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MordoruGłos
Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na AsAP’ie!

Głos
Mordoru

Jeśli trzymasz  ręku „Głos Mordoru”, 
znaczy że pracujesz w jednej  

z korporacji na warszawskim Mokotowie. 
Zastanawiasz się pewnie, kto jest po drugiej 

stronie. Nie, nie jesteśmy dziećmi żadnego 
koncernu mediowego, tylko dwiema dziewczynami 
pracującymi kiedyś na Domaniewskiej. Mamy dość 

wlepiania wzroku w smartfony i zwyczajnie lubimy 
„papier”. Pomysł na „Głos Mordoru” narodził się  

w czasie urlopu macierzyńskiego, bo niekoniecznie 
chciałyśmy wracać do Naszych korporacji, tylko spróbować 

pracy na własną rękę. Chcemy Tworzyć „Głos Mordoru” 
razem z Tobą. Napisz do nas! A teraz leć do pracy, 

bo pewnie najbliższe 8 godzin spędzisz 
właśnie w Mordorze.   

Do zobaczenia! 

Nie ogarniasz targetów? 
Znów kiblujesz po godzinach?
AsAP’ów jak psów? Nie możesz się
pozbierać po fakapie? A domaniewska
znowu stoi?

Podziel się tym z nami! 
My nie zadajemy pytań, my rozumiemy!

redakcja@glosmordoru.pl

kiM jesteśMy?

Fo
t.
 G

ło
s 

M
o

rd
o

ru
 (

4
)



Mieszkam jak każdy inny człowiek 
– rzuca. I rzeczywiście, dwa pokoje, 54 
metry w nowym budownictwie. Me-
ble z Ikea, żakiet wiszący na wieszaku 
i suszący się zestaw koszul przygoto-
wanych na cały tydzień. – Nie mam za 
bardzo czasu na wielkie urządzanie.  
I szczerze mówiąc i tak nie spędzam tu 
wieczorów – mówi pracowniczka dzia-
łu PR. Potwierdza to niemal nieuży-
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sYPIALNIE MoRDoRU
Niemal wszyscy w Warszawie wiedzą, gdzie leży słynny „Mordor”. Ale czy zastanawialiście 
się kiedyś, gdzie mieszkają orkowie? „Głos Mordoru”  postanowił sprawdzić, gdzie i jak 

mieszkają pracownicy warszawskich korporacji. 

29
-letnia Marta z Ra-
domska pracuje 
w Mordorze od 
czterech lat. Ma za 

sobą już dwa lata spłacania kredy-
tu za mieszkanie w Ursusie. Gdy 
tylko wchodzimy do jej mieszka-
nia, uprzedza: – Nie spodziewaj się 
niczego niezwykłego. 

wana kuchnia, w której obok słoików 
przywiezionych od rodziców znaleźć 
można co najwyżej kilka przykurzo-
nych butelek czerwonego wina.

Mieszkanie Marty nie jest jednak do 
końca typowe dla pracownika Mordo-
ru, przynajmniej z uwagi na lokalizację. 
Z badań firmy gowork.pl przygotowa-
nych dla „Głosu Mordoru” wynika, że 
pracownicy warszawskiego zagłębia 
korporacyjnego przywiązują ogromną 
wagę do tego, gdzie jest ich mieszka-
nie. Aż 70,91 proc. ocenia, że bliskość 
mieszkania i miejsca pracy jest istot-
na lub bardzo istotna. Zaledwie 14,4 
proc. uważa odległość mieszkania od 
Mordoru za obojętne, a 13,02 proc.  
w ogóle nie uważa tego za problem.

– Badanie jest potwierdzeniem 
obserwacji dotyczących dyskusji na-
szych użytkowników – mówi Kami-
la Małocha z firmy gowork.
pl. – Pracownicy bardzo 
cenią sobie życie oso-
biste, dlatego nie chcą 
poświęcać dodatkowe-
go czasu na dojazdy do 
pracy – mówi przedsta-
wicielka firmy.

To, że mieszkanie po-
winno znajdować się bli-
sko pracy spowodowane 
jest bez wątpienia czasem 
dojazdu, a jak się okazuje, 
w przypadku pracowników 
Mordoru jest on dość długi. 
32,69 proc. Orków jedzie do 
pracy od 30 minut do godzi-
ny, a kolejne 31,02 proc. robi 
to jeszcze dłużej. Zaledwie co 
trzeci pracownik Mordoru je-
dzie (lub idzie) do pracy poni-
żej pół godziny, a 17,45 proc. 
szczęśliwców jest w biurze 
kwadrans po wyjściu z domu. 
– Może to nie jest szczyt 
marzeń, ale przynajmniej nie 
tracę czasu na stanie w kor-
kach – słyszę od 28-letniego Toma-
sza, pracownika wielkiej korporacji 
medialnej. Jego dwa pokoje z wielkiej 
płyty rzeczywiście nie powalają na ko-
lana i pamiętają jeszcze epokę Gierka. 
Ale mimo to, w mieszkaniu Tomasza 
panuje sterylność rodem z sali ope-
racyjnej. – Lubię porządek, przyznaję. 
To pozwala mi się lepiej organizować, 
a nie chcę tracić czasu na szukanie 
swoich rzeczy – tłumaczy się. Widać, 

CZy WiesZ Że,  
blisko12% 

PrACoWNikóW 
Mordoru 

NAdAl MiesZkA 
Z rodZiCAMi?

że to mieszkanie w którym wieczorami 
częściej się pracuje, niż wypoczywa. 
W centralnej części większego pokoju 
znajduje się... biurko. A na nim macbo-
ok, jakaś teczka z dokumentami i pilot 
do sprzętu Hi Fi. Drogiego sprzętu, 
choć stojącego na meblach z PRL-ow-
skim rodowodem.

To nie przypadek, że Tomasz i Marta 
zdecydowali się na mieszkania dwu-
pokojowe. Wbrew lansowanemu po-
glądowi, że pracownicy korporacji nie 
mają czasu na myślenie o powiększa-
niu rodziny, zdecydowana większość 
patrzy perspektywicznie przy wybo-
rze metrażu mieszkania. Zaledwie co 
piąty (19,67 proc.) pracownik Mordoru 
mieszka w kawalerce. Najwięcej, bo 
32,13 proc. zdecydowało się na dwa 
pokoje. Blisko co czwarty, (22,44 proc.) 
mieszka w trzypokojowym miesz-

kaniu, a 24,1 proc. ma jeszcze 
większe „m”.

Która dzielnica War-
szawy jest najchętniej 
zamieszkiwana przez 

orków? Oczywiście naj-
droższy, ale najbliższy 

Mokotów. Miejsce pracy 
„z okna” może zobaczyć 

ponad 16 proc. pracowni-
ków Mordoru. Większą gru-
pę stanowią tylko ci, którzy 

mieszkają poza stolicą, a jest 
ich blisko 20 proc. Jeśli jednak 
ktoś decyduje się na mieszka-
nie w stolicy, a nie stać go na 

Mokotów lub woli inne dziel-
nice, wcale nie wybierze oko-

lic sąsiadujących z Mordorem. 
Najwięcej osób deklaruje, że 

żyje na odległej Białołęce, gdzie 
mieszkania są znacznie tańsze. 

Równie często Orkowie do-
jeżdżają do Mordoru z Ursy-
nowa.

Na liście dzielnic najczęściej 
zamieszkiwanych przez pracow-

ników Mordoru pojawiają się kolejno 
Śródmieście, Praga Południe i Targó-
wek. Orkowie szerokim łukiem omijają 
takie dzielnice jak Wesoła, Żoliborz czy 
Praga Północ (choć cena nieco ponad 
6 tys. zł za metr jest zbliżona do tej na 
Białołęce). Częściej, ale wciąż rzadko, 
pracownicy Mordoru mieszkają we 
Włochach, Ursusie czy w Wawrze.

PoNAd 30% 
PrACoWNi-

kóW 
Mordoru  
sPędZA NA 
dojAZdy 

do 
PrACy 
blisko 
20 dNi 

W 
roku.
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W 
korpo każdy ma swoją 
zagrodę i raczej się z niej 
nie wychyla. Pisze dużo 
maili, bo rozmowy na 

polu nie są mile widziane. Jedyny 
dział poza HR oraz tym do którego 
się należy z którym każdy prędzej 
czy później ma do czynienia to 
dział techniczny. IT tak zwane.

W korpo, mniejszych i większych, 
działy tego typu to swego rodzaju 
autonomie w ramach ustroju monar-
chistycznego. Nie podlegają nikomu 
poza najwyższą instancją, ale ona też 
niespecjalnie ma ochotę wchodzić  
z nimi w jakieś interakcje, i nie różni się 
w tym od całej reszty. Trochę jak Walia 
w ramach Zjednoczonego Królestwa. 
Niby wszyscy wiedzą, że oni tam są, ale 
zasada jest taka, żeby nie mówić o tym 
głośno. 

IT to trochę też nomadzi korpo - lu-
dzie nie objęci dress-codem, bo i po 
co skoro mało kto ich w ogóle widuje. 
Nie podlegający żadnej władzy poza 
tą najwyższą. Ludzie niewidzialni  
i nieuchwytni, kończący pracę w po-
rach, kiedy są najbardziej potrzebni. 
Na przykład w środę o czternastej, bo 
przecież „środa to mały piątek”. Czwar-
tek to natomiast „mała sobota”, można 
więc się w ogóle nie pojawić.

Zawsze chciałem pracować w dziale 
IT, chociaż nie mam absolutnie żadne-
go pojęcia o tym co oni tam właściwie 
robią. Nie odróżnia mnie to więc od lu-
dzi już tam pracujących.

Za każdym razem, kiedy coś mi 
nie działa, mniejsza o to co dokład-
nie, zwolniony z myślenia nad źró-
dłem problemu dzięki magicznemu 
przyciskowi na telefonie, wybieram 
numer najprostszego rozwiąza-
nia. Po przedstawieniu sytuacji i 
dokładnym zreferowaniu w czym 
rzecz, muszę wysłuchać kilku stan-
dardowych westchnień, po czym, 
niezależnie od pory roku, dnia  
i miejsca pracy, pada hasło klucz:
-   Dziwne... U mnie działa.

Odpowiedź na wszystko. Rozwiąza-
nie problemu bez jego dotknięcia. Ab-
solutny - niczym nie zmącony - geniusz.
Gdy telefon nie jest odbierany, a mail 
akurat działa, wysyłam wiadomość.  
W odpowiedzi na nią otrzymuje zwy-
kle również maila, którego treść brzmi: 
„Dziwne... U mnie działa.” Gdy nuda bie-

MAM DEjA vU. PRAcA NIBY NoWA 
A PRoBLEMY WcIąż tE sAME.

rze górę nad lenistwem i mimo niedzia-
łającego czegokolwiek trzeba faktycz-
nie wziąć się do roboty, a akurat uda 
się sprowadzić technicznego na miej-
sce nieświadomie popełnionej przeze 
mnie zbrodni na moim narzędziu pra-
cy, otrzymana diagnoza, zwykle, nie 
okazuje się być niczym szokującym. 
Widoczny, lecz nie namacalny, udział 
działu technicznego w rozwiązaniu 
problemów kończy się na tym jednym 
mrukliwie wypowiadanym, niczym za-
klęcie jakieś, zdaniu. 

Ale na ogół, po jego wypowiedze-
niu, odłożeniu słuchawki, czy zejściu  
z powrotem do piwnic - swojego króle-
stwa flaneli, kabli i kurzu - dzieje się coś, 
cokolwiek by to nie było dzięki cie za to 
panie, co sprawia, że problem znika. Ni-
gdy nie otrzymuje wyjaśnień co właści-
wie się stało, co problem spowodowało 
ani co zostało zrobione w celu owego 
problemu zlikwidowania, ale też nigdy 
sam o to nie pytam. Ważne i smutne 
jednocześnie jest to, że można wrócić 
do pracy.

Ostatnio jednak sprawy poszły  
w dość niespodziewanym kierunku. 
Dzień jak co dzień, coś się popsuło. Tu 
nie było żadnego zaskoczenia. Jednak 
do IT dodzwoniłem się już za dwudzie-

Dziwne... U mnie działa

stym szóstym razem i, po treściwym 
przedstawieniu problemu, usłyszałem 
diagnozę ostateczną:
-   Dziwne... U mnie działa.

Problem jednak był poważniejszy, 
gdyż po pięciu minutach oddzwo-
niono do mnie i poproszono o wyko-
rzystanie najskuteczniejszego środka 
zaradczego ze wszystkich znanych 
ludzkości. Środka, za którego stosowa-
nie właściwie ci ludzie biorą pieniądze: 
-  Czy możesz zrestartować komputer?

Polecenie wykonane. Na ogół po-
magało, ale nie tym razem. Dzwonię 
więc by poinformować, że, no cóż, jak-
by to tak ładnie, no ni kuta. W odpo-
wiedzi wysłuchałem kilku standardo-
wych westchnień i pomrukiwań. Szok 
i niedowierzanie, bo po okresie odpo-
wiadającym około dwóm przerwom 
na kawę i trzem na papierosa, ktoś 
się zjawił. Stanąłem obok i przygląda-
łem się cierpliwie. Ten ktoś postukał  
w klawiaturę, powiedział do siebie taj-
ne hasło, zrestartował komputer trzy 
razy. Podrapał się po głowie i odwrócił 
do mnie:
-   Faktycznie. Nie działa.
Z pracy wyszedłem godzinę wcześniej.
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Michał Michalski
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1.  Płatny parking w Galmoku - 
największy w okolicy, kiedyś 
zupełnie darmowy. Parking  
w      Galerii Mokotów, czyli najpopu-
larniejszym miejscu na shopping  
w okolicach Mordoru świeci pust-
kami. Trudno się jednak dziwić, 
bo z powodu braku wyobraźni 
projektantów biurowców brako-
wało miejsc dla klientów. Samo-
chody Orków jednak nie zniknę-
ły - ich właściciele poupychali je  
w małych, osiedlowych uliczkach. 

2.  Dojazdy do pracy – powiedzieć  
o Mordorze, że jest zakorkowany, 

5 RzEczY któRE NAs 
WkURzAją W MoRDoRzE

to tak jakby dostrzec, że warszaw-
skie kluby nad Wisłą są ostat-
nio popularne. Mordor to tłumy  
w tramwajach i autobusach oraz 
godziny spędzone w rozgrzanych 
autach. Ta „prestiżowa” lokaliza-
cja to największe przekleństwo 
miasta bez rozwiniętej sieci me-
tra.

3.  Ginące rzeczy – nikt z nas nie 
lubi złodziejaszków, tym bardziej  
w biurze, gdzie potrzebne nam 
do pracy rzeczy zaczynają znikać. 
Gdzie jest mój kalkulator? Widział 
ktoś mój zszywacz? Częstowałeś 

się moim cukrem? Mała rzecz,  
a nie cieszy. Jeśli tylko zostawisz 
coś na wierzchu, prędzej czy póź-
niej ktoś życzliwy się z tobą „po-
dzieli”. Podobnie jest w rzucany-
mi w przestrzeń pomysłami. Nie 
zdziw się, jeśli ktoś przedstawi go 
wkrótce jako swój. Jeśli chcesz, 
aby pomysł czy kubek były wciąż 
twoje, to ich pilnuj. Korpo to nie 
obóz harcerski. Tu rządzą prawa 
dżungli. 

4.  Orkowska dwulicowość – o ile 
Orki są stworzeniami stadnymi, 
o tyle doskonale potrafią zadbać 

Bywają dni, gdy czujemy, że wszystkie problemy świata spadły na naszą głowę. A już najbardziej potrafią  
wyprowadzić nas z równowagi pozorne drobnostki, na które nie mamy wpływu.  

zobacz, z czym musimy się liczyć, decydując się na pracę w warszawskim „Mordorze”

Głos Mordoru

o swoje miejsce w hierarchii.  
A żeby piąć się w górę, warto od 
czasu do czasu podłożyć świnię 
koledze lub koleżance z pracy, 
albo szepnąć dwa słowa szefowi, 
o tym gdzie iksiński lubi po pracy 
degustować co mocniejsze trun-
ki. A to wszystko z uśmiechem na 
twarzy i zapewnieniem: możesz 
na mnie liczyć. Umiesz liczyć?  
W korpo licz na siebie.

5. „To nie należy do moich obo-
wiązków” – klasyka gatunku. Dla 
każdego, kto orze w Mordorze 
od niedawna, zasłanianie się wi-

dełkami „moja praca jest „od” „do” 
może być szokująca. Ale to jest 
właśnie siła korpo - każdy jest od 
czegoś i ani kroku dalej. Nie ma 
co liczyć, że ktoś zrozumie twój 
problem. Bo to TWÓJ problem. 

A co Ciebie wkurza lub 
za co lubisz Mordor?

Wyrzuć to z siebie i napisz na 
redakcja@glosmordoru.pl

Twórz gazetę razem z Nami !

d
oskonale znasz ten głos. 
Kiedy poczujesz inspirację, 
pragnienie, by poprawić 
jakość swojego życia, na 

przykład znaleźć pracę, która da Ci 
spełnienie zawodowe – jest duże 
prawdopodobieństwo, że w Twoim 
wnętrzu dojdzie do ostrej wymia-
ny zdań.

 Głównym dyskutantem będzie 
krytyk wewnętrzny. Przywołam 
pewną historię, którą być może 
znasz: Pewnego dnia stary wódz 
indiański rozmawiał ze swoim wnu-
kiem. „W moim wnętrzu toczy się 
walka – powiedział chłopcu – za-
częła się, kiedy byłem w twoim wie-
ku. To walka między dwoma wilka-
mi. Jeden z nich jest zły – mówi mi, 
że nie dam rady, że to nie ma sensu, 
cały czas podcina mi skrzydła. Drugi 
wilk jest dobry – mówi, by się nigdy 
nie poddawać, że zawsze znajdę 
rozwiązanie, że sobie poradzę. Ta 
sama walka będzie się toczyła w to-
bie – i w każdym innym człowieku”. 

MINI coAchING NA DzIś UśMIEchNIj sIĘ  
jEstEś  

W MoRDoRzE!

Chłopiec zastanowił się przez chwi-
lę, po czym zapytał dziadka: „Który 
wilk wygra?”. Stary Indianin odpo-
wiedział: „Ten, którego będziesz 
karmił”.

 Pierwszy krok zmierzenia się 
z krytykiem to przyjrzenie się, co 
dokładnie mówi. Lista kłamstw kry-
tyka na mój temat: „Jesteś głupi”, 
„Nigdy nie dostaniesz tej pracy”, 
„Własna firma? Nie zarobisz nawet 
na podatki”, „Masz słomiany zapał”,  
„Siedź cicho, wstyd będzie mniej-
szy”. Słowa krytyka są jednym z ele-
mentów, które sprawiają, że trudno 
Ci osiągnąć to, czego pragniesz.

  Jak wykończyć krytyka we-
wnętrznego? Na początek –  prze-
stań go słuchać. Możesz  nadać mu 
imię  , np. Zrzęda, Nudziarz – dzięki 
temu jak tylko się pojawi, od razu 
go rozpoznasz: Wrócił Zrzęda. Nu-
dziarz jak zwykle przynudza. Wy-
myśl i wypisz kilka ciętych ripost, 
którymi uraczysz go przy najbliż-
szej okazji. Ważne, żeby były Twoje, 
żebyś czuł się z nimi komfortowo. 

zrzęda i hero, czyli twój dialog wewnętrzny

sylwia Zawada
coach IcF Acc
tel. 795 069 695 

www.coach.sylwiazawada.pl

Kilka przykładów:
Riposty na kłamstwa krytyka 
wewnętrznego:
- „Przymknij się, przynudzasz”
- „I co z tego? I tak zrobię to, co za-

mierzam”
- „Posłuchaj sam siebie, jakie bzdu-

ry wygadujesz”

Teraz za każdym razem, gdy od-
wiedzi Cię Zrzęda – powitaj go tym 
repertuarem. Z czasem wejdzie Ci 
to w nawyk i równocześnie z cza-
sem wizyty będą rzadsze, a ataki 
łagodniejsze dlatego kiedy przesta-
jesz słuchać jednego, zacznij dawać 
uwagę  dobremu wilkowi, wspiera-
jącemu głosowi.

Nadaj mu imię. W ten sposób 
będziesz mogła się z nim szybciej 
skontaktować. Na przykład  Super-
man albo Hero. Superman zawsze 
sprawia, że czujesz się pewniej, 
lepiej. Zachęca Cię do działania, 
ale i do odpoczynku, jeśli tego po-
trzebujesz. Jest Twoim najlepszym 
przyjacielem. Mówi: „Zawsze znaj-

dziesz rozwiązanie”, „Poradzisz so-
bie”, „Masz świetne pomysły”,  „Daj 
sobie czas, nie od razu Rzym zbu-
dowano”, „Teraz odpuść i odpocznij. 
Zajmiesz się tym jutro”.

Zacznij ćwiczyć każdego dnia 
wsłuchiwanie się w jego głos. Praw-
dopodobnie teraz masz nawyk słu-
chania Nudziarza – nawyk słuchania 
jest bardzo dobry, tylko przestaw 
fale na odbiór Supermana :) 

 Rozmowa dwóch szefów:
-  Dlaczego twoi pracownicy są zawsze 

tak punktualni?
-  Prosty trick! 30 pracowników , a tylko 

20 miejsc na parkingu...

***

Microsoft oraz Skype opracowali wspołnie 
system tłumaczenia mowy w czasie rze-
czywistym. Chętni na studia filologiczne 
mogą teraz starać się o pracę w McDonal-
dzie bez tracenia 5 lat na studiowanie

***

Project Manager to człowiek, który myśli, 
że jak weźmie dziewięć kobiet, to urodzą 
dziecko w miesiąc.

***

Spotykają się dwaj koledzy. Pierwszy  
z nich zagaduje:
-  Wyglądasz na wypoczętego i zadowo-

lonego z życia. Jesteś na urlopie?
-  Ja nie, ale mój szef tak...

***

Jeżeli już trzeci dzień nie chce ci się praco-
wać, to znaczy, że to środa.

***

Źródło dowcipy.pl
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to
MiejsCe

CZekA NA 
Ciebie

Napisz do nas!
redakcja@glosmordoru.pl

UcIEkINIERzY z MoRDoRU

ś
roda, godzina 21:00. Na 
Mordorze wokół pustka. 
Siedzę jednak w swojej 
taksówce licząc, że może 

się jeszcze jakiś klient trafi. Na 
postoju, takich jak ja pełnych na-
dziei na to że kilka dodatkowych 
złotych wpadnie do kieszeni, jest 
jeszcze kilku.

PRzYjEMNE z PożYtEczNYM

W końcu jest. Wsiadł, zajął tyl-
ne siedzenie i trzasnął drzwiami. 
Przyglądam mu się w lusterku 
 i widzę, że facet raczej nie wraca z 
pracy. Ma na sobie profesjonalny 
obcisły, kolorowy strój z jakiegoś 
rozciągliwego materiału, sportowe 
buty. Wygląda jak pajac, ale to nie 
moja sprawa dopóki płaci. Na moje 

historie z taksówki 

Taksówkarz z Mordoru

Joanna BoruckaMonika Adamczyk-Rokicka

Katarzyna Jagiełło Magdalena Korycka

Irena Bieguńska Marcin Płużyczka

Kamil Ziegler Michał Kulka

Kuba Karliński

Aktualnie
Właściciel firmy KatalogMarzeń.pl 
oferującej prezenty w formie przeżyć.

Poprzednio
Senior Project Manager w Roland 
Berger Strategy Consultants

Liczba lat w korpo 14

Aktualnie
Właściciel tailormade.pl, pokoiki.eu 
oraz współwłaściciel  bitsandpieces.pl

Poprzednio
Senior Project Manager/ Team 
Manager w Instytucie Badawczym 
GfK Polonia

Liczba lat w korpo 12

Aktualnie
Współwłaściciel firmy Akcelerator 
świadczącej innowacyjne usługi  
consultingowe

Poprzednio
Kierownik Zespołu w banku DnB 
NORD

Liczba lat w korpo 7

Aktualnie
Właściciel firmy FootMedica Klinika 
Zdrowej Stopy, współwłaściciel Pro 
Pedis sp. z o.o.

Poprzednio
IBM Polska, CEE&MEA Transition and 
Project Services Competency Opera-
tions Manager

Liczba lat w korpo 16

Aktualnie
Właściciel mypoland.com.pl,  firmy 
oferującej oryginalne polskie ręko-
dzieło.

Poprzednio
Kierownik ds. rozwoju biznesu, Po-
lkomtel Sp. z o.o.

Liczba lat w korpo 11

Aktualnie
Właściciel restauracji orientalnej  
madbox.com.pl

Poprzednio
Production Manager w firmie ADV 
Experience Sp. z o.o

Liczba lat w korpo 6

Aktualnie
Założyciel i udziałowiec Magmillon, 
która przywraca do życia stare War-
szawskie Kamienice i daje nowe życie 
nieużytkowanym gruntom rolnym.

Poprzednio
Internet Projects Manager w Agora S.A.

Liczba lat w korpo 5

Aktualnie
Właściciel wydawnictwa książek dla 
dzieci sierramadre.pl

Poprzednio
Vice President w funduszu Enterprise 
Investors

Liczba lat w korpo 10

Aktualnie
Współwłaściciel w LAWMORE sp z o.o. 
i GAKKO FUND sp z o.o 

Poprzednio
Prezes Zarządu w Noble Concierge 
oraz Dyr Marketingu w Noble Bank,

Liczba lat w korpo 8

W każdym z nas, pracującym w korporacji budzą się marzenia o innym, lepszym świecie. Rodzą się też pytania. 
czy to możliwe? czy warto zaryzykować? W kolejnych wydaniach „Głosu Mordoru” ci którym się udało,  

odpowiedzą na te i wiele innych pytań. tymczasem poznajcie „Uciekinierów”.

oko ma jakieś 40 lat. Myślę: wraca 
z treningu. Biegacz. Pełno ich tutaj. 
„Dokąd?” pytam po chwili nie odry-
wając wzroku od lusterka. 

W odpowiedzi podaje mi swojego 
smartfona i mówi: „Czy moglibyśmy 
pojeździć przez godzinkę po okoli-
cy? Spacerowym tempem, że się tak 
wyrażę. No, przepisowo. Wie Pan, nie 

za szybko znaczy się. Na dwójce bez 
gazu góra.” Patrzę na jego telefon. 
Na wyświetlaczu widać logo „Endo-
mondo”. Dopiero teraz zauważam, 
że na siedzeniu obok niego, położył 
reklamówkę z Biedronki.

Ruszamy, słyszę  znajomy mi 
dźwięk, który słyszałem już milion 
razy. Pasażer otworzył wyjęte z re-
klamówki piwo. Najpierw jedno, 
potem drugie i trzecie. Jeździmy 
przy dobrej rockowej muzyce, ga-
dając jak to my, faceci o kobietach, 
samochodach i życiu…, wlokąc się 
po opustoszałych już o tej porze 
uliczkach Mordoru. Na koniec piwko 
doprawia jeszcze małpką Żołądko-

wej.Gdy mija godzina prosi, abym 
oddał jego telefon. Bał się widać, że 
nawigacja z tyłu może gorzej łapać. 
Wyłącza Endomondo i grzecznie 
dziękując, płaci i wysiada. 

Na odchodne, czując chyba że 
powinien się jakoś wytłumaczyć, 
może usprawiedliwić przed kimś 
poza samym sobą, rzuca: „Wie pan, 
żona kazała mi biegać, bo teraz 
wszyscy  biegają. Do tego mnie 
kontroluje i człowiek nie ma życia. 
Do widzenia i dobranoc!” Można 
połączyć przyjemne z pożytecz-
nym? Można!!!
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NAsz tEst NA 
koRPoRAcYjNEGo WIRUsA 

W
każdym z poniższych 
trzech pytań wybierz 
odpowiedź, która naj-
lepiej opisuje Twoją 

sytuację:

1. Gdy Twoją pracę wstrzymuje 
problem, to:
A.  bierzesz się za jego rozwią-

zanie
B.  szukasz osoby, której o tym 

powiesz

2. Gdy dostajesz bezsensowne 
zadanie, to:
A.  prosisz zlecającego, by wyja-

śnił dlaczego i w jakim celu 
to ma być zrobione

B.  bierzesz się do roboty o nic 
nie pytając

3. Gdy widzisz, że coś złego dzie-
je się w firmie, tracicie na tym 
pieniądze, energię ludzi i repu-
tację, to:
A. alarmujesz osoby odpowie-

dzialne za firmę
B.  udajesz, że tego nie widzisz.

Interpretacja wyników.

Policz ile razy wystąpiło „A”  
w Twoich odpowiedziach.

Trzy razy odpowiedziałeś „A”:
Jesteś wolna/y od wirusa korpo-

racyjnego. Jeśli pracujesz w kor-
poracji to jesteś da niej nadzieją 
na przetrwanie, albo... pierwszą na 
liście do zwolnienia. 

Jeden lub dwa razy odpowiedzia-
łaś/eś „A”:

Wykryto u Ciebie ślad wirusa kor-
poracyjnego. Mogłaś/eś się zarazić 
nawet w małej firmie, do której szef 
przeniósł korporacyjne obyczaje. 
Bądź czujna/y. Wyjdziesz z tego.

Ani razu nie odpowiedziałaś/eś „A”:
Stwierdzono u Ciebie syndrom 

korpoludka. Nie martw się. To nie 
jest choroba śmiertelna, aczkol-
wiek przypadki wyleczenia są nie-
liczne. Jeśli pracujesz w korporacji, 
to trzymaj jej się jak matki. Jeśli 
żadna korporacja Cię nie chce, to 
szukaj szczęścia w wojsku, policji 
lub w dużych partiach politycz-
nych.

Podsumowanie.
Postawa życiowa rozwiązywania problemów, kwestionowania poleceń oraz wyty-

kania błędów jest przepisem na ciekawe życie zawodowe. Zwykle wiąże się z tym 
duża zmienność. Bowiem albo Cię znienawidzą i wyrzucą, albo powierzą Ci sporą 
odpowiedzialność. Tak czy inaczej, zapomnij o świętym spokoju i bezpiecznym roz-
woju kariery. Dotyczy to w tym samym stopniu firm należących do ekscentrycznych 
rodzimych przedsiębiorców, co globalnych korporacji. Łączy ich to, że nie szanują 
korpoludków, choć produkują ich na pęczki. Nowoczesny biznes potrzebuje pracow-
ników, którzy nie są niewolnikami, a są autonomicznymi partnerami. Jednak widzę, 
że jest spora luka między tym czego biznes „chce”, a tym czego „potrzebuje”. Zatem 
jeśli jesteś wolna od korporacyjnego wirusa to rób swoje i nie oglądaj się za siebie!

Bernard Fruga
Ekspert zarządzania zmianą, katalizator rozwoju w firmach i organizacjach, którym to-
warzyszy w przejściu od spontanicznej działalności pasjonatów do uporządkowanych i 
profesjonalnych przedsięwzięć. Autor książki i modelu ISRIKUZ Pogodne przywództwo. 
Wideobloger znany z pigułek inspiracji pod nazwą 1-minutowy Fruga
 www.fruga.net.

FAkAP stoRY

Mordor 
 W PRzEkRojU

t
a historia przydarzyła mi 
się sześć lat temu. Było tuż 
przed Wielkanocą, czyli jak 
w każdej firmie obchodzili-

śmy korporacyjne „jajeczko”. Niby 
„święta”, ale co pewien czas musia-
łam opuszczać spotkanie, aby wy-
słać kolejny pakiet świątecznych 
życzeń do kilkunastu tysięcy na-
szych klientów. 

Za każdym razem po powrocie do 
stołu ktoś oferował mi kieliszek wina, 
bo w końcu to „Wielkanoc”. Szczęśliwie 
udało mi się dobrnąć do ostatnich re-
kordów, uroczystość się zakończyła, a 
ja pojechałam do domu. Oczywiście 
to nie koniec historii, a niestety po-
czątek... W środku nocy zadzwonił do 
mnie szef z pytaniem, czy życzenia 
które otrzymał na służbowego maila 

zostały wysłane również do wszyst-
kich klientów. Z dumą odpowiedzia-
łam, że „oczywiście”, w końcu odwa-
liłam kawał dobrej roboty. Projekt 
e-kartki z zajączkiem, jajeczkami i ory-
ginalnymi życzeniami wszystkim się 
podobał. Pech chciał, że przy którejś 
turze korespondencji seryjnej... po-
mieszałam pliki. Zamiast radosnego 
zajączka, część klientów naszej firmy 
dostało choinkę i Świętego Mikołaja. 
Jaki jest morał z tej historii? Aby po al-
koholu nie zbliżać się do służbowego 
komputera. Ale jest i druga nauka. Nie 
skupiajmy się dziesiątkach poprawek 
i „ulepszeń”, przynajmniej jeśli chodzi 
o kartki świąteczne. Żaden z naszych 
klientów nie zwrócił uwagi na moją 
wpadkę.

Czy lubisz pracę w Mordorze ?
tak

tak

biała

biuro

Nie

Nie

Czarna

knajpa

Czy myślisz o założeniu własnej firmy ?

kawa biała czy czarna ?

lunch w biurze czy knajpie ?

www.webkomiksy.pl - Przemysław Rydyger

WydAWCA RedAKToR
Justyna Szawłowska  

WydAWCA RedAKToR
Sisi Lohman

Wydawca
Auto Fix Bartosz Las-Opolski

Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

Napisz do Nas :

redakcja@glosmordoru.pl
reklama@glosmordoru.pl

www.glosmordoru.pl

Korpoludek

sprawdź, czy jesteś korpoludkiem

Głos
Mordoru
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