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Pieniądze za nic
Koncepcja brzmi idealnie: gwarantowany dochód minimalny dla każdego. Pieniądze z automatu, za nic, bez wypełniania
formularzy i chodzenia po urzędach. Dlaczego zatem ta idea przepada z kretesem podczas szwajcarskiego referendum
i czy Universal Basic Income prędzej czy później nadejdzie?
Można się spierać, czy ideę dochodu podstawowego wymyślił
zespół Dire Straits lansując w 1985
roku swój hit „Money for Nothing”,
czy tradycja jest nieco dłuższa i
sięga czasów ojców założycieli
Stanów Zjednoczonych pod koniec XVIII wieku. Niezależnie od
tego, czy odwołamy się do Marka
Knopflera czy traktatów Thomasa
Paine’a dochód podstawowy działa na wyobraźnię.
Współdzielone chałtury
W założeniu pieniądze mają być
gwarantowane i niezależne od
pracy. Nie trzeba niczego udowadniać, zbierać potwierdzeń,
parafek ani naciągać państwo na
wypłatę kolejnej transzy. Dochód
podstawowy należałby się każdemu jako zabezpieczenie minimum
egzystencji. Przesłanką do równie
pożądanej co szokującej idei są
zmiany w światowej ekonomii.
Rynki się globalizują, postępuje
automatyzacja, nowe technologie
przestają być siłą zdolną tworzyć
nowe miejsca pracy. Połączone
ekonomie państw stają się bardzo podatne na kryzysy, umowy
o prace odchodzą do przeszłości, obowiązuje trend ekonomii
współdzielonej (sharing), opartej
na zleceniach (gig economy) niskopłatnych, niestabilnych, pozbawionych świadczeń zdrowotnych, gwarantowanych urlopów
i - w skrócie – prowadzących do
wrzodów.
Na horyzoncie coraz częściej pojawiają się także roboty. Ta sama
Szwajcaria, w której w pierwszą
REKLAMA

niedzielę czerwca poddano pod
referendum pomysł UBI, podczas
marcowego szczytu w Davos zastanawiała się nad konsekwencjami kolejnej rewolucji przemysłowej związanej z automatyzacją.
Roboty na masową skalę zastępujące obecnie ludzi ustawiono
jako kolejne, czwarte już ogniwo
przemian w gospodarce. Po wieku pary, elektryczności i komputerów wchodzimy właśnie w czas
automatów. Założenia były optymistyczne. Roboty miały odciążyć
ludzi i wziąć na siebie wszelkie
ryzyka związane w wypadkami w
pracy.

zowani na uśmiechnięte
automaty, chcieli zwrócić
uwagę na problem związany z nową rewolucją
technologiczną.
Nieśli
przekaz dla ludzkości:
„Chcemy pracować dla
ludzi i uwolnić ich od
konieczności walki o dochód. Umiemy dobrze
pracować. Ale nie chcemy zabierać ludziom
pracy i sprowadzać na
nich problemy egzystencjonalne”.
Marsz przeszedł, 5 czerwca odbyło się referendum. 76,9 proc. głosują-

Połączone ekonomie
państw stają się bardzo
podatne na kryzysy, umowy
o prace odchodzą do
przeszłości, obowiązuje trend
ekonomii spółdzielonej
Kantony – kartony
Miesiąc przed referendum w Zurychu setka zwolenników dochodu
podstawowego przeszła ulicami
przebrana za roboty. Ludzie w kartonowych pudłach ucharaktery-

cych (niecałe 1,9 mln Szwajcarów)
było przeciwko, jedynie 23,1 proc.
(ok. 569 tys.) było za wprowadzeniem Universal Basic Income. 20
kantonów odrzuciło pomysł, w 6
kolejnych nie został skrytykowany

całkowicie. Szwajcarska propozycja zakładała pensję w wysokości
2500 franków miesięcznie dla dorosłych oraz 625 dla dzieci. Na polskie warunki dochód podstawowy
wynosiłby wówczas 10 tys. zł.
Eksperyment na
żywym organizmie
Bezwarunkowy dochód podstawowy testuje się w kilku
państwach i rozmaitych warunkach. W Namibii pilotażowa faza
inicjatywy finansowanej przez
niemieckich protestantów była
prowadzona od stycznia 2008 do
grudnia 2009 roku w dwóch wioskach: Otjievero oraz Omitara. Po
pierwszym okresie stwierdzono,
że 100 lokalnych dolarów gwarantowane miesięcznie na głowę

pozytywnie wpływa na zdrowie
dzieci, ich edukację, zmniejsza
przestępczość (liczba kradzieży
spadła nawet o 40 proc.), ale bez
dodatkowych inwestycji nie jest
w stanie zmienić lokalnego rynku. Indie pracują nad koncepcją
dwutorowo od 2011 i 2013 roku.
Pierwsze obserwacje są podobne
do afrykańskich, rosną do tego
domowe oszczędności osób objętych programem.
UBI sugerowane jest w Iraku i
Iranie jako jeden z lepszych sposobów na pozbycie się nędzy.
Rozmawia się o nim w Niemczech,
Francji, Belgii i Czechach, w Hiszpanii podobnie jak w Szwajcarii
zbierano podpisy pod referendum. Z wymaganego pół miliona
osiągnięto jedynie 185 tys. Ho-

lenderski Utrecht przeprowadzi
stosowny eksperyment na swoich
mieszkańcach. Chętni dostaną
dodatkowe 3660 zł, a urząd miasta sprawdzi, czy te pieniądze
zaktywizują czy rozleniwią ludzi.
Pierwsze wypłaty mają ruszyć na
początku 2017 roku, ocena skutków efektów ich wprowadzenia z
pewnością potrwa pewien czas.
Utrecht nie chce nazywać tych
pieniędzy dochodem podstawowym, żeby nie psuć potencjalnych
korzyści i nie tworzyć czarnego
scenariusza z domami pełnymi
nierobów zalegających przed telewizorami. UBI ma pomóc zaktywizować bezrobotnych, zachęcić
ich do odwdzięczenia się państwu
we własny sposób, dać szansę ludziom na wybór takiego zajęcia,
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jakie sprawia im przyjemność, a
nie jest tylko jedyną możliwością
na rynku pracy. Dodatkowo takie
wypłaty mają być tańsze w obsłudze niż skomplikowany system
zasiłków wymagający setek urzędników do jego obsługi. Z własnym
programem ruszają także Finowie.
Rząd chce sprawdzić, czy pieniądze od państwa pozbawią obywateli motywacji do pracy.
Duchy w bankomacie
Postęp technologiczny jest nieubłagany. Według statystyk w
latach 80. ubiegłego wieku nowe
zawody odpowiadały za 8 proc.
powstających etatów, dekadę
później za 4,4 proc., a na początku
XXI wieku jedynie za 0,5 proc. Automatyzacja pozbawia zwykłych
ludzi możliwości dotychczasowego zarobku. Ekonomiści mówią
ze strachem, że każdy bankomat
mieści w sobie dusze trzech bezrobotnych urzędników jakiegoś
banku.
Postulaty profesorów i koncepcje wydzielające nowe pokolenia
spod znaku igrek, zet czy nowego
millennium nie mają dużego przełożenia na rzeczywistość. Praca dla
młodych oznacza użeranie się od
studiów na umowach zleceniach,
o dzieło, rozmaitym dorabianiu,

braku zdolności kredytowej i niezrozumieniu tego stanu rzeczy ze
strony rodziny. Dla rodziców jest
się wciąż niedojrzałym buntownikiem, który musi dorosnąć i zrozumieć na czym polega dorosłość;
dziadkowie najchętniej nazwaliby
ten stan rzeczy hasłem „nieudacznik”. Nowy etap rozwoju przyniósł
ze sobą chwilowo nieodwracalne
zmiany. Podobnie jak trudno jest
zachęcić ludzi do kupowania muzyki, gdy można ją piracko ściągać
za darmo, tak i firm nie przekona
się argumentami proludzkimi,
jeżeli coś można zrobić za mniejsze pieniądze. Z możliwościami
nowoczesnego świata jest jak z
zasobami internetu – niby jest
w nim wszystko, a encyklopedię
można zmieścić w smart zegarku,
jednak ten system kuleje i zamiast
dawać więcej możliwości, sprowadza rynek pracy przyszłości do
zalewu internetowych blogasków,
hejtu i plotek. Nie liczą się dyplomy uczelni, językowe certyfikaty,
zawodowe doświadczenie zdobywane równolegle ze studiami. Robot zrobi i tak wszystko szybciej.
Nie popełni błędu, szybko się nauczy, a do dyspozycji będzie miał
Google Translate.
Automatyzacja ma wiele twarzy.
Cyfrowy mózg umiejscowiony w

chmurze danych zmontuje samochód, wygra go, jak i zaopiekuje
się samotnym seniorem w Japonii.
Nie trzeba nawet przekonywać
się do humanoidalnych mechanicznych pielęgniarzy i obawiać
się tzw. doliny niesamowitości,
w której roboty najbardziej podobne do człowieka wzbudzają
największą nieufność. Wciąż nad
takimi formami trwają prace. Japoński naukowiec Hiroshi Ishiguro
nie ustaje w wysiłku stworzenia
własnego sobowtóra, który zastąpi go na uczelni. W międzyczasie
konstruuje mechanicznego Natsume Sosekiego, robota udającego jednego z najbardziej znanych
pisarzy nowoczesnej Japonii. Wyposażony w głos swojego wnuczka, z twarzą wzorowaną na pośmiertnej masce cyber Soseki ma
prowadzić wykłady na tokijskim
uniwersytecie Nishogakusha.
Jest Uber, więc o co ci chodzi?
Rewolucja 4.0 pozostawia młodych zdolnych, skazanych na szukanie karier, jako gwiazdy internetu (kilku się udało, to dlaczego
nie mnie?) w korporacyjnym wyrobnictwie (presja na nadgodziny,
wyniki i wzajemna rywalizacja)
albo jako taksówkarzy. W jednej
z radiowych reklam młody męż-

czyzna, zachwala możliwości jakie
daje praca dla Ubera.
Pieśń przyszłości nie staje się nagle ciągiem narzekań. Chęci do
działania wciąż jest u ludzi o wiele
więcej niż nakazywałby w obecnej
sytuacji zdrowy rozsądek, ale walka o swoje pozostaje zderzaniem
się ze ścianą. Technologia mogłaby przyjść z pomocą i wyhodować
twardą skórę na głowie, ale jak na
razie roboty czekają za rogiem.
Cały czas pozbawione złych in-

tencji, nie niosące zagłady rodem
z Terminatora. Będą o wiele bardziej skuteczne, przejmą dowodzenie bez jednego wystrzału.
Pytanie tylko, kto skorzysta z wyprodukowanych przez nie rzeczy,
skoro mało kogo będzie stać na
ich zakup.
„Dobra wola dyrektorów, senior
managerów i prezesów może dać
szansę tym, którzy o pracę proszą.” Wspólnie można zrealizować
pomysły, których nie wymyślą
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roboty. Dzięki temu zwiększyć
pole rażenia dobrą energią na
jeszcze szerszą grupę. W przeciwnym razie zapanuje pat sprzeciwu
wobec UBI, braku chęci do zrozumienia problemów młodego pokolenia oraz obojętność wobec
rzeczywistości. Nic dziwnego, że
rewolucja przemysłowa numer
cztery ma przebiegać pod hasłem
integracji maszyn z ludźmi.

Rafał Tomański
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A gdyby tak NIE rzucać wszystkiego
i wyjechać całą firmą na Bali...

Wydawałoby się, że takie historie zdarzają się tylko w filmach albo w głowach ekscentrycznych szejków z Dubaju.
Wrocławska firma zaproponowała swoim pracownikom, aby
na miesiąc przenieść biuro na
Bali. 30 osób, jedna willa i rajska wyspa. Czy to przepis na
pracę marzeń? - Moi szefowie
w ogóle nie byli pewni, czy to
wypali - mówi Anna Rogowska
z firmy Droids on Roids, która
brała udział w najodważniejszym eksperymencie w historii
polskich startupów.
Kiedy wróciłaś z Bali?
Anna Rogowska: W piątek rano,
ciągle jeszcze walczę z jet lagiem.
Ale chyba nie masz powodów
do narzekania, mimo że byłaś... w pracy.
To prawda. Pojechaliśmy w 30–
osobowej grupie na miesięczne workcation, czyli połączenie
wspólnej pracy i wakacji. Mieszkaliśmy w wynajętej willi z base-

nem, która na czas workcation
stała się głównym „centrum dowodzenia” Droids On Roids. Powodów do narzekania brak.
Skąd się wziął pomysł na taki
wyjazd?
Była to inicjatywa naszego szefa - Wojciecha Szwajkiewicza,
który rok temu był na podobnym wypadzie. Wrócił z niego
niesamowicie
zmotywowany,
zainspirowany świetną atmosferą i doszedł do wniosku, że jego
zespół też powinien przeżyć podobną przygodę, bo dzięki temu
może się bardziej wzmocnić i
zintegrować. Kodowanie i design, którymi zajmujemy się na
co dzień, to bardzo kreatywne
zajęcia, która wymagają dużego
skupienia. Taka totalna zmiana
środowiska, w którym się pracuje, jest niesamowicie relaksująca
i zmienia na lepsze spojrzenie na
wiele rzeczy.
Udało się?
Oczywiście! Podobno byliśmy
pierwszą firmą na świecie, która

wyjechała z tak dużą liczbą pracowników. Rzeczywiście było to
przeniesienie praktycznie całej
firmy w miejsce na innym kontynencie. Nie spadła nam wydajność, a wręcz przeciwnie. Dodat-

A skąd wiesz, że nie spadła
wam wydajność?
Bardzo łatwo to zmierzyć, bo
nasz czas pracy to waluta, którą
operujemy w relacjach z klienta-

Mieszkaliśmy w
wynajętej willi z basenem,
która na czas workcation
stała się głównym
"centrum dowodzenia"
kowo, mierzyliśmy się ze sobą
nawzajem, bo na co dzień wiele
z nas pracuje w zupełnie innych
projektach, mniejszych zespołach, przez co mamy mało okazji
do wzajemnych interakcji. Na Bali
chcieliśmy i musieliśmy działać
razem. Ale wszystko się udało, nie
pozabijaliśmy się [śmiech].

mi. Project managerowie, deweloperzy i designerzy na bieżąco
dokumentują skrupulatnie, co i
kiedy zrobili w projekcie. Mamy
do tego specjalne narzędzia.
Czy te 30 osób to cała firma?
Nie, część osób została w Polsce,

z przyczyn osobistych, takich jak
bliski ślub, podróż poślubna czy
nowo narodzony potomek. W sumie było to dziesięć osób.
A to nie jest tak, że wśród osób,
które wyjechały, byli tylko single albo osoby bezdzietne?
Większość z nas jest w wieloletnich związkach, bardziej lub
mniej formalnych. Dwie osoby
mają dzieci. W zespole są też
single.
Jak na decyzję o miesięcznej
przeprowadzce zareagowały
rodziny?
Z tego co słyszałam, to większość
bliskich kibicowała i „zdrowo”
zazdrościła. Moja rodzina nie
mogła uwierzyć, że tak się da
pracować.
Za co płaciła firma, a za co wy?
Firma zapewniła nam zakwaterowanie i wyżywienie, zorganizowała całą logistykę. Mieliśmy
zapewnione transfery z lotniska
i na lotnisko, noclegi. Robiono
nam pranie, a nawet mieliśmy
własnego kucharza. Każdy miał

wynajęty własny skuter i dostał
osobisty kask. Dostaliśmy też
lokalne karty SIM do telefonów z
dodatkowym internetem. Płaciliśmy tylko za przelot. A nadwyżkę
za bilety, którą udało nam się wynegocjować z liniami lotniczymi
przy zamówieniu dla całej grupy,
wydawaliśmy na wspólne wypady - nurkowanie, wejście na wulkan, rafting itp.
Na co dzień pracujecie w jakimś zagłębiu korporacyjnym?
Nie, w Warszawie mamy biuro na
Saskiej Kępie, w biurze co-workingowym Busy Bee na Libijskiej. Droids On Roids pochodzi
z Wrocławia i ma swoje satelity-biura w Warszawie i Gdańsku.
Jesteśmy firmą funkcjonującą w
kulturze start-up’owej, więc daleko nam do Mordoru (fizycznie
i mentalnie).
Biorąc pod uwagę wasze workcation, to bez wątpienia jesteście firmą z innego świata. A
jak pracownicy zareagowali na
wieść o wyjeździe?
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Od początku nie miałam wątpliwości, że to „one time opportunity”. Która firma decyduje się na
takie przedsięwzięcie? To było
coś naprawdę super wyjątkowego! Wracając do twojego pytania
- zaznaczam, że wyjazd na Bali
to nie był przymus. Każdy sam
podejmował decyzję, czy jest to
coś, co mu odpowiada i czy jest
w stanie wypoczywać z ludźmi z
roboty. Ale wszyscy zareagowali
z entuzjazmem, nawet ci, którzy
ostatecznie nie pojechali na Bali.

dokładnie, jakiego sprzętu będziemy potrzebować, jak szybkie
łącze jest potrzebne do pracy
itd. Wyjazd wymagał porządnych
przygotowań i właściwego planowania. W willi każdy miał swoje biurko do pracy i jeśli chciał,
świeżego kokosa do picia - naprawdę można było wytrzymać
(śmiech).

Morale się podniosło?

Rzeczywiście jest tak, że gdy
świeci słoneczko, to nie do końca chce się pracować. Cześć z
nas przechodziła lokalną chorobę „Bali Belly”, której wolę nie
opisywać w szczegółach. Ale po
dwóch dniach objawów, wracali
do pracy. Trzeba było się dostosować zarówno do kuchni,
jak i do mieszkania z gekonem
w pokoju. Ale wszystko poszło
gładko, głównie dzięki świetnej organizacji i dzięki temu, że
wspieraliśmy się nawzajem. Ludzie byli bardzo odpowiedzialni,
bo wiedzieliśmy, że jeżeli zawalimy, to taki wyjazd pewnie więcej
się nie powtórzy.

Nie musiało, bo cały czas było
bardzo wysokie! Ten wyjazd
nie miał go podnosić, tylko dać
szansę zrobienia czegoś innego razem. Moi szefowie w ogóle nie
byli pewni, czy to wypali. Brali
pod uwagę, że może być ciężko
i po tygodniu zwyczajnie się pozabijamy. Ale gdzieś z tyłu głowy
wierzyli w swój team i rozwagę
ludzi. Okazało się, że absolutnie
się nie mylili. Na miejscu potwierdziło się, że jesteśmy zespołem, z
którym można jechać w dowolne miejsce na świecie i będzie
super. Przeżyliśmy razem kilka
chwil „grozy”, ale też ogromne
pozytywne wzruszenia.
A czy klimat Bali sprzyjał pracy? W tropikach człowiek bardziej nastawia się na wypoczynek niż siedzenie za biurkiem.
Przed wyjazdem robiliśmy symulację pracy na Bali. I pracowaliśmy z różnych kawiarni. Na
pewno przeorganizowania wymagał czas pracy, abyśmy mogli
maksymalnie się nacieszyć nowym otoczeniem. Na Bali pracowaliśmy po kilka godzin rano
i kilka wieczorem, aby uniknąć
największych upałów, a przy
okazji pozwiedzać. Każdy rozkładał sobie godziny pracy, tak jak
chciał - mieliśmy do wyboru trzy
warianty, które uzgadnialiśmy ze
swoim teamem projektowym.
Dzięki symulacji wiedzieliśmy
REKLAMA

I po takich przygotowaniach
na Bali nic was już nie zaskoczyło?

A powtórzy się?
Nasi szefowie stwierdzili, że założymy tam biuro na stałe i będzie
ono funkcjonowało już od przyszłego roku. Każdy będzie mógł
się wpisać na listę, wyjechać na
cały miesiąc z osobą towarzyszącą do 6 - 7 osobowej willi z
szybkim internetem i innymi
wygodami. Tak jak poprzednio,
będziemy płacili tylko za przelot. Cztery godziny w ciągu dnia
będziemy pracować razem z naszym teamem z Polski, a pozostałe cztery już sami.
Mimo wszystko większość firm
pracuje w biurowcach, open
space’ach. Jak patrzysz na takie miejsca?
Zależy, kto czego oczekuje. Są

firmy i pracownicy, którzy bardzo
potrzebują wzajemnej kontroli. Niektórzy nie lubią pracować
nawet poza własnym miastem.
To bardzo indywidualne i nie demonizowałabym tego. We Wrocławiu przecież też pracujemy w
biurze w centrum miasta. Mnie
akurat klimat korporacyjny nie
odpowiada.
Chciałabyś na stałe pracować na
Bali? Albo miesiąc tu, miesiąc
tam?
Ja mogłabym tam mieszkać. Radość, którą mają w sobie mieszkańcy wyspy, bardzo mi odpowiada. Oczywiście mam swoje
zobowiązania w Polsce, ale przeprowadzka na Bali to bardzo kusząca perspektywa, mimo że jak
każde miejsce, ta wyspa ma też
swoje minusy. Na Bali np. pali się
śmieci na ulicy lub przy domach,
używa trochę innych toalet niż te,
do których przywykliśmy w Polsce, jeździ się skuterami w szalony
wręcz sposób. Nie jest to może raj
na ziemi, ale jest tam wystarczająco blisko do raju jak dla mnie.
Miesiąc na Bali to była praca marzeń?
Tak było, choć nie uniknęliśmy też
małych kryzysów. Lokalne jedzenie daje w kość po miesiącu, żołądki nam siadały, ale trzeba było
znaleźć na to sposób. Ten wyjazd
to był taki krótki pobyt na innej
planecie, trochę jakby w innym ży-

ciu. Ta soczysta zieleń wszędzie - cudowna! Nie wiem, czy gdybym była
tam na stałe, miałabym w sobie nadal tak wiele entuzjazmu. Ale to, że
mogłam przeżyć taki miesiąc dzięki
swoim szefom, będzie fantastycznym wspomnieniem, za które będę
im wdzięczna całe życie. Chyba ciągle jestem na endorfinowym haju.
A jak wygląda twój powrót na
ziemię? Ciężko będzie ci zacząć
pracę w Warszawie po miesiącu
na wyspie?
Już kilka razy pracowałam zdalnie

ze Stanów Zjednoczonych, więc
jestem przyzwyczajona do zmian
temperaturowo - środowiskowych.
Pojawiła się jakaś mała depresja, bo
w Polsce jest zdecydowanie zimniej
niż w tropikach i czuć nadchodzącą
jesień, ale na szczęście mamy swój
kanał komunikacyjny z całym teamem i widzimy, że wszyscy przeżywamy to samo. Świadomość, że nie
jesteś z tym sam - pomaga. Brakuje
mi też uśmiechniętych ludzi w mieście.

jemu zespołowi i uwierzyli, że praca
zdalna nie musi rozleniwiać. Ważne
też, aby nie brakowało im odwagi i
chęci inwestowania w swoich ludzi.
My też zdobyliśmy się na odwagę
i przeprowadziliśmy ten eksperyment bez żadnych gwarancji, czy to
wypali. Okazało się, że każdy docenił zaufanie, którym obdarzyli nas
Wojtek i Tomek.

Co radziłabyś innym szefom?
Przede wszystkim, aby zaufali swo-

Krzysztof Majak

Wywiad przeprowadzony we
wrześniu 2016
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Manufaktura
romansów
Korpomanufaktury dwoją
się i troją, by zapewnić
swoim pracownikom
najwyższy standard
pracy, przyciągnąć i
wychowywać świeży
nabytek, a potem
wyłonić się w rankingach
jako pracodawca roku.
Do tego celu zaprzęgają sztab ludzi,
dla których jednym z głównych celów jest uatrakcyjnienie firmowej
przestrzeni. To im zawdzięczamy
salki do gier i zabaw, 15-minutowe
lekcje jogi dla całego zespołu w ciągu dnia pracy, wygodne kąciki do
picia kawy czy integracja pracowników po godzinach, a czasem nawet
w weekend.
Standardowy pan Kowalski docenia te wszystkie dary korpomatki,
a pani Nowak, która z nim jedzie
na wyjazd służbowy, pakuje walizkę z uśmiechem na ustach. Więc ja
się pytam w czym problem, skoro
wszyscy są szczęśliwi?
Okazuje się, że korpo to idealne
miejsce do taśmowej produkcji
romansów. Przepis na taki wyrób
jest banalnie prosty. Na początku
korpomatka bez jakiegokolwiek
doświadczenia w kucharzeniu ani
świadomości tego, co jej z pieca
wyjdzie, dobiera sobie składniki.
Głównym jest Kowalski i jego koledzy i koleżanki. Zwabieni w szpony
korporacyjnego garnka zapachów
i dobroci są sadzani obok siebie na
8 lub więcej godzin, najlepiej na
openspace - a co tam, niech się integrują! To nic, że biedny Kowalski codziennie pręży się i ma pot na czole,
bo dzieli biurko z koleżanką, która
jest młodsza i milsza niż jego żona.
Korpomatka nie ułatwia mu życia,
nie pochwalając związków pod
REKLAMA

swym dachem, narzucając elegancki dresscode, inwestując w jego kulturę osobistą i uatrakcyjniając pracę
o różne szkolenia. W ten sposób
sprawia, że pojawia się pretekst do
wymiany wiedzy, a wartość Kowalskiego w oczach koleżanki wzrasta.
I tak pojawia się pomysł wspólnej
kawy, a potem obiadu albo od razu
kolacji ze śniadaniem.
Dopóki romans się kręci i nie odbija
się na firmie, wszyscy są szczęśliwi, korpomatka nie interweniuje
i nikt nie twierdzi, że jest „be”. Pan
Kowalski przychodzi do pracy cały
w skowronkach, daje z siebie 150
proc. normy przez co podbudowuje swoje ego, a do tego czuje się
dowartościowany, bo w końcu ma
z kim pogadać o swoich sukcesach
w pracy. Pani Nowak jest miła dla
innych współpracowników, bo roznosi ją energia więc wszystkie ważne dokumenty aprobuje od ręki. To
niesamowite, że tajemnica relacji
tej pary łączy bardziej niż kredyty
z małżonkami na mieszkanie. Inni
udają, że tego nie widzą albo po
cichu kibicują, by romans przerodził
się w wielką miłość.
Korpomatka smacznie śpi, a zostaje
w bestialski sposób obudzona, gdy
któregoś ciepłego popołudnia, na
placu przed firmą, jakaś furiatka
celowo wjeżdża w służbowy samochód Kowalskiego, po czym wy-

chodzi, by spuścić mu powietrze z
kół i wymalować sprayem napis na
przedniej szybie: „wróć do domu ty
ch***. Mała korekta - to nie „jakaś
furiatka” tylko żona Kowalskiego. Ta
sama kobieta pracuje u jednego z
providerów i zaczyna wysyłać SMS-owe pogróżki pod adresem pani
Nowak, aż w końcu dopina swego
i umawia się na spotkanie z jej mężem, by omówić warunki ataku od
drugiej strony.
Nie od dziś wiadomo, że w takich
sytuacjach ludzie podchodzą do
sprawy bardzo emocjonalnie. W
najlżejszej opcji dochodzi do sprawdzania logów, wyciągów z konta,
angażowania kogoś trzeciego do
śledzenia podejrzanego o romans
delikwenta, przyznania się do winy
i ewentualnego wybaczenia z adnotacją o dożywotnim zakazie na
wyjazdy firmowe czy pozostawania
na nadgodziny.
W najgorszych bataliach angażuje
się argumenty siły i uderza w najczulsze miejsca delikwenta, zaczynając od zniszczonych mieszkań,
dewastacji garniturów od Gucciego,
wystawania
pod domem
kochanek, publicznych wyzwisk czy palenia w ognisku
wsz ystk iego
co związane z
niewiernym.
Zemsta
nie
zna
granic,
więc żegnaj

Dopóki romans

się kręci i nie odbija

się na firmie, wszyscy
są szczęśliwi

ukochany chomiku, najnowszy kindlu i zegarku z bluetooth.
Korpomatka nie zatrudnia głupich
ludzi, więc delikwent wie, że gra
w projekcie na dwa fronty. A to
oznacza, że albo zrobi sobie dobry backup danych, albo poprosi
o dodatkowy support z zewnątrz.
Jedna z takich pomocnych firm jest
dostępna pod adresem alibi.zdrada.
pl i zapewnia, że z nimi „zdrada nie
jest niczym strasznym”. Mają szeroki
zakres usług, których ceny zaczynają się od 35 zł. Można skorzystać
z oferty oddzwaniania na żądanie,
telefonicznego jak i pocztowego
potwierdzania terminu, a nawet
oferowania dodatkowej linii wsparcia, na którą może dodzwonić się
zazdrosna połówka. Komu może się
to przydać? Przede wszystkim tym,
którzy nie mogą liczyć na wsparcie
znajomych, potrzebują być bardziej przekonujący w swoich kłamstwach lub standardowe alibi to w
ich przypadku za mało.
Zabawa w kłamstwo ma proste
reguły gry. Jeśli chcesz kłamać to
kłamiesz, a pierwszy przegrywa
ten, kto zapomina swoje kłamstwa.
Jedno zawahanie przy żonie i cały
projekt się skończy. Pan Kowalski o
tym wie, ale lubi hazard i nie zamierza rezygnować ze swojej koleżanki
w pracy, bo wtedy podbierze mu ją
inny kolega z piętra. Najpierw zabierze ją na romantyczną kolację,
tłumacząc żonie, że to spotkanie
czysto biznesowe. Podjedzie po
nią służbowym samochodem, by
jej zapach został na tylnym siedze-

niu. W weekend wyskoczą razem
pointegrować się do Zakopanego
i poproszą organizatora o wspólny
pokój. Firma stawia na integrację
więc takie życzenie to żaden problem. Po powrocie wyśle jej w pracy
na komunikatorze służbowym krótką wiadomość „warto by się znowu
spotkać, bo nie mogę uwierzyć, że
istnieją takie oczy jak twoje” i romans się kręci.
Inaczej ma się sprawa przy jednorazowych akcjach w pracy i po pracy.
Zdarzają się tacy, którzy nie uważali
na przyrodzie i umknęła im sprawdzona zasada „nie s…j do własnego
gniazda”. Nieświadomi tej reguły
sprawią prawdopodobnie, że powstanie zgrzyt między pracownikami. A to dlatego, że pojawią się
wielkie obietnice bez pokrycia, po
których jedna ze stron nie chce drugiego razu, a druga bardzo by chciała drugi, trzeci a nawet czwarty. Zetknięcie z betonem emocjonalnym
zrodzi spadek formy, wydajności i
zangażowania w pracy. Prywatna
klęska odbije się na postrzeganiu
korpomatki. Przecież to ona zamknęła te niewiniątka pod jednym
dachem manufaktury romansów! A
wtedy rach ciach, korpomatka zostaje ogłoszona winną przewinienia
i zaczyna się sąd pracowniczy, i dolewanie oliwy do ognia. Narzekanie
jaka to firma jest zła, a pracownicy
do niczego się nie nadają. Oczywiście nie pada wtedy tylko jedno
nazwisko, bo byłoby to zbyt podejrzane. Ofiara romansu wymienia
całą listę i stanowi to swego rodzaju

katharsis po tym, jak dokładnie te
same osoby publiczne omawiały jej
przygodę z kimś z pracy, dzieląc się
gorącymi półnagimi fotoszczegółami. Brzmi znajomo? Nie? To proszę
pokaż mi biuro, w którym nie ma
romansów.
Uwaga, wyciągam swoją szklaną
kulę i przepowiadam twoją najbliższą przyszłość. Otóż po przeczytaniu tego artykułu pomyślisz sobie
„to mnie nie dotyczy!” a nad twoją
głową pojawi się złota aureola. Jeśli
tak, to przesyłam moje najszczersze
gratulacje, życząc dalszych sukcesów w opieraniu się pokusie. Z kolei
jeśli pracujesz aktualnie nad zmianą
korpomatki to zasięgniesz informacji na temat nowego pracodawcy,
a patrząc na negatywne komentarze pomyślisz sobie „pewnie miał/a
romans”, a z ciekawości i tak tam
zaaplikujesz. Być może odnajdziesz
w tym tekście swoją historię i z ciekawości pomyślisz o skorzystaniu
z firmy Alibi. Zaś u niedowiarków
padnie pytanie „na ile wszystko ta
opowieść to dziennikarska fikcja,
a na ile powyższe postacie to twój
kolega czy koleżanka z pracy?”. Tym
ostatnim, życzę powodzenia w szukaniu pani Nowak i pana Kowalskiego, którzy żyją gdzieś na Mordorze.
Z kolei za głównych bohaterów
trzymam kciuki, że ich romans da
się jakimś cudem wyprostować,
oczyścić z kłamstw i na spokojnie
zamienić w true love.

Kaśka Niepieprz
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80% pracowników uważa , że bliskość
miejsca zamieszkania od pracy jest
bardzo ważna, Ale Ponad
HIT DNIA !!!! Blisko 12 %
z nich dojeżdża
pracowników Mordoru nadal
do pracy ponad
mieszka z rodzicami!!!
godzinę!

30%

Co daje rocznie ok 30 dni
SPĘDZONYCH WYŁĄCZNIE NA
DOJAZDACH
DO PRACY!
Wielkość
mieszkania

korpoludka z Mordoru:
19,67%- kawalerka
Wielkość mieszkania
32,13%- dwu pokojowe
korpoludka z Mordoru:
22,44%- trzypokojowe
24,1 % - większe19,67% - kawalerka

Blisko

12%

32,13% - dwupokojowe
22,44% - trzypokojowe
24,10 % - większe

pracowników Mordoru
nadal mieszka z rodzicami!

*źródło: badania firmy GoWork
Material promocyjny

Mordor24, czyli jak
mieszkać w pobliżu
biura i nie zwariować
Służewiec Przemysłowy czyli „Mordor”, to
największe „zagłębie
biurowe” w Warszawie.
75 biurowców i około
83 tys. pracowników,
w godzinach szczytu
narastający ruch samochodowy. Po godzinie
18 dzielnica zamiera,
a na drogach dojazdowych tworzą się gigantyczne korki.
A może by tak... w ogóle stąd nie wyjeżdżać?
Nie, nie proponujemy poświęcania prywatnego czasu na targety,
asapy i benczmarki. Po prostu
spójrzmy na to „służbowe” otoczenie inaczej i spróbujmy pomarzyć.

Miasto dla ludzi
Wśród projektantów przestrzeni
publicznych oraz urbanistów karierę robi pojęcie „psychologia architektury”. Jest to wąska dyscy-

plina naukowa, część psychologii
środowiskowej, badająca relacje
między szeroko rozumianym środowiskiem a ludzkimi zachowaniami. Środowisko definiujemy
tu nie przez pryzmat przyrodniczy, ale jako otoczenie. Związki
między tak pojętym środowiskiem a funkcjonującym w nim
człowiekiem są dwukierunkowe
– człowiek wpływa na środowisko, a ono wpływa na człowieka.
W jaki więc sposób tworzyć miasto, aby stało się, jak w tytule głośnej książki Charlesa Montgomery’ego „miastem szczęśliwym”?

A gdzie indziej?
Do tej pory projektowanie warszawskiej dzielnicy biurowej
utrudniał brak planów zagospodarowania przestrzennego i
wznoszenie budynków według
tzw. warunków zabudowy, bez
spójnej koncepcji. W tej kwestii
niewiele się zmieniło, mimo, że
minęły lata od wzniesienia pierwszych biurowców na Służewcu.
Zmieniło się jednak myślenie o
funkcjach, które powinny pełnić

poszczególne części miasta. Dlatego np. jedno z największych
centrów biznesowych świata,
londyńskie Canary Wharf, oddało
partery swoich biurowców klubom jogi, przedszkolom i restauracjom. Ulice właściwie nigdy nie
zasypiają - setki pubów, kawiarni
i ścieżka spacerowa szlakiem doków zachęcają do zaczerpnięcia
powietrza. Do dzielnicy wstępu
nie mają samochody - kadra kierownicza parkuje wyłącznie na
parkingach podziemnych, a pozostali dojeżdżają do pracy metrem, autobusami i specjalną linią kolejową DLR, czyli Dockland
Light Rail. Dlatego zjawisko korków jest tu nieznane.
Czy biznesowy Służewiec może
pójść w ślady Canary Wharf? Dziś
zupełnie inaczej projektuje się
dzielnice biurowe, ale nie znaczy
to, że z istniejącą infrastrukturą
nic się nie da zrobić. Wystarczy
na przykład przyłożyć się do tzw.
nasadzeń kompensacyjnych –
tam, gdzie przed budową wycięte zostały drzewa, trzeba znaleźć
nowe miejsce na zieleń.

Nowe inwestycje
– nowa filozofia
Nowe budynki powstają już z
uwzględnieniem
przestrzeni
wspólnych. Również deweloperzy coraz częściej dążą do otwarcia terenów inwestycji komercyjnych dla funkcji publicznych.
- Odchodzi się już od grodzenia
terenów inwestycji mieszkaniowych lub biurowych – mówi Arik
Koren, prezes OKAM Capital, jednej z firm deweloperskich działających na terenie biznesowej części Służewca – Już kilka lat temu
podczas planowania kolejnych
projektów uznaliśmy, że takie
wycinanie przestrzeni nie wpływa pozytywnie na samopoczucie

mieszkańców czy przechodniów.
Teraz mamy dodatkowe oparcie
w obowiązującej od ubiegłego
roku tzw. ustawie krajobrazowej.
Niestety, nawet najlepiej zaprojektowana dzielnica nie uniknie
korków, jeśli jest słabo skomunikowana z resztą miasta. Okazuje się jednak, że wiele firm
deweloperskich dostrzegło i ten
problem. Bliskość biurowców
sprawia, że dookoła Mordoru
wyrastają również osiedla mieszkaniowe - chociażby MOKKA przy
ul. Konstruktorskiej 7 czy VISTA
przy ul. Woronicza 33. Z analizy
rynkowej przeprowadzonej przez
OKAM Capital wynika, iż największą grupę potencjalnych nabyw-

ców lokali w tym rejonie już teraz
stanowią pracownicy pobliskich
biurowców oraz inwestorzy, którzy liczą na łatwy wynajem mieszkań. Można więc nie tylko pracować w Mordorze, ale też mieszkać
w nim, oszczędzając czas przeznaczony wcześniej na dojazdy.
Szczególnie, że deweloper przewidział w powstających inwestycjach wypożyczalnię rowerów dla
mieszkańców oraz dodatkowe
pomieszczenie na rowerownię.
Wielkie decyzje biznesowe to
oczywiście jedno... a czasami wystarczą rzeczy drobne.

Magdalena Niedźwiecka
OKAM Capital

Osiedle MOKKA przy
ul. Konstruktorskiej posiadać
będzie własny fitness klub
wyłącznie do dyspozycji
mieszkańców.
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STARE MIASTO

S8

Inwestycje mieszkaniowe w okolicy
BEMOWO

7

Warszawa

6
S8

2

SASKA KĘPA

2

FILTRY

1

OCHOTA
7

URSUS

3
4

79

S2

MOKOTÓW

5

OKĘCIE

1

7

DEWELOPER: URSA SMART CITY
DZIELNICA: URSUS
INWESTYCJA: URSA SMART CITY
ADRES: UL. HENNELA (RÓG DYREKCYJNEJ)
TERMIN UKOŃCZ.: KWIECIEŃ 2017 R.
CENY: OD 5900 ZŁ
METRAŻE: 34 – 84 M²
WWW.URSA-SMARTCITY.PL
22 298 78 78 URSA@UNIDEVELOPMENT.PL

WŁOCHY

DEWELOPER: ROBYG
DZIELNICA: URSUS
INWESTYCJA: STACJA NOWY URSUS
ADRES: UL. POSAG 7 PANIEN
TERMIN UKOŃCZ.: I ETAP- II KWARTAŁ 2017
II ETAP- II KWARTAŁ 2018
CENY: OD 5 899 ZŁ
METRAŻE: 28 – 78 M²
WWW.ROBYG.PL/STACJA-NOWY-URSUS
22 185 59 95, URSUS@ROBYG.COM.PL

5

7

SŁUŻEWIEC

S2

2

8

S79

9
10

2

S8

2

2

3

S2

0.0.0.100

DEWELOPER: OKAM CAPITAL
DZIELNICA: MOKOTÓW
INWESTYCJA: VISTA
ADRES: WORONICZA 33
TERMIN UKOŃCZ.: IV KWARTAŁ 2017 R.
CENY: OD 7300 ZŁ
METRAŻ: 31,5 – 116 M²
WWW.VISTAMOKOTOW.PL
697 705 705, VISTA@OKAM.PL
0.0.0.100 0,515 pt

0.0.0.100

6

4
DEWELOPER: OKAM CAPITAL

DZIELNICA: MOKOTÓW
SŁUŻEWIEC

INWESTYCJA: MOKKA
ADRES: UL. KONSTRUKTORSKA 7
TERMIN UKOŃCZ.: III KWARTAŁ 2017 R.
CENY: OD 8000 ZŁ
METRAŻ: 35 – 104 M²
WWW.MOKKAMOKOTOW.PL
697 805 805, MOKKA@OKAM.PL

7

DEWELOPER: ROBYG
DZIELNICA: MOKOTÓW
INWESTYCJA: GREEN MOKOTÓW
ADRES: AL. WILANOWSKA/LUBASZKI
TERMIN UKONCZ.: II – III KWARTAŁ 2017 R.
CENA: OD 7500 ZŁ
METRAŻ: 38 –149 M²
WWW.ROBYG.PL/GREEN-MOKOTOW
22 300 52 23, MOKOTOW@ROBYG.COM.PL

DEWELOPER: J.W.CONSTRUCTION
DZIELNICA: WOLA
INWESTYCJA: BLISKA WOLA
ADRES: UL. KASPRZAKA 29/31
DATA UKONCZ.: IV KW 2018
CENA: OD 6900
METRAŻ: OD 29 M² DO 124 M²
WWW.BLISKAWOLA.PL
227 779 000
BHKASPRZAKA@JWCONSTRUCTION.COM.PL

DEWELOPER: HOME CENTER POLAND SP. Z O.O.
DZIELNICA: MOKOTÓW
INWESTYCJA: ARBUZOWA PROJEKT MOKOTÓW
ADRES: UL. AL.WILANOWSKA / UL. ZDROWA
TERMIN UKOŃCZ.: X 2017
CENA: OD 6711 ZŁ
METRAŻ: OD 38,78 M²
WWW.ARBUZOWA.PL, 22 290 57 57
SPRZEDAZ@HOMECENTERPOLAND.PL

8

9

10

DEWELOPER: ROBYG
DZIELNICA: WILANÓW
INWESTYCJA: KRÓLEWSKI PARK
ADRES: AL. RZECZYPOSPOLITEJ
TERMIN UKOŃCZ.: 6 ETAP -IV KWARTAŁ 2016 R.
CENA: OD 7600 ZŁ
METRAŻ: 56 – 103 M²
WWW.ROBYG.PL/KROLEWSKI-PARK
22 885 41 55, BSPRZEDAZY@ROBYG.COM.PL

DEWELOPER: ROBYG
DZIELNICA: WILANÓW
INWESTYCJA: VILLA NOBILE
ADRES: AL. WILANOWSKA / SARMACKA
TERMIN UKOŃCZ.:I ETAP II KWARTAŁ 2017 R.
II ETAP IV KWARTAŁ 2017 R.
CENA: OD 6800 ZŁ
METRAŻ: 27 – 145 M²
WWW.ROBYG.PL/APARTAMENTY-VILLA NOBILE
22 885 41 55, BSPRZEDAZY@ROBYG.COM.PL

DEWELOPER: ROBYG
DZIELNICA: WILANÓW
INWESTYCJA: MŁODY WILANÓW
ADRES: AL. RZECZYPOSPOLITEJ 1
TERMIN UKOŃCZ.:II ETAP - II KWARTAŁ 2017 R.
III ETAP - IV KWARTAŁ 2016 R.
CENA: OD 6100 ZŁ
METRAŻ: 29 – 91 M²
WWW.ROBYG.PL/MLODY-WILANOW
22 885 41 55, BSPRZEDAZY@ROBYG.COM.PL

WILANÓW
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Good bye
and good luck
Po latach pracy w korporacji, nie było nawet kartonowego pudełka. Wszystkie rzeczy w moim biurze,
stanowiły własność firmy,
wypożyczoną mi na czas,
gdy byłem jej pracownikiem. Spojrzałem na moje
biurko ze zdziwieniem:
„I to wszystko?” - pomyślałem. Zamknąłem za
sobą drzwi i nagle zderzyłem się z rzeczywistością – opowiada Maciej
Szurek, współudziałowiec
w 3 startupach.
Odejście z korporacji było bolesne?
Dla mnie było swego rodzaju szokiem, ale wiem, że nie tylko ja tak
to odbieram. Wiele osób, które odchodzą z korporacji, czy to z własnej
woli, czy nie, przeżywa coś w rodzaju zderzenia się z rzeczywistością.
Korpo jest jak używka, daje ci iluzję
życia w bezpiecznym świecie, pod
skrzydłami autorytarnego opiekuna. Otrzymujesz ponadprzeciętne
zarobki, możliwość pięcia się po
szczeblach kariery i realizacji celów
– jej celów, choć pozwala ci myśleć,
że są twoje. Poza tym obsypuje cię
rozmaitymi bonusami w formie
służbowego auta, telefonu, laptopa,
prywatnego ubezpieczenia, kart
rabatowych, premii i wielu innych
wymyślnych benefitów. Kiedy więc
opuszczasz korpo i nagle zostajesz
pozbawiony tego wszystkiego,
czujesz się ogołocony. Nawet jeśli
dostaniesz niezłą odprawę, wydaje
ci się, że to nie może być prawda, że
kompletnie nie przewidziałeś takiego scenariusza.
Lecz to właśnie twoja nowa rzeczywistość…

I że wcale nie jest ci do śmiechu.
Przez wiele lat żyłeś w luksusach.
Korporacja dbała o to, byś żył iluzją
”work hard – party hard”, byś regularnie nagradzał się za ciężką pracę
i fundując sobie przyjemności, na
bieżąco upłynniał ciężko zarobione
środki. Zatem i teraz kasa kończy
ci się w mgnieniu oka, mieszkanie
w szwajcarskim kredycie piszczy o
spłatę kolejnej raty, grono dawnych
przyjaciół z firmy, teraz nie zabiega
o twoje towarzystwo, bo poza firmą
przestałeś być dla nich atrakcyjny.
Za chwilę będziesz musiał sprzedać
jeden z dwóch samochodów, jakie
miałeś w rodzinie, zamienić apartament na dwupokojową klitkę,
przestaniesz żywić się w knajpach,
a zaczniesz zwracać uwagę na to, co
wkładasz do koszyka podczas zakupów w markecie. I prędzej czy później poczujesz się jak ktoś wyrzucony
poza nawias.
Twoje spotkanie ze światem poza
korpo było równie dramatyczne?
Było totalnie zaskakujące. Nikt mnie
do tego nie przygotował. Każdy, kto
wchodzi do korporacji powinien
mieć już na wstępie dobrze opracowany plan wyjścia z niej. Powinien
wyznaczyć sobie konkretne, mierzalne cele i określić czas jaki chce spędzić w firmie. Nikt już dziś chyba nie
ma złudzeń, że dopracuje do emerytury w korporacji. Jest to oczywiście
pewne uproszczenie, gdyż dotyczy
stanowisk związanych bezpośrednio z realizacją celów biznesowych,
mocno konkurencyjnych i narażonych na najszybsze wypalenie.
Ok, ale ty przecież nie musiałeś
porzucać pracy w korporacji.
Kiedy zorientowałeś się, że rzeczywistość jest bolesna? Z twoim
doświadczeniem w firmach takich
jak LPP, Cussons, Mars, oferty pracy powinny były płynąć do ciebie
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wartkim strumieniem.
I płynęły. Po odejściu z Marsa, kiedy
okazało się, że moje stanowisko i
dział, którym zarządzam postanowiono zlikwidować, przyjąłem bardzo dobrą ofertę odprawy łącznie z
pakietem outplacement. Przez kolejne pół roku byłem chyba na 100
rozmowach kwalifikacyjnych. Oferty faktycznie spływały lawinowo,
ale konkretna propozycja wcale nie
przyszła tak szybko, jak się spodziewałem. Myślę, że moja większa świadomość własnych celów i bardzo
konkretne oczekiwania względem
pracodawcy mogły być problemem.
Tak więc choć po Marsie pracowałem jeszcze dla Volvo i Panasonica,
coraz bardziej uwierało mnie bycie
trybikiem w machinie i coraz mocniej docierało do mnie, że ja to jednak chyba wolę być zegarmistrzem.
Dlatego zdecydowałeś się na rozkręcenie własnego startupu?
Głównie dlatego. Korpo potrzebuje
żołnierzy, a ja się nie nadaję do wojska. Nie lubię, gdy się myśli za mnie,
a moja rola sprowadza się jedynie
do wykonywania poleceń. Poza tym
zauważyłem u siebie, postępującą
z każdą nową korporacją, w której
mi przyszło pracować, niechęć do
brania odpowiedzialności za niekompetencje innych decyzyjnych
osób w firmie. Dlatego przez jakiś
czas próbowałem pogodzić rozwijanie swojego autorskiego projektu
z pracą korporacyjną, myśląc, że uda
mi się rozkręcić własny startup i bezpiecznie wejść na nowe ścieżki.
Nie udało się?
Kompletnie. Wpadłem po uszy w
pracę na etacie. Chcąc się wyka-

zać, w każdej nowej firmie spędzałem po 10-12 godzin dziennie i nie
starczało sił na robienie czegoś swojego. Dziś myślę, że tak się po prostu
nie da. Nie da się, nie rzucając korporacji, rozkręcić własnego biznesu.
Zwłaszcza, gdy poza pracą masz też
inne priorytety, na przykład rodzinę,
z którą chcesz spędzać czas.
Niektórzy twierdzą, że jest wręcz
przeciwnie, że właśnie nie wolno
rzucać etatu, że póki jeszcze ma
się stały dopływ gotówki, w wolnej chwili trzeba robić swoje.
Tyle, że „wolna chwila” w kontekście
pracy w korporacji jest figurą czysto
teoretyczną. W praktyce, można co
najwyżej przygotować sobie jakiś
grunt pod własną przyszłą działalność. Bo dopóki jesteś w korpo,
oprócz czasu, nie masz również
wystarczająco dużej motywacji. W
końcu przecież nie jest ci tu tak źle,
to nie jest takie złe miejsce pracy,
zwłaszcza jeśli lub dopóki realizuje
jakieś twoje cele. Będziesz się więc
ociągać i zwlekać z decyzjami, z
działaniem.

To po co w tym tkwisz, zamiast
wracać na intratną posadę w jakimś Mordorze?
Rzecz w tym, że odkąd posmakowałem życia poza etatem, kompletnie mnie nie ciągnie do powrotu.
Przede wszystkim uwolniłem czas,
jaki marnowałem na robienie rzeczy, których nie chciałem robić.
Obecnie jestem współudziałowcem
w trzech startupach, jestem mentorem w Akademickich Inkubatorach
Przedsiębiorczości, gdzie doradzam
młodym firmom jak się mają rozwijać, zarządzam firmą konsultingową Next Level Business Consulting
i mam swoje autorskie studia podyplomowe z Marketingu i Zarządzania na ABiFVistula. W październiku
startuje cykl moich bezpłatnych
wykładów autorskich „www.ExitStrategy.pl”, które przygotowują
ludzi do wyjścia z korporacji. Coś,
czego ewidentnie mi zabrakło na
początku mojej kariery zawodowej.
Czyli zarzynasz się?
Ale jak satysfakcjonująco! Fakt,
dużo pracuję, pewnie nawet więcej niż kiedyś. A mimo to, mam

czas, by w ciągu dnia pojechać
odebrać synka z przedszkola, by
uciąć sobie drzemkę w biurze, gdy
mój organizm akurat jej potrzebuje, by zjeść lunch z żoną, a czasem
nawet w ogóle nie pójść do pracy.
Sam organizuję swój czas, sam nim
dysponuję, nie mój szef, nie szef
szefa, nie wymogi pracy na etat,
dlatego summa summarum mam
go więcej i więcej mogę zrobić.
Nie żałujesz?
Wcale. Bo choć dziś żyję skromniej, zacząłem doceniać wartość
pieniądza, który wcześniej był dla
mnie jedynie tworem wirtualnym.
Bo pracuję dla siebie i wiem dokąd
w tym działaniu zmierzam. Bo sam
sobie jestem sterem, żeglarzem,
okrętem i czuję się z tym szczęśliwszy, i częściej się uśmiecham i
mniej się stresuję, a przede wszystkim wiem, że za 10 lat nie przyjdzie
do mnie żaden HR Business Partner i nie usłyszę: „Good bye and
good luck”.

Izabela Marczak

A jednak ty zdecydowałeś się na
„swoje”.
Tak, ale w sumie tak naprawdę dopiero po rezygnacji z etatu. Co ciekawe teraz, pracując na własny rachunek, wcale nie pracuję mniej niż
przedtem. Tygodniowo poświęcam
pracy około 60 h, od poniedziałku
do soboty włącznie. Od trzech lat
nie byłem na żadnych wakacjach.
W okresach posuchy w jednym projekcie, muszę nieustannie kreować
kolejne sposoby na wygenerowanie przychodu w innym.

Korpo potrzebuje
żołnierzy, a ja się nie
nadaję do wojska.
Adventures of the Wolf of Mordor (“Przygody Wilka z Mordoru”)
Odcinek 4: Project Management (czyli: “zarządzanie projektem”)
Dziś w Mordorze Wilk jest właśnie w trakcie
spotkania ze swoim zespołem projektowym...
Wolf: I’m really glad to see you all here. We’re
gonna make a smashing project team (1)!
Team member 1: Won’t we need to team
up (2) with the finance dept. to discuss our
budget first?
Wolf: That’s already been done. Basically, the
sky’s the limit (3)! It’s got to be our flagship
project(4). We’re gonna get all the resources
we need to make it purrrfect!
Team member 2: Wow! I mean, seriously?!

That’s helluva (5) responsibility…
Wolf: No worries, mate. Since we will be
starting from scratch (6) on this project, we
will make a really detailed plan first. It’s gonna
be foolproof (7).
Team member 3: Shall we define the phases
(8), then, Boss?
Wolf: Oh, yes. Define the phases and set the
deadlines (9). Let’s get the ball rolling,
then! Who’s up for (10) a quick coffee at the
Starbuck’s?!

Dominika Uzar, ACT Advanced Corporate Training, www.act.edu.pl

Glosariusz:
1. A smashing project team = fantastyczny
zespół projektowy
2. To team up with sb. = połączyć z kimś siły
3. The sky’s the limit = możliwości są praktycznie nieograniczone
4. A flagship project = sztandarowy projekt
5. Helluva = hell of a (really a lot) = potoczny
zwrot oznaczający „bardzo dużo”
6. To start from scratch = zaczynać od zera
7. Foolproof = niezawodny
8. To define the phases = określić główne fazy
[projektu]
9. To set the deadlines = określić do kiedy coś
ma być ostatecznie zrobione
10. To be up for sth. = pisać się na coś/ być na
coś chętnym, gotowym

GŁOS MORDORU
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Czy potrafisz
bez niego żyć?
Czy wyobrażasz sobie
życie bez codziennej, wieczornej dawki
wiekopomnego dzieła
polskiej kinematografii
– serialu „Na Wspólnej”?
Ja też nie.
Ci bardziej realistyczni, z rodzaju twardo stąpających po ziemi,
prychną i z pretensją w głosie
odpowiedzą „Tlen. Drogi panie,
nie wyobrażam sobie życia bez
tlenu!”. I tym razem również muszę się zgodzić. Też nie wyobrażam sobie życia bez tlenu. Jest
jeszcze jedna rzecz, bez której
prawdopodobnie większość z
nas nie wyobraża sobie życia i
jest nią e-mail.
Mój manager zwykł opowiadać
nowym stażystom zagadkę, która niosła ze sobą pewien morał.
A brzmiała ona tak: „Czy wiesz,
po czym poznać nowego stażystę?” Chwila na zastanowienie i
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próbę odpowiedzi… Udało się?
Jeśli tak, to zapewne w swoim
życiu miałeś już kilku stażystów
i taka zagadka, to dla ciebie bułka z masłem. Tym, którzy jeszcze
nie mieli styczności ze stażystami, może ona sprawić nieco kłopotu, dlatego podpowiadamy:
można go poznać po tym, że w
mailu tworzy kolejny „Potop”.
Nie tylko objętościowo, ale i językowo.
Niektórzy pomyślą, co ja tym
artykułem chcę stworzyć. Sprawić, że słońce ponownie zacznie
krążyć wokół Ziemi? Dojść do
wniosku, że Kolumb odkrył Indie
zamiast Ameryki? Nie. W tym artykule chciałbym wam pokazać,
że istnieje życie poza e-mailem.
Pokazać, że 24 października,
czyli Światowy Dzień bez e-maila może się udać. A nic nie działa lepiej, by pokazać zalety danej
rzeczy, jak pokazanie jej negatywów. W miłości taki schemat
zazwyczaj działa, dlatego mam
nadzieję, że i tutaj się sprawdzi.

Oto trzy przypadki z udziałem
e-maila, przez które niektórzy
prawie dostali zawału serca:
1. Twój e-mail, to twój sejf
Wygrywasz milion złotych. Chowasz je do sejfu, przy którym
siedzą inni ludzie. Jednych znasz
lepiej, innych trochę gorzej. Wychodzisz na kawę i zostawiasz
sejf otwarty dla wszystkich. Jak
myślisz, ile kasy po powrocie
zastaniesz w sejfie? Z twoim
służbowym e-mailem jest tak
samo. Pół biedy, jeśli niezablokowany komputer przejmie twój
kumpel. Spodziewaj się nagiego Hasselhoffa, biegającego po

tapecie. Gorzej, jeśli ktoś postanowi wysłać z twojego adresu
wiadomość do szefowej, w której wyznajesz jej swoją miłość i
proponujesz kolację, najlepiej
od razu ze śniadaniem.
2. Twój największy wróg
Pośpiech – z jednej strony mobilizujący, a z drugiej niebezpieczny niczym milcząca kobieta.
Ile razy pisałeś wiadomość do
klienta pod wpływem emocji?
Ile razy przypadkowo załączyłeś
plik, który nie powinien się znaleźć w tym e-mailu? Na szczęście
Outlook ma reguły, które opóźniają wysyłkę maila. Warto o tym

pamiętać, szczególnie, jeśli należysz do osób w gorącej wodzie
kąpanych. Jeśli jednak korzystasz z innej poczty, musisz zaufać jednej, najstarszej na świecie regule – ochłoń i przeczytaj
jeszcze raz.
3.Witam i o zdrowie pytam
Odwieczny dylemat. Jak prawidłowo zacząć wiadomość? Tutaj tak naprawdę nie ma złotej
zasady. No dobrze, jest jedna.
Nie zaczynaj od „Witam”. Może
być „Dzień dobry”, „Szanowna
Pani Kasiu”, „Drogi Marku”, „Szanowni Państwo” albo po prostu:
Pawle. Z „Witam” jest trochę tak,
jak z nielubianym kuzynem w
rodzinie. Raz na jakiś czas można go zaprosić na święta, ale to
wszystko.
Nie jestem ekspertem w dziedzinie psychologii, socjologii i innych, kończących się na –ologii,
ale wiem jedno. Napisać e-mail
jest o wiele łatwiej niż porozmawiać twarzą w twarz, szczególnie, jeśli mamy do przekazania
informację negatywną. Dlatego
tak często zamiast podejść do
kolegi z zespołu, który siedzi
dwa biurka dalej, wysyłamy mu
wiadomość: „Reve za Q1 się nie
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spina. Jesteśmy 5 baniek w plecy”.
Tuż po wysłaniu wiadomości,
twoje serce łomocze, ręce się
pocą, a tobie nie pozostaje nic
innego, jak odliczać. Jeśli w ciągu 10 sekund nie usłyszysz soczystego „ku… a”, to znaczy, że
nie jest tak źle. Oczywiście i tak
będziesz musiał wziąć to drobne
potknięcie na klatę, ale pierwszy krok masz już za sobą. Teraz
sobie wyobraź, że bez żadnej
przystawki, obwieszony od góry
do dołu surowym mięsem, musiałbyś stanąć oko w oko z głodnym lwem. Resztę pozostawię
wyobraźni.
Tutaj nie ma co narzekać i rozpaczać. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Korzystamy i będziemy
korzystać z e-maili. Sztuka polega na tym, aby korzystać rozważnie z tego, co oferuje nam
technologia, bo oferuje nam
wiele. Wystarczy traktować ją,
jako dodatek do naszego życia,
a nie, jako życie samo w sobie.
Bo może się kiedyś okazać, że
na romantyczną kolację z twoją
drugą połówką będziesz umawiać się poprzez pocztę elektroniczną.

Marcin Malec
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Transhumanizm:
Czeka nas era postludzi?
Mimo iż się nad tym zbytnio nie zastanawiamy,
każdego dnia nasza pamięć wykonuje kawał
dobrej roboty. Numery pin, hasła do różnych kont,
kody do domofonów i drzwi w biurach itd. Oprócz
tego nosimy po kieszeniach i torebkach mnóstwo
dokumentów, kart płatniczych, kart dostępu itd.
A gdyby tak to wszystko zamknąć w pudełeczku
wielkości ziarnka ryżu i wszczepić sobie pod skórę?
Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy jednym ruchem
dłoni, zaopatrzonej w owo ziarnko, mogli mieć dostęp
do wszystkich naszych danych, haseł i urządzeń
biurowych? Brzmi jak scenariusz science-fiction?
Nie, to nie jest żaden pomysł na film, to początek
transhumanizmu, który zdaje się nieśmiało wkraczać
w naszą rzeczywistość.
Transhumanizm to ideologia, której
zwolennicy uważają, że naukowcy
powinni dążyć do udoskonalenia
zwykłego, biologicznego człowieka,
poprzez łączenie ze sobą osiągnięć
naukowców z zakresu medycyny i
technologii. Jest to, według entuzjastów, kolejny krok w ewolucji, która
ich zdaniem rozwija się zbyt wolno.
Skoro posiadamy możliwości i umiejętności, by starać się wyprzedzić
ewolucję, powinniśmy to zrobić, a
celem jest stworzenie lepszego człowieka. Niektórzy twierdzą, że jest to
naturalny proces i nie jesteśmy w stanie nic zrobić, by go zatrzymać, taka
jest kolej rzeczy.
Wróćmy do tego magicznego ziarenka ryżu. Szwedzka firma Epicenter, w
zeszłym roku, na uroczystym otwarciu swojego biurowca, zapoczątkowała nowy trend. Podczas uroczystości, szef korporacji wszczepił sobie
pod skórę dłoni chip, za pośrednictwem którego może otwierać drzwi
i uruchamiać urządzenia biurowe,
np. drukarki. W jego ślady poszło
wielu pracowników firmy. Na razie
magiczne ziarnko ryżu daje możliwość otwierania drzwi, ale władze
biurowca zapowiadają, że niedługo
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poszerzą tę usługę o możliwość płacenia w kawiarniach.
Na chipach się nie skończy
„Człowiek transhumanistyczny będzie czymś więcej niż tylko istotą
biologiczną.” Wszczepianie wyspecjalizowanych kończyn, czy wymiana chorych organów, to kwestie,
które jesteśmy w stanie sobie już
dziś wyobrazić. Jednak prekursorzy
mówią o pójściu krok dalej. Sztuczne
oczy z nowymi funkcjami, dodatkowe kończyny, skrzydła, sztuczna
inteligencja, czy genetyczna odporność na ból i choroby to nieliczne
przykłady pomysłów na człowieka
nowej generacji.
Jeśli to założenie się ziści, ludzkie życie nabierze zupełnie nowego znaczenia. Człowiek w wieku stu pięćdziesięciu lat będzie miał sprawność
fizyczną i zdrowie trzydziestolatka.
Nowy gatunek człowieka będzie odporny na wszelkie choroby, będzie
się błyskawicznie uczył, codzienne
czynności będzie wykonywał nieporównywalnie szybciej i efektywniej.
Ingerencja w genetykę rozwiąże
problem chorób i epidemii. Nowe
rozwiązania w kwestii pozyskiwania
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energii rozwiążą problem głodu.
Ogromna inteligencja i nieograniczone możliwości mózgu, wyeliminują zjawisko ubóstwa. Stoimy
zatem u progu idealnego świata,
edenu.
Biohakerzy
Pojawiają się śmiałkowie, którzy nie
zamierzają czekać i próbują wziąć
sprawy w swoje ręce. Science for the
Masses to grupa niezależnych naukowców pochodzących z Kalifornii.
Sami określają się jako biohakerzy.
Jednym z ostatnich ich dokonań
jest opracowanie mikstury na bazie
substancji Ce6, którą pozyskuje się z
morskich zwierząt. Po zakropleniu jej
do worka spojówkowego człowiek
zyskuje zdolność widzenia w ciem-

wykonania zabiegu, dokonali go
zaprzyjaźnieni tatuażyści. Sądzę, że
jest to dowód na to, że myśl tranhumanistyczna jest dziś szeroko rozpowszechniona i znajduje już swoje
niszowe kanały, w których świecą
przykładem cyborg-majsterkowicze,
amatorzy.
Naprawdę czeka nas raj?
Czy to wszystko będzie naprawdę
tak piękne? Jeśli w ogóle będzie?
Przykładowo, jeśli nowy gatunek
będzie odporny na choroby, głód,
a starzenie się będzie postępować
znacznie wolniej, to bardzo szybko
pojawi się problem przeludnienia.
Jednak prekursorzy mają odpowiedź
na te obawy. Przekonani są bowiem,
że nowa generacja bardzo szybko

Człowiek
transhumanistyczny
będzie czymś więcej niż
tylko istotą biologiczną.
ności. Innowacyjny specyfik, jako
pierwszy przetestował na sobie Gabriel Licina, jeden z członków grupy.
Odkrycie daje ogromne możliwości,
ale czy nie jest też przykładem na
przekraczanie granicy pomiędzy
leczeniem, ochroną życia, a szaleństwem naukowców?
O ile grupa Science for the Masses
to ludzie wykształceni, o tyle w Internecie można znaleźć szaleńcze
dokonania amatorów. Tim Cannon
razem z kilkoma znajomymi tworzy
grupę amatorów, samouków, którzy
w garażowych warunkach eksperymentują i dążą do łączenia człowieka
z maszyną. Cannon wszczepił sobie
pod skórę lewego przedramienia
urządzenie wielkości smartfona do
mierzenia temperatury ciała. Ponieważ żaden lekarz nie podjął się

zacznie zasiedlać nowe planety. Właściwości fizyczne ciała pozwolą na
długie podróże kosmiczne i przystosowanie się do nowych warunków
fizyczno-atmosferycznych na innych
planetach. Jeśli tak będzie, może
będzie to początek tworzenia się nowych „państw” i „narodów” w ujęciu
międzyplanetarnym.
Kolejną konsekwencją może być
problem granicy pomiędzy człowiekiem a robotem. Jeśli nowy styl
życia będzie dawał nieograniczone
możliwości modyfikacji ludzkiego
ciała, to jaką mamy pewność, że ludzie nie zapędzą się w tym za daleko
i nie przekroczą granicy, po której
przestaną już być ludźmi? Kto i w
którym momencie ma wyznaczyć
granicę pomiędzy jednym bytem,
a drugim? Czy razem z wizją nowej

rzeczywistości, ma przyjść wizja walki o planetę pomiędzy ludźmi transhumanistycznymi a robotami?
Mówi się też o równości. Każdy będzie mógł „stworzyć” siebie takim
jakim będzie chciał, każdy będzie
mógł zostać kim zechce, ze względu
na nieograniczone możliwości mózgu. Tranhumanizm zakłada ogólną
dostępność nowych technologii,
redukcja nierówności stanowi bowiem jedną z podstawowych zasad.
Jednak czy nie zapędziliśmy się w
tym pięknym opowiadaniu? Jeśli tak
ma być, to kto będzie finansował te
wszystkie modyfikacje i badania?
Skoro każdy będzie mógł być tym
kim zechce, to każdy będzie chciał
wykonywać najlepszy zawód i jak
najlepiej zarabiać. Obecnie potrzebne jest do tego posiadanie talentu,
predyspozycji i chłonnego umysłu.
Dla człowieka transhumanistycznego nie będzie takich przeszkód – bo
każdy będzie miał pożądane cechy.
Pytanie, kto będzie wykonywał te
mniej atrakcyjne zadania?
Powstaje zatem kolejne pytanie: kto
jako pierwszy będzie mógł skorzystać z nowych technologii? Kto będzie uprzywilejowany? Czy taki stan
rzeczy nie stwarza ryzyka powstania
ogromnej przepaści społecznej lub
nawet rozłamu społeczeństwa na
słabych ludzi biologicznych i tran-

shumanistów, a w przyszłości dodatkowo robotów?
To się już dzieje
Doskonale znamy przypadek Oskara Pistoriusa, biegacza, który jako
pierwszy w historii wystartował w
olimpiadzie, mimo amputowanych
nóg. Równe szanse dla zdrowych i
chorych, to wszystko bardzo piękne, ale czy na pewno równe szanse?
Czy jesteśmy pewni, że supernowoczesne implanty, stworzone przez
najlepszych naukowców i z najlepszych materiałów mogą być porównywane ze zwykłymi, biologicznymi
nogami?
Nie wiem czy era transhumanizmu
nastąpi, czy nie. Może ktoś ją powstrzyma, może szaleni naukowcy
spotkają na swej drodze barierę
nie do pokonania. Jednak jestem
przekonana, że tranhumanizm to
nie jest baśń o przyszłości. Transhumanizm rozpoczął się już dawno.
Świadczą o tym m. in. powyższe
przykłady. Myślę też, że jeśli nowa
era nastąpi, to nie powinniśmy się
jej bać. Powinniśmy się raczej obawiać, po której stronie będziemy, bo
o ile wierzę w naukowe założenia,
to we wszelką równość nie potrafię
uwierzyć.

Marta Wujek

REKLAMA

www.glosmordoru.pl

AUTO MOTO KORPO

Park and Go (to hell)!
Parkowanie – manewr,
o którym słyszeli wszyscy,
ale nie wszyscy potrafią
go wcielić w życie.
W poniższym artykule
nie nauczę was jak robić
popularną kopertę. Nie
zdradzę także magicznej
wiedzy jak cofać, by
długa, biała linia nie
znalazła się dokładnie
pomiędzy kołami. Temat
parkowania poruszę od
innej strony. Ciekawszej
i z przykładami ułańskiej
fantazji.

jest bez liku. Kto w takim przypadku najbardziej cierpi? Piesi.
Żeby nieco wyrównać szanse
oraz nie obrażać „plebsu”, który
kierowcy aut traktują wyraźnie z
góry, podam inny przykład. Bardzo irytujący i potwierdzający
polską regułę, że kierowca kierowcy wilkiem. Strefa parkowania. Płatnego niestety. Wyraźnie
narysowane miejsca postojowe
zdolne pomieścić łącznie osiem
aut. Jednak ktoś, kto myśli, że
w Warszawie jeżdżącej po warszawsku, na ośmiu miejscach
zostanie zaparkowanych osiem
samochodów, jest hurraoptymistą. W przypadku takiej sytuacji
Godziny porannego szczytu - pierwsza osoba parkująca jest
Mordor przy Domaniewskiej. Go- prawdziwym panem i właddziny porannego szczytu -Wola.
cą. Jeśli zaparkuje zgodnie ze
Na ulicach i na chodnikach cia- sztuką i jakimś cudem zajmie
sno jak w ulu, a ja muszę gdzieś tylko jedno miejsce, przekazuje
zaparkować swoje auto. Dziwnym pałeczkę drugiemu parkującetrafem nie jestem jeszcze dyrek- mu. Wystarczy jednak, że jedno
torem, a co za tym idzie, nie po- z możliwych ośmiu aut stanie
siadam swojego wymarzonego wbrew sztuce parkowania, a
miejsca parkingowego głęboko cały misterny plan z dokładnym
pod ziemią. Objeżdżam wszyst- wypełnieniem miejsc parkingokie dobrze znane mi miejscówki. wych można sobie wsadzić w
Jest! Udało się! Znalazłem lukę! duże buty.
Parkuję, nie zagrażając nikomu, Problem z osobami parkującynie tamując drogi oraz chodnika mi tak, jakby linie wyznaczające
i nie łamiąc żadnego przepisu. dane miejsce były przezroczyste
Udaję się do pracy, obserwując jest jeszcze inny. Bardzo często
po drodze iście ułańską fantazję, do krzywo/źle/nie na miejscu
z jaką właściciele aut zaparkowali (niepotrzebne skreślić) zaparkoje gdziekolwiek.
wanego auta dostawiają się inni.
Chodnik? Brak przejścia? Co mnie Zgodnie ze sztuką. Sztuką tego
to obchodzi! Niech się ludzie pierwszego, a nie ogólną sztuką
martwią, niech się przeciskają, parkowania. Wystarczy jednak,
tylko niech broń Boże nie zarysu- że ten źle parkujący delikwent
ją mojego 16-letniego cacuszka. wyjedzie z miejsca parkingowePoza tym, to ja jestem większy, go jako pierwszy, a cała reszta,
bo mam samochód, a cały „plebs” stojąca delikatnie mówiąc dziwwybijający się z autobusu niech nie, wygląda jak stado debili,
ma się na baczności!
którzy o parkowaniu słyszeli, ale
Sytuacji, z mało zgrabnie zapar- nigdy go nie widzieli.
kowanymi autami na chodnikach Dwa wyżej opisane przykłady
oraz trawnikach w okolicy Mordo- zauważyłem po drodze do pracy,
ru oraz ulicy Towarowej na Woli, która z miejsca postoju mojego

auta do wrót mordowej biurokracji liczyła jakieś 211 metrów.
Wracając tą samą trasą, po wyrobieniu dziennego target, czekała
mnie niespodzianka. Skrzętnie
ukryta na podszybiu auta, która
zupełnie zatarasowało mi drogę
wyjazdu. ”507 *** ***” – taki numer widniał na białej karteczce
ulokowanej na podszybiu czarnego i mocno niedzisiejszego
samochodu. Zastawianie i zostawianie numerów telefonów
stało się niestety modne. Teoretycznie powinienem podziękować, że ktoś ufa mi na tyle, aby
podać swój numer telefonu, ale
co w sytuacji, w której potrzebuję szybko wrócić z pracy? Żona
rodzi, kotka się koci, woda na
gazie wrze, a ja muszę dzwonić
do jakiegoś delikwenta, który
musiał mieć o 24 metry bliżej do
biura i zostawił mnie w czarnej
d… Ha, pół biedy jak ów delikwent odbierze telefon. Przecież
w Mordorze oraz na Woli pracują
sami pracoholicy. „Tak słucham?
Proszę odjechać, zastawił mi pan
auto! Zaraz schodzę, do widzenia”. Zaraz – słowo klucz i jednocześnie najbardziej (nie)pożądana jednostka czasu.
Wymienione wyżej przypadki to
jedynie kropla w morzu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że
miejsc parkingowych w Warszawie jest zdecydowanie za mało.
Ale szanujmy się i nauczymy się
korzystać z tych, które są.
Nie musisz umieć robić perfekcyjnej koperty. Nie musisz umieć
zawracać na trzy przegubowym
MAN-em. Proszę jednak, parkuj tak, aby nie tylko tobie było
wygodnie, ale także, aby inni
uczestnicy ruchu nie cierpieli
przez twoją parkingową fantazję.

Paweł Kaczor
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Awaria rodzinna w drugim
dniu roku szkolnego

Zamiana ról
Przez trzy tygodnie
miałem okazję poczuć
się, jak pan na włościach
(przynajmniej tak mi się
wydawało) lub jak korpomama na co dzień.
Okoliczności przyrody sprawiły,
że zostałem sam z dzieckiem.
Niestety, nie byłem na urlopie, ale
regularnie pracowałem i opiekowałem się młodym. Opcję z urlopem już przerabiałem i owszem,
jest ciężka, ale to nic w porównaniu z zestawem powiększonym,
czyli praca plus opieka nad dzieckiem i ogarnięcie domu. Tym razem miałem przetestować opcję,
która wielu facetom wydaje się
odpoczynkiem.
Nie jestem ojcem, który po pracy jest tak zmęczony, że ma siłę
jedynie na gazetę i TV, a w weekend kultywuje swoje zajęcia,
bo trzeba odpocząć. Naprawdę
staram się angażować w obowiązki domowe, ale dopiero
teraz dostrzegłem pewną niepodważalną prawdę. Co innego
dostać listę zadań do zrobienia i
je wykonać, nawet po pracy, a zupełnie co innego, kiedy
tę listę trzeba samemu
przygotować. I jeszcze
to wszystko ogarnąć. To
naprawdę trudne wyzwanie.
Od rana (właściwie od
nocy, bo nocne pobudki
wciąż są na topie (aż do
wieczora byłem zdany
wyłącznie na siebie. Kiedy już udało się dospać
do rana (rano - pojęcie
względne) przychodził
ten moment, kiedy trzeba było umyć, pożywić
i ubrać młodego. I siebie. Oczywiście trzeba
REKLAMA

też mieć co na siebie i dziecko
włożyć, więc pranie jest mocno
pożądane. Mycie, młodego i siebie... Tak już teraz wiem, jak to
jest robić „wszystko” z dzieckiem,
spiesząc się do pracy.
Do tego trzeba zaplanować
dziecku posiłki na cały dzień i
nie mówię tu o menu w stylu:
pierwszy tydzień – parówki, drugi tydzień – jajecznica, trzeci
tydzień – naleśniki,. Mnie oczywiście 3-tygodniowa dieta by nie
zaszkodziła, ale młody domagał
się czegoś więcej. Aby te posiłki przygotować trzeba było coś
mieć w lodówce, więc zakupy
również się przydawały. Popołudnia to już bajka: spacerki, place
zabaw, jeszcze trochę zakupów,
kolacja, kąpanie, sprzątanie i cały
wieczór dla siebie, czyli jakieś 30
minut na mycie i golenie.
Na szczęście udało się, żyję i mam
się dobrze. Jest też wartość dodana tej akcji. Zawsze doceniałem
żonę i powtarzałem, że wychowywanie dzieci to ciężka praca.
Teraz jednak, zaczynam doceniać
ją podwójnie lub nawet potrójnie
i chylę czoła za wszystko co robi

na co dzień. Rozumiem teraz, że
przyjście do pracy po weekendzie można potraktować jako odpoczynek. A i motywacja do pracy znacznie się zwiększa. Wiem,
że obowiązki to nie tylko praca i
opieka nad dzieckiem w postaci
spaceru na plac zabaw. Trzeba
jeszcze tego małego człowieka
nakarmić i ubrać, a do tego przydaje się umiejętność obsługiwania kuchenki i pralki. Nauczyłem
się! Jednak żadna z tych sprawności, które nabyłem na moim
domowym poligonie, nie jest dla
mnie tak ważna jak fakt, że miałem okazję naprawdę aktywnie
zająć się młodym. W końcu byliśmy zdani tylko na siebie i mogliśmy robić to co chcemy, bez
dodatkowych komentarzy. To ja
podejmowałem decyzję i brałem
odpowiedzialność, co zaprocentowało. Kiedy młody budzi się w
nocy, woła: „tata”, a nie „mama”.
Korpotata

Korpotata
www.korpotata.com

Kilka dni temu skończyłam czytać książkę „Awaria małżeńska”, polecaną
mi przez zaprzyjaźnioną
9-latkę tymi słowami:
Ciociu to jest o dwóch
tatach, co musieli sobie
poradzić z dziećmi, bez
mam.
Pomyślałam, że może być zabawna. Nie wiedziałam, że aż tak
bardzo będę przy niej płakać ze
śmiechu i że wkrótce moja rodzina będzie przeżywać podobne
„przygody”.
Wrzesień to jeden z bardziej intensywnych miesięcy w życiu
rodziców. Nowe obowiązki, grafik i mnóstwo wydatków. Jako że
już od 3 lat „chodzę” do szkoły i
zaczynam równocześnie 4. rok
nauki w przedszkolu, podeszłam
do tematu z dużym luzem. Kiedy dzieci wróciły do domu po
wakacyjnych wyjazdach (ostatni
tydzień sierpnia spędziły z dziadkami), na spokojnie kupiliśmy
wyprawkę do szkoły i przedszkola. Liczyłam, że uda się załatwić
wszystko w jednym dniu, ale
się przeliczyłam.
Buty
zmienne
kupowaliśmy
dzień
później,
bo w momencie
kompletowania
wyprawki
nie
były potrzebne
- „mamo moje
trampki są ok i
nie
potrzebuję
nowych butów. ”
Dzisiaj okazują
się jednak za ciasne. Hmmm, skąd
ja to znam.
1 września starsza
córka w galowym

stroju biegnie do szkoły. Młodszą prowadzę do przedszkola.
Jako dobrze zorganizowana
mama wpisuję w mój ulubiony
kalendarz nowe obowiązki, które
mnożą się jak grzyby po deszczu: 6 września szczepienie, 19
września ortodonta. Moja wizyta
u dermatologa. W soboty chcemy chodzić ze starszą córką na
basen. Od przyszłego tygodnia
wracamy do naszych marszobiegów z sąsiadką, żeby zadbać o
formę, płaski brzuch i przy okazji trochę poplotkować. Jeszcze
nigdy nie miałyśmy czasu, żeby
po prostu umówić się na piwo i
pogadać, ale od czasu do czasu
maszerujemy 5 km i gadamy.
Pierwszy weekend września
i czas na drobne porządki w
mieszkaniu, uporanie się z powakacyjnym chaosem. Mąż wybiera
się z dziećmi na piknik rodzinny
do swojej pracy, a ja mam obiecane wolne popołudnie. Za tydzień
wycieczka w góry ze szwagrem
i jego rodziną. Zaplanowana 2
miesiące temu. Ja mam wymyślić
trasę, oni szukają noclegów. Zapowiada się tak super, że to nie
może potrwać za długo...
Justyna i Ewelina, bohaterki
„Awarii małżeńskiej” mają wypadek i skomplikowane złamania.
Konieczny jest dłuższy pobyt w
szpitalu. Dzieci każdej z nich, do
tej pory pod troskliwą opieką
mam, będą musiały zacząć nowe,
inne życie pod opieką tatusiów,
którzy do tej pory niewiele mieli
z dziećmi wspólnego (poza genami oczywiście).
Życie dwóch ojców zamienia się
w runmageddon. Wyprawianie
dzieci do placówek, ubieranie,
pranie, prasowanie, sprzątanie
(chociaż od czasu do czasu).
Pojawiają się niezliczone strachy.

A to, że dzieci na pewno umrą z
głodu, albo że będą brudne chodzić do szkoły. Ale spokojnie, nie,
nic takiego się nie wydarzy. Po
kilku wizytach w KFC tatusiowie
zaczną gotować. Co prawda od
poniedziałku do czwartku krupnik, w środę rozcieńczany wodą,
żeby zupy nie zabrakło, a od piątku do niedzieli rosół. ale przecież
dzieci mają co jeść. Brudne też
nie chodzą do szkoły.
Specjalnym wyzwaniem będzie
wywiadówka . Ale i z tym dumny
ojciec dał sobie rade. Po zebraniu
okazuje się co prawda, że pomylił klasy, ale nie warto czepiać się
drobiazgów.
Tyle lektura. I absolutnie nie namawiam do łamania nóg, rąk
ani obojczyków, by zobaczyć jak
tato daje sobie radę w trudnych
warunkach. W moim przypadku,
by ten test przeprowadzić, wystarczył nagły uraz kręgosłupa i
uziemienie w łóżku przez 8 dni.
Wszystkie moje wspaniałe plany
musiałam odłożyć na półkę. A
mąż, któremu daleko do ojców z
książki, stanął przed nowymi wyzwaniami.
Leżę i nie wolno mi wstawać.
Pracuję na leżąco i odwołałam
wszystkie spotkania. Opiekuję
się dziećmi, ale mniej niż zwykle.
To tata jest dowódcą, budzi do
przedszkola, plecie warkocze,
przygotowuje drugie śniadanie
do szkoły. Dzieci pomagają chętniej niż zwykle, bo mama jest
chora. Gdyby nie to, że naprawdę
kręgosłup mnie boli i nie mogę
się ruszać, powiedziałabym chwilo trwaj!

Joanna Gotfryd
www.mamopracuj.pl
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Jak odzyskać kasę za
zmarnowany urlop
Wrzesień i październik to
miesiące ostatnich wyjazdów wakacyjnych. Jeśli w
korpo dano wam urlop, to
na pewno był krótki i spędziliście go na zorganizowanych wakacjach za
granicą. Niestety, część
z was mogła nie spędzić
go dobrze.
Typowe grzeszki biur podróży to
zakwaterowanie w hotelu i wyżywienie o niższym standardzie od
tego, który został określony w umowie z biurem podróży.
Oczywiście, świadomość klientów
jest coraz większa, między innymi
za sprawą mediów internetowych
czy ogólnodostępnych poradników. Turyści wiedzą, że mogą żądać
zwrotu całości albo części gotówki
nawet za brak kostek lodu w podawanych drinkach w opcji all
inclusive. Natomiast nadal brak im
świadomości, że na gruncie prawa
polskiego można domagać się odszkodowania za szkodę niemajątREKLAMA

kową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.
Szkoda niemajątkowa za zmarnowany urlop nie jest związana
z wymiarem ekonomicznym, a
raczej należy ją rozpatrywać w kategoriach utraty przyjemności z
wypoczynku, którego powodem
było niewykonanie albo nienależyte wykonanie usługi przez biuro
podróży.
Obawiam się, że część biur po publikacji tego artykułu w Głosie Mordoru mogłaby upaść, gdyby nie
fakt, że problematyczne podczas
ewentualnego sporu sądowego
może być udowodnienie tego rodzaju szkody i jej wysokości.
Jak sądzę, pracownicy Mordoru są
zaradni i na pewno, jeśli doszło do
złamania warunków umowy, zrobili
kilka snapów, żeby udokumentować przyczyny swego niezadowolenia i podzielić się nimi bliskimi.
Jeśli te argumenty będą naprawdę
mocne, może to też pomóc w dochodzeniu roszczeń majątkowych
lub niemajątkowych na gruncie

obowiązującego prawa.
Proszę, nie odkładajcie złożenia
reklamacji na ostatnią chwilę, jak
roboty w pracy, tylko zapamiętajcie, że reklamacja powinna być
zgłoszona niezwłocznie, jednakże
nie później niż w terminie 30 dni od
zakończenia imprezy turystycznej.
Na zakończenie podzielę się z
wami pewnymi nieodkrywczymi
spostrzeżeniami. Przed zakupem
wycieczki warto zapoznać się z opiniami klientów, którzy już korzystali
z hotelu do którego zamierzamy
się wybrać. Podczas tegorocznych
wakacji uchroniło mnie to przed
podjęciem złej decyzji, gdyż opis
hotelu w ofercie znacznie odbiegał
od opinii klientów, dzięki czemu
ostatecznie podjąłem decyzję o
wyborze innej oferty.
Z dedykacją i podziękowaniami dla
Agnieszki i Piotrka.

Michał Czpak
prawnik w Kancelarii
Prawnej PrawnikBiz.

ZAPRASZA

Taj Raj - nie tylko dla Orków
Czyli rejs Głosu Mordoru katamaranem po wyspach tajlandzkich!
ZAMIAST SŁUCHAĆ CUDZYCH HISTORII – ZACZNIJ W KOŃCU OPOWIADAĆ WŁASNĄ!
PRZYGODY NIE ZAPLANUJESZ ZZA BIURKA!

Termin – marzec 2017 | Ilość wolnych miejsc 4
Szczegóły na FB oraz mailowo: reklama@glosmordoru.pl
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Twórczynie Głosu Mordoru dowiodły, że nie tylko
doskonale potrafią funkcjonować biznesowo poza
korporacją, ale również świetnie sobie radzą z
zachowaniem tzw. life balance i tą ideą zarażają
innych „mieszkańców” Mordoru. Pierwsze urodziny
ich biznesowego dziecka postanowiły świętować
wspólnie z twórcami gazety, czytelnikami, klientami,
znajomymi z dawnych firm i z przyjaciółmi.
Świętowanie rozpoczęły już 21
września wraz z Radiem Campus
na terenie udostępnionym im przez
Empark Mokotów Busisness Park
tam, gdzie swoją paszczę otwiera
korpokraina. Wysiadający z tramwajów lud pracujący, od porannych
godzin mógł załapać radosnego
bakcyla od witającej go redakcji GM
i pląsającego w rytm muzyki Radia
Kampus Gandalfa – znaku rozpoznawczego gazety. Gandalf rozdawał nadchodzącym świeżo wydrukowany 13. numer miesięcznika.
Słońce jak na zamówienie wstąpiło
na plenerową imprezę „Głosu…”,
zaś wisienkę na torcie postawiła
marka „Gorąco polecam Nowakowski”, która częstowała codziennych
bywalców Domaniewskiej pyszną
kawą i ciepłymi croissantami.
Chętnych do zabawy z „Głosem
Mordoru” nie brakowało. Wśród
nich były prawdziwe perełki: pracownica z 18-letnim stażem w jednej z firm w Mordorze, kolekcjoner
wszystkich numerów „Głosu Mordoru”, który przyjechał specjalnie
po jubileuszowe wydanie gazety,
kierowca Ubera, który codziennie
przywozi na Domaniewską pracowników korporacji czy też panie
sprzątaczki z pobliskich biurowców,
dzięki którym powstał pomysł na
kolejny materiał do gazety.
Dodatkowym powodem do radości
tego dnia, było dołączenie do puli
odbiorców „Głosu Mordoru” kolejnej warszawskiej dzielnicy. Oprócz
Służewca, także lud pracujący Woli
co miesiąc będzie miał dostęp do
świeżutkich wydań gazety.
Jednak urodzinowe święto nie
skończyło się na wrześniowej środzie w plenerze. 7 października
w klimatycznym Klubie Aviator w
Airport Hotel Okęcie, odbyła się
uroczysta impreza urodzinowa GM,
z 200 wspaniałymi gośćmi, prawdziwym 25-kilogramowym tortem,
autorstwa mistrza cukierniczego
z Czekolada Cafe, przekąskami od
Catering Feel The Taste oraz loterią
wizytówkową z nagrodami od Rent
a Vespa, Dealer Audi Krotoski-Cichy , My Poland , Katalog Marzeń,
Einfach so! oraz agencji eventowej
Power Sport.
- Aż trudno uwierzyć, że dziewczynom udało się zgromadzić tylu gości, jak za starych dobrych czasów
bywało – dziwił się zaproszony na
uroczystość były szef Justyny Szawłowskiej, od kilkunastu lat związany
z prasą Olaf Furmanek. – Dziś to
prawdziwa rzadkość .
Prawdziwą rzadkością było też to,

że na uroczystości znaleźli się nie
tylko współtwórcy „Głosu Mordoru”,
ale także jego klienci, reklamodawcy, przyjaciele założycielek gazety,
fani tytułu i sami czytelnicy. Wśród
przybyłych pojawił się nawet Rafał
Ferber zwany Sauronem - twórca
przewrotnej nazwy dla kompleksu
biurowców na Służewcu, autor fanpage’a „Mordor na Domaniewskiej”.
Czytelnicy, którym udało się zdobyć
wejściówkę na imprezę, przybywali
z prezentami dla redaktorek gazety,
własnoręcznie wykonanymi, a nawiązującymi do tematyki, jaką opisuje miesięcznik.
- To bardzo miłe gesty, które szczególnie doceniamy – mówiły wzruszone Justyna oraz Sisi, a nadmiar
emocji chętnie przejmował od nich
Gandalf (Tomek), lansując się z VIP-ami przed kamerą.
Tego wieczoru nie obyło się bez
przemówień i podsumowań. Twórczynie „Głosu Mordoru” z dumą
mówiły o tym, że zaczynały od 8
stron wydania, a po roku doczekały się 16, że pięciotysięczny nakład
udało im się zwiększyć do 20 tys.
plus dodatkowo co miesiąc 5 tys.
pobrań wydania elektronicznego,
że po trudnych początkach z reklamodawcami, dziś mogą już mówić
o zaufaniu, pozwalającym im przyciągać do swojej gazety nawet producentów dóbr luksusowych.
- Jest się z czego cieszyć - przyznawali z uznaniem urodzinowi goście.
Gdy więc punktualnie o północy do
sali wjechał wyjątkowy tort z mapą
Mordoru, głośno odśpiewali twórczyniom gazety „Sto lat”.
- To może w końcu opijemy nasz
pierwszy numer „GM”? – stawiając o 5.00 nad ranem złote szpilki
na barze zaproponowała swojej
wspólniczce Sisi Lohman, Justyna
Szawłowska. W tle ostatni goście
jeszcze bawili się przy dźwiękach
saksofonu na parkiecie Klubu z widokiem na Mordor.
- Fakt, w końcu do tej pory nie miałyśmy okazji – zaśmiała się Sisi i
podniosła w górę kieliszek z białym
winem. – A zatem… do kolejnych
urodzin!

1. urodziny Głosu Mordoru
– z klasą, rozmachem i na luzie

Fot. Artur Kęska ‚FotoFolder’

Izabela Marczak
Dziękujemy:

Fot. Artur Kęska ‚FotoFolder’
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Fot. Tomasz Puchalski
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Fot. Artur Kęska ‚FotoFolder’

Fot. Tomasz Puchalski
|www.tomaszpuchalski.com
Fot. Tomasz Puchalski
|www.tomaszpuchalski.com

Fot. Tomasz Puchalski
|www.tomaszpuchalski.com

Fot. Tomasz Puchalski
|www.tomaszpuchalski.com
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Centrum Rozrywki
Mordoru
Po całym tygodniu
ciężkiej pracy jedyne
o czym marzysz, to
wyrwać się gdzieś ze
znajomymi i zapomnieć
o komputerze,
deadline’ach, fuckup’ach
i grafikach? A może
jesteś szefem i co jakiś
czas zabierasz swoich
pracowników
na integrację?
Niestety, za każdym razem, gdy już
wygospodarujesz czas, zadajesz
sobie pytanie: jakie miejsce wybrać,
by wszystkim pasowało? Przed
podobnym dylematem stanęłam
tydzień temu. Ponieważ umówiłam
się z kilkoma znajomymi na piątkowe popołudnie, postanowiłam
znaleźć coś ciekawego w samym
Mordorze. Spacerując po okolicy,
trafiłam na niesamowite miejsce tuż
przy Galerii Mokotów!
Idąc ulicą Marynarską, zatrzymałam
się przy numerze 13, przed którym
stała reklama zapraszający do klubu
House of Pool. Grafika nawiązywała
do bilardu, pomyślałam: nie moje
klimaty. Jednak w końcu mamy XXI
wiek, wyciągnęłam więc telefon i
kilkoma kliknięciami odnalazłam to
miejsce na Fejsie. Zobaczmy, co o
nich piszą, pomyślałam. Ku mojemu
zdziwieniu same najlepsze opinie.
„Byłem zdziwiony że tam jest tak
fajnie, trzeba to miejsce dodać do
ulubionych”, „Miejsce stworzone
przez pasjonatów z myślą o pasjonatach”, „Najlepszy klub w Polsce!
Polecam”, „Wreszcie odkryłam idealny klub bilardowy w Warszawie.
Zdecydowany nr 1!” - rozpisywali się
internauci.
Pomyślałam, że za ładnie to wygląda, same pozytywne opinie, żadne-

go „ale”, żadnego niezadowolonego
klienta. Właśnie zaczynało padać, a
klub poza grą zapraszał też na przepyszną kuchnię i do bogato zaopatrzonego baru. Postanowiłam więc
wstąpić i zweryfikować wysokie
oceny. W ten sposób, przypadkiem,
odkryłam rozrywkowe centrum
Mordoru.

Strzał w 10
Jak się okazało, żadna z powyższych opinii nie była na wyrost. Klub
okazał się przytulnym i ciekawie
urządzonym miejscem, natomiast
obsługa szalenie sympatyczna.
Spędziłam tam kilka chwil w zasadzie z obcymi dla mnie ludźmi, a
czułam się jakbym wpadła odwiedzić dawnych, dobrych znajomych.
Za House of Pool stoją fantastyczni
ludzie. Założycielami klubu są trzej
przyjaciele: Wojtek, Marek i Adam,

zawody z cyklu Euro-tour. Marek
Darek jest m.in. sześciokrotnym
mistrzem Polski w Snookerze. Natomiast Adam Kuryłek grał w pierwszoligowej drużynie, uczestniczył w
Otwartych Mistrzostwach Polski i
cieszy się tytułem wicemistrza Polski Amatorów 2009.
Jednak sama gra to dla nich za
mało. Postanowili „odczarować”
stereotypowe myślenie o klubach
z bilardem jako o zadymionych, obskurnych spelunach z obdrapanymi
stołami, a przy tym stworzyć wyjątkowe centrum rozrywki dla każdego. – To krzywdzący stereotyp,
ponieważ, jak w każdym sporcie,
aby osiągać sukcesy na poziomie
zawodowym, trzeba włożyć ogromne siły w trening, opanowanie technik oraz bardzo potrzebny (jeśli nie
ważniejszy) trening mentalny. Bilard jest ogromnie złożoną i niepowtarzalną grą,
aby wygrywać
trzeba mieć pod
kontrolą wiele
umiejętności
oraz szczęście
–
komentuje
Wojtek.

Nigdy nie
próbowałeś grać
w bilard? Spokojnie,
to nie jest miejsce
tylko dla zawodowych
graczy!
których połączyła wspólna pasja, a z
niej zrodził się pomysł na tego typu
miejsce. Wyszło im to doskonale, a
serce do przedsięwzięcia naprawdę
czuć na każdym kroku.
Panowie zajmują się bilardem od
lat 90. Trenując przez tak długi czas,
zdążyli zdobyć imponujące tytuły.
Wojtek Trajdos jest m.in. aktualnym
mistrzem Polski w odmianę 10 bil
oraz pierwszym w historii Polakiem,
który wygrał największe w Europie

Dziś w House
of Pool trenują
najlepsi, Warszawski Klub Futbolu Stołowego (do którego należą
aktualni Mistrzowie Polski: Barnaba
Szustak oraz Tomasz Poboży) organizuje tutaj swoje turnieje. A to
wszystko dzięki pasji trzech zapaleńców, którzy spotkali się kilkanaście lat temu. – Pomysł był prosty:
robić coś na czym się znamy. Wiemy
dokładnie czego trzeba w dobrym
klubie, aby miło spędzało się w nim
czas i do tego dążymy. Bilard to dla
nas pasja i miłość. Nie da się poświę-

cić czemuś całego życia bez miłości
do tego – dodaje Wojtek. Oczywiście nie można nie wspomnieć o
mistrzowskim wyposażeniu, którego może pozazdrościć każdy inny
warszawski klub. Kierując się zasadą: jak już coś robić, to robić dobrze,
panowie wyposażyli swoje sale w
najlepsze stoły Model: Dynamic III,
Sukno: Simonis 860, Bile: Aramith
Pro TV.

Nie tylko bilard
Nigdy nie próbowałeś grać w bilard? Spokojnie, to nie jest miejsce
tylko dla zawodowych graczy i nie
tylko dla bilardzistów. Można tu
również rozegrać partyjkę darta lub
futbolu stołowego. House of Pool
organizuje warsztaty dla początkujących i turnieje dla amatorów.

Mało tego! Jeśli ci się spodoba, możesz namówić na grę swoich znajomych z pracy, a gdy i oni połkną
bakcyla, będziecie mogli zgłosić się
jako drużyna do Firmowej Ligi Gier
Klubowych, w ramach której w każdy poniedziałek organizowane są
rozgrywki między firmami w trzech
kategoriach (bilard, dart, futbol stołowy– zapisy do końca listopada).
Czy można sobie wyobrazić lepszą
integrację pracowników? Będzie
o co powalczyć, bo jak się dowiedziałam, przewidziane nagrody to
m.in. zniżki na organizację imprez
firmowych w House of Pool, pokazy
trickshotów bilardowych czy bile z
podpisami Mistrzów Polski i Europy.
Bilard cię nie przekonał? Spokojnie,
tu nie przychodzi się tylko na bilard. Bogata oferta klubu sprawia,

że każdy znajdzie coś dla siebie.
Można wpaść na lunch, kawę, czy
po prostu na drinka po pracy. Poza
tym w soboty, w ramach cyklu Live
Music Night, na scenę wchodzą
różne zespoły muzyczne, czasami
zdarza się kawałek dobrego kabaretu lub stand-up. W piątki House
of Pool przejmuje DJ i serwuje
muzykę Deep House, natomiast za
barem serwują promocyjne drinki.
Typowo dla panów: House of Pool
relacjonuje Ligę Mistrzów, KSW, mecze Legii i reprezentacji Polski oraz
wszystkie ważniejsze imprezy sportowe. Każda środa to czas na turniej
w „piłkarzyki” dla początkujących, a
czwartek dla profesjonalistów.
Miejsce na firmową imprezę
Oferta House of Pool jest tak boga-

ta i urozmaicona, że nie starczyłoby
miejsca na tej stronie, by wszystko
wymienić. Kiedy rozmawiałam z
właścicielami klubu, pytałam o ich
możliwości, wymyślałam naprawdę nietypowe rzeczy… i niczym
ich nie zaskoczyłam. Na wszystko
słyszałam: nie ma problemu! Od
kinderbali, przez imprezy taneczne, urodziny, firmowe spotkania po
konferencje i szkolenia firmowe, bo
projektor i cały niezbędny sprzęt
jest na miejscu. Pomyślałam więc,
że to doskonałe miejsce na wszelkie firmowe imprezy. Sprzęt – jest,
kuchnia – jest, bar – jest i co najważniejsze blisko – jest!
Nie tylko ja dostrzegłam ogromny
potencjał tego miejsca. Okazuje się,
że wiele firm z Domaniewskiej wybiera House of Pool na wszelkie pracownicze spotkania, czy to rozrywkowe, czy szkoleniowe. Nic w tym
dziwnego, wszystko co możemy
znaleźć w tym klubie przemawia na
tak. A co najważniejsze, dla każdego
z Mordoru jest to kilka kroków. Nie
musisz więc zastanawiać się, jak
dojedziesz na umówione spotkanie
i gdzie zaparkujesz. Powoli zbliżają
się święta, czas dla rodziny, ale również okres wigilijnych spotkań pracowniczych. Czy można wyobrazić
sobie lepsze miejsce? Niestety, z
tego co wiem, trzeba się spieszyć,
bo pierwsze rezerwacje już ruszyły.
Mordor to specyficzna dzielnica
Warszawy. Z roku na rok staje się
coraz bardziej spójnym i samowystarczalnym centrum biznesowym.
Mamy tu już przedszkola, restauracje, kawiarnie, siłownie, galerię,
a nawet swoją gazetę. Teraz mamy
również prawdziwe Rozrywkowe
Centrum Mordoru, bo z czystym
sumieniem mogę tak nazwać House of Pool. Myślę też, że niebawem
mordorową tradycją staną się spotkania w tym klubie. Zdecydowanie
brakowało nam takiego miejsca.
Firmowa Liga Gier Klubowych
zapisy i informacje:
+22 416 70 76
mail: event@houseofpool.pl

Marta Wujek
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NOWI PRACOWNICY W MORDORZE
WITAMY!

Lionbridge - nowa armia w Mordorze
We wrześniu dołączyliśmy do kraju Orków. Jesteśmy armią, która stacjonuje
przy ulicy Postępu 18A. Większą liczbę oddziałów znajdziecie w Alejach
Jerozolimskich (budynki: 137 oraz 183 A) oraz w innych krainach Ziemi.
W czym się specjalizujemy? Zrozumiemy każdego zawsze i wszędzie
(tłumaczenie i lokalizacja językowa).
Skomunikujemy się skutecznie z odbiorcą (komunikacja marketingowa).
Sprawdzimy gry, urządzenia mobilne oraz inne produkty (usługi testowania).
Jesteśmy wielonarodowym oddziałem. Możecie na nas liczyć. Do zobaczenia w
windzie, na przystanku, w metrze, przejściu dla pieszych :)

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

Kulturalnie w Wawie

Październik i listopad. Teoretycznie powinna nas
wszystkich dopaść melancholia i smutek. Ale ponieważ
mamy dla was kilka propozycji kulturalnych, to jesteśmy spokojni - nie dopadnie.
19 październikA (KONCERT)
Anoushka Shankar - koncert w Filharmonii
Narodowej w Warszawie
Miejsce: Filharmonia Narodowa
ul. Jasna 5, Warszawa
Skład: Anoushka Shankar (sitar), Manu Delago
(hang, instrumenty perkusyjne, bębny), Sanjeev
Shankar (shehnai), Tom Farmer (kontrabas,
instrumenty klawiszowe, elektronika).
Ta najbardziej znana i utytułowana artystka
Indii występowała nie tylko z własnym, nieżyjącym już ojcem Ravi Shankarem - mistrzem
gry na sitarze, czy swoją siostrą – Norah
Jones, ale także z takimi artystami, jak: Philip
Glass i Sting.
Lubi eksperymentować z różnymi gatunkami.
W jej muzyce usłyszymy muzykę indyjską,
flamenco, jazz, a także muzykę elektroniczną
i zachodnią muzykę klasyczną. Shankar była
wielokrotnie nominowana do nagrody Grammy.
W 2011 roku podpisała wieloletni kontrakt z
legendarną wytwórnią Deutsche Grammphon.
Patronat Honorowy nad koncertem Anoushki
Shankar w Warszawie objął Jego Ekscelencja
Ambasador Indii w Polsce Pan Ajay Bisaria.
Bilety w cenach od 90 zł do 250 zł
Start wydarzenia:19:00
22 październikA (KOncert)
Tomasz Stańko Band
Miejsce: 12on14 Jazz Club
UL. NOAKOWSKIEGO16, 00-666 WARSZAWA
			

Znakomity trębacz i kompozytor, który
od lat regularnie pojawia się w pierwszej
dziesiątce trębaczy prestiżowej dorocznej
ankiety amerykańskiego magazynu „Down Beat”
zagra w towarzystwie świetnych muzyków z
formacji RGG Trio. Oprócz Tomasza Stańki na
scenie POJAWIĄ SIĘ: Łukasz Ojdana - fortepian,
Maciej Garbowski - kontrabas i Krzysztof
Gradziuk - perkusja.
Ze względu na ograniczoną pojemność Klubu
odbędą się dwa pełne koncerty:
I koncert – 19:00
II koncert – 22:00
Bilety:
I pula (przedsprzedaż) – 100 PLN
II pula (w dniu koncertu) – 110 PLN
21-22 październikA (EVENT)
Poland Design Festival
Miejsce:Al. Katowicka 62, Nadarzyn
Dla wszystkich fanów designu, podczas Poland
Design Festival, polscy designerzy, projektanci
wnętrz, biura projektowe, przedstawią swoje
usługi oraz produkty. Wzornictwo przemysłowe,
dekoracje, architektura oraz grafika to
motywy przewodnie imprezy. Zapraszamy
wszystkich, którzy mają dosyć sieciówek,
a potrzebę oryginalnej inspiracji ;)
Bilety od 25 do 60 zł
Start wydarzenia: 10:00
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