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Lewis, Mogridge i ulica Marynarska
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Za dwa lata ulica Marynarska, między ulicami Rzymowskiego a Taśmową, zostanie powiększona do trzech
pasów w każdą stronę. Jesteście zadowoleni, bo dzięki temu będą mniejsze korki, szybciej dojedziecie do
pracy, a wieczorem szybciej wrócicie do domu? Dwóch brytyjskich badaczy już wiele lat temu wyjaśniło, że nie
macie się z czego cieszyć.

Nikt nie lubi stać w korku. Wokół
tacy sami znudzeni i zmarnowani
kierowcy, którzy w ślimaczym tempie posuwają się do przodu. Rozwiązanie tego problemu przychodzi do głowy samo. Gdyby dołożyć
jeszcze jeden pas ruchu, od razu
zrobiłoby się luźniej. Samochody,
mając więcej miejsca, jechałyby
szybciej. Korek by zniknął. To chyba najbardziej oczywista rzecz pod
słońcem.
Rzadko któremu kierowcy, wdychającemu spaliny samochodu
przed nim, przemknie przez głowę
pytanie, dlaczego największe korki
są tam, gdzie ulice są szerokie jak
rzeki. Po amerykańskich, miejskich
autostradach, samochody pędzą
tylko w filmach. Zwykle przejechanie w godzinach szczytu między
centrum a przedmieściami Los Angeles to droga przez mękę, choć do
policzenia pasów ruchu czasem nie
starcza palców u obu rąk.

Samochody pasują do
drogi
Pracujących i mieszkających w
„Mordorze” czekają dwa lata utrudnień. Mają pecha, bo Marynarska i
Rzymowskiego to część południowej obwodnicy miasta. Żeby samo-
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chody jadące przez Warszawę nie
musiały wjeżdżać do centrum, pojadą przez Służewiec. Na początku
maja Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych podpisał wartą 49 mln
zł umowę z wykonawcą, który w 26
miesięcy przebuduje 800-metrowy
odcinek ulicy.
Zapowiada się na to, że nowa Marynarska przetnie Służewiec na pół.
Według projektu na skrzyżowaniach z ulicami Wynalazek i Postępu nie będzie lewoskrętów. Ulice
Suwak i Taśmowa pozostaną bez
połączenia z przebudowaną trasą.
Zamiast przejścia dla pieszych w
poziomie jezdni na wysokości ul.
Wynalazek będzie kładka. Dla samochodów to dobrze, bo nie będą
zatrzymywać się na światłach. Dla
pieszych gorzej, bo żeby przejść
ulicę, będą musieli się wspinać po
schodach. Przebudowane zostanie
torowisko tramwajowe, co oznacza, że dwukierunkowe tramwaje,
w czasie przebudowy, dojadą tylko
do ul. Postępu.
Ale może warto się przemęczyć?
Dla wielu pracowników służewieckich korporacji Marynarska to codziennie przemierzany szlak. Jeśli
będzie szerszy, to będzie wygodniejszy, nawet jeśli dopiero za dwa

lata. Niekoniecznie.
W 1977 r. ukazała się napisana
przez Davida Lewisa praca pt.
„Estimating the influence of public policy on road traffic levels
in greater London”, która pewnie
nie zainteresowałaby nikogo poza
wąskim gronem urbanistów, gdyby nie zawarta w niej teza, którą
powtórzył i rozwinął 13 lat później
inny brytyjski badacz Martin Mogridge w książce „Travel in towns:
jam yesterday, jam today and jam
tomorrow?”. Obaj stwierdzili, że
rozwiązywanie problemu korków
w mieście przez budowę nowych
dróg i poszerzanie istniejących najpewniej przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych, jeśli nie weźmie się pod uwagę całości systemu
transportowego w mieście.
Dlaczego? Bo ruch samochodowy
ma tę właściwość, że w naturalny
sposób wypełnia dostępną przestrzeń drogową. Jeśli poszerzymy
ulicę, to przez krótki czas – kilka
tygodni, najwyżej kilka miesięcy
– rzeczywiście auta pojadą szybciej, a to spowoduje, że pojawi się
więcej kierowców, którzy będą
wybierać tę właśnie drogę. W
efekcie szersza ulica znów stanie
w korku. Rezultat będzie taki sam

jak przed przebudową, z tą różnicą, że w środku miasta znajdzie
się trochę więcej asfaltu, podatnik
wyda trochę więcej pieniędzy, a w
korku utknie więcej aut. To zjawisko nazwano prawem Lewisa-Mogridge’a. Jest jedną z kilku powiązanych ze sobą (często nie mniej
zaskakujących) zasad dotyczących
ruchu samochodowego w mieście
i od ćwierćwiecza spędza sen z powiek drogowcom pod każdą szerokością geograficzną.

Drogowcy wizjonerzy?
Zasada, która sprawdza się bez
pudła na całym świecie, bierze
się wprost z ekonomicznej teorii,
zgodnie z którą popyt jest wymuszany przez podaż. Jeśli zbudujemy więcej dróg, pojawi się na
nich więcej kierowców. Intuicyjnie
można się spodziewać czegoś odwrotnego – dzięki szerszym ulicom
będzie na nich luźniej. Ale badania
sprawdzające w praktyce efekty
rozbudowy sieci drogowej nie pozostawiają wątpliwości.
Amerykański magazyn „Wired”,
który jakiś czas temu pochylił się
nad tym problemem przytoczył
m.in. badania dwóch ekonomistów: Matthew Turnera i Gillesa

Durantona, którzy porównali długość nowo wybudowanych ulic w
amerykańskich miastach między
1980 i 2000 rokiem z liczbą kilometrów, które przejechały tam samochody. Stwierdzili korelację w
stosunku „jeden do jednego”. Tam
gdzie przybyło 10 proc. powierzchni ulic, ruch samochodowy wzrósł
o 10 proc.
Stąd jeszcze daleko do stwierdzenia, że „im więcej dróg, tym więcej
samochodów”, a tak w uproszczeniu przedstawia się prawo Lewisa-Mogridge’a. Być może amerykańscy budowniczowie dróg po prostu
świetnie potrafią przewidzieć rosnące zapotrzebowanie? Tylko, że
musieliby być wtedy wizjonerami
przewidującymi przyszłość w sposób na wpół magiczny, bo część
ciągów komunikacyjnych budowanych w ostatnich latach ubiegłego
wieku zaplanowano tuż po wojnie.
W dodatku wspomniane prawo
sprawdza się prawie zawsze. Jeśli
nawet, w nielicznych przypadkach,
poszerzona droga rozładowuje
korki na stałe, to są one zwyczajnie
„przesuwane” w inne miejsce. Nie
trzeba zresztą szukać przykładów
za oceanem, bo Lewis i Mogridge
mogliby swoje tezy opisać i udo-

wadniać nie wyjeżdżając z Warszawy.
Kilka lat temu dr Wojciech Szymalski ze stowarzyszenia „Zielone Mazowsze” opublikował serię artykułów o działaniu prawa w praktyce,
a za przykład wziął kilka warszawskich ulic przebudowanych w ciągu ostatnich lat. Górczewska, która
jeszcze w 1999 r. miała po jednym
pasie ruchu w każdą stronę, w ciągu następnych kilkunastu lat rozrosła się do dwóch trzypasmowych
jezdni na prawie całej długości.
Korki nie zniknęły, samochodów
przybyło. Szymalski przedstawiając dane podkreślał jednocześnie,
że na równoległych trasach ruch
się nie zmienił, tzn. nie jest tak, że
dzięki poszerzonej Górczewskiej
zmniejszył się ruch w okolicy. Podobne zjawisko zaobserwował
na innych poszerzanych w ciągu
ostatnich lat trasach.
Ale skoro tak, to skąd te nowe samochody? Przecież tabuny warszawiaków nie ruszyły w ciągu kilku
tygodni do komisów i salonów
samochodowych tylko dlatego,
że Górczewska ma nowy pas. Teza
obu Brytyjczyków wciąż budzi
sprzeciw również dlatego, że na
to pytanie nie ma prostej i jedno-
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znacznej odpowiedzi. Wyjaśnień
jest kilka. Z jednej strony kierowcy, mając dodatkowe trasy, jeżdżą
częściej. Częściej też wybierają samochód zamiast, np. komunikację
publiczną, a to znaczy, że jeśli do
tej pory w niektóre miejsca jechali
autobusem lub metrem, to teraz
mogą spróbować dostać się tam
samochodem.
Niektórzy samochód kupią, uznając, że skoro zbudowano im nową
trasę, to dlaczego z niej nie skorzystać. Amerykańscy komentatorzy
kładą też nacisk na to, że biznes,
który opiera się na transporcie drogowym upodobał sobie te miasta,
gdzie jest ich dużo. To wszystko
powoduje rozrost ruchu samochodowego na nowych drogach.

Rzeka zamiast autostrady

trzeba wygrać następne wybory,
żaden burmistrz nie powie tego
wprost, ale taki jest właśnie sens
londyńskiej strefy płatnego wjazdu
(Congestion Charge Zone), która
obejmuje centrum miasta oraz wysokich opłat za parkowanie. Polskie
miasta przez lata jak ognia bały się
podnoszenia opłat za parkowanie,
właśnie ze strachu przed wyborcami, choć to jedno z najwygodniejszych narzędzi do ograniczania
ruchu. Teraz, gdy odsetek samochodów zaczyna mocno przekraczać europejską średnią, wiele
samorządów nawet by chciało,
ale... nie mogą, bo ustawa sztywno
określa górną wysokość tych opłat,
a w Sejmie trudno znaleźć sojuszników, którzy dobrowolnie naraziliby się kierowcom.
Takie działania, czasem nawet bardziej radykalne (Madryt planuje
zamknąć część centralnych dzielnic dla samochodów, a podobna
strefa w ograniczonym zakresie
działa już dziś) zawsze połączone
są z rozbudową oferty transportu
publicznego. Urzędnicy rozumieją,
że mieszkańcom trzeba dać coś za
coś, stąd coraz nowocześniejsze i
wygodniejsze autobusy, tramwaje,
nowe linie metra. Akurat pod tym
względem Warszawa nie odbiega
od zagranicznych wzorców, a często je prześciga. Zakochanych w
czterech kółkach takie rozwiązanie
nie zachwyci, ale lepszego jak dotąd nie wymyślono.
A co do Marynarskiej, Lewis
i Mogridge przekonywaliby, że
choć dodatkowe pasy kłopotu
nie rozwiążą, to też specjalnie nie
pogorszą. Korki większe nie będą.
Może dobre i to...

Jan Stereo

fot. Fotolia

W tych miejscach na świecie, w
których prawo Lewisa-Mogridge’a przebiło się do świadomości urzędników decydujących o
kształcie sieci drogowej w miastach, miało to czasem zaskakujące
konsekwencje. Bo jeśli uznać, że
poszerzanie dróg nie rozwiązuje
problemu korków, to dlaczego nie
założyć rzeczy odwrotnej, czyli że
likwidacja drogi nie pogorszy jakości poruszania się po mieście?
Przed dekadą w samym centrum
Seulu rozebrano sześciokilometrową, szeroką na 16 metrów i w
wielu miejscach prowadzoną estakadami autostradę. Plan wywoływał nieopisaną falę protestów, a
miastu wróżono tragedię komunikacyjną. Burmistrz Lee Myung—
bak chciał w miejscu ton asfaltu
stworzyć miejski park, którego
centralną częścią miał być strumyk
Cheonggyecheon. De facto odwrócić decyzję sprzed czterdziestu
lat. Wtedy strumień wysuszono i w

jego miejscu powstała autostrada.
Olbrzymi eksperyment inżynieryjny, ale przede wszystkim społeczny jest dziś stawiany za wzór
transformacji przestrzeni miejskiej.
Rejon w pobliżu Cheonggyecheon
odżył gospodarczo. Miejsce stało
się jednym z bardziej charakterystycznych punktów miasta, odwiedzanym przez mieszkańców
i turystów. Średnia temperatura
powietrza w okolicy obniżyła się o
kilka stopni. Lee Myung–baka wybrano kilka lat później prezydentem Korei Południowej. Co najbardziej zdziwiło wielu Koreańczyków,
to fakt, że Seul nie stanął w korku,
a średnia prędkość samochodów
w mieście... nieznacznie wzrosła.
Okazało się, że likwidacja uczęszczanej drogi spowodowała taką
zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych, że poza szeregiem innych
korzyści po Seulu jeździ się dziś
nieco wygodniej.
W zeszłym roku warszawscy
urzędnicy postanowili policzyć
jak wzrosło natężenie ruchu na
innych przeprawach przez Wisłę
po tym, jak spłonął most Łazienkowski. Przed katastrofą przejeżdżało przez niego ponad 100 tys.
samochodów dziennie. Okazało
się, że pozostałe mosty (głównie
Siekierkowski i Poniatowskiego, w
mniejszym stopniu Świętokrzyski)
wchłonęły mniej więcej połowę.
Gdzie podziało się 50 tys.? Do końca nie wiadomo. Ale Lewis i Mogridge powiedzieliby, że mniejsza
podaż drogi spowodowała mniejszy popyt.
Jak w takim razie zmniejszyć
korki jeśli poszerzanie dróg nie
pomaga? Miasta, głównie zachodnioeuropejskie, od pewnego
czasu zwyczajnie zniechęcają do
podróży samochodem. Ponieważ
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Witamy w Mordorze!

J

arosław Kuźniar po 10 latach
odszedł z TVN-u. I w przeciwieństwie do wielu „uciekinierów”, nie ma zamiaru zaszyć
się w Bieszczadach, ani zakładać
startupu (bo ma go od ponad roku).
Kuźniar postanowił zamienić Wilanów na Mordor, gdzie już za chwilę
stanie się jednym z nas - pracownikiem korpo. I bynajmniej nie zamierza płakać z tego powodu.
Jarosław Kuźniar: Siedzisz w „Mordorze”?
Krzysztof Majak: Nie, ale niedługo
tam jadę. Słyszałeś o „Głosie Mordoru”?
JK: Nie, to jakieś niszowe pisemko
moim zdaniem [śmiech]. Oczywiście,
że słyszałem. Rozmawialiśmy o nim
rok temu, gdy się poznawaliśmy. „Głos
Mordoru” ma inspirować pracowników, którzy przyjeżdżają do „Mordoru”
jak do kostnicy...
KM: Dokładnie tak, a potrzeby są
duże. Nakład już teraz wynosi 15
tys. egzemplarzy.
JK: O, to dziś „Gazeta Wyborcza” tyle
nie sprzedaje... [śmiech]
Skoro już wspomniałeś o dojazdach, to będziesz dojeżdżał do
„Mordoru?”

Mam to szczęście, że w czasie rozmów
z Onetem ustaliliśmy, że będziemy robić wszystko, aby być tam jak najrzadziej. Na szczęście to firma, która ma
parę siedzib - również poza „Mordorem”. Ale oczywiście zadałem to podstawowe pytanie, czyli co będzie, jeśli
będę musiał tam dojechać? Czy jest
tam jakieś miejsce do zaparkowania?
I co powiedzieli? Prawdę, czy że będzie dobrze? [śmiech]
Że „chyba taaaak...” . Podobno prosisz
pana Kazia i on cię wpuszcza na parking. Mam nadzieję, że rzeczywiście
będzie mnie wpuszczał, dlatego będę
próbował dostać się tam samochodem. Wiem, że o ile dojechać jest w
miarę łatwo, tak wydostanie się jest
trochę trudniejsze niż kiedyś wyjazd
siódemką w stronę Gdańska w piątek
wieczorem.
Jak zatem patrzysz na zamianę
Wiertniczej na Domaniewską?
Zamieniam Wilanów na „Mordor”, a to
samo w sobie brzmi komicznie. Wiem,
że „Mordor” kojarzy się, jak się kojarzy, ale tak naprawdę jest to zagłębie
najbardziej kreatywnych agencji marketingowych w tej części Europy. Nie
ma w tym niczego złego, bo przecież
te wszystkie pomysły tam powstają.
To tylko brzmi tak strasznie, a wy to

jeszcze podsycacie! [śmiech]
Masz więcej złych czy dobrych skojarzeń, gdy myślisz o Mordorze?
Nazwa jest smutna i „czarrrna”, ale
tak naprawdę widzę więcej dobrego.
Gdy popatrzy się na to miejsce bez
uprzedzeń, można zobaczyć bardzo
nowoczesną część Warszawy. To może
być konkurencja dla „Miasteczka Wilanów”. Tam jest najwięcej matek z małymi dziećmi, a tu jest najwięcej ludzi
zarabiających rozsądne pieniądze. To
mnie skusiło oczywiście do przejścia
do Onetu [śmiech].
Mimo to, coraz więcej osób ucieka z
„Mordoru”. W naszej gazecie mamy
nawet cykl o”uciekinierach”. Ludzie
zakładają biznes albo zaszywają
się w Bieszczadach. Dziwią cię te
ucieczki?
Nie, ostatnio nawet w czasie wyprawy na Islandię z GoForWorld miałem
dwóch klientów pracujących na najwyższych szczeblach korporacji. Rozmawialiśmy o tym, że to chyba nie jest
ucieczka. To raczej moment, kiedy oddałeś już całego siebie i naszedł czas,
aby twój mózg popracował trochę
inaczej - na swoje. Dzięki internetowi
jest dziś tak wiele możliwości robienia
czegoś dla siebie, a nie dla korpo, że
ludzie odchodzą. I to jest piękne.

Myślisz, że korpo bywa złe samo w
sobie, czy raczej przez „błędy i wypaczenia”?
Korpo czasem bywa za duże. Startupy
robią dziś rozwiązania dla wielkich
firm, z którymi one nie są w stanie
sobie poradzić, bo są za duże. Zanim
zbiorą grupę kreatywnych ludzi, aby
rozwiązali dany problem, to już prędzej się to wszystko wywróci. Tak się
nie da pracować! Dlatego zatrudniają
startupowców, którzy muszą „wstać
na chwilę od piłkarzyków” i oni rozwiązują dany problem w sekundę.
Korporacje nabawiły się chorób,
trzeba je leczyć.
Widziałem prezentację, na której facet
pokazywał pewną firmę IT z Australii,
dostarczającą świetne rozwiązania.
Piątek jest u nich dniem „wolnym od
korpo”. Poprawiają wtedy wszystkie
błędy swojej pracy, które zrobili od
poniedziałku do czwartku. Mają wolny dzień i wolną głowę, dzięki czemu
zupełnie inaczej myślą o projekcie.
Wymyślają wtedy rzeczy, które od poniedziałku są wdrażane. Przymus jest
zastąpiony zdrowym rozsądkiem. To
pomaga, nawet w korpo.
Ten przymus i zasady bawią ludzi
spoza świata korporacji.
Mnie bawi odpowiedzialność, która
może spaść na człowieka pracującego
w korpo. Prędzej czy później wpada
w machinę i zaczyna mówić, że „tego
nie wypada”, „nie mieści w naszych
standardach” itd. A prawda jest taka,
że nie da się całego życia zamknąć w
arkuszu Excel.
Czy ostrzegałbyś młodych ludzi
przed tym światem?
Myślę, że z perspektywy tych którzy
dopiero do niego wchodzą, nie jest to
zagrożenie. Bo jeśli oni nigdy nie dotkną korporacji, nie dostaną po dupie
właśnie przez jakąś korpo, to nic ich
nie pchnie do własnego biznesu. Albo
będą myśleli, że świat jest idealny, a
wiemy, że nie jest.
Kiedy zatem powiedzieć sobie
„dość”?

Każdy ma swój moment, ale myślę,
że najrozsądniejszym jest nie odchodzić w nicość. Trzeba stworzyć sobie
nowe miejsce, przynajmniej w głowie.
Inaczej nie będziesz się bezpiecznie
czuł po odejściu. A słyszałem od wielu ludzi, którzy odeszli z korporacji
bez planów, że wszystkie odłożone
pieniądze rozeszły im się na normalne życie, a nie na inwestycję. Wrócili
do korpo o wiele szybciej, niż myśleli.
Dziś, kiedy zakładających własny biznes jest dużo, ten sukces nie przyjdzie
tak łatwo.
A jak podoba ci się lifestyle korporacyjny? Plakietki na szyi, kawy i
BMW, gdy już jesteś menadżerem
średniego szczebla.
Z tego co wiem, to całkiem fajna
spraw być takim menadżerem. Słyszałem kiedyś o dylemacie dziennikarza,
który nie wiedział co kupić, bo miał
budżet 200 tys. na auto służbowe. To
ja się piszę na takie kłopoty! Zresztą,
stoję sobie właśnie w korku na alei
Niepodległości i obok widzę faceta
w porsche. Ma na sobie białą, piękną
koszulę i pewnie jedzie właśnie do
„Mordoru”. Powiem ci, że wygląda na
naprawdę szczęśliwego.
Chcesz powiedzieć, że nie powinniśmy śmiać się z tych korporacyjnych atrybutów?
Tak, trzeba mieć do tego dystans. W
TVN24 też co chwilę biegaliśmy po
kawę, bo ta w Costa Coffee była lepsza, niż w automacie służbowym. To
rzeczywiście jeden z elementów tego
życia, ale ileż możesz siedzieć za tym
cholernym biurkiem...
Przypominam, że właśnie zaczynasz pracę w „Mordorze” [śmiech]
Właśnie wchodzę w nową rolę. Nie
gęby, która gada z ekranu, tylko gościa, który będzie zarządzał ludźmi.
Jakby nie było, jestem w strukturze
Axel Springer czyli korporacji. Mam
nadzieję, że nie będę spędzał całego życia na spotkaniach, bo tak mi
obiecano. Będzie mi o tyle łatwiej, że
na niektóre spotkania będę mógł nie
chodzić [śmiech]. Mam plan tłumaczyć, że wstawanie przez całe lata o
4:30 tak mnie wykończyło, że muszę
odsapnąć.
Jesteś spoza Warszawy. Czy ludzie,
którzy przyjechali do „Mordoru” za

pracą mogą być lepszymi pracownikami?
Myślę, że tak. Jestem bielawianinem,
który mieszka od 1999 roku w Warszawie. I mam poczucie, że goście i
dziewczyny z mniejszych miast chcą
udowodnić miejscowym, że może i
urodzili się w mieście pięciotysięcznym a nie dwumilionowym, ale są tak
samo dobrzy albo nawet lepsi. Oni
muszą trochę więcej „talerzy umyć”,
aby to pokazać. Wydaje mi się, że w
tych ludziach jest większa karność,
posłuszeństwo i pracowitość. Nie
obrażając oczywiście warszawiaków,
krakusów czy poznaniaków.
W korpo trzeba być cwaniakiem,
aby wspinać się na kolejne szczeble
kariery?
Ja akurat jestem w takim zawodzie,
w którym od razu wszystko widać.
Cwaniakowanie tutaj nic nie da i ma
krótkie nogi. Wyobraźmy sobie pracownika telewizji, który cały czas czyta
z promptera. Możesz pięknie się poruszać przy stole i czytać informacje,
a wszyscy widzowie myślą: „ależ on
pięknie mówi”. Ale w momencie, kiedy
prompter szlag trafi, a świat się kończy
i musisz nagle coś opowiedzieć, to od
razu widać, czy ktoś daje radę. Czy
potrafi opowiedzieć wiadomości, czy
wyłącznie je odczytać. Cwaniactwo
zawsze ma krótkie nogi, czy to będzie
telewizja, czy agencja marketingowa.
Jeździsz bardzo dużo po świecie.
Czego twoim zdaniem brakuje polskim korporacjom?
Myślę, że brakuje im „mniejszej skali”. W innych krajach nawet w korpo wybiera się ludzi, którzy rokują
otwartością umysłu i daje się im taką
„startupową” przestrzeń. Nie biurko,
ale na przykład salę. Mówią: gdzie to
zrobisz, jest rzeczą wtórna. Bylebyś
wykonał swoje zadania. I okazuje się,
że ci ludzie, którzy nie muszą siedzieć
w biurowcach tylko na przykład w
domu z dzieckiem, pracują lepiej, są
skuteczniejsi i wydaje mi się, że to jest
przyszłość korpo. Oni wrócą kiedyś do
tego i odkryją, że fajnie jest czasem
zdjąć garnitur i powiedzieć pracownikowi: nie ma sprawy, zostań w domu.

Krzysztof Majak
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czyli lans i lajki

eszcze kilka lat temu można było jechać na wczasy,
odpocząć, zrobić pamiątkowe 24 lub 36 zdjęć, wrócić
i rzucić się w wir pracy. Najbliższym znajomym opowiadało się,
czy nam się podobało i dlaczego
warto (lub nie) wracać w odwiedzone miejsce. W pracy kilka
osób zapytało o źródło wyjątkowej opalenizny i po wymianie
uprzejmości można było zająć się
obowiązkami.
W roku 2016 już nie jest tak łatwo.
Niepostrzeżenie urlop z WYJAZDU
stał się WYDARZENIEM.
Nie tylko osobistym czy rodzinnym,
ale również społecznym. Nie można
tak po prostu wyjechać i odpocząć.
Trzeba zorganizować EPICKĄ przygodę (Użyłem określenia „epicki”,
choć nie do końca mam świadomość czy ono ostatnio nadal oznacza to co kiedyś. Ponieważ jednak

wykorzystywane jest do opisywania rzeczy wielkich, wspaniałych i
wyjątkowych, więc stwierdziłem, że
może pasować).
Nie ważne czy jedziesz w Bieszczady,
czy na Karaiby. To musi być wyjątkowa wyprawa. Dlaczego? Z nieograniczonego pragnienia bycia oryginalnym i chęci zaimponowania.
Z jednej strony wzrosły nasze możliwości. Słuchając ekonomistów, a
nie polityków, można mieć pewność, że Polska to kraj ludzi, którym
z roku na rok żyje się lepiej. Rosnące
wynagrodzenie minimalne i średnie, malejący poziom bezrobocia
oraz rosnące PKB sprawiają, że stać
nas na więcej. A jeśli tak, to zmieniliśmy półkę, więc chcemy pozwalać
sobie na więcej. I pozwalamy!
Z drugiej strony wzrosły nasze
oczekiwania, a także oczekiwania
naszych dzieci. Bo to one pytane
w szkole o wakacje przez swoich

rówieśników muszą sobie radzić
w aurze rywalizacji o to „kto miał
lepiej”, czytaj: „kto miał drożej”. W
każdym razie musi być wyjątkowo,
co w dużym skrócie można zawęzić
do wciągnięcia dwa razy do roku
wakacyjnej kreski” naszych marzeń
i pragnień.
Musisz przy tym pamiętać o podstawowych zasadach.
Jeśli jesteś biegaczem, to koniecznie musisz choć raz w roku pojechać na obóz biegowy do Szwajcarii. Polskie góry nie wystarczą. Rób
dużo zdjęć, które zasilą Twój profil
na FB i Insta. Piękne widoki i wysportowane ciało to gwarantowane
lajki i komentarze.
Będąc menedżerem wyższego
szczebla MUSISZ mieć wakacje rozwijające ciało, ale również rozwijające duszę. Klasztor, głodówka, piesza
pielgrzymka w Hiszpanii to rzeczy,
które już zaliczyłaś/łeś lub musisz to

zrobić w najbliższym czasie.
Jeśli jesteś triathlonistą (a pewnie
jesteś, bo przecież każdy jest!) to w
czasie wakacji musisz pojawić się
na dwóch obozach kondycyjnych.
Jeden na przełomie kwietnia i maja
w Szklarskiej i drugi (zagraniczny!)
na Wyspach Kanaryjskich w okolicach lutego. Pamiętaj o wrzucaniu
codziennie endo na FB. Ludzie muszą widzieć, że się nie obijasz. Okraś
je słownictwem tylko dla wtajemniczonych. Napisz coś o watach i
prędkości na zjazdach.
Jeśli jeździsz na nartach to musisz
zaliczyć Włochy w ferie. Jeśli nie jeździsz, to się naucz, bo powinieneś. O
wyjeździe w polskie góry zapomnij,
no bo jak się do tego przyznasz w
firmowej kuchni. Nawet jeśli Tobie
przejdzie to przez gardło, to Twoje
dzieci i tak będą miały przerąbane
u rówieśników. Jeśli potrzebujesz
spokoju i relaksu na łonie natury to
czeka Cię wyprawa do wspaniałej
wiejskiej chaty z cudownymi właścicielami, którzy sami pieką chleb.
Chata znajduje się na Mazurach
lub w Bieszczadach, a prowadzą
ją Ci, którzy kilka lat temu uciekli z
korporacji i teraz są niezwyczajnie
szczęśliwi. Wysyłaj zdjęcie łaciatego kota na ganku ze słonecznikami
w tle, garnka z zupą na kaflowym

piecu oraz łóżka z drewnianych
bali. W opisie powinny pojawić się
westchnienia, emotikony i słowa:
cudnie, niepowtarzalnie, bajkowo,
relaksu czas, zapomnienie, raj.
O wyjeździe latem nad polskie morze zapomnij. No chyba, że na „kajta” lub dechę na półwysep. Wtedy
wolno (a nawet trzeba), ale musisz
narzekać na korki. Będąc w Polsce
musisz trochę ponarzekać, choć
lepiej nie spędzać urlopu w kraju.
Wtedy narzekać nie trzeba.
Warto zaliczyć Azję. Oczywiście
nie tę turecką tylko chińską, wietnamską lub jakiś kraj na Półwyspie
Arabskim (tam pamiętaj o zdjęciach
z najwyższego budynku, a po powrocie przypomnij wszystkim znajomym, że może i ładnie, ale nie ma
co pić). Z Azji przywieź dużo zdjęć
i doświadczeń kulinarnych. Przynajmniej jedna historia musi być o „rewolucjach” żołądkowych po sercu
kobry, sałatce z szerszeni lub świeżych móżdżkach młodych małp.
Jeśli nie było rewolucji, to opowiadaj i opisuj na FB, że to najlepsze
jedzenie jakie w życiu próbowałeś
i nawet robiłeś je w domu, ale tu
nie ma tak wspaniałych składników
i nie wyszło do końca. Mając rodzinę MUSISZ pokazać tę część

swojego życia. Wyprawa z synem,
spełnianie marzeń córki to konieczny standard. Wtedy na topie okazują się być posty o miłości, radości
i więzi.
Zdjęcia warto opatrzyć jakimś nośnym, a jednocześnie dopasowanym cytatem Paulo Coelho.
Łezka w oku oglądających i nowa
funkcja FB wkracza do akcji. Tak!
Ta z serduszkiem.
Można bez końca opowiadać
o naszych wakacyjnych fanaberiach
z małą lub dużą szczyptą sarkazmu,
ale…czy to wszystko jest tak strasznie złe? Przecież chodzi o wakacje!
To nie powinien być zwyczajny
czas. Zwyczajny czas jest pomiędzy
powrotem „z” i wyjazdem „na”. Ten
niech będzie wyjątkowy.
Róbmy więc epickie wyjazdy i, jeśli
czujemy taką potrzebę, chwalmy
się nimi całemu światu. Jako społeczeństwo dorośliśmy do tego, że
możemy. Jako jednostki wiemy, że
to dobry sposób redukcji codziennego stresu. Tylko niech dzieci nie
chwalą się jak było drogo. Lepiej
niech chwalą się jak było wspaniale.
Epickich wakacji!

Marcin Renduda
www.renduda.pl

BEZPŁATNE
profesjonalne doradztwo
kredytowe - mobilny
doradca kredytowy

• Znajdziemy Ci mieszkanie od developera (rejon Warszawy i okolic)
• Znajdziemy Ci najtańszy kredyt (oferta wszystkich banków)
• Pomożemy przejść przez skomplikowaną procedurę bankową
• 0% prowizji za obsługę

Aktivo Finanse Małgorzata Szczygieł
Tel: 502 527 199
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W PRACY, W DŻUNGLI MORDORU
I NA URLOPIE, W PRAWDZIWEJ DŻUNGLI,
ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ NA OSŁONIK

OSŁONIK MAX

DIETETYCZNY ŚRODEK SPOŻYWCZY
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO.
WSPIERA JELITA W PODRÓŻY
(I NIE TYLKO!).

DO POSTĘPOWANIA
DIETETYCZNEGO:
• W CHOROBACH PRZEWODU POKARMOWEGO
PRZEBIEGAJĄCYCH Z BIEGUNKĄ
• W BIEGUNCE PODRÓŻNYCH
• W TRAKCIE I PO ANTYBIOTYKOTERAPII
• W ZAKAŻENIACH ROTAWIRUSOWYCH
ORAZ CLOSTRIDIUM DIFFICLE

OSŁ/84/10/06/2016
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Zaaranżowane
marzenia

P

roblem w tym, że jestem
osobą, która zawsze robiła
milion rzeczy naraz. Szkoła
muzyczna, śpiew operowy, psychologia, projektowanie
wnętrz, jeszcze flamenco. Jestem
przykładem współczesnej kobiety, która nie chce do końca życia
specjalizować się tylko w jednej
dziedzinie. O pasjach i spełnianiu
marzeń rozmawiamy z Moniką
Adamczyk-Rokicką, projektantką
wnętrz i założycielką firmy Tailormade.
Opuściłaś korporację, by zrealizować marzenie o projektowaniu
wnętrz. Myślałaś kiedyś o tym jak
potoczyłoby się Twoje życie, gdyby
nie ono? Pracowałabyś nadal w badaniach marketingowych?
Myślę, że tak. Moje odejście nie było
spontanicznym rzuceniem papierami, bo po 12 latach pracy w jednej firmie byłam lojalna. To jednak spory kawałek czasu, w trakcie którego przez
4 lata pracowałam też w londyńskiej
siedzibie firmy. Byłam wśród fajnych
ludzi i czułam się tam dobrze. Gdyby
nie projektowanie, pewnie byłabym
tam nadal.
Postawiłaś na marzenie. Jaką rolę
w jego realizowaniu odgrywają
pieniądze?
Ogromną. Choć na początku dominuje euforia i potężna dawka energii,

to bez zabezpieczenia finansowego
nie ma szans. Dzięki oszczędnościom
i firmie mojego męża, która mogła
dać oparcie, kiedy zabraknie korporacyjnych pensji, prowizji i premii, mogłam zdecydować się na wielki krok.
Poprzedzały to lata przygotowań,
także merytorycznych, na przykład
ukończenie odpowiednich kursów
projektanckich. Teraz, po trzech latach, powoli zbliżam się do założonego celu biznesowego, czyli zrównania
dochodu z korporacyjną pensją. Nie
jest to jednak mój najważniejszy cel.
Jak to wszystko pogodziłaś? Matka
dwójki dzieci i właścicielka firmy
tworzącej w kilku obszarach: kompleksowe projekty wnętrz, specjalne przestrzenie dla dzieci, autorska linia mebli, home staging,
własny showroom.
Zawsze uważałam, że im więcej człowiek ma rzeczy do zrobienia, tym
lepiej potrafi się zorganizować. To się
udaje zwłaszcza wtedy, gdy ma się
pozytywne nastawienie. Życie poza
etatem daje też większą elastyczność
w dopinaniu różnych spraw.
Nie chce Ci się czasem uciec od tych
wszystkich obowiązków?
Czasem tak. Podczas długiego weekendu nie robiłam zupełnie nic. Ale ja
tak lubię to, co robię, że nawet kiedy
mam wolne, ciągle coś wymyślam,
szukam inspiracji. I nie mam poczucia, że jestem zapracowana.

www.glosmordoru.pl

Czy „na swoim” w inny sposób odczuwa się pracę?
Tak, ale to wiąże się również z ryzykiem. Jeśli zabraknie samodyscypliny, łatwo się rozprężyć. Mimo że
wydawało mi się, że jestem świetnie
zorganizowana i zawsze wszystko
dopieszczam, to był taki moment, w
którym zaczęłam się organizacyjnie
rozjeżdżać. Pomógł mi wtedy udział
w programie Biznes w Kobiecych Rękach, w ramach którego korzystałam
z wiedzy doświadczonych mentorek.
Do rzeczywistości bez dedlajnów, w
której nikt ci nie mówi co masz robić,
też trzeba się przyzwyczaić.
Inny wątek w Twoim życiu to ukończona psychologia. Co stało się z
marzeniem, by zostać psychologiem klinicznym?
Po części je realizuję, bo jako projektantka nawiązuję kontakty, buduję
relacje, które umożliwiają mi trafne rozpoznanie potrzeb klientów.
Mówiąc obrazowo, doradzając jak
powinno wyglądać wnętrze domu,
muszę najpierw poznać wnętrza jego
mieszkańców.
Nie myślisz czasem jak by to było
prowadzić własną praktykę psychologiczną?
Czasem myślę. Problem w tym, że
jestem osobą, która zawsze robiła milion rzeczy naraz. Szkoła muzyczna,
śpiew operowy, psychologia, projektowanie wnętrz, jeszcze flamenco.
Jestem przykładem współczesnej
kobiety, która nie chce do końca życia
specjalizować się tylko w jednej dziedzinie. Teraz cieszy mnie projektowanie, śpiewanie w chórze i rozwijanie
mojego showroomu Bits&Pieces przy
Żelaznej.
Opowiedz więcej o śpiewie operowym i tańczeniu flamenco – to

TO MIEJSCE CZEKA NA

KOLEJNEGO UCIEKINIERA
PISZ NA ADRES: REDAKCJA@GLOSMORDORU.PL

bardzo ciekawe.
Uczyłam się śpiewu w szkole muzycznej, jednocześnie śpiewałam w
różnych miejscach. Momentem kulminacyjnym był wyjazd do Londynu.
Choć ściśle związany z korporacją,
to „efektem ubocznym” było to, że
dołączyłam do elitarnego, ponad
200-osobowego chóru, z którym
śpiewałam m.in. w Royal Albert Hall
i w katedrze Westminster. Mieliśmy
też tournee po Australii, gdzie wystąpiliśmy w Sydney Opera House. Do
śpiewania nadal mnie ciągnie i nie zamierzam odpuścić. A flamenco? Nie
lubię sportu, za to uwielbiam tańczyć.
To był mój pomysł, żeby utrzymać
dobrą kondycję, i który rozwinął się
w kolejną wielką pasję. Teraz tańczę
regularnie, z całą oprawą, muzyką na
żywo, akcesoriami.
Jakie masz refleksje patrząc na
korporację okiem psychologa.
Wydaje mi się, że ludzie mają poczucie odpowiedzialności związane
ze swoim stanowiskiem i dlatego
potrzebują oznak zaufania ze strony
pracodawcy. Na przykład w postaci
pewnej swobody w czasie pracy.
A gdy popatrzysz okiem projektantki wnętrz?
Na szczęście pojawia się w Polsce
trend, który nieszczęsne boksy w
klasycznym openspace chce zastąpić
wnętrzem wspierającym motywację pracowników. Takim, w którym
można się poczuć się jak u siebie.
Jest na to mnóstwo pomysłów. Od
dobierania odpowiednich kolorów
ścian, ozdób, czy fajnych, motywujących napisów, przez meble, które nie
muszą być typowe (czasem kawałek
drewna na metalowym stelażu zamiast stołu potrafi nadać niepowtarzalny charakter), po sam układ przestrzenny.
Jaka jest alternatywa dla openspace’u? Istnieje kompromis pomiędzy maksymalizacją efektywności
i uczynieniem miejsca pracy przyjaznym dla człowieka i jego relacji
z innymi?
Dobrym rozwiązaniem jest zbieranie
mniejszych zespołów, w których ludzie współpracują ze sobą najbliżej.
Większe boksy można też oddzielać
szkłem, które w mniejszym stopniu

izoluje od innych, a ciągle chroni od
hałasu typowego dla openspace’u.
Żeby trochę „złamać” tę dużą przestrzeń, zorganizowałabym na środku
strefę relaksu. Ale taką na maksa – z
huśtawkami, poduchami, linami. Tak
żeby ludzie mogli się zresetować,
może nawet zdrzemnąć się na 15
minut. I żeby to nie byłoby dziwne i
wstydliwe.
Dostałaś kiedyś propozycję zaaranżowania wnętrza od korporacji?
Od większych firm nie, ale kiedy
wprowadziłam w swojej ofercie tzw.
poradę wnętrzarską, czyli taką dwu-,
trzygodzinną burzę mózgów, trafiłam w potrzeby firm o mniejszych
przestrzeniach biurowych. Ale nie
tylko, bo zdarzają się także kawiarnie,
restauracje, czy – jak ostatnio – gabinety stomatologiczne. To fajna możliwość inspirowania innych jak dane
wnętrze mogłoby wygląda. Poza tym
wcale nie celuję w tak duże projekty
jak kompleksowa aranżacja ogromnych przestrzeni. Więcej radości sprawia mi zrobienie na przykład kącika
chilloutowego, w którym ludzie pograją w rzutki. Niedawno robiłam coś
takiego dla jednej z korporacji. Sęk w
tym, że potrzebuję tworzyć dla konkretnych nieanonimowych ludzi, których poznam, i dla których to miejsce

będzie naprawdę wymarzone.
A czy w korporacyjnym wnętrzu
człowiek w ogóle może poczuć się
jak u siebie? Połączmy perspektywę psycholożki i projektantki
wnętrz.
Znam przykłady osób, które doskonale czują się w takim wnętrzu.
Wystarczyło, że zaaranżowały po
swojemu przestrzeń wokół siebie,
przynosząc zdjęcia, gadżety, czy nawet własne krzesła. Powtarzam się,
ale pewna wolność decydowania o
sobie dużo daje. Korporacje, które
zabraniają takiej personalizacji miejsca pracy popełniają błąd, bo odbierają swoim ludziom możliwość pracy
w przyjaźniejszym otoczeniu. To
w końcu odbija się na ich efektywności.
Masz w sobie dużo pasji, powiedz,
skąd czerpiesz najwięcej inspiracji?
Zewsząd (śmiech). Z przedmiotów
i miejsc, bo pomysły rodzą mi się
w głowie, kiedy trafiam na zapomniane fotele z lat 50. XX wieku w stodole
babci moich znajomych, jak i w trakcie wizyty na mediolańskich targach
designu. Najwięcej jednak inspiracji,
energii i radości dają mi ludzie i to, że
praca z każdym nowym projektem to
jakby zupełnie nowa historia.

Bartosz Raś
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Praca? Call me…
Taki czelendż: masz pracę, masz kasę, masz czas na studia,
masz czas dla siebie. No way? A jednak.

Z

każdym ciepłym dniem myślisz o tym, gdzie wyskoczyć w plener ze
znajomymi i że można wybierać w koncertach i festiwalach. Jest tylko
jeden problem - skąd w studenckim budżecie wziąć na to fundusze?
Może już czas rozglądnąć się za płatnym zajęciem? I to takim, które
w perspektywie pozwoli łączyć dojazdy, naukę i czas dla siebie (bo przecież
życie też po to jest, żeby pożyć). Rozwiązaniem może być praca w call center.
Takich firm w Wa-wie jest sporo. My zaglądamy do Call Center Poland, które ma
biuro przy ulicy Wołoskiej 16. A tam Asia i Grzegorz, mówią dlaczego warto dać
szansę call center i dlaczego właśnie CCP.

Na chwilę, czy na dłużej?
Asia studiuje architekturę. W CCP chciała popracować chwilę – żeby zarobić na
wakacje. Została na 2 lata i na razie nigdzie się nie wybiera - Choć niektórzy moi
znajomi nie mogą w to uwierzyć, ja lubię pracę na słuchawce. Łączenie jej ze studiami
nauczyło mnie doskonałej organizacji własnego czasu. Dzięki temu mam go jeszcze
więcej. Nie dość, że mam dodatkową kasę, to zaczęłam „wyrabiać się” ze wszystkim i
znajduję czas na naukę, pracę i relaks. To mi pasuje – stwierdza Asia. – Oczywiście nie
będę czarować, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Ja sama czasami mam ochotę rzucić słuchawkami. Jednak nie warto poddawać się, gdy spotka się
pierwszą trudność, albo zwykle osłabnie entuzjazm. Ja po pierwszych 2 tygodniach
chciałam zrezygnować, ale stwierdziłam, że chcę poznać wszystkie strony nowej pracy. Okazało się, że tych dobrych jest więcej niż gorszych. Jasne, rozmowa z trudnym
klientem nie jest miła, ale pozwala ćwiczyć asertywność i sztukę argumentowania. Ja
sama jestem bardziej pewna siebie niż 2 lata temu i wiem, że to w dużej mierze dzięki
CCP – podsumowuje dziewczyna.

Słuchawka to nie wszystko
CCP inwestuje w rozwój pracownika i dlatego chętnie współpracuje z młodymi.
Już na starcie Konsultant bierze udział w płatnym dla niego szkoleniu z podstaw
obsługi klienta, technik sprzedaży i zbijania obiekcji. Potem swoje umiejętności
rozwija na coachingach i warsztatach. Dlatego w firmie 80% managerów i specjalistów to byli Konsultanci. – Gdy przyszedłem do pracy, wydawało mi się, że w call
center tylko się dzwoni. A okazało się, że jest tu sporo możliwości rozwoju, bo oprócz
Konsultantów są działy wsparcia: trenerski, czy HR. Ja sam studiowałem zarządzanie,
ale w CCP przekonałem się, że mam dryg do uczenia innych. Szybko zostałem trenerem i tak mi się spodobało, że planuję podyplomowo zrobić specjalizację trenera
biznesu. Tym bardziej, że już teraz mogę łączyć teorię z praktyką. A ponieważ grafik
można ustalać indywidualnie, więc nie będzie problemu, żeby pogodzić zajęcia z pracą – mówi Grzegorz, który na Wołoskiej 16 pracuje od 6 lat.

09

20 lat – czas na zmiany
Call Center Poland to najstarsze call center w naszym kraju. Od początku tego
roku sporo się tam zmieniło: nowy właściciel, nowe projekty, nowe możliwości. W
styczniu CCP zostało kupione przez wrocławską CCIG Group, właściciela największego w Europie Środkowo-Wschodniej call center CCIG. To pozwoliło na fuzję
wzajemnych doświadczeń i wymianę najlepszych praktyk. Teraz korzystają z tego
pracownicy obu spółek. Konsultanci doskonale przygotowywani są do swojej roli.
Uczą się najnowszych technik sprzedaży, pasujących do modelu omnichannel,
czyli takiego w którym celem marki jest być zawsze blisko klienta i w sposób, w
jaki tego oczekuje. To sprawia, że Konsultanci nie tyko dzwonią sprzedażowo, ale
obsługują infolinie techniczne, konsumenckie czy prowadzą serwis przez najnowsze aplikacje np. live chat.
Połączenie firm umożliwia Konsultantom obsługiwać nowych klientów. Dzięki temu pracownicy CCP mogą „od kuchni” poznać specyfikę pracy dla liderów
branż m.in. bakowość, energetyka, multimedia. To niezła opcja, dla osób, które
zdają sobie sprawę, że same studia to za mało i że trzeba, jak najszybciej zadbać
o zdobywanie doświadczenia. Tak jak Asia i Grzegorz.
Aktualnie CCP prowadzi rekrutację na stanowisko Telefonicznego Doradcy Klienta. Przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, telewizyjnej, finansowej czy ubezpieczeniowej - to proste i jednocześnie ambitne i ciekawe projekty. Aplikować
można na www.ccp.com.pl/praca lub bezpośrednio na rekrutacja@ccp.com.pl.v

Róbmy biznes, miejmy fun
W zespole złożonym w 80% z młodych ludzi trudno o sztywniactwo. Dlatego
w CCP nie trzeba chodzić w koszulach zapiętych po szyję i rajstopkach, gdy na
dworze upał. A to sprawia, że atmosfera jest przyjazna. Openspace wiadomo jest,
ale boksy konsultanckie pozwalają na komfortową pracę. Pracuje się w zespołach. Jeśli ktoś chce może przyjść do pracy razem ze swoim znajomymi, zawsze
wtedy jest raźniej. Ale nawet i bez tego nie można narzekać na nudę. – Wiadomo
przede wszystkim pracujemy – śmieje się Asia – Ale w CCP zawsze znajdzie się chwila
na koleżeńskie żarty czy świętowanie urodzin. Ja najbardziej lubię to, że większość
z Konsultantów to studenci. Po zakończeniu pracy od razu jesteś w ekipie, z którą
lubisz spędzać wolny czas – mówi.
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ak wynika z rankingu OECD,
Polacy są na trzecim miejscu
wśród najbardziej zestresowanych pracowników w Europie.
Fakap goni fakap. Masz tak dużo
obowiązków, że nie jesteś w stanie
fizycznie tego ogarnąć, a jedyna
rada Twojego przełożonego brzmi:
musisz lepiej zorganizować sobie
czas pracy. Siedzisz w zatłoczonym
open space, próbujesz przebić się z
myślami przez wszechogarniający
szum, robisz kilka rzeczy jednocześnie, powtarzając jak mantrę: szybciej, szybciej. Ile razy w ciągu tygodnia miałeś ochotę wstać i zacząć
krzyczeć albo wyrzucić komputer
przez okno?

Fury Room
Roztrzaskać komputer? Proszę
bardzo! Przy ulicy Ustrzyckiej 9, w
kwietniu tego roku powstał pierwszy w Warszawie pokój furii. Możesz tam przyjść i dać upust swojej
frustracji, wyładowując negatywne
emocje na bogu ducha winnych
przedmiotach. Do wyboru komputery, telewizory, telefony, drukarki
i inne. Narzędziem zbrodni może
być kij bejsbolowy, młot, a nawet
kij do golfa.
Przed wejściem dostaniesz specjal-

ny strój ochronny, by w przypływie
szału, nie zrobić sobie krzywdy.
Przedmioty, które będą czekały na
ciebie w środku, sam możesz wybrać, a na ich demolkę dostaniesz
30 minut. Zabawa może być
przednia, ale pamiętaj, by z tym
rodzajem rozrywki nie przesadzać.
Psycholodzy przestrzegają, że zbyt
częste fundowanie sobie takiej
zabawy może spowodować, że
agresja stanie się sposobem na rozwiązywanie problemów i wypłynie
poza ściany pokoju furii.

Profly
Jeśli jesteś zwolennikiem aktywnego wypoczynku, ale masz w sobie
litość dla bezbronnych sprzętów
biurowych, możesz poszaleć w największym i najnowocześniejszym
aerotunelu w Warszawie. Profly
znajduje się w Morach przy ulicy
Wspólna Droga 1. Jeśli zawsze marzyłeś o tym żeby latać – to miejsce
jest stworzone dla Ciebie.
Pamiętaj jednak, że kilka minut
podniebnego szaleństwa jest bardzo wyczerpujące. Podczas takiego
lotu pracują mięśnie całego ciała.
Wygląda to dość niepozornie, jednak trzeba się nieźle namęczyć, by
utrzymać odpowiednią pozycję,
walcząc z powietrzem płynącym z
prędkością 310 km/h. W Profly ist-

www.glosmordoru.pl

(A w weekend)

Roztrzaskaj
komputer
i skocz na
kawę
z kotem…
nieje możliwość lotów grupowych;
jednocześnie do tunelu może
wejść nawet sześć osób. Możesz
więc zabrać ze sobą znajomych z
pracy.

Hangar 646
Lubisz tracić kontakt z ziemią, ale
nie lubisz hałasu? W takim razie
postaw na Hangar 646. To pierwszy
i jedyny w Warszawie park trampolin. Prawdziwy raj dla dzieci i dorosłych. Tutaj naprawdę można się
zapomnieć. Ponad 50 trampolin o
różnych wielkościach i kształtach,

ANTYPORADY PRAWNE

Jak często można
wychodzić na przerwę?

S

Podstawową przerwą, która
należy nam się z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, jest płatna przerwa
15-minutowa, tzw. śniadaniowa.
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Escape Game
Zamiast latać wolisz pogłówkować? Musisz zatem odwiedzić
escaperoom. To zupełnie nowy
rodzaj rozrywki, który w ostatnich
latach dosłownie zalewa wszystkie
większe miasta. O to kto wymyślił
escaperoomy spierają się Węgrzy i
Japończycy. Co ciekawe, w Europie,
Polacy są zaraz za Węgrami, jeśli
chodzi o ilość tajemniczych pokoi i
ich popularność. O co chodzi w tej
zabawie? Zostajesz zamknięty w
pokoju pełnym ukrytych zagadek i
dostajesz 60 minut, by je rozwiązać.
Jeśli zdążysz, odnajdziesz klucz,
który zwróci Ci wolność.
Jednym z takich miejsc jest Escape
Game na Starym Mieście, przy ulicy
Podwale 9/85. Na graczy czekają
tam dwa pokoje tematyczne: Komnata Zbrodni i Klątwa Pustelnika.

Escape room

prawdzaliście kiedyś,
ile czasu w pracy spędzacie na pracy? Spokojnie, to nie jest tekst
o efektywności, ale o tym, ile
można legalnie odpoczywać.

basen z gąbkami, batuty, rampy –
brzmi nieźle?
Godzina szaleństwa na trampolinach z pewnością pozwoli Ci na
wyrzucenie z siebie stresu, który
kumulujesz przez cały tydzień i
pobudzenie endorfin. Robimy zakłady, kto potrafi zrobić przewrót
w przód w powietrzu? Jeśli fikołki
to za dużo, zaproponuj znajomym
rozgrywkę w kosza, bo kto nie
chciałby zdobyć punktu dla swojej
drużyny w stylu NBA.

Przysługuje ona wszystkim, którzy wykonują swoje obowiązki
w firmie minimum 6 godzin
dziennie.
15 minut na cały dzień pracy
to niewiele. Na szczęście pracodawca ma możliwości, by zagwarantować podwładnym czas
wolny w większym wymiarze.
Jeżeli pracujemy przy komputerze, szef jest zobowiązany udzielić nam 5-minutowej przerwy po

każdej godzinie funkcjonowania
przed monitorem. Uwaga! Pracodawca może w tym czasie zlecić nam inną pracę, niezwiązaną
z obsługą monitora. Na przykład
raz na godzinę możemy podejść
do ksero lub zanieść dokumenty
do innego działu.
Z dodatkowych płatnych przerw
w pracy może skorzystać matka karmiąca. W przypadku jednego dziecka kobieta ma do

dyspozycji dwie przerwy półgodzinne. Co ważne, mogą być
one połączone, a pracodawca
może zgodzić się, aby kobieta
zaczynała lub kończyła pracę o
godzinę wcześniej. Należy pamiętać, że nie istnieją regulacje
dotyczące potwierdzania faktu
karmienia dziecka piersią. Pracodawca powinien opierać się
na oświadczeniu mamy. Jeżeli
ma wątpliwości, może poprosić o zaświadczenie lekarskie,
stwierdzające fakt karmienia,
które co jakiś czas powinno być
aktualizowane. Nie ma również
regulacji dotyczących wieku
karmionego dziecka.
Jeszcze inną opcją pozwalającą
na dodatkowe wolne minuty w

Trzeba przyznać, że Komnata Zbrodni to jeden
z ciekawszych pokoi na
warszawskiej mapie. Rekwizyty są bardzo realne,
zagadki mocno zróżnicowane, a rozwiązania jakie
zastosowali właściciele
zaskakują. Dodatkowo
napięcie buduje półmrok
i nastrojowa muzyka.

Miau Cafe
Dla miłośników pasywnego wypoczynku, a przy
tym miłośników zwierząt,
doskonałą
propozycją
będzie kawiarnia Miau
Cafe przy ulicy Zawiszy 1. To jedyna
taka kawiarnia w stolicy, do której
można przyjść z książką, na pyszną
kawę w towarzystwie mruczących
kotów. Tak, w tej kawiarni mieszkają i rządzą koty. Dokładnie 7 kotów, dla których kawiarnia stała się
nowym domem, po tym jak zmarła
ich właścicielka, a rodzina postanowiła oddać małe stadko.
Miau Cafe to doskonałe miejsce dla
kociarzy, ale nie tylko. Wszyscy ci,
którzy marzą o tym, by mieć zwierzaka w domu, ale ilość piekielnych
nadgodzin i szalone tempo każdego dnia wykluczają taką możliwość, mogą przyjść do tej kawiarni
i poobcować z czworonogami.

Co wybrać?
Psycholodzy podpowiadają, że
rodzaj wypoczynku powinien być
kontrastowym do charakteru naszej pracy.
Dla osoby, która pracuje fizycznie,
gra w tenisa będzie niezbyt trafionym sposobem na regenerację.
Natomiast osoba pracująca umysłowo i przed komputerem, nie
odpocznie przy skomplikowanej
grze strategicznej. Jeśli przez cały
tydzień znajdujesz się w ciągłym
napięciu, zadbaj o to, by w weekend oddać się zajęciu spokojnemu
i zrytmizowanemu. Jeśli Twoja praca jest monotonna, odpoczywając
szukaj zróżnicowanych, spontanicznych form. Jeśli przez cały ty-

pracy może być wprowadzenie
tzw. przerwy lunchowej, nie
dłuższej niż 60 minut. Niestety, jako że nie jest wliczana do
czasu pracy, jest też bezpłatna.
W praktyce oznacza to, że wraz
z jej wprowadzeniem, będziemy zmuszeni zostać w pracy o
godzinę dłużej. Na przykład, zamiast pracować od 8 do 16, będziemy przebywać w firmie od
8 do 17. W ciągu dnia będziemy
mogli więc sobie zrobić 1 godzinę i 15 minut „wolnego”. Zdarza
się, że pracodawcy wprowadzają np. 30-minutową niepłatną
przerwę. Dodając do niej płatne
15 minut, mamy 45 minut na
zjedzenie obiadu.
Oczywiście przepisy przepisa-

dzień siedzisz przed komputerem,
weekend planuj tak, by rozrywka
była związana z wysiłkiem fizycznym. Kiedy szalony weekend dobiegnie końca, pamiętaj o tym, by
w ciągu tygodnia wysypiać się. Brak
snu bardzo osłabia organizm i potęguje uczucie ciągłego zmęczenia.

Czym grozi brak odpoczynku?
Według badań, przeprowadzonych
przez Lestera Breslowa i Jamesa
Enstroma z Kalifornii, długotrwały brak odpoczynku negatywnie
wpływa na jakość i intensywność
życia, a nawet skraca jego długość.
Poza tym, nie odpoczywając, znacząco zmniejszamy jakość naszej
pracy i osłabiamy wydajność mózgu. Pozostając w takim stanie
przez dłuższy czas, szybko doprowadzimy się do wypalenia zawodowego i szeregu chorób psychosomatycznych.
Z raportu Instytutu Badawczego
Randstad „Monitor Rynku Pracy”
wynika, że aż 36 proc. Polaków nie
potrafi zapomnieć o pracy podczas
urlopu. Jeśli należysz do tej grupy,
poważnie zastanów się nad konsekwencjami. Pamiętaj, że żadne pieniądze ani awans nigdy nie wynagrodzą Ci raz utraconego zdrowia.
To co? W ten weekend zabierasz
najbliższych i idziesz poszaleć na
trampolinach?

Marta Wujek
mi, a w praktyce różnie bywa.
W wielu firmach nikt nie rozlicza
co do minuty czasu spędzonego
przez nas na przerwach. Ważne,
żeby zadania były wykonane.
Zdarzają się również pracodawcy, którzy pilnują czasu precyzyjnie. W takich przypadkach
warto pamiętać, że pracodawca
ma prawo naszą nieobecność,
przekraczającą dozwolone limity przerw, uznać za naruszenie
podstawowych
obowiązków
pracownika, a stąd niestety już
tylko krok do kary porządkowej
albo wypowiedzenia.

Marta Felczak
www.prawowpracy.com
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Kim jest współczesny tata?

2

3 czerwca - Dzień Ojca!
To doskonały moment,
by przyjrzeć się współczesnym tatusiom i spróbować odpowiedzieć na pytanie
zawarte w tytule.
Kuchenny fartuszek przewiązany w
pasie, na ramieniu tetrowa pielucha,
na jednej ręce bobas, druga ręka służy
do mieszania w garnku i odbierania
telefonów. Obrazek typowy dla młodego taty? Tak! Stereotypy odchodzą
do lamusa, a podział obowiązków
zawodowych i domowych pomiędzy
mamami i ojcami staje się coraz bardziej wyrównany.
Przemiana dokonuje się już od kilkunastu lat. W 2004 roku TNS OBOP, w
związku z kampanią „Tata i ja”, przeprowadził badania, z których wynikało, że aż 58 proc. ojców jest zaangażowanych w wychowywanie dzieci
na takim samym poziomie jak mamy.
Badania nie zostały powtórzone, ale
optymizmem napawają też dane
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, które podaje, że w 2013
roku z urlopów ojcowskich skorzystało ponad 28 tys., a w 2014 roku już
prawie 130 tys. ojców.
Aleksandra Wrona, psycholog rodzinny, tłumaczy, że zmiany jakie zaszły
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współcześnie doprowadziły do tego,
że rola mężczyzny się zmieniła. –
Ważnym krokiem była emancypacja
kobiet i wzrost ich znaczenia na rynku
pracy. Pracujące kobiety nie miały już
tyle czasu, żeby zająć się domem, stąd
angażowanie mężczyzn. Ponadto,
badania nad rozwojem dzieci, zaczęły
dostarczać coraz więcej dowodów na
to, że dzieci, których ojcowie aktywnie uczestniczą w ich wychowaniu, lepiej radzą sobie w życiu – komentuje
ekspertka.
Współcześni tatusiowie chwalą się
swoim ojcostwem. Powstaje coraz
więcej blogów o wychowywaniu
dzieci, prowadzonych właśnie przez
panów. „Hej, to ja – Tata Marek. Możesz mi mówić Ojcze, ale lepiej po
imieniu. Nic mi tak w życiu nie wyszło,
jak zęby i Córka, o której jest ten blog”
– tak wita swoich czytelników autor
blogu „tatowy.pl”.

Tata na etacie
Nie każdy z dumnych ojców korzysta
z urlopu ojcowskiego. Co nie znaczy,
że ci przykuci do korporacyjnych biurek wykręcają się od obowiązków wychowawczych. Są mamy na ASAPie,
ale tatusiowie też!
Tomek, który pracuje w Mordorze
opowiada taką historię: – Kiedyś po
pracy podwoziłem koleżankę. Idziemy na parking, otworzyłem jej drzwi,
obszedłem samochód i usiadłem na
miejscu kierowcy. Nagle zorientowa-

łem się, że moja znajoma nie wsiada.
Obszedłem samochód jeszcze raz,
stanąłem obok niej i zrozumiałem, że
zaprosiłem ją do istnego wysypiska
śmieci. W pośpiechu przerzucałem
rozpoczęte paczki chrupek, zabawki,
torby, torebki do tyłu, gdzie wcale
nie było lepiej. Ten bałagan jest najlepszym odzwierciedleniem tego, jak
wygląda teraz moje życie. Ale od razu
dodaje, że za nic w świecie nie zamieniłby tego bałaganu na odpicowaną
limuzynę.
Olaf, który ma 17-letnią córkę, od
kilku lat nie pracuje już
przy Domaniewskiej. Jednak kiedy jego pociecha była
mała, zmagał się z łączeniem życia
korporacyjnego z wychowywaniem
dziecka. – Korporacja była bardzo zajmująca, przede wszystkim zabierała
uwagę. Możemy mówić, że zaprowadzenie dziecka do piaskownicy i
odpisywanie na maile z telefonu jest
czasem spędzanym z nim, ale to
błędne przekonanie. Ważna jest
uwaga, którą się dziecku daje,
a korporacja na to nie pozwala. Nie
żałuję niczego, przez kilka ostatnich
lat udało mi się nadrobić zaległości.
Razem z córką od 5 lat jeździmy razem na koncerty rockowe, znaleźliśmy kilka wspólnych zainteresowań,
a realizując je, spędzamy czas razem,
a nie obok siebie. Ojcostwo to długa
droga, podczas której przekazujemy
dziecku wartości i to jest najistotniejsze. Nie o to chodzi, żeby dziecko
karmić czy posłać do szkoły, ale o to,
by po latach usłyszeć od dziecka, że
jest dumne z rodziców i by utrzymać
z nim dialog.
Bartosz Giluń, autor facebookowego
blogu „Tata na etacie”, pracuje na dwa
etaty, mimo tego zawsze znajduje
czas dla swojej córki Klary. Z dumą
opowiada jak zmieniło się jego życie. – W pracy już nie chwalę się osiągnięciami swoimi, tylko jej. Pokazując
codziennie nowe zdjęcia i filmy znajomym, czasami czuję się jak idiota, ale
nie potrafię zatrzymać eksplozji radości tylko dla siebie. Pampersy w służbowym aucie są śmieszne, dopóki
nie leżą w aucie przez cały słoneczny
dzień. Teraz w aucie nie leci „Metalica”
albo „Prodigy”, tylko „Mucha w mucholocie” albo „ Bańkkę łap”. Dziwnie
to wygląda kiedy okna mam otwarte,
córeczka siedzi w foteliku za mną, a
szyby są przyciemniane i jej nie widać. Wyprawa do galerii handlowej?
Teraz intuicja prowadzi mnie do...
działu z ciuszkami i zabawkami dla
Klarci. Dlaczego? Pewnie dlatego, że
mój ojciec, nie ma co ukrywać, raczej
nie dbał o swoje dzieci, a ja nie chcę
żeby naszej córeczce czegoś zabrakło.
– Nie ma czegoś takiego jak „typowy
dzień”. Kończę pracę jedną, drugą i
wracam do domu, a tu nie powiem

szefowi, że teraz nie mam czasu, albo
że mam przerwę na posiłek. Tu kontrahenta nie mam jak zbyć, bo siedzi
gapiąc się na mnie. Bardzo kocham
swoją córeczkę. Zawsze widzę jej
przenikliwy wzrok, który pyta „ciekawe czym tata mnie dzisiaj rozweseli”.
Oczywiście mama jest bogiem w
oczach dziecka. Ale za to ja jestem
ojcem. Nawet jak jestem zmęczony,
to nie pokazuję tego po sobie, bo
wiem, że moja żona też daje z siebie
wszystko, a charakter każe mi ją odciążyć jak tylko mogę. Tacierzyństwo
zmienia – podsumowuje Tata na etacie. Zaraz po naszej rozmowie Bartosz
napisał mi, że nigdy nie myślał, że jego
blog kogoś zainteresuje, że pisze go z
myślą o córce, której w przyszłości go
pokaże.

Tatusiowie czują się
niedoceniani?
„W dobie ukazywania w mediach
idealnych kobiet po ciąży, ktoś zapomniał o nas, o ojcach. W sumie jesteśmy nieodłącznym elementem procesu wychowania dziecka, przynajmniej
tak powinno być. Jednakże, rzuciło mi
się w oczy, że gdzieś świat o nas zapomina, że nie traktuje nas poważnie, że

zawsze schodzimy na drugi plan. Nie
chodzi oczywiście o to, żeby rywalizować z matką dziecka, ale przyjemne
by było poczucie, że ktoś dostrzega
również naszą rolę, nie tylko jako jednego z twórców cudu życia, ale również jako osobę, która ma duży wpływ
na dziecko od samego początku...”
– zwraca uwagę na problem autor
blogu „modnytata.pl”.
Z kolei Tomasz Staśkiewicz, autor
blogu „staskiewicz.pl” mówi, że najfajniejsze w byciu ojcem jest to, że znów
można być dzieckiem i kupować zabawki pod pretekstem, że to dla synów. Kiedy przechodzimy do poważnej rozmowy, Tomasz podkreśla ten
sam problem co Modny Tata: mówienie wprost o swoim ojcostwie przez
blog, FB, czy w rozmowie, to bardzo
jasny sygnał przełamania stereotypu.
W Polsce opinia, że „dziećmi się zajmuje matka”, to jedna z największych
i najbardziej krzywdzących bzdur.
Dzieci potrzebują obojga rodziców –
mówi Tomek.
Według badań przeprowadzonych
przez Fundację Dzieci Niczyje i Millward Brown polscy ojcowie czują się
niedoceniani i wciąż narzekają na
brak partnerstwa w kwestii wychowy-

wania dzieci. Może właśnie dlatego
jak grzyby po deszczu, powstają tatusiowe blogi? Czyżby panowie chcieli
coś udowodnić?
Aleksandra Wrona tłumaczy, że rola
ojca w rodzinie silnie związana jest
z uwarunkowaniami kulturowymi. –
Tradycyjne pojęcie rodziny, w którym
role płciowe są jasno rozdzielone,
funkcjonowało w naszym społeczeństwie od setek lat i jest silnie związane
z tradycją i religią, w której byliśmy
wychowywani. Dlatego zachodzące
obecnie zmiany mogą niektórym
wydawać się kontrowersyjne. Jeszcze pokolenie naszych dziadków nie
widziało w tym układzie nic złego –
dodaje.
Współcześni mężczyźni są wspaniałymi ojcami, nasi również byli. Dlatego
nie pozwólmy, by czuli się niedoceniani! W ich dniu podziękujmy im i
powiedzmy, że bardzo ich kochamy.
Zarówno naszych ojców, jak i tych
współczesnych, którzy mierzą się ze
złamaniem stereotypu. Najszczersze
życzenia dla wszystkich Mordorowych tatusiów przesyła również redakcja Głosu Mordoru!

Marta Wujek
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w poszukiwaniu
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Zortrax
Zależność nie jest jednak obustronna, bo już nie każda nowa firma jest
startupem. Jak to działa? Na początku jest innowacyjny, niewykorzystany przez nikogo pomysł . Potem samodzielnie lub z zespołem
szuka się sposobu, dzięki któremu
koncepcja zacznie funkcjonować
na rynku i przynosić zysk. Etap poszukiwań jest zasadniczy i wyróżnia startup wśród innych młodych
firm, rozpoczynających działalność
według dokładnie zaplanowanego
modelu (np. sklep internetowy),
mającego zadziałać na sprawdzonym już rynku (np. sprzedaż kawy).
To ryzykowna droga prób i błędów,
dlatego przeważnie korzysta się ze
wsparcia ekspertów oraz funduszy
pozyskanych od inwestorów. Znaczącą rolę odgrywają tu inkubatory
przedsiębiorczości,
akceleratory
rozwoju biznesu, crowdfunding,
fundacje zorientowane na startupy
oraz inwestorzy firmowi i indywidualni.

Technologiczny rodowód

M

ożna powiedzieć, że
początek i rozruch,
zawarte w nazwie
„startup”
odnoszą
się do rozpoczęcia działalności
firmy, jak i pojawienia się na rynku zupełnie nowego produktu.
Dzięki formule startupu, trafne
pomysły mają szansę w efektywny sposób trafić do potencjalnych odbiorców i przynieść
pieniądze swoim autorom. Niezależnie, czy będzie to aplikacja
do spontanicznego umawiania
się na kawę, wymyślona przez
21-letnią Karolinę Demiańczuk,
czy komputer osobisty Steve’a
Wozniaka i Steve’a Jobsa.
Wyceniony na 3 miliony dolarów
pomysł Karoliny Demiańczuk, studentki SGH, narodził się w trakcie
przerwy w zajęciach. Po wypitej
bez towarzystwa kawie, spotkała
kolegę, który - jak się okazało przed chwilą także pił kawę w samotności, tyle że na innym piętrze.
To zainspirowało Karolinę, by pomyśleć nad rozwiązaniem umożli-

wiającym spontaniczne spotkania
znajomym dysponującym wolnym
czasem, a znajdującym się w tej samej okolicy. W efekcie powstał projekt aplikacji mobilnej Spontime, w
założeniu sprzężonej z kontem na
Facebooku. Przedsięwzięciem zainteresowali się inwestorzy ze Stanów
Zjednoczonych, dlatego jego zasięg
nie skończy się na granicach kraju.
Co decyduje o sukcesie tak, wydawać by się mogło, prostego pomysłu? To, że podobnego produktu
nie było dotąd na rynku oraz to,
że wpasowuje się w rzeczywiste
zapotrzebowanie
potencjalnych
użytkowników, w dodatku w formie, która będzie dla nich wygodna
i atrakcyjna.

Według takiej startupowej formuły (choć nie zawsze w następstwie
świadomego wyboru) zaczynali giganci branży technologicznej, tacy
jak Apple, Google, czy Facebook.
To nie przypadek, że wszyscy rozkręcali się w amerykańskiej Dolinie
Krzemowej, którą nadal uważa się
za kolebkę innowacji naukowej i
technologicznej oraz miejsce, w
którym najlepiej uruchomić swój
startup. Zwłaszcza, że w swoim
projekcie liczyć można na wsparcie
wspomnianych „starszych kole-

Startup - droga prób
i błędów
Choć coraz częściej stykamy się ze
słowem „startup”, bywa że rozumiemy je powierzchownie, traktując
po prostu jako modne określenie
dla nowo powstającej firmy. To nie
błąd, bo startup faktycznie nią jest.

gów”.
Na całym świecie tworzy się parki technologiczne wzorowane na
amerykańskim prototypie. Choć o
wiele mniejsze i z dużo uboższym
zapleczem, dają one możliwość
kiełkowania ziarenkom pomysłów
młodych innowatorów i pomysłodawców. W Polsce istnieje ich
ponad 40, a te najbardziej znane
zlokalizowane są w Poznaniu, Gliwicach i Krakowie.

Startup – made in Poland
Na startupowym poligonie Polacy mają się czym pochwalić. Nad
Wisłą powstały znane na świecie
drukarki 3D Zortrax oraz inteligentna, współpracująca z urządzeniami
mobilnymi, kostka do gry Dice+,
którą jako pierwszy polski produkt
sprzedawał Apple Store. Ogólnoświatowym
zainteresowaniem
cieszy się również projekt Wristy,
czyli niewielkich rozmiarów telefon komórkowy, który noszony na
nadgarstku lub szyi, pozwala na
wykonywanie i odbieranie połączeń niezależnie czy mamy przy
sobie swojego smartfona, czy nie.
W obszarze e-commerce, dobrze
znanym produktem jest Brand24,
który mierzy i analizuje trendy marki lub firmy w sieci, z uwzględnieniem mediach społecznościowych.
Spośród projektów ukierunkowanych na rodzimy rynek, warto
wymienić święcącą sprzedażowe triumfy Audiotekę z jej ofertą
polskojęzycznych audiobooków
czy aplikację Migam, tłumaczącą
mowę na język migowy w czasie

rzeczywistym.

Bliżej skóry
Startup słusznie kojarzony jest z
technologią. To jednak nie powód,
by się go obawiać. Wcale nie trzeba
być twórcą układów scalonych czy
konstruktorem łazików marsjańskich, by móc założyć swój startup.
Wspomniana na początku aplikacja do spontanicznego spotykania
się to też technologia. Tak naprawdę liczy się pomysł, który zostanie
przełożony na coś użytecznego.
Czy będzie się nad nim pracować
w laboratorium, czy na wynajętej
podłodze, z programistą znajomym, zatrudnionym, czy udostępnionym przez fundację wspierającą
młode biznesy – to wszystko zależy
już od potrzeb.
Przeglądając działające lub starające się o fundusze na rozpoczęcie
działalności startupy, natknąć się
można na pomysły, które teoretycznie mógłby wymyślić każdy.
To dlatego wzbudzają zainteresowanie. Wśród takich, „bliskich
skórze” projektów znaleźć można
platformę umożliwiającą zamówienie samodzielnie zaprojektowanego opakowania (Zapakuj.to)
lub aplikację, dzięki której można
budować dobre życiowe nawyki
(Lifesfit). NaRatunek skupia się z
kolei na ułatwieniach w wezwaniu
na pomoc odpowiednich służb w
razie wypadku.

Wsparcie finansowe
i społeczne
Pomysł to jedno, ale skąd wziąć fundusze? Źródeł finansowania szukać
można w standardowy sposób:
sięgając do własnej kieszeni, biorąc
kredyt lub starając się o unijne dofinansowanie. Można też wysilić się
bardziej i ambitnie szukać wsparcia
wśród inwestorów firmowych lub
indywidualnych. Bezpieczniejszym
i bardziej interesującym rozwiązaniem wydaje się jednak zwrócenie
się do fundacji, wspierających młode biznesy oraz do inkubatorów
rozwoju przedsiębiorczości, które z
zasady zajmują się kompleksowym
wsparciem startupów, pomagając
również w uzyskaniu funduszy.
Najciekawszym sposobem na zebranie pieniędzy jest finansowanie
społecznościowe, czyli crowdfunding. Przedstawiając swój projekt
na łamach poświęconemu takim
zbiórkom portalu liczymy na to, że
spotka się on z uznaniem społeczności, która sfinansuje go dzięki
dowolnej wysokości wpłatom.
Oprócz pieniędzy, uzyskać można
coś o wiele cenniejszego – społeczne potwierdzenie atrakcyjności naszego pomysłu.
Przykłady takie jak Spontime pokazują, że potencjałem do tworzenia innowacji jest łączenie typowo
ludzkich aktywności z możliwościami, które daje technologia.

grafika: lifesfit

Bartosz Raś
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CYBEROBICS®

W zdrowym ciele,
zdrowy duch
K
ażdy Twój dzień to suma
przesiedzianych godzin?
Najpierw w korkach, potem przed komputerem i
znów w korkach? A następnego
dnia znów to samo – katowanie
organizmu siedzeniem. Według
badań przeprowadzonych w
2014 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej nadwaga
lub otyłość to problem 61 proc.
Polaków i 42 proc. Polek. Nawet
jeśli cieszysz się nienaganną figurą, nie myśl, że nie musisz się
ruszać.
Magister fizjoterapii, Mateusz
Szpak, przyznaje, że praca siedząca to domena naszego społeczeństwa. – Problem w tym, że ewolucja przystosowała nas przede
wszystkim do ruchu, którego brak
wpływa niekorzystnie na wszystkie układy naszego ciała. Wzrasta
wydalanie jonów wapnia i fosforanów, przez co nasze kości są źle
odżywione. Zwiększa się ryzyko
nadciśnienia tętniczego, spada
Strefa Kardio

Wydanie_24_06 Z OKŁADKA 2.indd 13

aktywność nerwowa współczulna
mięśnia sercowego. Brak ruchu
może wpływać też na zaburzenia
koordynacji, snu, koncentracji i na
podwyższenie wieku biologicznego – tłumaczy Mateusz.

Statystyki są przerażające
Główny Urząd Statystyczny co 10
lat prowadzi badanie o nazwie Budżet Czasu Ludności. Ostatni raz
zostało ono przeprowadzone w
2013 roku. Wynika z niego, że jedynie 26 proc. kobiet i 27 proc. mężczyzn uprawia jakiś sport. A przy
tym aż 86 proc. Polaków każdego
dnia ogląda telewizję przez 2 godziny i 30 minut. Jak widać, mimo
mody na bycie FIT, wciąż jest wiele
do zrobienia.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 30-minutową, umiarkowaną
aktywność fizyczną w miarę możliwości każdego dnia tygodnia.
Oczywiście – łatwo się mówi. Ale
jak znaleźć 30 minut dziennie?
W poprzednich numerach poruszaliśmy temat korków w okolicy

Domaniewskiej. A gdyby tak przeczekać je? I to nie biernie, ale właśnie aktywnie! Zamiast rzucać się
jak większa część Mordoru o 17 do
samochodu, co powiesz na wyskoczenie na siłownię, basen lub do
fitness klubu na pół godzinki – godzinkę?

Gdzie się ruszać?
No tak, tylko gdzie się wybrać?
Wyruszyłam więc na polowanie. W
okolicy Galerii Mokotów trafiłam
na nowe studio fitness. Zainteresowałam się, bo nigdy wcześniej
nie słyszałam o McFIT – takie logo
widniało przy wejściu do budynku
przy ulicy Wołoskiej 16. Postanowiłam dowiedzieć się więcej.
Okazało się, że prowadzą je przesympatyczni ludzie. Nie tylko
opowiedzieli mi o całym przedsięwzięciu, ale również zostałam
przedpremierowo oprowadzona
po studiu. Przedpremierowo, bo
trwały wtedy jeszcze prace remontowo-wykończeniowe. No i chyba
od tego zacznę, otóż design odgry-

Strefa Power

wa w tym miejscu bardzo ważną
rolę. Studio bowiem stworzone
jest według koncepcji HOME OF
FITNESS.

Home of Fitness i trening
przyszłości
Co to takiego? Otoczenie treningowe urządzone jest tak, by wywoływać dobre samopoczucie: design
pomieszczeń, muzyka, filmy, obrazy oraz interaktywne media, pozwalają ćwiczyć jak w domowych
warunkach. To nie żart, sama byłam
zaskoczona, kiedy po wejściu do
klubu pierwszym, co zobaczyłam,
był kącik relaksacyjny z kanapą.
Zresztą każda kolejna sala mnie zachwyciła, a było co oglądać, bo cały
klub to łącznie 1800 m². Tam jest po
prostu ładnie i przyjemnie!
Jednak odczucia estetyczne to
nie jedyny as tego miejsca. McFIT
opracowało innowacyjne metody
treningów, w oparciu o specjalne
moduły. Trening odbywa się w
różnych strefach, obejmujących za
każdym razem inne bodźce estetyczne i medialne. A wszystko między innymi na najlepszym sprzęcie
firmy Precor. Znajdziemy tu ruchome schody do treningu kardio,
możemy na nich ustawić cel, np.
wejście na znany obiekt. Wyobraź
sobie miny kolegów, kiedy powiesz
im, że wczoraj po pracy wskoczyłeś
na wieżę Eiffla!
Najciekawszą strefą jest CYBEROBICS® – trening przyszłości. Na
czym on polega? Zajęcia prowadzą
wirtualni trenerzy! Na zamówienie
McFIT została nagrana seria programów, które prowadzą najlepsi
trenerzy z USA, a wszystko w bajkowych sceneriach, np. na plaży Malibu. Filmy wyświetlane są w sali z
ogromnym ekranem. Dodatkowo,
w przeciwieństwie do innych klubów fitness, na zajęcia nie trzeba
się zapisywać. Wśród wirtualnych
trenerów mamy takie gwiazdy
sportu, jak instruktorka pilatesu
Barbara Becker, trener personalny

gwiazd David Kirsch czy gwiazda
Hollywood Kate Hudson. Obok sali
Performance/Wellness, znajduje
się sala Cycling, gdzie na tej samej
zasadzie wyświetlane są treningi z
użyciem rowerów spiningowych.

Pozostałe strefy
Strefa The Cage – multifunkcjonalne wyzwanie dla ciała. Tutaj można
wykonywać (modny w ostatnim
czasie) trening funkcjonalny bazujący na naturalnych ruchach i
trening z wykorzystaniem własnej
masy ciała. Ta przestrzeń zorganizowana jest w taki sposób, by
przypominała podwórko otoczone
ceglanymi murami, których ściany
pokrywa kolorowe graffiti. Przyznaję, efekt się udał.
Strefa Sling Zone – trening z wykorzystaniem masy własnej ciała.
Tutaj znajdziemy specjalne pasy
treningowe, o które zahaczamy tylko dłonie lub tylko stopy, podczas
gdy druga para kończyn utrzymuje
kontakt z podłożem. Dzięki temu
przez cały czas utrzymuje się napięcie mięśni tułowia. Taki trening
obciąża mięśnie, które na co dzień
– np. podczas siedzenia – nie pracują.
Natomiast Strefa Mocnych Pleców
zadba o nasze plecy. Przyrządy
znajdujące się w tej strefie umożliwiają wykonanie profilaktycznego
treningu, pozwalającego na zapobiegnięcie bólom pleców i wzmoc-

nienie mięśni stabilizujących plecy,
a mocny tułów to odciążony kręgosłup.

Trening na każdym
poziomie
Optymalnym rozwiązaniem dla
doświadczonych i zaawansowanych jest strefa Power. Dzięki szerokiemu wyborowi przyrządów,
hantli i wolnych ciężarów trenujący
mogą ułożyć własny program treningowy. Wyciągi, wolne ciężary,
atlasy i stojaki umożliwiają wykonywanie ćwiczeń we wszystkich
płaszczyznach ruchu. Możliwe jest
trenowanie pojedynczych mięśni
lub całych ich grup.
Natomiast strefa Kardio jest doskonała dla tych, którzy chcą wzmocnić swój układ sercowo-naczyniowy i poprawić swoją wytrzymałość.
Trening ten obciąża duże grupy
mięśni przez długi czas, co przekłada się na usprawnienie układu
oddechowego i krwionośnego.
Stref jest oczywiście wiele więcej,
ale co tu dużo pisać, lepiej wypróbować. Brzmi zachęcająco? Wielkie
otwarcie było 18 czerwca, a od tego
dnia do 1 lipca można trenować w
studiu McFIT Wołoska bezpłatnie
i bez ograniczeń. Dodam jeszcze,
że ze studia można korzystać codziennie, przez 24 godziny na dobę
za jedyne 89 zł miesięcznie.

Marta Wujek
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AUTO-MOTO-KORPO

Marcin Zawadzki

Włoszka o
zmysłowym
imieniu…
M

aciek to jeden z nas.
Typowy korpoludek
starający się wyrobić
target. Do pracy dojeżdża autem, więc korki to jego
codzienność, a przekleństwa i odgłosy klaksonów już dawno przestały robić na nim wrażenie. Z
tego komunikacyjnego marazmu
wyrwała Maćka pewna Włoszka o
zmysłowym imieniu Vespa.

Wszystkim, którym skutery kojarzą się tylko z koszykiem z pizzą
lub ”chińczykiem” zamawianym do
Mordoru, wyjaśnię: Vespa to skuter.
Ale to nie jest zwykły skuter. To coś
wyjątkowego. To jak z bananem
Chiquitą, który nie jest zwykłym bananem. Niby oba smakują i wyglą-

dają podobnie, ale ich spożywaniu
towarzyszą bardzo różne doznania.
Tak samo jest z Vespą. Teoretycznie
- skuter jakich wiele, ale w praktyce
to model wyjątkowy i niepowtarzalny, o czym Maciek nie omieszkał
wspomnieć chyba kilkanaście razy
podczas naszego ostatniego spotkania.
Motory i skutery nigdy nie były
jego oczkiem w głowie, ale ponieważ przepisy drogowe pozwalają
na poruszanie się jednośladami o
pojemności do 125 cm3 bez dodatkowych uprawień, a polski oddział
Vespy udostępnił mu model Vespa
Sprint 125, postanowił spróbować
nowych wrażeń. No i odleciał… O
niczym, poza ”piękną Włoszką”, nie
da się z nim teraz rozmawiać.

- Czym ona cię tak zauroczyła? –
spytałem, widząc, że oczy mu się
śmieją, a to w poniedziałek rano w
Mordorze rzadki widok.
- Klasą, prezencją i wdziękiem – odpowiedział.
W słowach Maćka wyczuwałem próbę wprowadzenia mnie w mordorowe maliny. Nie poddałem się jednak
i dopytywałem o więcej pikantnych
szczegółów nowej znajomości.
Przecież jesteśmy facetami, a faceci
nie mają przed sobą tajemnic.
Maciek zrozumiał aluzję. - Stary,
dzięki skuterowi nie tylko mogę
gwizdać na korki, które do tej pory
były moim utrapieniem, ale także
nie muszę bawić się w chowanego, szukając wolnego miejsca parkingowego. Vespę mogę zaparko-

wać praktycznie gdzie chcę, więc
oszczędzam na czasie i jestem w
pracy dużo wcześniej niż zwykle.
Na spotkanie z tobą też przyjechałem przed czasem, bo jeszcze się
nie przyzwyczaiłem, że skuter odejmuje połowę problemów komunikacyjnych. Dojazd do pracy autem
zajmuje mi około półtorej godziny.
Tę samą trasę skuterem pokonałem
w 40 minut! Pomnóż to sobie przez
liczbę dni pracy w ciągu roku, a okaże się, że kilka da się zaoszczędzić.
Mówił jak nakręcony. A im dłużej,
tym bardziej zaczynałem mu zazdrościć. Przeszedłem więc do kontrataku. - Wiesz, że Włoszki potrafią
być kapryśne i wymagające?
-Oczywiście! – potwierdził. - Całkiem niedawno się o tym przeko-

nałem na własnej skórze, bo deszcz
nie jest tym, co kierowcy skuterów
lubią najbardziej. Chłopie, gdybyś
widział minę mojego szefa, kiedy
wszedłem do biura w mokrym garniturze, a za mną niósł się na kilometr zapachem świeżo skoszonej
trawy. Wiesz, teoretycznie mogłem
się wyposażyć w płaszcz przeciwdeszczowy, a może nawet w
parasol. Wyobrażasz sobie jak seksownie bym z nim wyglądał, prowadząc skuter – spytał mój kolega,
wyraźnie się rozkręcając.
- Koniecznie do tego zestawu dorzuć gumowce – dodałem. Obaj
wybuchnęliśmy śmiechem.
- Dobre ciuchy przeciwdeszczowe
w przypadku jazdy na skuterze są
bardzo ważne, ale zdradzę ci coś
jeszcze - opowiadał Maciek. Pamiętasz mój ulubiony korpolaptop?
Niestety jest za duży jak na możliwości schowka Vespy (przekątna
ekranu ma 15,6”). Muszę chyba
poprosić szefa o nowy, bardziej
mobilny sprzęt. Ale 15 piw do nie-

wielkiego schowka pod siedzeniem
się zmieści. Pytanie tylko, gdzie
schować kiełbasę na grill?
Na to pytanie miałem odpowiedź
„od ręki”, zadowolony, że wreszcie
uda mi się nieco zmniejszyć entuzjazm kolegi: - Maćku, w swoim
służbowym aucie zmieszczę nie
tylko kilka piw, laptop, kiełbasę
na grill i wszystkie numery Głosu
Mordoru, ale także trzy ponętne
Włoszki.
- Zobaczymy, czy taki sam optymizm będzie ci towarzyszył jak
zamkną ulicę Marynarską. Jestem
pewien, że szalejący drogowcy nie
zrobią wrażenia na Vespie. Ale na
tobie raczej tak.
Szybka kawa dobiegła końca. Wróciliśmy do aktualizacji swojego
”czelendżu” oraz wyrabiania targetu. Ja, dodatkowo zacząłem przeglądać oferty miejskich zwinnych
skuterów.

Paweł Kaczor

Z PAMIĘTNIKA KORPOMAMY ODC.8

Wakacje… Jak to
zorganizować ?

D

ni robiły się coraz dłuższe
i coraz cieplejsze. Lato
zbliżało się milowymi krokami. Wszyscy wydawali
się podekscytowani zmieniającą
się porą roku i z ogromnym entuzjazmem snuli wakacyjne plany.
Mnie natomiast, wakacje zaczynały spędzać sen z powiek. Co ja
zrobię z dziećmi?
Przedszkole zamknięte, a ja – jak dobrze pójdzie - dostanę tylko kilka dni
urlopu. Może w połączeniu z jakimś
długim weekendem uda się wygospodarować tydzień. Ale czym jest
tydzień w obliczu 2 miesięcy wakacji.
Nawet ponad dwóch! W pracy nie
mogłam się skupić. Każde wyjście do
kuchni po kawę czy na lunch kończy-
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ło się zawrotem głowy. Temat urlopu
dominował w biurowych kuluarach.
Siadałam przed komputer i zamiast
raportów i prezentacji robiłam research opcji wyjazdowych dla dzieci i
ich kalkulacje. Trochę ze mną, trochę
z mężem, trochę z babcią, trzeba też
sprawdzić opcje półkolonii i lata w
mieście. Tylko czy zdążymy ich dowieźć przed , no i czy nie są za mali?
Do licha! Bez niani się chyba nie
obejdzie.
- Kochanie? Myślałam o wakacjach
dzieci i obawiam się, że będziemy
musieli zatrudnić nianię?
- Nianię? Chyba przesadzasz.
- Nie przesadzam. To są ponad dwa
miesiące wakacji. Kto będzie z nimi
siedział tyle? Przecież nie stać nas,
żeby wyjechały gdzieś na całe lato,

zresztą z kim? Są za mali jeszcze, żeby jechać na kolonie,
muszą mieć jakiegoś opiekuna. Moja mama nie weźmie ich
na więcej niż 2 tygodnie, twoja też
raczej nie. Ja prawie nie mam urlopu, ty też aż tyle wolnego nie dostaniesz. No jak ty to sobie wyobrażasz?
- Nie ma innych opcji?
- Na przykład jakich?
- No nie wiem, to ty się na tym znasz.
- Co to znaczy, że się znam. Też się
poznaj! Dlaczego tylko ja mam o
wszystkim myśleć?
- Dobrze, porozmawiamy w domu,
nie mogę teraz, jestem w pracy.
- A ja gdzie niby jestem, na plaży?
Hm, hm. Usłyszałam nagle nad głową. Podniosłam wzrok i zobaczyłam
stojącego nade mną szefa. Spuści-

„Fotografia skadrowana życiem”

łam słuchawkę i nieśmiało wyszeptałam: tak?
- Czy skończyła już pani ten raport?
Za godzinę mamy spotkanie z klientem, chciałbym rzucić na niego
okiem.
O cholera! Pomyślałam tylko, odkładając słuchawkę.
- Tak, tak panie prezesie. Już jest prawie gotowy, za chwilkę panu prześlę.
- Proszę się pospieszyć - powiedział
oschle, a ja w rekordowym tempie
stworzyłam coś z niczego. Jak to
matka potrafi!

Marta Mazurkiewicz
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Kulturalnie w Wawie

OGŁOSZENIA O PRACĘ
Elektronik-Automatyk
Od: NEWECO Sp. z o.o. Sp. k.
Wymagania:M.in.: uprawnienia SEP typu
E do 1 kV, pomysłowość, samodzielność,
umiejętność rozwiązywania problemów,
pozytywna etyka pracy, doświadczenie zawodowe mile widziane, ale nie wymagane.
Obowiązki: M.in.: uruchamianie nowych
maszyn i urządzeń, montaż szafek sterowniczych, podłączanie instalacji elektrycznych
w urządzeniach, programowanie sterowników PLC.
Oferujemy: praca w małej i dynamicznej
firmie, przyjazna, rodzinna atmosfera pracy.

Czerwiec i lipiec to czas festiwali i imprez plenerowych. Dla tych, którzy zostają w Warszawie mamy kilka propozycji nie do odrzucenia.
Wianki nad Wisłą w Warszawie
25 czerwca
Warszawa Podzamcze
Start: 14:00
Po raz kolejny zapraszamy na plenerową
imprezę Wianki nad Wisłą w Warszawie.
W momencie przygotowywania tego wydania,
organizatorzy nie podali niestety jeszcze
oficjalnych szczegółów. Pozostaje Wam
szukanie informacji „na mieście”.
WSTĘP: BEZPŁATNY

Wynajmę: jasne, dwupokojowe
mieszkanie w kamienicy z 1956
(dwupiętrowa, wyremontowana,
starodrzew), ul. Bogunki w pobliżu
Galerii Mokotów.
47 m. kw, II piętro, ładnie urządzone,
pełne, nowoczesne wyposażenie
przestronnej i widnej kuchni;
łazienka z prysznicem.

Warsaw Holi Festival - Święto Kolorów w
Warszawie
26 czerwca
Boogaloo Beach Bar
Wybrzeże Gdyńskie 2, Warszawa - Żoliborz
Start: 15:00
Holi Festival Poland to ogólnopolska edycja
robiącego furorę na całym świecie festiwalu
kolorów.
Obrzucaj sie kolorowymi proszkami holi ze
swoimi znajomymi.
Baw się i tańcz przy muzyce najlepszych DJów.
WSTĘP: BEZPŁATNY

Wieczory Filmów Psychologicznych - Odmienne stany moralności
30 czerwca
Terapeutyczna Kawiarnia
ul. Braci Wagów 20, Warszawa - Ursynów
Start: 18:00
Lubisz filmy, po których masz umysł pełen
pytań? Teraz nie musisz odpowiadać sobie na
te pytania sam. Zapraszamy na wieczory w
Terapeutycznej, podczas których oglądać będziemy filmy o charakterze psychologicznym,
zmieniające nasz sposób postrzegania świata,
wnoszące coś nowego do naszych umysłów i
poszerzające horyzonty.
WSTĘP: BEZPŁATNY
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Administrator systemów Windows
/Linux
Od: NG Solutions
Wymagania: M.in.: bardzo dobra znajomość systemów MS Windows, bardzo dobra znajomość systemów pocztowych MS
Exchange oraz Postfixl Sendmail, bardzo
dobra praktyczna znajomość zagadnień Active Directory, bardzo dobra znajomość zagadnień sieciowych. (Cisco, Fortigate, UTM),
bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dyspozycyjność, sumienność.
Account Executive
Od: HITSales Sp. z o.o.
Wymagania: M.in.: minimum 1 rok doświadczenia w agencji marketingowej/
reklamowej/kreatywnej na podobnym stanowisku, doświadczenie w prowadzeniu
projektów/ zarządzaniu projektami, umiejętność nawiązywania kontaktów, wysoko

rozwinięte kompetencje komunikacyjne,
nastawienie na realizację celów ilościowych
i jakościowych, znajomość języka angielskiego.
Obowiązki: Udział w kompleksowej realizacji projektów; ustalanie i monitorowanie
harmonogramów, zapewnienie sprawnej
komunikacji wewnętrznej, koordynacja
pracy, systematyczne raportowanie postępów w projektach, dbałość o budowanie
wizerunku firmy jako partnera godnego
zaufania.
Oferujemy: Możliwość realizacji ambitnych
projektów, realny wpływ na rozwój firmy,
możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej firmie, praca w biurze w zacisznym
i zielonym miejscu w Warszawie.
Project Manager
Od: Anodesign Sp. z o.o.
Wymagania:
M.in.: doświadczenie w branży reklamowej
lub budowlanej, doświadczenie w obsłudze
klientów biznesowych, znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego w stopniu
komunikatywnym, bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie i kreatywność,
poczucie humoru i energia, prawo jazdy
kat. B.
Obowiązki: M.in.: nadzór nad realizacją
kontraktów na terenie Polski i Europy, bieżąca obsługa klientów
Oferujemy: M.in.: praca w młodym, dynamicznym zespole, atrakcyjne i motywujące
zarobki, możliwość awansu, samochód do
dyspozycji.

WIĘCEJ INFORMACJI NA:

TU BYŁO, TU STAŁO – spacery architektoniczne
po Dzielnicy Śródmieście
9 lipca
Teatr Wielki Opera Narodowa
Warszawa, plac Teatralny1
Start: 16:00
Prowadzenie: Grzegorz Piątek
WSTĘP: BEZPŁATNY.

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

Doskonale skomunikowane:
Rzymowskiego/ Wilanowska, S79 i S2,
lotnisko.

Miesięcznie 2.500,00 zł plus media. Kontakt 0-694 993 235
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