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Tramwajowa nadzieja
„Nic nie skłoni mnie do korzystania z komunikacji miejskiej” – odpowiedział wiosną co czwarty kierowca z Mordoru ankietowany przez
stołeczne Biuro Drogownictwa i Komunikacji oraz Stowarzyszenie „Lepszy Służewiec”. Badanie było bardzo szczegółowe i objęło ponad
3 tys. pracowników tutejszych biurowców. 26 proc. dojeżdżających do pracy samochodem, choć miało wiele odpowiedzi do wyboru, na
pytanie o ewentualne porzucenie auta stanowczo odpowiedziało, że do tramwaju czy autobusu za żadne skarby nie wsiądą.

Źródło: Ankieta Biura Drogownictwa i Komunikacji

Którymi LINIAMI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ NAJCZĘŚCIEJ DOJEŻDŻA Pan/Pani DO PRACY?
31
1 LINIA METRA
18
17
189
401
Koleje mazowieckie
SKM - linia s2
SKM - linia s3
504
218
402
136
41
317
138
165
365
168
222
Firma doradcza JLL, przygotowując raport pt. „Służewiec 2.0.
Perspektywy rozwoju największej dzielnicy biurowej w Polsce”
przeanalizowała ok. 5 tys. kodów
pocztowych tutejszych pracowników. Dzięki temu powstała
pobieżna mapa pokazującą, że
do pracy dojeżdżają głównie
z Mokotowa, Ursynowa i Woli,
ale też z Bemowa czy Piaseczna.
Czyli raczej z bliska, bo tych z
północnej Warszawy czy z prawego brzegu Wisły jest mniej.
Z kolei miejscy urzędnicy, w ramach wspomnianej ankiety BDiK
i „Lepszego Służewca” sprawdzili,
że ponad połowa docierających
do Mordoru – zimą odsetek sięga
55 proc., latem to nieco mniej –
korzysta z komunikacji miejskiej.
Gdyby część kierowców, choćby
tylko tych, którzy nie zadeklarowali pogardy dla publicznej komunikacji, przesiadła się do niej,
skorzystaliby na tym wszyscy, bo
im mniej samochodów na ulicy,
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tym wygodniej jeździ się po niej.
Ale żeby do tego doszło, komunikacja publiczna musiałaby być
wygodniejsza. Pracownicy Służewca przesiedliby się do niej,
gdyby mogli skorzystać z bezpośredniego połączenia z własnego
miejsca zamieszkania (48 proc.) i
gdyby w pojazdach transportu
publicznego był mniejszy tłok
(42 proc.). Nieco mniejsze znaczenie ma tu ewentualna większa częstotliwość autobusów i
tramwajów (26 proc.), choć rzecz
jasna gdyby jeździły częściej, byłby w nich mniejszy tłok.
Tyle że Służewiec doszedł do
granic możliwości. W godzinach
szczytu tramwaje po Marynarskiej jeżdżą jeden za drugim i
więcej się ich tam po prostu nie
zmieści. Podobnie jest z autobusami, których przystanki i tak
na tyle gęsto rozmieszczono w
dzielnicy, że z każdego miejsca
Służewca można dojść na któryś
z nich w najwyżej kilka minut.

Najbliższy rok będzie transportową męką, bo rozpoczęte właśnie
poszerzanie ul. Marynarskiej wiąże się z odcięciem tramwaju (już
zamknięto trasę, tramwaje – i to
wyłącznie linii 31 – dojeżdżają
tylko do Galerii Mokotów) i ograniczeniami na ulicach (po dwa
pasy na Marynarskiej i zamykanie ul. Postępu w weekendy).

Takiego komfortu, jak pracujący w biurowcach na Woli, coraz
mocniej konkurującej o najemców ze Służewcem, ci z Mordoru
mieć nie będą. Tam stacja Rondo Daszyńskiego jest w samym
środku tworzącego się właśnie
nowego lasu wieżowców. Ale
Wolę, przynajmniej częściowo,
zaplanowano. Służewiec „wy-

buchł” żywiołowo, więc teraz
trzeba ratować sytuację.
Mniej więcej dwukilometrowy
odcinek linii tramwajowej, nazywany roboczo „Służewiec –
Dworzec Południowy” (nazwa
węzła przy metrze Wilanowska
pozostała po znajdującej się tam
kiedyś stacji kolei wąskotorowej
w kierunku Piaseczna) na mapie

Linia na wagę złota
Sytuację ma poprawić, a właściwie zrewolucjonizować, budowa
linii tramwajowej łączącej rondo
Unii Europejskiej z metrem Wilanowska. To jedna z najważniejszych inwestycji transportowych
miasta w nadchodzących latach
i podstawa planu odkorkowania
Mordoru. Ma być gotowa najwcześniej w 2021 r., bo przedtem tramwaj zyskają Gocław i
Wilanów. Na razie Tramwaje Warszawskie wybierają firmę, która
do maja przyszłego roku opracuje cztery warianty przebiegu linii.

„To właśnie ci tłoczący się
dziś w 218 byliby najbardziej oczywistymi pasażerami nowego tramwaju”

wygląda niepozornie, ale dla dojazdów na Służewiec będzie miał
gigantyczne znaczenie. Zwłaszcza dla pasażerów metra, które
- jak się okazuje - jest prawdopodobnie najważniejszym tutejszym środkiem transportu.
Bo choć metro nie przechodzi
przez Służewiec, to i tak aż 38
proc. (!) dojeżdżających tu komunikacją miejską z niego korzysta,
a to oznacza kilkanaście tysięcy
osób każdego dnia. Metra do
Służewca się niestety nie przysunie. Pierwszą linię otwierano
przed dwiema dekadami, gdy
jeszcze „Mordor” jednoznacznie i
wyłącznie kojarzył się z twórczością Tolkiena. Trudno było ją więc
zaplanować w zagłębiu biurowców, którego wtedy nie było. Ale
można ją przybliżyć tramwajem.
Aż 40 proc. pracowników dojeżdżających komunikacją miejską korzysta z tramwaju nr 31
(to jedyny środek transportu w
ankiecie BDiK, który pobił popularnością metro, więc nie bez
powodu utrzymano go na czas
przebudowy Marynarskiej), który co prawda łączy stację metro
Wilanowska ze Służewcem, ale…
objazdowo. Jadąc do ronda Unii
Europejskiej trzeba minąć aż
dziewięć przystanków. Planowana linia poprowadzona al. Wilanowską wymagałaby najwyżej
czterech, pięciu.
Z metra można się też, a przynajmniej można było przed trwającą
obecnie przebudową, przesiąść
dalej – na stacji Wierzbno do
tramwaju nr 18 (36 proc. dojeżdżających z niego korzysta) albo
na Polu Mokotowskim do tramwaju nr 17 (27 proc. wskazań).
Ale to oznacza dłuższą podróż.
Jadący metrem z południa mają
do dyspozycji – spośród sensownych połączeń – wyłącznie
przesiadkę do autobusu. Najczęściej w drodze na Służewiec
zamieniają metro na 189, 401
lub 402, które i tak są już wypełnione pasażerami, bo to linie
pokonujące wiele kilometrów z
odległych dzielnic. 218, jedyna
linia autobusowa mniej więcej
pokrywająca się z trasą planowanego tramwaju (startuje ze stacji
metra Wilanowska), w dodatku
krótka czyli teoretycznie mniej
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komunikat z ostatniej chwili!

UWAGA! ZMIANY W KURSOWANIU TRAMWAJÓW!

Źródło: Gazeta Wyborcza

31 - Metro Wilanowska - Puławska - Woronicza (Metro Wierzbno) - Wołoska - Galeria Mokotów
17 - od strony Bielan i Żoliborza dojedzie do pętli na Rakowieckiej przy Kieleckiej
18 - od strony Marszałkowskiej i Puławskiej dotrze do pętli na ul. Woronicza przed Wołoską
71 - od strony Dworca Centralnego dojedzie do Zajezdni Mokotów u zbiegu ul. Wołoskiej i Woronicza
Autobus zastępczy Z-1 będzie kursował co 3-4 min w godzinach szczytu, co 6 min poza szczytem.
Autobus odjeżdżać będzie z ul. Woronicza do stacji metra Wierzbno, dalej do Wołoskiej i
Marynarską do pętli PKP Służewiec.
zatłoczona, jest dwu– a nawet
trzykrotnie mniej popularna niż
wcześniej wspomniane. Zaskakujące? Nie, jeśli zdamy sobie
sprawę, że w godzinach szczytu
jeździ co 12 minut, więc dwukrotnie rzadziej niż np. 189, a po
drugie o Służewiec ledwo zahacza, skręcając przed Marynarską
na północ.

Do Wilanowskiej?
Do Służewa? Pod ziemią?
To właśnie ci tłoczący się dziś
w 218 byliby najbardziej oczywistymi pasażerami nowego
tramwaju, który jest zdecydowanie pojemniejszym środkiem
transportu. O ile zwykły, 12-metrowy autobus pomieści ok. 90
stłoczonych pasażerów, to do

pięcioczłonowego
tramwaju
wejdzie ich ponad 200. To oznacza dwa razy więcej osób naraz,
które ani w korku nie stoją (korzyść dla nich), ani korków nie
powodują (korzyść dla zmotoryzowanych). Z kolei wszystkim
tym, którzy już dziś przesiadają
się z metra w tramwaj, nowa linia skróci podróż do pracy.

Inżynierów, którzy przygotują koncepcję nowej trasy czeka dużo pracy, bo pomysłów
urzędników jest sporo. Chcieliby się dowiedzieć jak będzie
funkcjonował tramwaj poprowadzony po północnej stronie
al. Wilanowskiej od ronda Unii
Europejskiej do ul. Puławskiej
(wariant 1.), podobny odcinek,

ale w formie trasy tramwajowo-autobusowej (wariant 2.),
wariant „południowy”, który
prowadziłby al. Wilanowską,
skręcał w al. Lotników i prowadził do metra Służew (wariant
3.), oraz wariant 4. według autorskiej koncepcji wykonawcy.
Dodatkowo inżynierowie mają
wypowiedzieć się na temat
zlokalizowania
przystanków
tramwajowych przy metrze
Wilanowska i przy rondzie Unii
Europejskiej pod ziemią, zanalizować ewentualne wydłużenie
budowanej trasy do Wilanowa
(to plan na kolejne lata, w perspektywie do 2030 r.), sprawdzić
czy da się rozbudować pętlę
tramwajową na Służewcu (np.
kosztem części ulicy Suwak),
a wreszcie, dla celów porównawczych, wyjaśnić co by było,
gdyby linii nie budować, co w
dokumentach określono jako
„wariant 0”.
Łącznik antyzawałowy
Łącznik Służewiec – Dworzec
Południowy wydaje się być jedyną, a przynajmniej realną nadzieją dla biurowego zagłębia.
Na inne pomysły zwyczajnie
nie ma miejsca lub potrzeba
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do ich realizacji dobrej woli, co
czasem jest nie do przeskoczenia. Już dziś tysiące pasażerów
korzystają z SKM–ki lub pociągów Kolei Mazowieckich przystających na stacji Warszawa
Służewiec. Więcej raczej szybko
nie będzie, bo niedawno odnowiono ją w tak bezsensowny
sposób, że pasażerowie w drodze do biur muszą wspinać się
na kładkę lub skakać przez tory.
Miasto chętnie by im ułatwiło tę
drogę – rozważana jest budowa
dodatkowego, zewnętrznego
peronu lub wygodniejszego
podziemnego przejścia – ale
to wymaga porozumienia z
zarządcą stacji, czyli PKP PLK
i namówienia go do wydania
pieniędzy na coś, co ledwie kilka lat temu było remontowane.
Zaplanowane na najbliższe lata
wielkie inwestycje infrastrukturalne nie sprawią, że Służewiec
nagle stanie się idealnym miejscem do pracy. Ale są niezbędne, żeby dzielnica nie doznała
zawału. A może przy okazji
dojedzie się do biura nieco wygodniej. Nieco, to zawsze coś.

Jan Stereo

REKLAMA

Wydanie_24_08 Z OKŁADKA 2 - pop.indd 3

19.08.2016 12:02

04

GŁOS MORDORU

UCIEKINIERZY Z MORDORU

www.glosmordoru.pl

do czego tak naprawdę nie chce
wracać. To był dla mnie przełom.
Miesiąc przepracowałem jeszcze w
korpo i stałem się szefem dla siebie.
Co panu najbardziej przeszkadzało w korporacji?
Brak zdrowego rozsądku, oderwanie tego co robię od tego, co jest
prawdziwym celem. Pracowałem
dla jakichś idei, które w moim odczuciu były sztuczne. Zarządzałem
ludźmi, którzy już w poniedziałek
byli zmęczeni, a moja praca polega
na tym, żeby z nich wydobyć produkty projektowe. A to wszystko
działo się w ramach firmy, która ma
dużo sloganów i pozornych działań.

T

omasz Puchalski, wykładowca i założyciel Akademii Fotografii Amatorskiej,
jeszcze pięć lat temu siedział za korporacyjnym biurkiem
w samym sercu Mordoru. Był
zapalonym entuzjastą fotografii, który po bajecznym plenerze
w Maroku zrozumiał, że nie ma
ochoty wracać do firmy. Niestety
półtora roku temu musiał pojawić się w korpo. Teraz szykuje się
do swojej drugiej ucieczki z niej.

Kiedy odszedł pan z korporacji?
Moja ucieczka nastąpiła pięć lat
temu i przez ten czas byłem „na
swoim”. Od półtora roku znów jestem w korporacji, z której po raz
kolejny planuję ucieczkę i mam
nadzieję, że tym razem już na stałe .
Kiedy pierwszy raz pomyślał pan
o zrezygnowaniu z etatu?
Pięć lat temu pojechałem na plener
do Maroka. Był listopad, wracaliśmy
naładowani słońcem i pięknymi doświadczeniami, a w każdym z nas
było poczucie, że wraca do czegoś,

Pracuję, ale nie wiem po co?
Tak. Nie było wyraźnego efektu
mojej pracy. Miałem poczucie, że to
jakiś kocioł, w którym wytwarzanie
było odhumanizowane. To co się
osiągało nie miało żadnego smaku,
było zrobotyzowane, bez celu, bez
idei.
Co jest najtrudniejsze na początku drogi we własnym biznesie?
Najtrudniejsze jest chyba to z jakimi zobowiązaniami się wchodzi
w działalność. Trzeba finansowo
podołać wyzwaniu. Niestety nie
do końca udało mi się to za pierwszym razem i musiałem wrócić na

moment do korporacji. Teraz poukładałem swoje zobowiązania na
nowo i - jak wspominałem - mam
nadzieję, że to moja ostateczna
ucieczka.
Co panu daje własna działalność?
Natychmiast widzę czy moja praca
ma sens. Prowadząc zajęcia z fotografii dostrzegam, że moi studenci
się rozwijają, wracają do mnie ze
swoją radością. To co robię powoduje, że są szczęśliwi. W odróżnieniu od pracy w korporacji, gdzie
człowiek stuka młotkiem w ścianę
przez 8 godzin i nie widzi żadnego
efektu, minuta spędzona we własnej akademii powoduje, że od razu
widzę efekty tego co robię.
Skąd bierze pan energię?
Jak się robi coś sensownego, to siła
po prostu przychodzi, bo robienie
czegoś fajnego nie jest tak męczące.
Dodatkowo oszalałem na punkcie
kolarstwa szosowego, więc wsiadam na rower i jadę przez 2 godziny. Moja kondycja jest lepsza dzisiaj,
niż gdy byłem studentem. Czas wolny wykorzystuję w sposób aktywny,
żeby się regenerować.
Kolarstwo? Jakieś szczególne
osiągnięcia?
Jak ma się 50 lat to przejechanie z
grupą dwudziestoparolatków na

„Przez 8 godzin dziennie
stukałem młotkiem
w ścianę i nie wiedziałem
po co...”
rowerach 200 km i dojechanie razem z nimi, w tym samym czasie do
mety, to jest duże osiągnięcie. Czasem łapię się na tym, że się z nimi
ścigam, czasem wygrywam, a czasem dostaję bęcki, ale kiedy uświadamiam sobie, że oni mają dwa razy
mniej lat i są w wieku moich synów,
to luzuję. Mogę polecić kolarstwo
jako dyscyplinę sportu, która hartuje ducha i tyłek.
Czy jest pan człowiekiem spełnionym?
Tak. Im bardziej robię się starszy,
tym bardziej układam sobie w głowie różne priorytety i wydaje mi się,
że częściej dochodzę do tego momentu, kiedy mogę powiedzieć, że
jestem spełniony. Jako mężczyzna,
ojciec, mąż, kolarz i fotograf.
Korporacja jest zła?
Tak nie można powiedzieć. Myślę,
że sama w sobie jest tworem orga-

nizacyjnym, który ma rację bytu,
tylko ludzie w niej głupieją. Korporacje pewnie byłyby inne, gdyby
pracowali w nich ludzie z innym
nastawieniem, gdyby byli mądrzejsi po prostu. Znam miejsca, w których można radzić sobie ze stresem
inaczej, niż przez wbijanie komuś
ołówka w oko albo zmuszanie go
do bezsensownego galopu.
Dlaczego ludzie tacy są?
Bo często są pełni kompleksów,
które odreagowują w pracy. Korporacja dla nich, to często jedyne
miejsce, w którym mogą mieć posłuch, bo naturalnie nie mają przyjaciół. Stwarzają więc warunki do
toksycznych zachowań: mobbingu,
zabierania czasu wolnego, straszenia ludzi. Nie możemy chodzić do
pacy, bojąc się, co nas tam zastanie.
Takie rzeczy należy ucinać.

Marta Wujek
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Rzuć korpo i złap franczyzę
z siecią Żabka

K

iedy kolejny mail ASAP
wytrąca cię z równowagi i brak poczucia
wpływu na bieg wydarzeń skutecznie zniechęca do
codziennej pracy, nierzadko
pojawiają się myśli o rzuceniu
wszystkiego w kąt i założeniu
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„czegoś własnego”. Pewnie to
znasz - łatwiej chcieć, trudniej wykonać pierwszy krok.
Własny biznes to nie tylko pomysł, ale też, jeśli nie przede
wszystkim, kapitał konieczny
do zainwestowania. Liczbę
nieprzespanych nocy związa-

Najtrudniejszy pierwszy
krok

Wielu początkujących przedsiębiorców to osoby, które od lat
chciały coś zmienić w swoim życiu. Zaczynanie wszystkiego „od
zera” zawsze wiąże się jednak ze
znacznym ryzykiem. Oczywiście,
nych z obawą o „nowy start” nie można go całkowicie wyelimożna ograniczyć korzystając minować, jednak istnieją sposoby
ze sprawdzonych modeli pro- na jego zminimalizowanie. Taką
wadzenia biznesu oferowa- możliwość daje nawiązanie współnych przez sieci franczyzowe. pracy z uznaną siecią franczyzową,
Dziś przybliżymy mechanizm co stanowi rodzaj polisy zwiękdziałania lidera segmentu co- szającej szanse na sukces nowego
nvenience – sieci Żabka.
przedsięwzięcia. W przypadku sieci Żabka, franczyzobiorca otrzymuje ogromne wsparcie w rozpoczęciu działalności handlowej, a
więc lokal, szkolenie wprowadzające, zatowarowanie oraz pomoc
w dalszym prowadzeniu sklepu.
W rezultacie, możesz odrzucić
część obaw związanych z decyzją
o „pójściu na swoje” .

Postaw na dobrego
partnera

MATERIAŁ PROMOCYJNY

W Polsce działa prawie 4000
sklepów pod szyldem Żabki.
Rozpoznawalność marki to jeden z kluczowych czynników,
które zachęcają przedsiębiorców do przyłączenia się do sieci.
- Pracowałam w korporacji przez
9 lat, lubiłam swoją pracę, ale nie
było to miejsce dla mnie. Brakowało mi przestrzeni do realizacji
siebie i rozwinięcia skrzydeł. Ma-

rzyłam o pracy na własny rachunek.
Zaczęłam przeglądać różne oferty
franczyzowe, na początku myślałam o branży gastronomicznej, ale
chciałam robić coś ciekawszego
niż parzenie kawy - mówi Agnieszka Kania, prowadząca obecnie
2 sklepy Żabka w Warszawie.
- Zdecydowałam się otworzyć
sklep Żabka. Przekonały mnie do
tego minimalny wkład własny wymagany na start, a także posiadana przez franczyzobiorcę pewna
swoboda w prowadzeniu sklepu. Niedawno otworzyłam drugi
sklep, więc wiem, że to się opłaca
- dodaje.

Nowe życie
Jedną z kluczowych zalet prowadzenia sklepu, którą docenisz
zwłaszcza po odejściu z Mordoru,
jest możliwość ułożenia własnego
dnia pracy, bez konieczności oglądania się na innych. Dodatkowo,
dzięki wielu potencjalnym lokalizacjom sklepów sieci, jest duża
szansa, że wreszcie uwolnisz się od
korków i tłoku w komunikacji miejskiej. Na początku sieć zaprosi cię
na szkolenie dotyczące prowadzenia sklepu i korzystania z narzędzi
informatycznych. Po objęciu wybranej Żabki, na twojej głowie pozostanie jak najlepsze zarządzenie
sklepem. Wszelkie kwestie związane z logistyką dostaw, akcjami
promocyjnymi czy reklamowymi
pozostają w gestii Żabki. To bardzo ważny aspekt. Działania mar-

ketingowe zazwyczaj pochłaniają
mnóstwo czasu i znaczną część
budżetu każdego przedsięwzięcia.
Tutaj sieć Żabka wykonuje tę pracę
za nas.
Warto pamiętać, że sieci franczyzowe korzystają z efektu skali. Decydując się na samodzielne prowadzenie sklepu, musisz wiedzieć, że
nie masz szans na pozyskanie produktów po tak konkurencyjnych
cenach jak duże podmioty. Franczyza pozwala rozwiązać ten problem. Dzięki stawkom wynegocjowanym przez sieć z dostawcami,
zaproponujesz klientom znane im
produkty w atrakcyjnych cenach.
Sieć Żabka dodatkowo promuje
aktywnych franczyzobiorców, jeżeli chcesz rozwinąć w jej ramach
swoje talenty handlowe, możesz
liczyć na dodatkowe korzyści. Pamiętaj jednak, że prowadzenie
sklepu to również challenge i będzie wymagał od ciebie wykazania się wieloma umiejętnościami
i cechami - sumiennością, życzliwością, otwartością na potrzeby
klientów. Mimo tego, że rzucisz
„korpożycie” przy Domaniewskiej,
to konieczne będzie utrzymanie
tytułu mistrza świata w ogarnianiu i silnej woli. Pierwszy krok jest
zawsze najtrudniejszy, a praca „na
własny rachunek”, również w ramach sieci franczyzowej, przynosi
dużą satysfakcję. I jak, odważysz
się?

Janina Kowalska

Dekada z estakadą

M

iała powstać w rok, a
budowano ją prawie
dwa lata. Miała kosztować niecałe 28 mln
zł, a kilkanaście kolejnych trzeba
było dopłacić, żeby w ogóle ją
skończono. Miała usprawnić ruch
w ramach miejskiej obwodnicy,
ale stanie się jej sensownym elementem dopiero za dwa lata, po
przebudowie ul. Marynarskiej.
Estakada nad Marynarską i Rzymowskiego właśnie skończyła 10
lat.
Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem 2005 r. kierowcy zmierzający
w stronę Służewca mogli zobaczyć
na szkielecie estakady prześcieradła,
na których czerwonym sprayem wypisano jaki dług wobec budowlańców ma stołeczny ZDM. Robotnicy
w kurtkach z logo MPRD krzątali się
tu i ówdzie, niespecjalnie zainteresowani budową. Do tego ostatniego
widoku warszawiacy zdążyli się już
zresztą przez poprzednie miesiące
przyzwyczaić. Budowa, która miała
się zakończyć w dwanaście miesięcy,
trwała już półtora roku i końca nie
było widać.
To były zresztą ostatnie dni pracy
w tym miejscu Miejskiego Przed-
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siębiorstwa Robót Drogowych.
Prywatna firma, mimo nazwy, z warszawskim ratuszem nie miała wiele
wspólnego, może poza niekończącymi się kłótniami. 30 grudnia
miasto rozwiązało umowę z MPRD,
któremu za prace zakończone w
59 proc. wypłacono 16 mln zł. Ale
jeszcze przez kolejne lata obie strony sądziły się o pieniądze. W lutym
dokończenie estakady zlecono Mostostalowi Warszawa za kolejne 29
mln zł. Ten wykonawca zdążył przed
terminem. Miał czas do sierpnia a
przejazd otwarto w lipcu.

Bezhołowie na budowie
Niestety od początku z rozmachem
pomysłu nie współgrało wykonanie. Miejsce, gdzie dziś znajduje się
rondo Unii Europejskiej, kilkanaście
lat temu było skrzyżowaniem alei
Wilanowskiej i ul. Marynarskiej z ul.
Rzymowskiego i dalej ul. Wołoską.
Planem na usprawnienie ruchu było
stworzenie tam ronda i poprowadzenie samochodów z Rzymowskiego w Marynarską po wiadukcie.
Sama Marynarska miała zostać częściowo poszerzona, a nad nią i nad
ulicą Rzymowskiego zaplanowano
kładki dla pieszych.
W przetargu wybrano wspomniane

MPRD. ZDM Warszawa podpisał latem 2004 roku umowę, choć ówczesne władze miasta zarzucały firmie
uczestniczenie w zmowie cenowej
kilka lat wcześniej. Ponadto jej oferta
była o kilkanaście milionów złotych
tańsza niż pozostałe, a to zawsze budzi wątpliwość czy taki oferent nieco
nie przeszarżował i da radę ukończyć
inwestycję. Nie dał.
Właściwie pierwsze prace zaczęły się
na budowie dopiero późną jesienią
2004 roku. Wcześniej wykonawca
zarzucał miastu, że projekt, który
otrzymał, zawiera błędy. To zresztą
powtarzało się też później, a budowlańcy straszyli, że estakada zbudowana według miejskiego projektu,
niechybnie się zawali. Miasto odpowiadało, że błędów nie ma, a potem,
gdy okazało się, że jednak były, że
nie powinny stanowić dla budowlańców przeszkody. Z drugiej strony
podwykonawcy i dostawcy materiałów zaczęli zwracać się po pieniądze
bezpośrednio do ZDM, bo jak twierdzili MPRD im nie płaciło.
Warszawiaków najbardziej irytowało, że rozkopany węzeł drogowy
utrudnia ruch (na przejazd z Ursynowa do centrum trzeba było wygospodarować godzinę), a na budowie
robotników ani widu, ani słychu.

Do legendy przeszły absurdalne
tłumaczenia rzeczniczki MPRD, że
robotnicy w dzień śpią, bo pracują
w nocy. Gdy MPRD przeszło na „tryb
dzienny”, po budowie wiatr hulał po
godzinie 16 i w weekendy. Miejscy
urzędnicy słusznie zauważali, że
MPRD realizuje w Warszawie tyle
inwestycji, że brakuje mu pracowników. Zdjęcie budowlańca z Marynarskiej opartego o łopatę stało
się jednym z protoplastów memów
rodzimej, nadwiślańskiej produkcji.
„Ekipa prezydenta Kaczyńskiego
przyzwyczaiła nas, że nie ma się co
po niej spodziewać boomu w inwestycjach. Jednak takiego bezhołowia z remontami ulicznymi jak teraz
dawno już w Warszawie nie było”

– grzmiała „Gazeta Stołeczna”, która
porównywała, istotnie nie najpiękniejszy, wygląd wiosennej budowy
w otoczeniu biurowców i Galerii
Mokotów do slumsów. „Życie Warszawy” z kolei cytowało dyrektora
ds. marketingu wspomnianej galerii,
który zaznaczał, że co piąty klient
przyjeżdżając na zakupy ma problem w związku z budową estakady.

Węzeł z korkiem
Gdy więc 18 lipca 2006 roku, pełniący wtedy obowiązki prezydenta
miasta Mirosław Kochalski przecinał wstęgę na 185-metrowej estakadzie i jednocześnie żegnał się z
fotelem w ratuszu (tego samego
dnia nominację na komisarza sto-

licy odebrał Kazimierz Marcinkiewicz) wszyscy byli budową zmęczeni i jednocześnie szczęśliwi, że
się skończyła. Pierwsi kierowcy
pojechali nią jeszcze tego samego
dnia. Niektórzy tylko, np. społecznicy ze stowarzyszenia SISKOM
przestrzegali, że bez dalszej przebudowy Marynarskiej, planowanej
wtedy w ciągu dwóch lat, nowy
węzeł nie ma sensu, bo auta jadące
wygodną, szeroką estakadą utkną
na światłach, a korek będzie sięgał
samej estakady.
Sięga. Do dziś, bo przebudowa
Marynarskiej właśnie rusza. Ma potrwać dwa lata.

Jan Stereo
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Korpokobieta –

idealny materiał na żonę

G

dyby tak dwie dekady
temu zapytać mężczyznę o cechy żony idealnej, wymieniłby: opiekuńczość, ciepło, zaradność. Dziś
do tych kryterium dodałaby także
inteligencję, niezależność, zorganizowanie, umiejętność obrony
swoich racji i zarządzania budżetem domowym. Jakie przełożenie
mają te wartości na życie codzienne korpokobiety?

Punktualna i terminowa

Tempo pracy w korporacji jest najczęściej bardzo szybkie, a szereg
zadań do wykonania różnorodny.
Terminowość stała się jest jednym
z atrybutów korpokobiety. Możesz
mieć więc pewność, że nie spóźni
się na randkę, każąc na siebie czekać, jak na księżniczkę. Randka to

siała przywrócić do równowagi.
Ponadto korpokobieta nigdy nie
umówi się z tobą na spotkanie, jeśli
nie będzie miała pewności, że jest
dyspozycyjna w tym czasie. To dla
ciebie dowód, że traktuje cię poważnie i jakkolwiek pejarotywnie
brzmi wpisywanie w grafik, to jeśli już zaznaczyła cię w nim, bądź
pewny, że o tym nie zapomni.

Poliglotka

Ponieważ korporacje działają na
rynku międzynarodowym, korpokobieta z pewnością włada minimum jednym językiem obcym
na poziomie przynajmniej B1/B2.
Pewnie nie sprawia jej problemu
oglądanie „Śniadania u Tiffaniego”
bez lektora i czytanie Prousta w
oryginale.

„Korpokobieta mogłaby uczyć inne panie jak
zsynchronizować realizację czynności ważnych z mniej ważnymi.”
dla niej umówione spotkanie. A na
spotkaniach nie tylko trzeba się
pojawiać, ale również być na czas.
Jeśli zdarzy się jej przysłowiowy
„kwadrans” poślizgu, to nie dlatego, że uznała to za uzasadnione
lub jest zwykłą spóźnialską. Z pewnością wykorzystała go na unieszkodliwianie niezależnych od niej
zjawisk, które stanęły jej na drodze.
Proces zjawiania się na randce mu-

Dynamiczna w pracy
= dynamiczna w domu

Kolejnym elementem charakteryzującym korporację jest dynamika,
która o ile jest prawidłowa, ułatwia
wykonywanie codziennych czynności i bezpośrednio wpływa na
produktywność pracy. Dynamika
dla korpokobiety jest ważna wszędzie. Nie tylko w jej pracy, ale także
w jej domu. We wszystkim co robi i

co zrobić już zaplanowała.
Korpokobieta bardzo dobrze potrafi zarządzać swoim czasem i
umiejętnie rozkładać w nim swoje
zadania. Sekwencja jej działań składa się na strukturę jej dnia, co niewątpliwie ułatwia życie. Dobrze zaplanowany dzień daje satysfakcję i
pozwala zaoszczędzić czas, który
możemy przeznaczyć na przyjemności. Podsumowując: dynamika
pracy generuje czas wolny, na którego brak często narzekamy.
Korpokobieta mogłaby uczyć inne
panie jak zsynchronizować realizację czynności ważnych
z mniej ważnymi. Podczas
wykonywania
wielu domowych zajęć, można robić wiele
innych rzeczy. Nawet
tych przyjemnych i
rozwojowych. Korpokobieta o tym wie! Ona
ma swój system. Ma
tempo. Nie stoi i nie zastanawia się od czego
zacząć. Ona zastanawia
się, co będzie robić następnie.
Jeśli ma na przykład
do przeprowadzenia
wywiad zdalny, z pewnością zrobi to przez
telefon na słuchawkach
i z dyktafonem, prasując jednocześnie twoje
koszule lub gotując.
Jeśli musi jechać gdzieś
służbowo, z pewnością
po drodze zrobi zakupy
na kolację, w korku pomaluje paznokcie
i odhaczy rozmowę
telefoniczną ze swoją
oraz twoją mamą, aby
wieczorem nie zawracały wam głowy.

Jeśli korpokobieta ma predyspozycje do roli pani domu, będziesz
najszczęśliwszym facetem pod
słońcem, ponieważ będziesz miał
zawsze pełną lodówkę, kolację na
stole, czyste mieszkanie, opłacone
rachunki, wyprasowane koszule,
podlane kwiaty, a przede wszystkim zadbaną kobietę. Wydajność
to atrybut korpokobiety. Ona wie
nie tylko jak magazynować energię,
ale także jak ją rozładować.

Idealna synowa

To że trafiłeś na idealny materiał
na żonę, to już wiesz. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, że masz
u boku idealną synową dla swoich rodziców? A to nieczęsto idzie
w parze. Korpokobieta nigdy nie
narobi ci wstydu w towarzystwie
twoich rodziców. Możesz liczyć na
jej błyskotliwość, kulturę osobistą,

serdeczność, wszechstronność i
umiejętność i asymilacji. Ta ostatnia
cecha ma ogromne znaczenie. Ponieważ korpokobieta od podszewki zna relację b2c, będzie wiedziała
jak rozmawiać z twoją rodziną. I absolutnie nie należy traktować tego
negatywnie. Otoczka dotycząca
tego typu zjawisk, jest stworzona
przez ludzi, którzy nie potrafią poskromić grubiaństwa, a dyplomacja
to termin niezwykle im obcy.
Niemniej jednak, w wyniku posiadania przez korpokobietę tych
cech, zaskarbi sobie ona serca
twojej rodziny. Zwłaszcza, jeśli przy
okazji jej osobowości towarzyszy
poczucie humoru.
Pamiętaj, że korpokobieta będzie
starała się zdobyć sympatię twojej mamy. Nie uczyni tego jednak
przy użyciu lukrowanej broni, lecz
poprzez solidarność jajników. Nie

obawiaj się jednak ośmieszania cię
w oczach twoich rodziców. Korpokobieta to inteligentna kobieta.
Jeśli jakimś cudem twoja matka nie
lubi twojej korpokobiety, wynika to
ewidentnie z zazdrości
i urażonej dumy, iż jest ona lepsza
od niej samej, troszczy się o ciebie
i zachowuje równowagę w byciu
jednocześnie jędzowatą i uroczą
oraz uległą i stanowczą.

Zmotywowana do działania i rozwoju

To co jeszcze możesz pokochać
w korpokobiecie, to jej wysoki
poziom wewnętrznej motywacji.
Ona wie, że źródło motywacji nie
znajduje się w utopijnym przekonaniu, że w przyszłości coś się
osiągnie i będzie się szczęśliwym,
lecz wynika z dobrych decyzji
w teraźniejszości. Korpokobieta
traktuje niepowodzenia jako wynik błędnych decyzji, a nie pasmo
nieszczęść zesłanych przez los czy
genetycznych obciążeń („mojej
matce też nic w życiu nie wychodziło!”). Ona wie, że motywacja
jest produktem dostępnym dla
każdego. Jest też świadoma wagi
rozwoju osobistego, który bezpośrednio przekłada się na rozwój
zawodowy. Bądź więc spokojny
o swoje pasje i zainteresowania
– korpokobieta nie zabroni ci samorealizacji. Będzie cię w niej dopingować.
A jeśli kiedyś zabraknie ci determinacji do tego co robisz lub
zaatakuje cię niechęć do czynu,
tudzież myśl, aby odpuścić, ona z
pewnością obudzi w tobie motywację mówiac: „nie narzekaj, że
masz pod górę, kiedy wspinasz się
na szczyt”.
Reasumując – drogi mężczyzno
– skoro idealna żona istnieje, potrzebny ci teraz jedynie łut szczęścia, aby cię zechciała. Warto też ,
byś zadał sobie pytanie, czy jesteś
idealnym materiałem na męża…

Karolina Kwiatkowska
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Jestem Magda.
Mieszkam na Malediwach

„S

kąd się tutaj wzięłaś?”.
To najczęściej zadawane mi pytanie ostatnimi czasy. Trzy lata
temu musiałam zdecydować, czy
zostaję w korporacji z widokiem
na dworzec gliwicki, czy rzucam
wszystko i jadę na Malediwy z widokiem na palmę.
Umówmy się, nie było mi wcale w tej
korporacji tak źle: miałam godziwe
wynagrodzenie, paczki na święta,
kartę Multisport i dobrze płatne
nadgodziny. Czułam się jednak niespełniona. Miałam wrażenie, że czas
przecieka mi przez palce, a pieniądze
to nie wszystko. Pewnie gdybym
miała ułożone życie, zaciągnęła właśnie kredyt na mieszkanie, wiążący
mnie z bankiem na 30 lat, dzieci,
kochającego męża - może decyzja
nie byłaby oczywista. Męża miałam,
ale przestał kochać, więc nic mnie już
nie trzymało.
Trzy lata temu pojechałam z koleżanką na wakacje na Malediwy (tak,
korpoludków również na to stać). Zakochałam się w tym miejscu od razu,
bo jak można nie pokochać białego
jak mąka piasku, palmy zwisającej
nad krystalicznie czystą, turkusową
wodą, ludzi pachnących i uśmiechających się z daleka, niosących bezinteresownie pomoc.
Wokół siebie miałam ciszę, spokój,
żadnego wyścigu szczurów, totalny chillout. Patrzy człowiek na
to wszystko i myśli: za czym ja tak
gnam? Po co ta gonitwa, prześciganie się w tym kto ma większe, lepsze,
droższe? Jak cudownie jest zawisnąć
w hamaku pod palmą i przełożyć
dzisiejsze zadania na jutro, w końcu
jutro też jest dzień. Domy urządzone w najprostszy możliwy sposób:
zimne kafle na podłodze, wiatrak,
materac, który na dzień opiera się
o ścianę a nocą rzuca na środek pokoju. Telewizor plazmowy, aby nie
przegapić żadnego odcinka hinduskiej telenoweli. Sztuczne kwiaty
w wazonie obok telewizora. Pralka,
kuchnia polowa, skuter, telefon do
sprawdzania statusu na portalach
społecznościowych. Ubrania uszyte
przez krawców z Bangladeszu. Tyle.
Nic więcej. Mieszkańcy są szczęśliwi.
Nie gnają, nie kupują, nie wymieniają na nowe, nie ścigają się. - Ja bym
tu mogła nawet sprzątać, byle tylko
móc tutaj żyć – wypowiedziałam w
odpowiednią godzinę.
Wakacji nie spędziłam w kurorcie z
domkami na palach i kelnerem odsuwającym krzesło. Byłam w tzw.
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guest housie, na lokalnej wyspie. A
to jak wylądować w czynnym skansenie: ludzie nie są skażeni turystyką masową, sama wyspa także. A
widoki przepiękne! Woda ma kolor i
temperaturę taką samą, jak w luksusowym ośrodku turystycznym. Po co
wydawać więc krocie, skoro na lokalnej wyspie można przeżyć coś, czego
nie da nam żadne turystyczne getto?
Wróciłam do domu zachwycona.
To były najlepsze moje wakacje. A
że jestem raczej typem „jasia wędrowniczka”, więc widziałam już w
życiu co nieco. Odżyłam również po
rozstaniu z mężem, uświadomiłam
sobie, że można być szczęśliwym
samemu. Na przykład mieszkając na
Malediwach.
Tak szczerze, to nie traktowałam tego
gdybania o życiu na Malediwach
na poważnie. Wróciłam do pracy.
Do szarej rzeczywistości. W domu
brzmiały malediwskie rytmy, przeglądałam i wybierałam zdjęcia do
relacji z wakacji, którą zamieściłam
na moim podróżniczym blogu.
I nagle stało się to: dostałam wiadomość od właściciela guest house’u, w
którym spędziłam wakacje. Napisał,
że otwiera jeszcze jeden pensjonat
na innej lokalnej wysepce i poszukuje kogoś, najlepiej z Europy, aby
pomógł mu go poprowadzić. Spytał,
czy kogoś takiego znam.
Oczywiście, że znam... Siebie! Już w
tym momencie wiedziałam, że to
będę ja. Jak później mi powiedział,
był pewien, że najlepiej nadawałabym się do tej roli, bo widział z jaką
pasją i przejęciem opowiadałam
pozostałym gościom o swoich wrażeniach z mijającego dnia. Dostrzegł
mój dar przekonywania, kiedy po
zwykłej mojej opowieści, na tę samą
wycieczkę zapisała się połowa domu
gościnnego.
Biłam się trochę z myślami. Przecież
to szalone. Pisze do mnie – jak by nie
było – obcy facet, na portalu społecznościowym (!), zaprasza mnie do

współpracy na drugi koniec świata.
Trochę to niepoważne, ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Najwyżej
wrócę.
Nie spaliłam mostów. Korporacja
bardzo poszła mi na rękę. Gdyby mi
na Malediwach nie wyszło, mogłam
wrócić, biurko przez pewien czas
na mnie czekało. Odejście nie było
łatwe, były łzy wzruszenia, prezenty. Miło wspominam tamten czas,
ale mimo wszystko zdecydowałam
się na prowadzenie pensjonatu, na
malediwskiej wysepce, 7500 km od
domu, sama, za połowę tego, co zarabiałam w korporacji.
Zamieniłam 4 pory roku na wieczne
lato.
Dziś nie pracuję już w tamtym guest
housie. Prowadzę biznes, który w kilkudziesięciu procentach jest mój. A
za chwilę otwieram swój własny. Taki
mój i tylko mój. No dobrze, mój i mojego aktualnego partnera, który jest
oczywiście Malediwczykiem (trudno
by było poznać doktora z Krakowa
na krańcu świata). Oferuję noclegi w
domu gościnnym na wysepce Nilandhoo. Jest tu tylko jeden pensjonat
między domami 1600 mieszkańców.
Wyspa oddalona jest o 140 km od
lotniska, co czyni ją atrakcyjniejszą:
im dalej od centrum, tym piękniej
i bardziej dziewiczo. I ludzie mniej
zepsuci. Plaża jest obłędna i co najważniejsze: niemalże pusta! Brak na
niej parawanów i obwoźnych sprzedawców.
Piszę też blog „Dzienniki Typelka” i
mam swój fanpage. Kiedy zaczynałam, myślałam, że jedynym czytelnikiem będzie moja mama, ciekawa co
u mnie słychać. Dziś blog ma przeszło 130 tys. wyświetleń i pojawia się
w wyszukiwarce jako jedna z pierwszych stron o tematyce Malediwów.
Nie pozycjonowałam strony – czytelnicy sami to zrobili, bo to skarbnica
wiedzy dla osób planujących wakacje na Malediwach.
Piszą do mnie wszyscy: starzy, mło-

dzi, wielodzietne rodziny, pary (różnej orientacji), nowożeńcy. Piszą z
pytaniami, z prośbą o znalezienie
korzystnych cenowo biletów lotniczych, piszą też tylko po to, aby
pogratulować odważnej decyzji.
Dziękują za kolorowe zdjęcia, które
otwierają, kiedy im smutno, a na
zewnątrz ponuro. Pomagam w znalezieniu biletów, zorganizowaniu
noclegów, a także transferu do mnie
na wyspę. Mam w swojej ofercie również wycieczki, dzięki którym można
poznać Malediwy z każdej strony: i
z tej luksusowej (moi goście mogą
spędzić dzień w jednym z 5 hoteli resortowych) i z tej bardziej aktywnej
(snorkowanie z maską i rurką w jednych z najpiękniejszych raf koralowych na świecie, z możliwością spotkania żółwi, mant i rekinów a także
delfinów. Wszystko to w środowisku
naturalnym).
Malediwy to w ogóle jedno wielkie
żywe akwarium! Grillujemy ryby
na bezludnej wyspie, bawiąc się w
Robinsona i rozpalając ogniska na
łupkach z kokosa. Dla nowożeńców
oferuję ślubną sesję w niepowtarzalnym klimacie, a także romantyczną
kolację na plaży, w blasku księżyca i
pochodni. Każdy znajdzie tu coś dla
siebie i o nudzie nie ma mowy. No,
chyba, że zamkniecie się na tydzień
w turystycznym resorcie.
Mimo tak wielu różnic kulturowych
pomiędzy mną a lokalną ludnością,
żyje mi się tu o wiele lepiej, niż kiedy mieszkałam w Polsce. Nie odczuwam żadnego wytykania mnie
palcami z powodu innej wiary (Malediwy to kraj w 100 proc. muzułmański). Przeciwnie - mieszkańcy są
bardzo tolerancyjni. Ja nie narzucam
im swoich zwyczajów, a oni rewanżują się tym samym, choć wiadomo,
że do większości rzeczy musiałam
się dopasować. Nie stanowiło to dla
mnie jednak żadnego problemu. Nie
chodzę skąpo ubrana, ale nigdy tego
nie robiłam. Taka sama zasada obowiązuje turystów, więc np. panie nie
chodzą w bikini po wyspie, ale dostałam zgodę od lokalnych władz na
piękny kawałek plaży dla turystów,
pusty, dziewiczy, jak z malediwskiej
pocztówki, gdzie kobiety bez problemu mogą opalać się i kąpać w
kostiumach.
Szanujemy się nawzajem, a to tylko uatrakcyjnia pobyt na tej małej,
lokalnej wysepce, gdzieś pośrodku
Oceanu Indyjskiego.

Magdalena Typel
www.dziennikitypelka
.blogspot.com
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ANTYPORADY PRAWNE

Od 1 września umowę o
pracę podpiszesz przed
rozpoczęciem pracy

N

iebawem
wakacje
się skończą, a wraz z
nimi dobiegną końca
urlopy i z werwą wrócimy do naszych biurek, aby
móc realizować kolejne zadania. Okres powakacyjny to
zazwyczaj sezon na zmianę
pracy, więc jeżeli planujecie
zmianę pracodawcy, to warto wiedzieć, że 1 września
wejdą w życie przepisy nakazujące podpisanie umowy z
pracownikiem przed rozpoczęciem pracy.
Nowelizacja Kodeksu pracy ma
za zadanie zlikwidować tzw.
syndrom pierwszej dniówki.
Aktualnie przepisy pozwalają
na podpisanie umowy z pracownikiem lub potwierdzenie
jej warunków na piśmie, do
końca pierwszego dnia roboczego. Powoduje to częste
nadużycia wśród pracodawców. Szczególnie u tych, którzy
zatrudniają pracowników na
czarno. Podczas kontroli tłumaczą się bowiem, że pracownicy bez umowy są dopiero co
zatrudnieni i nie zdążyli jeszcze podpisać umów o pracę.
Od 1 września pracodawca
będzie zobowiązany do podpisania umowy z pracownikiem
przed dopuszczeniem go do
pracy, tj. zanim siądziemy do
przysłowiowego biurka. Oznacza to trochę więcej pracy dla
działów HR w naszych korporacjach, ale co to dla nich. Na
pewno ułożą procesy w taki

sposób, aby zdążyć z podpisaniem dokumentów na czas,
bo za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy
grozi kara grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł.
Czy oprócz podpisania z
nami umowy o pracę przed
zatrudnieniem
pracodawca
ma wobec kandydata jakieś
dodatkowe obowiązki? Można powiedzieć, że obowiązki
występują zarówno po stronie
pracodawcy, jak i pracownika. Obowiązkiem pracodawcy
jest zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia
umowy o pracę oraz do ustalenia stażu pracy pracownika i
uprawnień wynikających z faktu zatrudnienia. Obowiązkiem
pracownika jest natomiast
przedstawienie tych danych
i dokumentów. Przed podjęciem pracy pracodawca ma
prawo żądać od nas danych
osobowych takich jak imię i nazwisko, imiona rodziców, datę
urodzenia, miejsce zamieszkania, informacji o wykształceniu
oraz o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Co ciekawe
przed zatrudnieniem pracodawca nie powinien żądać od
nas nr PESEL. Może to zrobić
dopiero po zatrudnieniu.
Zgodnie z przepisami prawa
pracy osoba ubiegająca się o
zatrudnienie powinna złożyć

pracodawcy następujące dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby
ubiegającej się o zatrudnienie
– zazwyczaj zastępowany jest
on przez CV, świadectwa pracy
z poprzednich miejsc pracy lub
inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, ale
tylko te, które obejmują okresy
pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym ubiegamy się o zatrudnienie, resztę
świadectw możemy przedłożyć pracodawcy w terminie
późniejszym. Przydadzą się do
ustalenia stażu urlopowego.
Dodatkowo składamy dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane
do wykonywania oferowanej
pracy. Może to być dyplom z
uczelni czy zaświadczenie o
wymaganym kursie. Niezbędne jest orzeczenie lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
W późniejszym terminie pracodawca może również prosić
nas o podanie innych danych
osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych
jest konieczne ze względu na
korzystanie ze szczególnych
uprawnień przewidzianych w
prawie pracy – np. wolnych dni
z tytułu opieki nad dzieckiem
etc.

Marta Felczak
www.prawowpracy.com

I ślubuję ci miłość, wierność,
i że cię nie opuszczę…
dopóki nie zadzwonią
z lepszą ofertą

S

ą wśród nas tacy, którzy
przyjechali tu, by zrobić
karierę. Ze mną było
inaczej. Od studiów
byłam zakochana, ale nie w
Łazienkach, nie w Bulwarach,
tylko w Lublinie. A Lublin dla
mnie to nie miasto, tylko stan
umysłu.
Mieszkałam tam z przystojnym
jegomościem (czyt. 90 kg szlachcica do kochania), który pewnego dnia dostał propozycję pracy
w stolicy, więc i ja postanowiłam
nie być gorsza.
Po miesiącu rekrutacji zadzwoniono do mnie z gratulacjami.
Skoczyłam z radości pod sufit.
Ucieszyły mnie perspektywy
rozwoju, zarobki i fakt, że będę
tuż obok mojego wybranka serca. Radocha nie trwała długo.
Jegomość nie zamierzał nigdzie

wyjeżdżać. Nagle powstało tysiąc powodów, dla których warto
omijać Marynarską szerokim łukiem. I nie chodziło o korki.
Niczym tsunami wróciła fala
dyskusji i wątpliwości okołozwiązkowych. Nie było sensu
podtrzymywać przy życiu trupa,
więc podpisaliśmy warunki kapitulacji związku. Pan został w
swoim królestwie, a ja ubrana w
siłę marzeń, spakowałam walizkę
i zamknęłam za sobą drzwi. Nie
miałam w Warszawie nikogo, ale
do cholery, ja nie dam rady?!
Ponad sto siedemdziesiąt kilometrów zajął mi spacer po nowe
życie. To nie tak, że z miłości do
Mordoru zostałam singielką.
Mordor ułatwił podjęcie decyzji,
która wisiała w powietrzu od lat.
W pełni świadomie zawarłam
związek z samotnością i prze-

lałam dotychczasowe uczucia
na pracę. I ślubuję ci, droga korpo, miłość, wierność i że cię nie
opuszczę.. dopóki
nie zadzwonią z lepszą ofertą.
Odkąd podjęłam decyzję, każdego ranka towarzyszył mi sympatyczny męski głos „następna
stacja PKP Służewiec”, a piersi
falowały pod białą bluzką, gdy
zbiegałam po schodach. Spuszczałam za każdym razem głowę,
ale nie po to, by na nie popatrzeć,
tylko by nie zabić się w wysokich
szpilkach. Jak pisał Jakub Żulczyk: „Chodź (do pracy) ze mną,
zamienimy (korpo) świat w lunapark, zło w mrożoną oranżadę,
wojnę w popcorn a nienawiść w
papierosa po obiedzie.”

Iza Wal

Adventures of the Wolf of Mordor (“Przygody Wilka z Mordoru”)
Odcinek 2: Job Interview (czyli: “rozmowa kwalifikacyjna”)
Dziś w Mordorze Wilk ubiega się o nowe stanowisko pracy...
Ms. Recruiter: Right… Why don’t you tell me a
little bit about your professional experience in
sales (1), Mr Wolf?
Wolf: Oh, you know, I’ve accomplished (2) so
much in my current position (3)…
I acted as head of (4) the sales department for 5
years.
I adapt (5) to team-working situations easily – I’ve
often managed (6) four teams during one project!
I’ve advanced (7) many new, really revolutionary
ideas.
I’ve frequently advised (8) the board on strategic
decisions.

I’ve applied my knowledge (9) to various difficult
tasks and have constantly monitored the workflow (10).
I approved (11) new budgets before they were
even set…
I…
Ms. Recruiter: Right, okay, Mr Wolf, I can see you
have a really high opinion of (12) your achievements (13)…
Wolf: I’m not being arrogant – I just like to blow my
own trumpet!!!
Ms. Recruiter: Yeah… Right… Let’s stay in touch,
ok?

Dominika Uzar, ACT Advanced Corporate Training, www.act.edu.pl
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Glosariusz:
1. Professional experience in sales – doświadczenie w sprzedaży
2. To accomplish sth. – osiągnąć coś
3. In my current position – na moim obecnym
stanowisku pracy
4. To act as head of department – pełnić
funkcję kierownika działu
5. To adapt to sth. – dostosowywać się do
czegoś
6. To manage sb./ sth. - zarządzać kimś/ czymś
7. To advance sth. – przyspieszyć, rozwijać
8. To advise sb. on sth. – doradzać komuś coś
9. To apply knowledge to sth. – zastosować
wiedzę do czegoś
10. Workflow – przepływ pracy
11. To approve sth. - zatwierdzać
12. To have a really high opinion of sth. –
mieć wyjątkowe mniemanie o czymś, kimś
13. Achievements - osiągnięcia
14. To stay in touch - pozostać w kontakcie
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Smombies
D

oświadczyliście kiedykolwiek
nomofobii?
Na pewno nie? A czy
czuliście kiedyś strach
związany
z
niemożnością
skorzystania z telefonu komórkowego? To właśnie jest
nomofobia, a osób mających z
nią problem jest coraz więcej.
Określa się je mianem smombies. To taka pieszczotliwa
wersja „smartphone zombies”.

Co może wskazywać
na oznaki uzależnienia
1. Częste trzymanie smartfona w dłoniach podczas spotkania towarzyskiego. Gdy zaczyna się zabawa smartfonem i ktoś
z towarzystwa zwróci na ten fakt uwagę, pada magiczne: „Tylko
sprawdzam, która jest godzina, bo nie mam zegarka”. Smartfon
kupiony za cenę dobrego laptopa, a zegarka za kilka złotych już
nie można dokupić? Pokrętna logika.

Jak rozpoznać Smombies? W
tłumie wyróżniają się za sprawą
„smartphone face” czyli wyraźnie
opadniętej szczęki, co spowodowane jest ciągłym wpatrywaniem się w ekran komórki. Sam
łapię się na „smartphone cruising”, gdy czytam co się dzieje
na świecie, jadąc do pracy lub z
niej wracając.

2. Wychodzenie podczas randki w restauracji do toalety, by
sprawdzić updaty na smartfonie. Trochę się jednak randkowicz wstydzi, ale potrzeba jest silniejsza od wstydu (choć może
być gorzej; znam takich, którzy sprawdzają nowe lajki na Tinderze podczas aktualnej randki).

Co można uznać za oznaki uzależnienia od smartfona? Na
pewno używanie go w miejscach niebezpiecznych. Agencje
ubezpieczeniowe coraz częściej
dostają informacje o osobach
zapatrzonych w smartfon, które
wchodzą na przejścia dla pieszych bez upewnienia się, czy
mogą bezpiecznie z niego skorzystać. Często rowerzyści nie
zdążą zahamować, gdy Smombie wchodzi na ich ścieżkę. Mnie
zdarzyło się widzieć sytuację,
podczas której osoba korzystająca z telefonu weszła w bok
taksówki bagażowej. Na szczęście nic się nie stało i nie będzie
nowego kandydata do nagrody
Darwina, ale jest to dość niepokojące zjawisko (podobnie jak
robienie selfie dla internetowego
fejmu w miejscach niebezpiecznych).

4. Panika, gdy telefon został w domu. Czy zdarzyło ci się
wyjść z domu, dotknąć kieszeni w spodniach, w której powinien
być telefon i uzmysłowić sobie, że smartofon został w domu?
Poczułeś nerwowość i lekką panikę?

3. Rozładowanie telefonu po jednym dniu. Skoro producent
podał, że smartfon wytrzyma 4 dni na czuwaniu, to przy normalnym użytkowaniu powinien funkcjonować przynajmniej
dwa dni. Producent kłamczuszek? Czy użytkownik przesadził?

5. Zasypianie ze smartfonem obok poduszki. Dla zdrowia
zmień ten nawyk. Komitety doradcze ds. promieniowania takich państw jak Austria, Francja Szwecja czy Niemcy zalecają
trzymanie telefonu komórkowego z dala od ciała.
6. Uczucie, że bez smartfona w pobliżu tracisz znajomych i
kontakt ze światem.
7. Pisanie wiadomości, zamiast zatelefonowania lub spotkania się osobiście.
8. Wprowadzenie w stan nerwowości na dźwięk rozładowanej baterii.
Jeśli dłuższej zastanawiasz się nad przynajmniej czterema z
ośmiu powyższych punktów i nie jesteś w stanie siebie usprawiedliwić – witaj w gronie Smombies!

Łukasz Golcz
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Wakacyjna logistyka…

S

Sezon urlopowy w pełni,
więc i na mnie przyszła
kolej! Udało się dostać
kilka dni wolnego i jutro
jedziemy nad jezioro. Ale fajnie!
Będziemy chlapać się w wodzie,
opalać na pomoście, pływać na
kajakach, czytać książeczki, grillować! Będzie wspaniale!
Zabawa zaczęła się już przy pakowaniu. Położyłam puste torby
na łóżku i próbowałam skupić się
na planowaniu - co i w jakich ilościach wziąć. Stałam przed otwartą szafą, licząc w głowie potrzebne
mi bluzeczki, sweterki i kurteczki.
- Mamo, chce mi się pić.
- Kochanie, tata jest w kuchni, poproś, żeby ci coś dał.
Ok, co ja tam już wrzuciłam? A, już
wiem.
- Czy jest jeszcze ten sok porzeczkowy? - dobiega mnie wołanie
męża z kuchni.
- Nie wiem, sprawdź w lodówce.
- W lodówce nie ma.
- No to nie wiem, może stoi na blacie.
- Nie ma.
- Jezu, nie wiem, rozejrzyj się, a jak

nie ma, to nie ma!
Kolejne dwa t-shirty do torby.
- A... jest w lodówce, sorry, nie zauważyłem.
Zignoruj to - podpowiada mi mądry głosik w mojej głowie- skup się
na pakowaniu.
- Mamo, on zepsuł moją książeczkę - wykrzykuje moja roztrzęsiona
córka, pociągając nosem.
- Do cholery jasnej- nie wytrzymuję- czy ty nie możesz się nimi zająć,
żebym mogła nas spakować?
- No przecież się zajmuję!- odpiera
zbulwersowany mąż.
- Taaak? A nie mógłbyś się nimi
tak zająć, żeby przez 10 minut nikt
do mnie nie przychodził i nic ode
mnie nie chciał, o nic mnie nie pytał i nic do mnie nie mówił?
- Ok - dostaję ochłap odpowiedzi.
- Dziękuję- mówię krótko i wracam
do pakowania. No dobrze, co mi
jeszcze będzie potrzebne dla dzieciaków: okulary, kostium, ciepła
bluza, piżama...
- Mamo! Tata nie chce mi zrobić kanapki! Mówi, że kuchnia zamknięta, a przecież my nie mamy drzwi!
Jezus Maria! Czy mi się to wszystko

śni? Zaraz nie wytrzymam. Tralalalala. Spokój, spokój, nic nie słyszę,
nie ma mnie, pakuję się.
- Mamo! Mówię do ciebie! Powiedz
tacie, żeby dał mi kanapkę.
OK, przyklejamy uśmiech i oaza
spokoju.
- Kochanie, sama mu powiedz, ja
jestem zajęta, pakuję nas. Jutro
jedziemy na wakacje, pamiętasz?
Mama musi dopilnować, żebyśmy
wszystko wzięli.
- Ja chce wziąć domek dla lalek!
- No nie kotku, domek dla lalek jest
chyba trochę za duży.
- Łaaa … Tato, mama mi nie pozwala wziąć domku dla lalek.
Łaaa... dobiega mnie teraz głos
syna z drugiego pokoju. Mama,
mama - słyszę coraz głośniej desperackie wołanie zbliżającego się
„drugorodnego”.
Pewnie wszystko powinnam obrócić w żart, ale szczerze mówiąc,
czuję się po prostu zmęczona i
wściekła.
- Tak? Aha, to jeśli tak mają wyglądać moje WAKACJE, to ja dziękuję!
Obracam się na pięcie, biorę
torebkę i wychodzę trzaskając
drzwiami, zostawiając za sobą dwa
płaczące w niebogłosy maluchy i
oniemiałego z wrażenia męża.

Marta Mazurkiewicz

KORPOTATA

Wysyłam rodzinę na
wakacje

C

zekając na spotkanie w
mekce orków - Galmoku - zacząłem myśleć o
pewnej pięknej wizji wakacyjnej, którą mam przed sobą;
odpoczynek od rodziny.
Dałem się namówić na pomysł żony.
Ona wyjedzie na tydzień z dzieciakami, a ja będę mógł odpocząć. W
sumie wybór miała ograniczony: albo
wyjazd, albo pobyt w domu z dwójką
urwisów, ponieważ w naszym kochanym przedszkolu, na miesiąc przed
wakacjami poinformowano o dwutygodniowym remoncie. To oznacza

zamknięcie przedszkola na ten czas.
Tak więc decyzja zapadła. Tydzień w
domu, sam, bez żony, bez dzieci, tylko
do pracy i do domu... Toż to prawie jak
dodatkowy urlop wypoczynkowy lub
gwiazdka w środku lata.
Ile będę miał czasu dla siebie! W końcu na spokojnie pójdę pobiegać, skoczę na siłownię, spotkam się ze znajomymi, z którymi nie widziałem się
wieki, obejrzę zaległe seriale i filmy,
nadrobię zaległości w hiszpańskim.
To zbyt piękne, żeby było prawdziwe.
Przeczuwałem, że gdzieś czai się podstęp.

13

Oszołomiony wspomnianymi wyżej możliwościami, postanowiłem
policzyć ile darowano mi wolnego
czasu. Moją kochaną rodzinkę muszę
zawieść na wakacje, a następnie ją
odebrać. To oznacza, że wyjedziemy
w sobotę rano, zostanę na noc, bo –
jak argumentuje moja przewidująca
małżonka - będę zmęczony po podróży, a wrócę dopiero w niedzielę
wieczorem. Po moich wczasowiczów
mam przyjechać w piątek i zostać do
soboty.
Podsumowałem. Daje mi to realnego
„odpoczynku” całe cztery popołudnia.
Jeśli w tym czasie trafi mi się jeszcze
jakiś wyjazd całodniowy do klienta,
wtedy będą trzy.
Dodatkowo im mniej czasu zostaje
do zrealizowania tego małżeńskiego
aktu troski o mnie, tym więcej dostaję
zadań do wykonania. Mam kupić i powiesić półki, przemalować ponownie
dwie ściany, dokończyć wystrój balkonu, kupić parę rzeczy do domu, przewieźć kanapę na działkę. I to wszystko
oczywiście pracując w regularnym
wymiarze czasowym. Moja ukochana
żona pewnie obawiała się, że będę się
nudził i postanowiła zorganizować mi
aktywny odpoczynek w tym czasie.
Mam przedziwne wrażenie, że ponownie dałem się zrobić w konia.

Korpotata
www.korpotata.com

REKLAMA
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AUTO-MOTO-KORPO

Jak baba

P

o felietonie dotyczącym
„słoików” za kierownicą
po raz kolejny wbijam kij
w tętniące życiem mrowisko. Kobieta za kierownicą!
Strach się bać! Dodam, że do
popełnienia tego tekstu zmotywowała mnie pewna baba, która
wykazała się ułańską fantazją
podczas wykonywania manewru
cofania. Co tak bardzo mnie
urzekło w tym, jakże seksownym, manewrze?
Godziny szczytu. Ulica Konstruktorska przyblokowana przez jakiegoś radosnego dostarczyciela
wody pitnej. Korek. Z prawej strony
miejsca parkingowe. Nie dzieje się
absolutnie nic. Zupełnie jak w polskim filmie. Aż tu nagle z miejsca
parkingowego swój kuperek wystawia żółta corsa. Zatrzymuję się
grzecznie, robię miejsce i pozwalam włączyć się do ruchu. Corsa
cofa. Cofa coraz bardziej. Co prawda nie jestem kierowcą corsy, ale
w pewnym momencie dochodzę
do wniosku, że gdybym był, nie
pozostawałoby mi nic innego, jak
wrzucić pierwszy bieg, mrugnąć
awaryjnymi i pojechać do przodu.
Nic bardziej mylnego.
Światła cofania małego opla nadal
pozostają włączone, a tylny zderzak zbliża się niebezpiecznie szybko do mojego przedniego zderzaka. Delikatnie i nieśmiało naciskam
klakson. Stop! Corsa zatrzymuje się
jakby ktoś rzucił kotwicę. Jednak
światła cofania pozostają nadal zapalone. Nie do końca rozumiejąc,
co autor ma na myśli, spoglądam w
lusterko wsteczne i sam powoli cofam. Może jakiś megaloman mi się
trafił więc zachowuję jeszcze resztki cierpliwości. W tym momencie
żółte auto znów bezczelnie wpy-
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cha swój zadek przed moją przednią szybę. Po chwili niczym żuczki,
trzy samochody poruszają się w tył
w wiadomym tylko dla kierowcy
corsy celu.
Nie wytrzymuję. Wysiadam! Idę w
kierunku żółtego opla, układając
sobie w głowie wiązankę słów,
jakiej pozazdrościłby mi niejeden
raper znad Wisły. Biorę głęboki
wdech i … widzę słodką niczym
mały york, zagubioną kobietę,
która z przerażeniem patrzy w lusterko wsteczne. Próba pierwszej
konwersacji zakończyła się niepowodzeniem. Drugie i zarazem
mocniejsze puknięcie w boczną
szybę zakończyłoby się zawałem
serca kierowcy. W końcu udało się,
kontakt słowny złapany.
Po wymianie kilku wyrazów okazało się, że owa istota płci pięknej
wyjechała z miejsca parkingowego
nie w tę stronę, w którą pierwotnie zakładała. Zamiast podjechać
do przodu i zawrócić, owa „baba”
chciała zrobić kółko tyłem i dopiero włączyć się do ruchu w prawidłowym, a raczej początkowo
zakładanym kierunku. Wpadlibyście na to? Ja zdębiałem i potulnie
wróciłem do swojego samochodu.
Ów manewr jest tak samo trudny
do opisania jak trudno jest w ogóle
wpaść na pomysł jego wykonania.
A jednak! Można? Można!
Czy wszystkie „baby” za kierownicą
mają takie wyimaginowane pojęcie na temat prowadzenia samochodu? Czy zauważyliście pewną
prawidłowość, że styl jazdy kobiet
przeważnie komentują mężczyźni?
Tak, też jestem facetem i też to robię więc nie jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę. A co na to
same kobiety? Jak się okazuje baby

są jeszcze gorsze od chłopów i nie
mam tu na myśli tylko i wyłącznie
stylu jazdy.
Panowie, wyobraźcie sobie taką
sytuację. Jedziecie sobie grzecznie
swoim wozem, aż tu nagle jakaś
zbłąkana owieczka nie wie po co
i nie wie dlaczego znalazła się na
waszym pasie ruchu. Już macie
ochotę wyżyć się na klaksonie, pod
nosem macie stek epitetów, jednak
w momencie kontaktu wzrokowego zapominacie o wszystkim co się
przed chwilą wydarzyło, a zaczynacie myśleć o wielu innych, przyjemnych rzeczach. Słodka i zagubiona
blondynka, tudzież ostra niczym
brzytwa ruda, jednym uniesieniem kącików ust wprowadza was
niemalże w błogostan. Trąbienie?
Przeklinanie? Jakże bym mógł!
Proszę sobie nie przeszkadzać w
wykonywaniu swojego manewru.
Miłego dnia życzę! Kawa?
Wyobraźcie sobie analogiczną sytuację, tylko teraz wy, drogie panie
siedzicie za kierownicą auta, któremu ktoś właśnie zajechał drogę.
Wymiana spojrzeń, konsternacja
i: ”Ty babo!”. Słodki uśmiech? Nie
tym razem. Przeprosiny? Zapomnij.
Kawa? Chyba rozlana na twojej
nowej bluzce! Kobieta kobiecie
wilkiem.
Oczywiście od wszystkiego są odstępstwa i zdarzają się wyjątki, a
powyższe spostrzeżenia nie są poparte badaniami renomowanych
centrów badania opinii publicznej.
Drogie baby, wcale nie jeździcie
tak źle jak większość myśli. Precz ze
stereotypem! Czy wszystkie blondynki muszą być mało rozgarnięte?
Ok, to może był zły przykład …

Paweł Kaczor
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Kulturalnie w Wawie

Połowa lata za nami. A to oznacza, że dni robią się krótsze, a noce
chłodniejsze. Nie traćcie zatem czasu, tylko korzystajcie ze stołecznej
kulturalnej oferty.
Oto co dla Was wybraliśmy:

ALBO.... URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE
Pamiętacie akcję SMS na rehabilitację Piotra? Spośród
15 000 czytelników, SMS dla Piotra wysłało 100.
Target uważamy za niewyrobiony!
MORDORZE - stać cię na więcej!
Pomagać jest fajnie!

WYŚLIJ SMS
POD NR 75 165 O TREŚCI

POMOC 2073

MARYNARZ POSZUKIWANY
Ogarnięta i uśmiechnięta pani
menadżer po 30-tce, która z
powodu kolejności swoich zalet
jest sama sobie sterem, żeglarzem
i okrętem, poszukuje na asapie
uśmiechniętego marynarza, który
zechce jej towarzyszyć w projekcie „Wesele przyjaciół - i żyli długo
i szczęśliwie”.
Idealny kandydat:
- nie odmawia pacierza i alkoholu,
- lubi uprawiac tańce i hulance,
- dotrzyma jej z chęcią towarzystwa.

24 sierpnia (WARSZTATY)
Plażowa Szkoła Aktorska
Kawiarnia Plażowa, ul. Wybrzeże Szczecińskie 1
Plażowa Szkoła Aktorska, to cykl otwartych
spotkań na świeżym powietrzu, w trakcie
którego aktorzy tego teatru będą odsłaniać
tajniki sceny. Zajęcia skierowane są
przede wszystkim do osób, które nie mają
doświadczenia w publicznych występach.
Ale nie tylko. Program przewiduje pracę nad
wyobraźnią, dykcją, oddechem i działaniami
zespołowymi.
Czas trwania: 120 minut
Start: 19:00
WSTĘP WOLNY
24 - 28 sierpnia (KINO)
Kino Perła:
24.08 Sugar Man | cykl: NA FAKTACH
25.08 Marina Abramovic. Artystka obecna |
cykl: NOWE HORYZONTY
26.08 Iluzja | cykl: Zabawa niejedno ma imię
27.08 Drive | cykl: AUTO-MOTO-TRAIN
			

28.08 High-Rise | cykl: Światy równoległe
Przystań Park Skaryszewski, al. Zieleniecka 2
Stęskniliście się za oglądaniem filmów pod
chmurką? To dobrze, bo tym razem w Perle
same perełki kinematograficzne. Polecamy
każdą z nich.
Wstęp wolny.
Start wydarzenia: zawsze po zachodzie słońca
27 sierpnia (EVENT)
Otwarta Ząbkowska - weekend 6.
Zamknięta dla ruchu samochodowego ulica
Ząbkowska stanie się deptakiem i sceną, a
sąsiadujące z nią podwórka, placyki i zaułki kinem, teatrem, pracownią, klubem poetyckim,
miejscem zabawy, ale przede wszystkim
SPOTKANIA.
Szczególnie polecamy: 18.00-19.30 Kępiste
(koncert)
Ogród Ząbkowska, ul. Ząbkowska 9a
więcej na: http://otwartazabkowska.pl/
Start: 12:00

Polecam - Anna Wiosna Rogowska

chętni kandydaci proszeni są
o kontakt redakcja@glosmordoru.pl

CZEKAMY NA WASZE OGŁOSZENIA

DROBNE
ogLoszenia@glosmordoru.pl

Wydanie_24_08 Z OKŁADKA 2 - pop.indd 15

GŁOS

MORDORU

WYDAWCA REDAKTOR
Justyna Szawłowska

WYDAWCA REDAKTOR
SISI LOHMAN

Wydawca
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Al. Jerozolimskie 247
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