: co dalej? Zało-
żenie własnej działalności to 
doskonała alternatywa, tylko 
skąd wziąć pomysł i pieniądze? 
Nawet jeśli już je masz, to nie 
masz pewności na sukces i tak 
zawsze jest jakieś „ale”. Dlate-
go dobrym pomysłem na po-
stawienie pierwszych kroków 
we własnym biznesie jest fran-
czyza.
Nie musisz dużo inwestować, do-
stajesz pomysł, opiekę firmy i co 
najważniejsze rozpoznawalną mar-
kę, która jest gwarancją sukcesu. 
Postanowiliśmy przyjrzeć się ofer-
tom dostępnym na naszym rynku 
i podsunąć ci najciekawsze propo-
zycje, które będziemy prezento-
wać w nowym cyklu „Rzuć korpo 
i złap franczyzę”.
Na pierwszy ogień rzucamy  
Carrefour. Oczywiście nie chodzi  
o duże hipermarkety, które pierw-
sze przychodzą na myśl, ale o 

mniejsze sklepy Carrefour Express 
z pomarańczowym i zielonym logo 
oraz sklepy Globi. Są one rozpozna-
walne w całej Polsce, więc to dosko-
nała szansa również dla osób, które 
pochodzą z mniejszych miejscowo-
ści, spoza Warszawy. Dają możli-
wość spróbowania swoich bizne-
sowych sił w rodzinnych stronach, 
co z nową, nieznaną marką byłoby 
trudne, a nawet niemożliwe.
Firma Carrefour umożliwia współ-
pracę w dwóch modelach: franczy-
zowym i ajencyjnym. Różnią się one 
od siebie sposobem rozliczania z 
marką oraz wkładem własnym, jaki 
trzeba wnieść w biznes. Niemniej w 
obu przypadkach osoba decydują-
ca się na współpracę, może liczyć na 
ogromne wsparcie, zarówno finan-
sowe, jak i szkoleniowe. Chyba nie 
można wyobrazić sobie bezpiecz-
niejszej sytuacji. 

Franczyza z Carrefour
W Polsce funkcjonuje już ponad 550 
sklepów franczyzowych Carrefour, 
a w samej Warszawie jest już 150. 
Jeśli zdecydujesz się na ten model, 
w zależności od powierzchni skle-
pu, który będziesz chciał otworzyć, 

Carrefour zapewni ci nawet do 
100 proc. wyposażenia, wsparcie 
ekipy na otwarcie, system i sprzęt 
informatyczny, komplet ubrań dla 
personelu, profesjonalną logistykę, 
doradztwo opiekuna regionalne-
go oraz pakiet szkoleń. Do Twoich 
zadań będzie należało znalezienie 
lokalu i jego wynajęcie, przy czym 

można liczyć na pomoc w kwestii 
wyboru lokalizacji. 
Płatność za pierwsze zatowarowa-
nie sklepu zostanie rozłożona na 
raty, ale będziesz musiał dostarczyć 
Carrefour zabezpieczenie w posta-
ci kaucji lub gwarancji bankowej. 
Czynsz za lokal również pozostanie 
po twojej stronie. Niemniej inwesty-
cja jaką poniesiesz, jest nieporów-
nywalna z kosztami, jakie musiałbyś 
ponieść gdybyś chciał startować od 
zera z zupełnie nieznaną marką, bez 
żadnego wsparcia. 
Dodatkowo, jeśli legitymujesz się 
względnie nowym i niezużytym 
dowodem osobistym, możesz sko-
rzystać ze specjalnej oferty fran-

czyzy dla młodych.  W tym modelu 
Carrefour oferuje wsparcie w inwe-
stycji w lokal, oraz pomaga w zdo-
byciu zabezpieczenia na pierwsze 
zatowarowanie, co jest szczególnie 
istotne z punktu widzenia ludzi roz-
poczynających działalność gospo-
darczą. Sieć dodatkowo pomaga 
młodemu przedsiębiorcy w znale-
zieniu lokalu, a także inwestuje w 
jego pełne wyposażenie.

Ajencja
Ajencja to dość nowa oferta  
Carrefour przeznaczona głownie 
dla osób, które stawiają swoje 
pierwsze kroki w prowadzeniu 
własnej działalności. Model ten 

jest zdecydowanie 
mniej kosztowny. Na 
rozpoczęcie działal-
ności powinieneś 
mieć około 15 tysię-
cy złotych. Pieniądze 
te zainwestujesz w 
zakup drukarek fi-
skalnych, opłacenie 
koncesji na sprze-
daż alkoholu, zakup 
ubezpieczenia. Na-
tomiast Carrefour 
znajdzie dla ciebie 
lokal, wynajmie go, 
wyremontuje i bę-
dzie opłacał czynsz. 
Twoim zarobkiem 
będzie zysk ze 
sprzedaży, a mar-
ce będziesz płacił 
co miesiąc opłatę 

ajencyjną, która wynosi 300 zło-
tych. Twoim obowiązkiem bę-
dzie prowadzenie sklepu zgodnie  
z obowiązującymi standardami, 
w zamian za to dostaniesz w peł-
ni przygotowany do działania 
sklep. Dodatkowo możesz liczyć 
na premie, które są przyznawane 
za prowadzenie sklepu zgodnie  
z wytycznymi oraz za dobre wyniki. 
Należy jednak pamiętać, że w tej 
opcji to Carrefour jest głównym in-
westorem i posiada wszelkie prawa 
do lokalu.
Bez względu na to jaki model 
wybierzesz, musisz przejść od-
powiednią rekrutację, założyć 
własną firmę i przejść szkolenie. 
Oczywiście nie ma nic za darmo,  
a początki zawsze są trudne. Dlate-
go jeśli zdecydujesz się na porzuce-
nie korpoświata i rzucenie się w wir 
handlu, przygotuj się na kilka nie-
przespanych nocy, i mnóstwo no-
wych rzeczy do ogarnięcia. Zaraz, 
zaraz – czy tak właśnie nie wygląda 
twoja obecna sytuacja? 
Każda zmiana zawodowa niesie 
za sobą ryzyko i stawia człowie-
ka przed zupełnie nowymi wy-
zwaniami, niejednokrotnie bar-
dzo trudnymi. Jeśli jednak jesteś  
z tych korpoludzi, którzy marzą  
o tym by wyrwać się z zagłębia Do-
maniewskiej, może ta propozycja 
jest właśnie dla ciebie? Jak to mó-
wią: kto nie ryzykuje, ten nie pije 
szampana. 

Franczyza sposobem  
na ucieczkę z korpoświata

Marta Wujek

www.glosmordoru.pl
REKLAMA

Carrefour Express na ul. Postępu
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A large law firm in Singapore has 
made an official request for interns 
not to walk around the hall with 
expensive handbags unless ente-
ring or exiting the building.   They 
have seen intern women carrying 
multi-thousand dollar bags, and 
didn’t consider it a good look. The 
subject turned out to be the Birkin 
bag, which is an exclusive, highly 
sought after bag (and in fact costs 
more than some cars). Also, the fact 
that ladies wore small handbags, 

which wouldn’t even fit work pa-
pers inside, didn’t help.  
In general, the company didn’t 
have a problem with ladies over-
dressing for the job — or even with 
carrying an expensive purse, but 
the Birkin bag was different.  Some 
people could not even recognize a 
real Birkin bag. For those however, 
who do know what a Birkin bag is, 
the main concern towards carrying 
it at a young age is that it conveys 
something about a person that 

isn’t necessarily a good thing: 
you’re rich - or perhaps your 
parents or your fiancé are rich. 
The company wanted to avoid 
affecting perception of intern 
girls about personality, war-
drobe, attitude, in their first 
impression (rich girl, may be 
a materialistic girl), hence 
made the official request.

Aldona Ciarka

Intern with Birkin handbag 
WORLD NEWS

Going
Nie bardzo wiesz co zro-

bić ze sobą w wolny wieczór, a 
zakosztowałbyś kultury innej niż 
ta pochodząca z drożdży? Going 
powinno pomóc. Proponuje re-
pertuar teatrów i kin, informacje o 
wystawach i koncertach, a nawet o 
aktualnym menu w danej restaura-
cji. Dodatkową wartością tej aplika-
cji jest kalendarz eventowy, dzięki 
któremu nasze plany zapiszemy w 
jednym miejscu, łatwo znajdziemy  
towarzystwo  znajomych i bez ru-
szania się z domu kupimy bilety na 
interesujący event!

Kekemeke
Jeśli już jesteś w jakimś 

klubie czy knajpie stałym bywal-
cem, to pewnie chciałbyś coś za to 
dostać. Kekemeke może pomóc. 
Zamiast wypychać portfel coraz 
większą ilością karteczek na pie-
czątki za kawę, burgery czy mani-
cure, można skorzystać z wygodnej 

aplikacji.Ten program lojalnościo-
wy nie jest jeszcze powszechnie 
dostępny, ale restauracji i kawiarni 
korzystających z niego z każdym 
miesiącem przybywa.

Envite
Zamiast szlajać się po 

knajpach i doprowadzać swoją 
wątrobę do rozpaczy, wolałbyś 
spędzić czas jednocześnie aktyw-
nie i towarzysko? Sporty druży-
nowe to świetny sposób na orga-
nizację wolnego czasu. Mają tylko 
jeden  mankament - wymagają 
innych graczy. Zebranie kilkunastu 
osób do gry w piłkę, kosza czy siat-
kówkę, to często nie lada wyzwa-
nie. Envite może Wam to ułatwić. 
W całej Polsce znajdują się tysiące 
publicznych boisk, które tylko na 
Was czekają. Envite wyposażony 
jest w unikalny system notyfikacji. 
Wiedząc jaki sport chcecie upra-
wiać i gdzie, będzie Was informo-
wać o imprezach, którymi możecie 

być potencjalnie zainteresowani. 
Oczywiście nic nie stoi na prze-
szkodzie, abyście także sami two-
rzyli gry.

Telegram
Nie chcesz, by minister 

sprawiedliwości / prokurator ge-
neralny / miliarder z Silicon Valley 
oraz rzesze jego pracowników za 
miskę ryżu czytały i wysyłały byle 
komu Twoją prywatną konwersa-
cję? A może po prostu doskwiera 
ci krótki żywot baterii w telefonie, 
bądź też nigdy nie wystarcza ci 
szybkiego internetu do końca mie-
siąca? Telegram poniekąd odpo-
wiada na każdy z tych problemów. 
Wiadomości są w nim skryptowa-
ne, nie są nigdzie przechowywane, 
a sam komunikator jest niepomier-
nie lżejszy niż Messenger, dzięki 
czemu możemy z niego korzystać 
nawet w przypadku wolnego In-
ternetu. Nasz telefon zyskuje dzię-
ki temu całkiem sporo na żywot-

ności. Możliwość wyszukiwania, 
grupowanie nie tylko mediów, ale 
i linków, zwłaszcza w konwersa-
cjach grupowych oraz tworzenie 
konwersacji tematycznych spo-
wodują, że z Telegramu trudno bę-
dzie Wam zrezygnować. Aplikacja 
posiada także wersje desktopową 
oraz przeglądarkową.

Duolingo
Gdybyś chciał zaimponować sze-
fostwu, to raczej nie poprzez bi-
cie kolejnych rekordów w Candy 
Crush Saga. Spróbuj, wykorzystu-
jąc wolny czas czas, pobawić się 
telefonem z Duolingo. Jest wiele 
aplikacji do nauki języków obcych, 
ale Duolingo z pewnością posiada 

nad innymi sporą przewa-
gę: po pierwsze jest to apli-
kacja całkowicie darmowa. 
Po drugie, zasób języków 

oraz poziomów lekcji do wyboru 
jest ogromny. Każdy z pewnością 
znajdzie tam coś dla siebie.

CodeQuack
Dla bardziej ambitnych, 
którym niespecjalnie za-

leży na zaimponowaniu komu-
kolwiek poza samym sobą mamy 
CodeQuack. To idealne rozwią-
zanie, by zrobić pierwszy krok do 

realizacji marzeń o własnej firmie. 
Trudno zakłada się startup bez 
programisty. Najłatwiej rozwią-
zać więc ten problem, stając się 
jednym z nich. CodeQuack to  
online’owa platforma (aplikacja 
mobilna jest w przygotowaniu!) 
do nauki jednego z kilku języków 
programistycznych, która z każde-
go, nawet najbardziej zatwardzia-
łego humanisty, zrobi programi-
stę.

Envelo
Każdy z nas w pracy ma 

kontakt z pocztą. To część  na-
szych obowiązków służbowych. 
I dlatego postanowiliśmy wspo-
mnieć o Envelo, które jest „Pocztą 
Polską”w komórce, bez koniecz-
ności wypełniania listów przewo-
zowych na papierze czy udręki z 
książkami nadawczymi. Aby nadać 
list polecony dzięki Envelo nie 
musimy wstawać od komputera 
czy komórki. Dodatkowo aplikacja 
posiada kilka oryginalnych roz-
wiązań, jak choćby możliwość za-
projektowania własnego znaczka 
pocztowego (na przykład z logo 
naszej firmy).

Michał Michalski

Aplikacje dla orków

C
oraz więcej czasu spędzamy przed ekranem smartphona. Coraz więcej jest też aplikacji, które 
mogą ułatwić nam życie, albo po prostu zaabsorbować uwagę, by móc ją potem odsprzedać re-
klamodawcom. Postanowiliśmy sprawdzić, która oferta dostępna na rynku może faktycznie przy-
dać się orkom. Uprzedzamy, to całkowicie subiektywny wybór. 

REKLAMA

Czy wiesz , że…

Polaków przeznacza urlop na 
prace domowe i remonty?

Nie bądź głupi … 
wyjedź  na wakacje,  

a remont powierz w nasze 
ręce!

504 121 999
 www.interbauer.pl

8% 
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Marta Mazurkiewicz

T
ygodnie po powrocie do 
pracy mijały i wszystko 
szło coraz lepiej. Dzieci 
przyzwyczaiły się do no-

wej sytuacji, więc nie było już tylu 
codziennych dramatów. W powie-
trzu czuć było wiosnę, nastroje 
domowników uległy poprawie 
i nawet mąż przestał zrzędzić, 
dostrzegając plusy nowego po-
rządku.

W biurze też zrobiło się przyjemniej. 
Ludzie przestali patrzeć na mnie 
podejrzliwie, a nawet 
zaczęli ze mną roz-
mawiać! Z obowiąz-
kami też radziłam 
sobie coraz lepiej, 
czując się pewniej 
i wiedząc do kogo 
uderzać z daną spra-
wą. Owszem, zdarza-
ły się nadal drobne wpadki, jak na 
przykład wtedy, kiedy po spotkaniu 
z ważnym klientem podszedł do 
mnie szef. Czułam, że w sali wszyscy 
dziwnie na mnie patrzą, więc jesz-
cze bardziej zdębiałam, kiedy po-

wiedział: „Wiem, że masz 
dzieci, ale może zamykaj 
przed nimi swoją szafę”. 
Patrzyłam na niego tę-
pym wzrokiem, nadal nie 
rozumiejąc o co chodzi, 
kiedy wskazał palcem na 
moją koszulę. Na mojej nowej, bia-
łej koszuli, dokładnie na wysokości 
piersi zobaczyłam uroczy rysunek 
autorstwa mojej córki. Czarnym 
flamastrem narysowała... Nie wiem 
do końca co to było, ale wygląda-
ło dwuznacznie. Zmieszałam się 

ogromnie i zakryłam 
dzieło na tyle, na ile 
pozwoliła mi klapa 
marynarki. Szef nie 
powiedział nic wię-
cej i odszedł do swo-
jego gabinetu. 
W trakcie lunchu ku-
piłam nową bluzkę. 

Nie mogłam przecież cały dzień 
giąć się w nienaturalnych pozach, 
by ukryć rezultat artystycznego po-
rywu swojego dziecka. 
Do takich sytuacji zaczęłam się 
przyzwyczajać. Ale potem przy-

szedł Dzień Matki i specjalnie przy-
gotowane obchody w przedszkolu 
z tej okazji. To miało być pierwsze 
przedstawienie mojego cudowne-
go dziecka, dlatego już od dawna 

uczyliśmy się wierszy-
ków i szyliśmy strój kwia-
tuszka. 
Przygotowywałam się 
na wielkie wzruszenie, 
zaopatrując się w tonę 
chusteczek, gdy okazało 
się, że w dniu przedsta-

wienia przyjeżdża do biura szef sze-
fów z zagranicy. O urlopie nie było 
mowy. Prosiłam i błagałam, jednak 
odpowiedź pozostawała ta sama: 
„Nie”. W akcie desperacji poszłam 
nawet do przedszkola, prosząc o 
przełożenie terminu obchodów! 
Odpowiedź była znajoma: „Nie”. 
W ramach wyjaśnienia usłyszałam 
jeszcze: „ Nie Pani jedna pracuje”. 
Tak, kopcie leżącego. Przepłaka-
łam całą noc, zastanawiając się czy 
mogę zrobić coś jeszcze, żeby wy-
brnąć z tej sytuacji. I jak powiedzieć 
mojemu małemu aniołkowi, że 
mama nie przyjdzie na przedstawie-
nie, które przygotowuje dla niej od 
tak dawna. Serce miałam rozdarte. 
Nienawidziłam swojej pracy.

Rozdarcie…

REKLAMA

REKLAMA
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Patrz w lusterka. 
Słoiki są wszędzie

AUTO-MOTO-KORPO

NOWA SEKCJA • NOWA SEKCJA • NOWA SEKCJA • NOWA SEKCJA • NOWA SEKCJA • NOWA SEKCJA • NOWA SEKCJA • NOWA SEKCJA

K
orek... Wszędzie korek. Zaraz 
mnie coś strzeli! Na pewno 
znasz to uczucie z autopsji. 
O ile przyjemniejsze byłoby 

życie, gdyby korek kojarzył się tyl-
ko z wystrzałem butelki szampana. 
Pytanie tylko, czy byłoby przy-
jemniejsze bez samochodów, czyli 
głównych sprawców mordorowych 
zatorów. Czy blaszane pudełka na 
czterech kółkach mają duszę? Czy 
parkowanie prostopadłe jest praw-
dziwym ”mission impossible” nawet 
dla Wilka z Domaniewskiej? Czy ide-
alnym samochodem do walki z kra-
wężnikami jest SUV? Odpowiedzi 
na te oraz na wiele innych pytań po-
znacie w naszej nowej motoryzacyj-
nej sekcji. Tworzy ją porządnie za-
kręcony (na punkcie czterech kółek) 
podwarszawski słoik o nazwisku, 
które w dzisiejszych czasach pew-
nie nie ułatwia mu życia. Witajcie w 
Auto-Moto-Korpo. Zapnijcie pasy i... 
Ruszamy! 

Godziny szczytu. Skrzyżowanie ulic 
Domaniewskiej i Wołoskiej. Nagłe ha-
mowanie, pisk opon, dźwięk klaksonu! 
”Jak kur … jeździsz, ty … złamany!” 
Podobne sytuacje stały się codzien-
nością, a w wielu przypadkach odpo-
wiedzialnymi za nie są ”słoiki”. Słoiki 
wsiadające za kierownicę samochodu.

Kultura polskich kierowców mogłaby 
być tematem niejednej pracy dyplo-
mowej. Powiedzenie ”wolnoć Tomku 

w swoim domku” jest w przypadku 
naszej motoryzacyjnej rzeczywistości 
bardzo na miejscu. 

Podobno jeśli potrafisz jeździć po War-
szawie, to poradzisz sobie wszędzie. 
Warszawski styl jazdy zyskał już nawet 
pewną sławę. Niezbyt dobrą. Masz sa-
mochód na rejestracji rozpoczynającej 
się literą ”W”? Ok, jesteś jednym z nas, 
ale musisz też stosować się do naszych 
zasad. Masz auto, którego numer reje-
stracyjny zaczyna się od litery ”L”? Ty 
słoiku!
Nieważne jak bardzo dobrym jesteś 
kierowcą, jak wiele godzin poświęci-
łeś na doskonalenie jazdy w różnych 
akademiach i jak bardzo nowoczesny 
masz samochód. Tutaj liczy się coś 
innego - rejestracja, która nie zawiera 
na początku litery ”W”. Przecież w War-
szawie tylko warszawiak jest mistrzem 
kierownicy i nikt kto pochodzi z Lubli-
na nie może się z nim równać. Takiego 
delikwenta pieszczotliwie zwanego 
„słoikiem” należy otrąbić, oślepić świa-
tłami, stłamsić i zastraszyć. Niech wie, 
że nie jest u siebie.

Żeby nie było, że tylko kierowcy z nie-
szczęsną literką ”L” na tablicy rejestra-
cyjnej mają - delikatnie mówiąc - prze-
chlapane w jeżdżącej po mistrzowsku 
stolicy. Weźmy np. takich poznania-
ków. Samochód z rejestracją PO? O 
zgrozo! To na pewno jakiś cwaniak. 
Albo gorzej. To na pewno kibic Lecha. 
Zajedźmy mu drogę, nie wpuśćmy na 

pas pomimo błagalnych mrugnięć kie-
runkowskazu. Ba, podjedźmy na tyle 
blisko, żeby wymienić z nim spojrzenia 
i pokazać, że tutaj rządzi Legia!

KR. Ci także nie mają lekko. Krakus 
w Warszawie? To już na papierze nie 
brzmi dobrze, a co dopiero na drodze. 
A niech jeszcze ten krakus ma lepszy 
samochód od warszawiaka. Siódma 
warszawska wojna klaksonowa goto-
wa.

Po drugiej stronie barykady stoją kie-
rowcy znad morza. Litera ”G” na tablicy 
rejestracyjnej warszawiakom kojarzy 
się bardzo dobrze. Właściciel auta na 
pewno ma jakąś hacjendę nad Bałty-
kiem. Skoro ma hacjendę, to z pewno-
ścią ma dostęp do pokoi gościnnych. 
Oczywiście tanich i oczywiście w 
opcji ”all inclusive”. A wpuszczę takie-
go przed siebie bez użycia klaksonu. 
Niech zna moją (bez)interesowność.
Warto wspomnieć, że część kierowców 
poruszających się po zakorkowanych 
arteriach stolicy posiada także tak 

zwane neutralne tablice rejestracyjne, 
rozpoczynają się od liter B, K oraz C. 
Nieważne skąd jest właściciel takiego 
auta. Nieważne jaki ma staż za kół-
kiem. Ważne, że jest słoikiem, a słoik z 
definicji jeździć nie umie. 

Powyższe moje spostrzeżenia powin-
ny poprowadzić do pytań: czy kierow-
ca pochodzący z małej miejscowości, 
musi wzbudzać w nas, kierowcach z 
wielkiego miasta taką nienawiść? Czy 
to zawsze my jesteśmy mistrzami kie-
rownicy i stróżami motoryzacyjnego 
prawa w granicach miasta? Czy obca 
tablica rejestracyjna nie powinna ra-
czej budzić chęci ewentualnej pomo-
cy? Właśnie tych trzech ostatnich cech 
połączonych z pokorą życzę Wam, 
warszawscy mistrzowie kierownicy. 
Tymczasem ulatniam się z biura przy 
ulicy Postępu i pędzę do swojego 
domu na peryferiach stolicy samocho-
dem na tablicy rejestracyjnej rozpo-
czynającej się od liter SB …

Paweł Kaczor

Łukasz Czajkowski

Moje korpożycie 

J
estem szczęśliwym kor-
porantem. Myślę sobie, że 
muszę nim być. Przecież tak 
długo pracowałem na to, by 

zarabiać dwukrotność średniej 
krajowej brutto. Całymi latami. A 
już przeprawa przez studia była 
dla mnie istnym koszmarem. Nie 
ma dnia, żebym nie czuł ulgi, że 
nie muszę tam już wracać.

Pracuję od poniedziałku do piątku, 
od 9 do 17. Cieszę się zatem, że w 
wolne weekendy mój czas mogę 
spokojnie wykorzystać na stanie w 
kolejkach do warzyw, sera i wreszcie 
kasy, w trakcie cotygodniowego wy-
padu do supermarketu. 

Latem to co innego. Weekend nad 
wodą mogę wreszcie spędzić z ro-
dziną. Są tam wszyscy najbliżsi: Ma-

rek ze sprzedaży, Gośka z rozliczeń... 
Czasem zajrzy nawet Mariusz z za-
rządu. Wesoło jest wtedy. Powiem 
Wam, że nie byłoby dla mnie żadną 
frajdą przyjechać 
tam w środku ty-
godnia i cieszyć 
się swoim towa-
rzystwem. Tak 
sobie myślę, że 
zupełnie nie. 

Zimą natomiast 
jeździmy na mały, 
lokalny wyciąg 
narciarski. Dzieci czasem marudzą, 
że „do tego orczyka to się długo 
czeka”, ale one jeszcze nie rozumieją 
zalet stania w kolejce.

Szczerze kocham swoją pracę, ale 
czasem muszę wziąć urlop w środku 

tygodnia, żeby załatwić ważną spra-
wę w urzędzie. Gdybym pracował 
zmianowo, zrobiłbym to przed lub 
po pracy, ale tak - mam dzień wolny. 
Zwłaszcza, że w urzędzie poświęcam 
zwykle nie więcej jak godzinę.  Nie 
wiem co zrobić z resztą tego dnia. 
Mógłbym pójść na spacer i napić się 

piwa, ale w parku 
nie ma z kim po-
rozmawiać, a piwa 
nie lubię. Poza tym 
w pracy ustawiłem 
zwrotkę mailową, 
skłaniającą do kon-
taktu ze mną, jeśli 
coś jest urgent. 
Trzeba być w pogo-
towiu.

Nie mogę nie wspomnieć, że za ty-
dzień mamy z żoną naszą kolejną 
rocznicę. Dokładnie pięć lat temu 
wzięliśmy wspólnie kredyt hipo-
teczny. Jestem podekscytowany, bo 
jeszcze tylko dwadzieścia pięć lat i 

mieszkanie będzie nasze. Z tej oka-
zji postanowiliśmy wziąć nianię dla 
dzieci i wyjść do eleganckiej restau-
racji. Uważam, że człowiek powinien 
obchodzić rocznice, bo dzięki temu 
nie zapomni o ważnych wydarze-
niach w swoim życiu.

Do pracy dojeżdżam naszym wspól-
nym renault, które wzięliśmy w 
leasing na działalność małżonki. 
W korkach mam czas, żeby zapla-
nować cały dzień, ze szczególnym 
uwzględnieniem spotkań z szefem. 
A spotykamy się codziennie. Ra-
zem chodzimy też na lunche. Inni 
zazdroszczą mi takiego kontaktu, 
czasem burcząc coś pod nosem, ale 
zupełnie się tym nie przejmuję, bo 
wiem, że po prostu chcieliby być 
na moim miejscu. Nie dziwię im się, 
bo też nie chciałbym być w żadnym 
innym miejscu. Kocham swoje klawe 
życie i kocham korporację.

KANTY I KRAWATY



Konsultant ds. wdrożeń systemów ERP
Od: 2 Support
Wymagania: M.in.  doświadczenie w zakre-
sie wdrożeń systemów klasy ERP w zakresie 
modułu kadrowo-płacowego (mile widzia-
ne w jednostkach służby zdrowia), wiedza 
merytoryczna w zakresie przepisów prawa 
pracy, podatkowego od osób fiz. i przepisów 
ZUS, praktyczna umiejętność definiowania 
i  implementowania składników płacowych 
w systemie kadrowo-płacowym, doświad-
czenie w  prowadzeniu prezentacji, szkoleń 
użytkowników, pisaniu dokumentacji. 
Obowiązki: Analiza potrzeb klienta, konfigu-
racja systemu, prowadzenie szkoleń, nadzór 
nad uruchomieniem, wsparcie klienta po 
wdrożeniu, nadzór nad realizacją projektów.
 Oferujemy: Praca na pełny etat, umowa na 
czas nieokreślony.

Programista Wordpress
Od: VLOG
Wymagania: Minimum roczne komercyjne 
doświadczenie w Wordpress, podstawowa 
znajomość PHP, HTML i CSS oraz jQuery.
Obowiązki:Realizowane projekty dotyczą 
aplikacji z wykorzystaniem Multisite dla m.in. 
branży telekomunikacyjnej i marketingu. 
Projekty są prowadzone zwinnie w 7 osobo-
wym zespole. 
 Oferujemy: M.in.: stabilne zatrudnienie przy 
wielu projektach, prywatne ubezpieczenie 
medyczne oraz karta sportowa, przyjazna i 
kreatywna atmosfera pracy, elastyczne go-
dziny pracy, możliwość rozwoju zawodowe-
go i poszerzania wiedzy.

Doradca do spraw dotacji dla firm
Od: Blue Doradztwo Europejskie Sp. z o.o.
Wymagania: Dyspozycyjność, zaangażo-
wanie i konsekwencja w działaniu, wysoka 
kultura osobista i łatwość w  komunikacji 
interpersonalnej, otwartość na ludzi i chęć 
budowania długotrwałych relacji z klientem, 
chęć do rozwoju w branży doradztwa euro-
pejskiego.
Obowiązki: M.in.: kontakt z firmami, odby-
wanie spotkań, pozyskiwanie klientów, bu-
dowanie bazy danych klientów, doradztwo, 
analiza sytuacji klienta, kontakt ze specjalista-
mi i negocjacje prowadzące do podpisania 
umów o współpracy.
 Oferujemy: M.in.: szkolenia przygotowujące 
jak i podnoszące kwalifikacje, praca w stabil-
nej firmie, atrakcyjny system prowizyjny.

Front-End Developer
Od: NBC Sp. z o.o.
Wymagania:Minimum 2-letnie doświadcze-
nie w JavaScript, bardzo dobra znajomość 
AngularJS, bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego, kreatywność i innowacyjność.
 Obowiązki: Tworzenie nowych jakości, pra-
ca w technologiach: angularJS/JS/HTML/CSS, 
współpraca z zespołem, rozwój.
 Oferujemy:Pakiet pełen wyzwań, ciekawych 
problemów i nowych doświadczeń, praca w 
środowisku wysokiej klasy specjalistów, dłu-
gofalowa współpraca i elastyczne warunki 
zatrudnienia, konkurencyjne wynagrodzenie 
i pakiet benefitów.
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Maj i czerwiec miesiącem imprez. W ten sposób oficjalnie ogłaszamy 
rozpoczęcie sezonu pikników, juwenaliów i jeżdżenia rowerem do 
Mordoru. Tradycyjnie mamy też dla Was kilka propozycji kultural-
nych, które będą przedsmakiem wakacyjnego relaksu. 

Jeśli masz/organizujesz jakieś swoje imprezy, o których chciałbyś 
czytelniku powiadomić w „Mordorowni”, daj znać na redakcja@
glosmordoru.pl
    Polecam - Anna Wiosna Rogowska

Koncert Ø [Phase] (Token | UK) & Alex.Do 

(Dystopian | Berlin) @ 1500m2/ Warszawa 

pres. by Othercult

25 maja 

1500m2 do wynajęcia, 

Warszawa, ul. Emilii Plater 29

Start: 22.00

Othercult to cykl imprez, który zrodził się 

w hamburskim klubie Uebel und Gefährlich z 

miłości do techno i kultury związanej z tym 

nurtem.

Możliwość wyspy

25-31 maja 

TR Warszawa

Warszawa, ul. Marszałkowska 8

Start: 19.00

Bilety:

60 zł (normalny)

40 zł (ulgowy)

20 zł (wejściówka)

Spektakl na podstawie powieści Michela 

Houellebecqa „Możliwość wyspy”. 

Barka Flirtini Szorty Bikini

27 maja 

BarKa

Warszawa, skwer im. Tadeusza Kahla, 00379 

Start: 22.00

O tym, że słońce rozpieści, a brzeg nie będzie 

pusty, wspominać nie trzeba. O szortach i 

bikini jako stroju preferowanym, także O świ-

cie, który nadejdzie nieuchronnie i przyłapie 

wszystkich, sami wiecie…

Big Book Festival 2016

10-12 czerwca 

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne Pałac 

Szustra

Warszawa, ul. Morskie Oko 2

Start: 20.00 

Duży Festiwal Czytania – idealny, by 

odpocząć od komputera. Tym razem czytamy, 

dyskutujemy i przeżywamy pod hasłem „Wielka 

ucieczka“. 50 wydarzeń z udziałem 100 gości z 

kilkunastu krajów to oferta dla każdego. 

Wstęp wolny

Drogi Czytelniku, jeśli chciałbyś zarekomendować w „Mordorowni”,
 jakieś imprezy, daj znać na redakcja@glosmordoru.pl 

Kulturalnie w Wawie
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M

Polecam - Anna Wiosna Rogowska

NOWI PRACOWNICY W MORDORZE 
WITAMY!

PISZCIE DO NAS KTO DOŁĄCZYŁ DO WASZYCH TEAMÓW
REDAKCJA@GLOSMORDORU.PL

Juraj Tobola
Lider zespołu, pracuje dla Slovnaft Polska (wcześniej TVK 
Polska) od roku 2003. Do Polski przyjechał ze Słowacji, gdzie 
wcześniej pracował dla firmy telekomunikacyjnej.

Rajmund Skowroński
Specjalista ds. sprzedaży, odpowiedzialny za region centralny 
i północno-wschodni. Pracuje dla firmy od r.2002. Przez lata 
pracy zdobył ogromną wiedzę i doświadczenie na temat 
sprzedaży polimerów.

Anna Dębska
Specjalista ds. sprzedaży, odpowiedzialna za region północno-
zachodni. Pracuje dla firmy od r.2001. Mówi po węgiersku, co 
pomaga w komunikacji z zakładem na Węgrzech.

Elżbieta Domagała
Sales Support, Slovnaft Polska dział Petchem (wcześniej TVK 
Polska). Ela pomaga przy wszystkich sprawach związanych z 
zamówieniami i obsługą klientów. Pracuje dla firmy prawie od 
jej powstania w 1998r. Mówi płynnie po węgiersku.  

Od stycznia 2016r. do Mordoru przeprowadziła się dywizja 
petrochemiczna firmy Slovnaft Polska S.A., która zajmuje się sprzedażą 

granulatów PE i PP, produkowanych na Słowacji i na Węgrzech w 
rafineriach grupy MOL.

Firma mieści się w budynku przy ul. Postępu 17D.

ogLoszenia@glosmordoru.pl

CZEKAMY NA WASZE OGŁOSZENIA

DROBNE




