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Przychodzisz do firmy i czujesz, że atmosfera wokół ciebie jest tak gęsta, że można kroić nożem. Na firmowym zebraniu szef 
wyraźnie cię nie słucha i przerywa, nie szczędząc kąśliwych uwag. Gdy wychodzisz do pracy zbiera ci się na wymioty, bo nie 

wiesz, czy zniesiesz kolejny dzień. Co jest ze mną nie tak? – powraca natrętne pytanie, choć to nie ty zawiniłaś/zawiniłeś.  
Ty jesteś tylko ofiarą.

HORROR MOBBER SHOW

Marlena przez 7 lat znosiła mob-
bing w miejscu pracy. Pracowała 
jako asystentka w dużej zagra-
nicznej firmie ubezpieczeniowej. 
Pamięta, że kiedy dostała tę pra-
cę, była w siódmym niebie. Długo 
szukała czegoś sensownego, a tu 
na starcie dostała pełny pakiet 
pracowniczy – umowę o pracę, 
świetną pensję, prywatne ubez-
pieczenie zdrowotne i karnety na 
darmowe wejścia do obiektów 
sportowych.  Dodatkowo służ-

bowy samochód, laptop, telefon. 
Ależ ze mnie szczęściara – pomy-
ślała, choć dość szybko boleśnie 
spadła na ziemię.

- Przez pierwsze tygodnie było… 
chyba ok – opowiada. – Mówię 
chyba, bo myślałam, że to, iż się 
wdrażam do nowej pracy, że wie-
lu rzeczy jeszcze nie wiem, więc 
ciągle zadaję pytania, może być 
wkurzające dla mojego przeło-
żonego i to dlatego ma napady 

złości i potrafi na mnie nawrzesz-
czeć, nie oszczędzając przyty-
ków do mojej inteligencji. Mimo 
ciągłego wyrażania (również pu-
blicznie) niezadowolenia z mojej 
pracy, po okresie próbnym szef 
oświadczył, że jednak chce prze-
dłużyć ze mną umowę czym bar-
dzo mnie zdziwił, ale i wzruszył, 
bo przecież spodziewałam się 
najgorszego. Zostałam więc w 
firmie i utknęłam w niej na całe 7 
lat. Po latach odchodziłam z kwi-

tem od psychiatry, z rozstrojem 
nerwowym, anoreksją i poważną 
depresją.

Marlena spędzała w firmie śred-
nio 10 godzin dziennie. Pod te-
lefonem i mailem musiała być 
dostępna nieustannie, nawet w 
weekendy, błyskawicznie reagu-
jąc na wszystkie uwagi, polece-
nia i potrzeby szefa. Komunikaty 
ze strony przełożonego w stylu: 
„Co to, k…a, jest?”, „Czy ty w ogó-

le jarzysz co ja do ciebie mówię?”, 
„Jeśli jesteś tak głupia, jak ładna, 
to chroń mnie, Panie Boże!” były 
na porządku dziennym. 

- Gdy coś zrobiłam dobrze, szef 
nigdy tego nie zauważał – wspo-
mina Marlena. – Gdy podkreśla-
łam czasem swoje osiągnięcia, 
słyszałam tylko: „Nie masz co 
zadzierać nosa, to twój, cholerny 
obowiązek pracować i mieć wy-
niki”. Kiedy coś się psuło, nieko-
niecznie z mojej winy, bo często 
był to efekt jego błędnych decyzji 
lub zaniedbań i tak złość wyłado-
wywał na mnie. Próby porozma-
wiania z nim o tym, mówienia 
wprost, że nie życzę sobie, żeby 
tak mnie traktował, kwitował za-
wsze tym samym: „Nie podoba 
się, droga wolna!”. Naprawdę nie 
wiem, dlaczego godziłam się na 
to wszystko tyle lat. Bałam się, 
że nie znajdę nic lepszego? Że w 
ogóle nie znajdę pracy, a przecież 
wzięłam kredyt na zakup miesz-
kania z ratą, która nie pozwalała 
mi zarabiać mniej? Nie wiem.

Przełom nastąpił po tym, gdy 
Marlena zadarła z kochanką sze-
fa. Wtedy, jak mówi, nie podołała 
już skomasowanym atakom na 
nią i wylądowała u psychiatry. 
- Przestałam jeść, wciąż miałam 
zaciśnięty żołądek, zaczęłam 
mieć ataki lękowe, bałam się wy-
chodzić z domu i jechać do pracy, 
a kiedy do niej wchodziłam ręce 
tak mi się trzęsły z nerwów, że 
nie mogłam nad tym zapanować. 
Czułam się jak wariatka. Wiedzia-

łam, że coraz gorzej pracuję, bo 
na niczym nie mogę się skupić, 
poza natrętną chęcią ucieczki i 
skrycia się gdzieś w czarnej ja-
mie, gdzie nie będę odczuwać 
takiego wstydu, poczucia porażki 
i bycia nikim. Psychiatra dał mi 
długie zwolnienie lekarskie, zale-
cił terapię i doradził złożyć wypo-
wiedzenie. Tak zrobiłam.

Plaga szerszeni
- Mobberzy są jak plaga – mówi 
Robert, który sam także doświad-
czył mobbingu w pracy. – Pra-
cowałem już w niejednej firmie 
i mam wrażenie, że tam roi się 
od psychopatów, ludzi chorych 
na władzę, czerpiących radość z 
upokarzania innych i wyciskania 
ich jak cytryny, by z satysfakcją 
patrzeć na ich psychiczny zgon. 
Najgorsze jest to, że gdy w pra-
cy podnosisz raban i zaczynasz 
mówić, że ktoś cię mobbinguje, 
z miejsca narażasz się na  ostra-
cyzm. Nawet jeśli ty się buntu-
jesz, nie tylko w swoim interesie, 
ale także innych, oni nagle cho-
wają głowę w piasek i udają, że 
cię nie znają, że jesteś jakimś fre-
akiem, mącicielem. Wolą trzymać 
stronę oprawcy, bo boją się stra-
cić robotę. Kiedyś się tym przej-
mowałem, dziś mam to nosie. 
Powiedziałem sobie w pewnym 
momencie, że szkoda mi życia na 
debili i tchórzy, więc jeśli faktycz-
nie widzę, że w danym miejscu 
nie da się pracować ze względu 
na chore relacje, odchodzę. 

„Pytany, dlaczego nigdy nie 
REKLAMA
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wniósł do sądu sprawy o mob-
bing, Robert odpowiada wprost: 
- Bo nie chce mi się paprać w 
szambie.” To jak walka z wiatra-
kami, a na to też szkoda mi życia, 
choć kilku moich znajomych, 
chwała im za to, złożyło pozew 
zbiorowy przeciw mojemu daw-
nemu pracodawcy, dużej firmie 
medialnej. Chodziło między in-
nymi o stres w jakim pracowali i 
tysiące nadgodzin, za które nigdy 
nie dostali wynagrodzenia. Ale 
sądzą się już dobrych kilka lat, 
tracą mnóstwo kasy na prawni-
ków i nie wiadomo czy coś osią-
gną. Mimo że szanuję ich decy-
zję, mnie zwyczajnie się nie chce. 

„Mobbing jest bardzo trudny do 
udowodnienia – twierdzi adwo-
kat Tomasz Tomaszczyk, który o 
tym problemie pisze szerzej na 
swoim blogu „O stosunku pracy i 
nie tylko”. Po sądach pracy krąży 
podobno dowcip, że mobbing 
jest na oddalenie, chyba, że jest 
na uwzględnienie. To pracownik 
ma udowodnić, że był regularnie 
i w sposób uporczywy poniżany, 
ośmieszany i zastraszany w celu 
eliminacji z grupy współpracow-
ników. Jego słowo przeciwko sło-
wu mobberów oraz innych osób 
bojących się o pracę”.

Aleksandra potwierdza, że kiedy 
wypowiada się w pracy słowo 
mobbing, nagle staje się trędo-
watym. - Doświadczyłam tego 
na własnej skórze – opowiada. 
– Gdy w końcu któregoś dnia, 
po miesiącach zarzucania mnie 
przez szefową tysiącem absur-
dalnych zadań, rozliczaniem 
mnie z nich, podważaniem mo-
ich kompetencji na forum, po-
wiedziałam, że czuję się mobbin-
gowana, pierwszy raz ją zatkało. 
Widziałam, że jest bliska swojego 
standardowego napadu furii, ale 
tym razem tylko odwróciła się na 
pięcie i wyszła. Potem jednak się 
zaczęło. Ignorowanie przez nią, 
a ze strony innych pracowników 
nieufność. Gdy przechodziłam 
obok rozmawiających ze sobą 
osób, rozmowy nagle milkły, jak-
by chcieli mi dać do zrozumienia: 
„Na nią trzeba uważać, bo to ci-
cha woda”. I to było dla mnie nie 
do zniesienia. Nie wytrzymałam. 
Musiałam odejść.

Ewakuacja czy deraty-
zacja?
Ponieważ udowodnienie bycia 
mobbingowanym w pracy jest 
trudne, mecenas Tomaszczyk 
radzi ostrożnie podejmować de-
cyzję o złożeniu oskarżenia, choć 
oczywiście jej nie dyskwalifikuje. 

Uważa jednak, że najlepiej po 
prostu nie wracać do miejsca, w 
którym przebywanie kosztowało 
nas tyle zdrowia. „Pracodawcy, 
mimo że wiedzą, iż nasze szanse 
w sądzie pracy są raczej niewiel-
kie, skłonni są unikać procesu, 
co otwiera nam pewne pole do 
negocjacji godziwych warunków 

rozstania” – pisze na swoim blo-
gu.

Średni czas sprawy o mobbing 
trwa w sądzie około 3 lat, czasem 
dłużej. Organem uprawnionym 
do rozstrzygania spraw mobbin-
gowych jest sąd okręgowy. Jeśli 
więc zdecydujemy się na złoże-

nie skargi do sądu, warto pamię-
tać o zebraniu odpowiednich do-
wodów, które pozwolą ją wygrać. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Warszawie radzi, by zbierać jak 
najwięcej dowodów, m.in. zapi-
sywać wszystkie przypadki szy-
kan, nawet jeśli nie ma na nie 

świadków, zapewnić ich sobie 
– czyli starać się nie spotykać  
z mobberem sam na sam, rozma-
wiać o sytuacji z jak największą 
liczbą osób, szukać możliwości 
mediacji, znaleźć osoby, które 
będą trzymać naszą stronę.

- Warto pamiętać, że na gruncie 

prawa pracy, pracownik, u któ-
rego mobbing wywołał rozstrój 
zdrowia, może dochodzić od 
pracodawcy odpowiednią sumę 
tytułem zadośćuczynienia pie-
niężnego za doznaną krzywdę 
(art. 943  § 3 kodeksu pracy) – wy-
jaśnia Michał Czpak, z Kancelarii 
Prawnej PrawnikBiz. -  Natomiast 
pracownik, który wskutek mob-
bingu rozwiązał umowę o pracę, 
ma prawo dochodzić od praco-
dawcy odszkodowanie w wyso-
kości nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę, usta-
lane na podstawie odrębnych 
przepisów (art. 943  § 3 kodeksu 
pracy).

Mecenas Czpak zwraca też uwa-
gę na fakt, że nie zawsze to pra-
codawca jest osobą, która mob-
binguje. - Mobberem może być 
kolega, który siedzi biurko obok 
– mówi. – Na podstawie prze-
pisów prawa pracy, taka osoba 
może odpowiadać za naruszenie 
obowiązków pracowniczych i zo-
stać ukarana przez pracodawcę. 
Pamiętajmy bowiem, że według 
prawa, to pracodawca jest obo-
wiązany przeciwdziałać mobbin-
gowi (art. 943  § 1 kodeksu pra-
cy). Oznacza to, że musi wdrożyć 
procedury i zorganizować szko-
lenia w tym zakresie, jak również 

zainicjować postępowanie w 
przypadku zaistnienia mobbin-
gu w jego firmie. Jeśli doszłoby 
do sprawy sądowej, pracodawca 
będzie musiał dowieść, że podjął 
nakazane przepisami działania. 

Jakkolwiek bardzo by się 
chciało tchnąć nadzieję w 
mobbingowanych, statystyki 
Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści potwierdzają, że sprawy o  
mobbing wygrywają nieliczni. 
Na średnio 700 spraw o nęka-
nie w miejscu pracy, rozpatry-
wanych przez sądy każdego 
roku, wygraną poszkodowa-
nego kończy się zaledwie 4 
proc. z nich. Tymczasem z da-
nych CBOS wynika, że blisko co 
czwarty zatrudniony deklaruje, 
że w jego miejscu pracy zdarza-
ły się przypadki szykanowania 
przez przełożonych, a prawie 
co piąty mówi o szykanach ze 
strony koleżanek lub kolegów. 
Być może więc warto rozważyć 
sądową walkę o swoje prawa, 
bo w końcu gdyby do sądów 
nie trafiało rocznie 700, ale 
większość spraw o mobbing, 
ustawodawcy dostrzegliby 
skalę problemu i podjęli kroki 
zaradcze. 

 Izabela Marczak

Pytany, dlaczego 
nigdy nie wniósł do sądu 
sprawy o mobbing, Robert 
odpowiada wprost:  
-Bo nie chce mi się paprać 
w szambie.

REKLAMA
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Zarówno rozbudowa ul. Suwak, 
jak i przedłużenie Woronicza, to 
dwie inwestycje, które w istotny 
sposób mogą udrożnić Służewiec. 
Trwająca właśnie duża przebudo-
wa ul. Marynarskiej i związane z 
tym kilka mniejszych inwestycji, 
to przede wszystkim próba uzu-
pełnienia jednej z warszawskich 
obwodnic, która odciąży centrum 
miasta. Samemu Służewcowi 
pomoże niewiele, a nawet może 
nieco zaszkodzić, bo szerszą ulicą 
do zagłębia biurowego dostanie 
się więcej samochodów. Z kolei 
Suwak i Woronicza umożliwią pra-
cownikom tutejszych biur wyjazd z 
„Mordoru”. Dziś, żeby nie skończyć 
w ślepym zaułku, szukają możli-
wości wydostania się osiedlowymi 
uliczkami. Nic więc dziwnego, że 
dla firm, które mają tu biura, które 
tymi biurami zarządzają, albo chcą 
je sprzedać, wydanie pieniędzy na 
poprawę układu drogowego, to po 
prostu konieczna inwestycja.

(Roz)Suwak za pieniądze firm

Ulica Suwak to fragment drogi 
ciągnący się z północy na połu-
dnie wzdłuż torów kolejowych 
w zachodniej części Służewca. To 
miejsce, które cierpi na wyjątkowy 
deficyt takich połączeń. Poprzeci-
nane jest ulicami ze wschodu na 

zachód – Woronicza, Konstruktor-
ska, Domaniewska, poszerzana 
dziś Marynarska czy Cybernetyki 
– ale przejeżdżanie między nimi to 
koszmar.
Pomysłem na poprawę tego sta-
nu jest rozbudowa na południe 
ul. Suwak, opierającej się dziś o 
Domaniewską.. Odnoga prowa-
dziłaby za pętlą tramwajową aż 
do Cybernetyki, z przejazdem pod 
wiaduktem w ciągu ul. Marynar-
skiej. „To rozwiązanie powinno być 
dla nas priorytetowe. Umożliwi po-
prawę dostępności i jakości komu-
nikacyjnej terenów na północ i na 
południe od Marynarskiej” – mó-
wił niedawno w rozmowie z TVN 
Warszawa Tomasz Kunert z biura 
prasowego urzędu miasta. Powta-
rzał tezy przygotowanego kilka 
miesięcy temu na zlecenie ratusza 
raportu autorstwa firmy TransEko.
Ta bardzo szczegółowa analiza 
rozwoju układu drogowego na 
Służewcu Przemysłowym jest pró-
bą przewidzenia, jak zmieni się 
„usamochodowienie” dzielnicy po 
przeprowadzeniu już zatwierdzo-
nych i planowanych inwestycji oraz 
jaki będzie stan na 2025 r. i na 2040 
r. Według przewidywań analityków 
za dwadzieścia kilka lat Służewiec 
będzie miał dwa razy więcej miesz-
kańców, ale- co ważniejsze - o 2/3 
więcej pracowników. W tej sytuacji 
autorzy raportu wskazują, że roz-
budowa ul. Suwak jest kluczowa, 
by „Mordor” się nie zatkał.
Procedura trwa, a jest o tyle cie-
kawa, że zapłacą za nią prywatne 
firmy. To inwestycja dzielnicowa, a 
nie ogólno miejska, dlatego part-
nerem jest dla nich burmistrz dziel-
nicy Mokotów. W zeszłym roku 
koszt prac szacowano na 3 mln zł.
- Zadanie jest na etapie opracowa-
nia dokumentacji i podpisywania 

porozumienia, w którym dewelo-
perzy i właściciele budynków zo-
bowiązują się do wybudowania i 
pełnego finansowania inwestycji, 
w tym także zabezpieczenia środ-
ków na wypłatę odszkodowania 
za grunt pod budowę drogi – po-
informowała nas Monika Chro-
bak-Budzińska z Urzędu Dzielnicy. 
Wyjaśniła, że w zakres budowy 
wchodzi opracowanie dokumen-
tacji, wypłata odszkodowania za 
część gruntu, która nie jest własno-
ścią m.st. Warszawy, no i wreszcie 
sama budowa drogi. Umowa jest 
w trakcie podpisywania. Gdy to 
się stanie, będzie można wystąpić 
o decyzję ZRID, czyli coś w rodzaju 
drogowego pozwolenia na budo-
wę.
Kto zapłaci za Suwak? Pięć firm, z 

których najważniejszą jest Polcom 
Investments XIX. Pozostałe to: Pro-
jekt Komercyjny 10, Trinity II Invest-
ments, Adgar BCII oraz niemiecka 
Savills Fund Management GmbH.
- Stale dążymy do polepszania in-
frastruktury drogowej i społecznej 
wokół naszych obiektów. Wspólne 
działania deweloperów, firm zarzą-
dzających budynkami oraz władz 
miasta są konieczne, aby bizne-
sowy Mokotów stał się przyjazną 

dzielnicą, zarówno 
biurową, ale także 
mieszkalną, dlate-
go m.in. podjęliśmy 
aktywne działania 
w celu przedłuże-
nia ulicy Suwak do 
ulicy Cybernetyki. 
To znacznie usprawni 
ruch w tym rejonie – 
tłumaczy Artur Filipiuk, 
dyrektor operacyjny Ad-
gar Poland, która zarządza 
biurami na Woli, Ochocie i 
Mokotowie. Przyznaje, że liczy na 
to, że w inwestycję włączą się inni 
deweloperzy.
Na wydłużeniu do Cybernety-
ki raczej się nie skończy, bo we 
wspomnianej analizie układu dro-
gowego Służewca wskazuje się na 

potrzebę dalszej rozbudowy ul. 
Suwak – na południe do ul. Bokser-
skiej i na północ, aż do Woronicza. 
Ale tych inwestycji, choć wstępnie 
zakładane, na razie w budżecie nie 
ma.

Woronicza po łuku

Drugą z dzielnicowych inwesty-
cji, budzącą zresztą chyba jeszcze 
większe emocje, jest przedłużenie 

ul. Woronicza.  Od kilku lat doma-
gają się tego mieszkańcy osiedla 
Wyględów, położonego na pół-
nocny zachód od Służewca. Brak 
połączenia Woronicza z ul. Żwirki 
i Wigury powoduje, że samocho-
dy ze Służewca przebijają się w 
tamtym kierunku ul. Etiudy Rewo-
lucyjnej i osiedlowymi uliczkami 
Wyględowa, a na zdjęciach za-
mieszczanych na Facebooku przez 
mieszkańców widać sznur aut roz-
jeżdżających cichą okolicę.
Dlatego pod koniec 2015 r., po 
protestach mieszkańców tamtych 
okolic i spotkaniu z ówczesnym 
wiceprezydentem Warszawy Jac-
kiem Wojciechowiczem, zdecydo-
wano o zabezpieczeniu w wielo-
letnim planie inwestycyjnym 26 
mln zł na rozbudowę drogi. Ulica 
Woronicza, która dziś kończy się 
ślepo przed torami kolejowymi, 
ma zostać przedłużona po łuku, 
obok torów, do niewielkiej uliczki 
Wyjazd łączącej się z ul. Żwirki i 
Wigury. Ponad rok temu przewidy-
wano, że w 2016 r. powstanie pro-
jekt budowlany, a prace zostaną 

przeprowadzone w latach 2017-
18. Miasto postanowiło jednak 
przebadać zasadność inwestycji i 
zleciło wspomnianą wcześniej ana-
lizę rozwoju układu drogowego 
Służewca (również przedłużenie 
Woronicza uznano w niej za eko-
nomicznie uzasadnione). Dlatego 
dziś ratusz deklaruje, że pierwsza 
łopata zostanie wbita w ziemię w 
drugiej połowie tego roku.
Miasto również tę inwestycję 
przekazało do realizacji dzielnicy 
i również w tym przypadku zosta-
nie zrealizowana we współpracy 
z firmą prywatną. Jak się dowie-
dzieliśmy, fragment terenu pod 
budowę przekaże deweloper Dom 
Development.
– Urząd podpisał porozumienie z 
deweloperem mówiące, że dzielni-
ca otrzyma część gruntu pod dro-
gę. Pozwoli to zmniejszyć nakłady 
finansowe na wykup gruntów pod 
realizację zadania inwestycyjnego 
– tłumaczy Chrobak-Budzińska, 
choć nie precyzuje o ile. Pierwotnie 
zakładano, że ze wspomnianych 
26 mln zł, ok. 18 mln zł pochłonie 
wykup działek i odszkodowania 
dla właścicieli.
Warto podkreślić, że wszystkie 
analizy dotyczące rozwoju Służew-
ca Przemysłowego, a tych ostat-
nio jest dużo (niedawno miasto 
opublikowało „Studium obsługi 
komunikacyjnej rejonu Służewca 
Biurowego”) wskazują, że sama 
rozbudowa ulic tej dzielnicy nie 
pomoże. Najlepszym sposobem 
na ograniczenie problemu zakor-
kowanego Mordoru jest zmniej-
szenie liczby samochodów, które 
codziennie tam wjeżdżają, czy 
przez promocję transportu pu-
blicznego, czy przez utrudnienia 
dla poruszania się własnym autem.

Pięć firm ze Służewca sfinan-
suje rozbudowę ul. Suwak. Z 
kolei przedłużenie ulicy Wo-
ronicza aż do Żwirki i Wigury, 
będzie łatwiejsze, bo Dom 
Development przekaże w tym 
celu część posiadanej przez 
siebie działki. Służewiec staje 
się dzielnicą, w której firmy 
biorą część odpowiedzialności 
za jej wygląd.

Deweloperzy fundują  
ulice w „Mordorze”
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 Zarówno rozbudowa  
ul. Suwak, jak  
i przedłużenie Woronicza, 
to dwie inwestycje, które 
w istotny sposób mogą 
udrożnić Służewiec.
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Marta Wujek

Zadaj pytanie coachowi! 
Postanowiliśmy zmienić formułę naszych rozmów z coachem. Doszliśmy do wniosku, że lepiej 
będzie, jeśli to Was zapytamy, co chcielibyście usłyszeć od naszego specjalisty. Macie jakiś pro-
blem? Zastanawialiście się nad wizytą u coacha, ale nie macie odwagi, albo zwyczajnie nie macie 
na to czasu? Teraz Głos Mordoru daje Wam taką możliwość! Piszcie do nas o swoich problemach, 
a my zapytamy specjalistę co sądzi na dany temat. 

W tym numerze rozmawiamy o 
problemie Magdy.

„Od jakiegoś czasu mam proble-
my w relacji z mężem, który jest 
niezadowolony, że notorycz-
nie przynoszę pracę do domu. 
Początkowo nie widziałam w 
tym problemu i myślałam, że 
mąż przesadza. Jednak kiedy 
przeanalizowałam swój typo-
wy dzień, doszłam do wniosku, 
że ma on rację. Bardzo często 
zdarzają mi się nadgodziny, 
natomiast w domu regułą jest 
spoglądanie na telefon, ciągłe 
analizowanie w myślach moich 
projektów. Oglądamy z mężem 
film, a ja zastanawiam się od 
czego zacznę następny dzień 
w biurze. Kilkukrotnie zdarza-
ło mi się zamykać w łazience z 
telefonem, bo nie mogłam się 
powstrzymać, żeby nie odpisać 
na jakiś ważny mail. Uświado-
miłam sobie, że mam  problem, 
ale nie mam pojęcia jak wyjść z 
tej sytuacji. Codziennie obiecuję 
sobie, że od jutra będę bardziej 
angażować się w sprawy domo-
we, jednak nie udaje mi się to. 
Proszę o radę, bo czuję, że moje 
małżeństwo wchodzi w poważ-
ny kryzys.”

W jaki sposób zaburzamy rów-
nowagę pomiędzy pracą a do-
mem?
Mamy trzy główne sytuacje, w 
których zaburzamy balans: gdy 
notorycznie zostajemy po go-
dzinach w pracy, gdy wracamy 
o normalnej porze do domu, ale 
spędzając czas z najbliższymi 
ciągle myślimy o obowiązkach 
zawodowych, odbieramy maile, 
odpisujemy na SMS-y oraz gdy 
pracujemy z domu i nie potrafi-
my oddzielić jednej przestrzeni 
od drugiej, co skutkuje tym, że 
praktycznie cały czas jesteśmy w 
pracy.

Dlaczego zabieramy pracę do 
domu?
Bo często myślimy, że nie mamy 
innego wyjścia. Natomiast jeśli 
się głęboko zastanowimy,  to oka-
zuje się, że zawsze mamy wyjście. 
Tyle tylko, że to wyjście może 
wiązać się z pewnymi konse-
kwencjami, jak np. ryzyko złego 
feedbacku lub brak awansu. Jed-
nocześnie najczęściej zagrożenia 
te są przez nas wyolbrzymione. 

Czyli żeby zapewnić równowa-
gę pomiędzy domem a pracą, 
trzeba zrezygnować z perspek-
tywy awansu?
Nie. Wydaje się nam, że jeśli bę-
dziemy ulegli dla naszego pra-
codawcy i pozwolimy mu „wejść 
sobie na głowę” to na pewno 
pracodawca to doceni i da nam 
awans. A jak się okazuje bycie 
uległym w firmie wiąże się z zu-
pełnie czymś innym. Jeśli jesteś 
uległy, to pracodawca często 
chętniej dorzuca ci obowiązki. Co 
w konsekwencji powoduje, że się 
nie wyrabiasz, więc wypalasz się i 
zaczynasz pracować gorzej. 

Co wtedy, gdy nie mamy wybo-
ru, a nadgodziny nie wynikają z 
naszej uległości?
To my sami podejmujemy decy-
zję, pracodawca oczywiście może 
stawiać nam pewne wymagania, 
które są zgodne lub niezgodne z 
kodeksem pracy. Natomiast, czy 
jesteśmy zmuszeni, pracować 
akurat w tej firmie? Oczywiście 
zawsze masz wyjście i możesz się 
z tej pracy zwolnic. Najczęściej 
jednak ludzie boją się zmiany. 
Obawiają się , że jeśli się zwolnią, 
mogą przez pewien czas zostać 
bez pracy. Pozostają więc w tej 
sytuacji i tkwią w niej bardzo dłu-
go. No i stają się coraz bardziej 
nieszczęśliwi.

A właściwie skąd mam wie-
dzieć, że moja równowaga jest 
zachwiana?
Najlepiej można to dostrzec ob-
serwując nasze relacje z bliskimi. 
Jeśli nasz partner mówi nam, że 
ciągle nie mamy dla niego czasu, 
nasze dzieci tęsknią za nami, a 
gdy mamy już dla nich chwilę, to 
opowiadamy im o pracy, to zna-
czy, że możemy mieć problem. 
Poza tym wskazuje na to ciągłe 
odczucie zmęczenia, brak umie-
jętności zrelaksowania się oraz 
gorsze wyniki w pracy. Jeśli pra-
cuję za dużo, zaczynam wykony-
wać proste zadania o wiele dłu-
żej. Tak można wpaść w pewien 
kołowrotek: pracuje dużo, nie 
mam czasu na relaks, wiec pracu-
je gorzej, więc musze pracować 
jeszcze więcej, żeby nadgonić. 

A jeśli mam taką pracę, że je-
stem zmuszona odbierać np. 
telefony w godzinach wieczor-
nych? Jak mam zorganizować 
swój czas, by nie zaniedbywać 

najbliższych?
Jeśli musimy odbierać telefon 
służbowy w domu, dobrze jest 
ustawić sobie bloki czasowe na 
pracę. Stałe godziny kiedy jeste-
śmy tu i teraz i nie rozpraszamy 
się na zadania z pracy oraz stały 
czas na pracę. Pamiętajmy, że 
jeśli nie odbierzemy telefonu na-
tychmiast, tylko oddzwonimy za 
1,5 godziny świat się nie zawali. 
Rodzina będzie zadowolona i 
będzie widziała, że ten czas jest 
naprawdę tylko dla niej. Trzeba 
ustalić sobie jasną zasadę: np. 
gdy bawimy się z dzieckiem, 
to bawimy się z dzieckiem, a 
nie ukradkiem spoglądamy na  
SMS-y. Bo nawet jeśli uważamy, 
że mamy podzielność uwagi, 
wtedy nie mamy całej uważności 
skupionej na najbliższych. 

Jeszcze jakieś konkretne rady?
Sam prowadzę własną firmę. Nie 
tylko zarządzam ludźmi, ale rów-
nież prowadzę szkolenia i różne 
projekty. Zdarza się często, że 
jadę na szkolenie, które np. trwa 
osiem godzin, wracam do domu 
i potrzebuję jeszcze sprawdzić 
skrzynkę pocztową i zarządzić 
ludźmi. Jak to organizuję? Po 
pierwsze ustalam sobie priory-
tety: na co muszę odpowiedzieć 
pilnie, a co może zaczekać. Po 
drugie, wchodząc do domu, 
ustalam kontrakt z moją rodziną. 
Uzgadniam z żoną, że będę mu-
siał dzisiaj jeszcze popracować 
1,5 godziny i pytam co ona o tym 
myśli. Wspólnie ustalamy, o której 
godzinie usiądę przed kompute-
rem. Konkret i dialog. Nikt nie jest 
rozczarowany, a zasady są jasno 
ustalone. To jest komunikacja. 
Oczywiście nie musimy się spo-
tkać z radością ze strony partne-
ra, ale zawsze jest to lepsze niż 
brak rozmowy na ten temat.

A jeśli nie muszę pracować w 
domu, ale nie potrafię przestać 
myśleć o pracy? Jak sobie po-
móc?
Jak wchodzisz do domu, zadaj so-
bie proste pytanie: w jakim celu 
ja tutaj wchodzę? Często zapomi-
namy po co coś robimy. Przykła-
dowo, gdy kładziesz swoje dziec-
ko spać i ono już usypia, to jest 
to moment, w którym masz czas 
dla siebie. I co robisz? Wyciągasz 
komórkę i zaczynasz ją przeglą-
dać. Jest to dla ciebie pewnego 
rodzaju nagroda. Zaspokojenie 

ciekawości, relaks i szansa na 
bycie ze sobą. Ale gdy się głębiej 
zastanowisz, to zapewne odpo-
wiesz sobie, że to nie jest dobre, 
bo wcale nie chcesz przeglądać 
telefon, gdy twoje dziecko leży 
obok. Nie wolałabyś przytulić się 
do dziecka, a po odłożeniu go 
do łóżeczka, zrobić sobie gorącą 
kąpiel? 
No tak, ale czy to nie wynika z 
tego, że mamy za mało czasu i 
robimy kilka rzeczy naraz?
Nie można mieć czas lub nie 
mieć. Można sobą w nim zarzą-
dzać. Lepiej lub gorzej. Wszyscy 
mamy go tyle samo.

To jak nim zarządzać, by nie 
myśleć o pracy w domu? W pra-
cy często nie ma czasu na to, by 
coś przemyśleć.
Można wydłużyć sobie czas po-
wrotu do domu. Jeśli jeździsz 
metrem do domu, wysiądź przy-
stanek wcześniej. Zrób sobie 
długi spacer, wycisz się, przemyśl 
pilne sprawy. Natomiast kiedy 
wejdziesz do domu, skup się na 
tym co dla ciebie w tym domu 
ważne.

A gdy to nie działa?
Możesz również stworzyć pew-
ne rytuały. Po wejściu do domu, 
zmień strój, weź prysznic, odłóż 
telefon do kieszeni w płaszczu, 
który wisi na wieszaku. W ten 
sposób oddzielisz jeden obszar 
od drugiego, warto takie rytuały 
budować.  Wkładam kapcie – je-
stem w domu. Warto też przyj-
rzeć się swojemu kalendarzowi. 
Co do niego wpisujesz? Tylko 
zawodowe sprawy, czy również 
rodzinne? Jeśli wpisujesz tylko 
sprawy związane z pracą, to jak 
myślisz, z czego będzie ci najła-
twiej zrezygnować? Z tego, czego 

nie ma zapisanego w kalendarzu, 
bo niezapisane sprawy z góry są 
ustawiane w innym priorytecie.

A jaka rada dla tych, którzy 
pracują w domu?
Jeśli w domu pracuję, to sposo-
bem oddzielania jednego obsza-
ru od drugiego, choć może się 
to wydawać śmieszne, może być 
ubieranie się do pracy lub nawet 
wychodzenie na spacer przed i 
po zakończeniu pracy np. z psem. 
To się może wydawać przeryso-
wane, jak w „Dniu świra”, ale jeśli 
działa, to czemu nie? Jeśli to nie 
działa, można znaleźć przestrzeń 
do pracy poza domem np. ka-
wiarnia lub coworking. 

A jeśli nie o mnie chodzi, tylko 
o partnera, który nie widzi w 
tym problemu? Jak mu pomóc?
Jeśli ktoś nie chce zobaczyć swo-
jego problemu, to będzie nam 
bardzo trudno mu go pokazać.Co 

nie znaczy, że jest to niemożliwe. 
Ważne, żeby nie próbować na 
siłę wywoływać u swojego part-
nera wyrzutów sumienia, ani nie 
szukać winnych danej sytuacji (w 
osobie, która tego słucha zazwy-
czaj bowiem wywołuje to chęć 
obrony). Lepiej mówić o swoich 
potrzebach i oczekiwaniach. 
Na przykład: chciałabym dzisiaj 
wieczorem zjeść z tobą kolacje, 
tak żebyśmy w tym czasie pobyli 
tylko ze sobą. Mówić o tym czego 
oczekujemy, na przykład: kocha-
nie usiądźmy dziś na kanapie, 
przytulmy się do siebie i obejrzyj-
my film, bo tęsknie za tobą. Mów-
my o potrzebach i jasno komuni-
kujmy to, czego chcemy.

dr Marcin Capiga
Trener/ Coach/ Konsultant/ Dy-
rektor Zarządzający TRAINING 
TREE

REDAKCJA@glosmordoru.pl

Nie radzisz sobie z jakimś  
problemem zawodowym ? 

NAPISZ DO NAS

COACH
DORADZI
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UCIEKINIER Z MORDORU

Patrycja Barton: Tyle, że ja nie za-
mierzałam nikomu nic pokazywać 
czy udowadniać. To, że lokalizacja 
naszej, bo prowadzonej przeze 
mnie i męża, restauracji znalazła 
się niemal po drugiej stronie uli-
cy, przy której stoi również budy-
nek mojej byłej firmy, jest czysto 
przypadkowe. Poza tym lokal 
znaleźliśmy jeszcze w czasie, kiedy 
pracowałam w korporacji. Choć 
faktycznie niedługo potem dosta-
łam wypowiedzenie.

Dlaczego?
Nazwano to restrukturyzacją, 
zmianami strukturalnymi, poszu-
kiwaniem oszczędności itp. Tego 
samego dnia co i mnie, podzię-
kowano też kilku innym osobom. 
Dostałam czas na pożegnanie się 
ze współpracownikami. Nie poga-
niano mnie, ale po dwóch godzi-
nach, gdy już spakowałam swoje 
rzeczy, czułam, że mój czas się 
skończył i nie powinnam zwlekać 
z wyjściem.

Kiepski sposób powiedzenia 
„żegnaj” komuś, kto 10 najlep-
szych lat swojego życia poświę-
cił budowaniu korporacyjnego 
biznesu.
Nie było tak źle. Jeszcze przez 1,5 
miesiąca mogłam korzystać ze 
służbowego auta (śmiech). Ale 
oczywiście było mi przykro. Zaczy-
nałam pracę w tej firmie, kończąc 
studia na Wydziale Ekonomii UW, 
czyli gdy miałam 25 lat. Systema-
tycznie awansowałam z koordy-
natora sprzedaży i obsługi klienta, 
przez koordynatora, i kierownika 
do spraw międzynarodowych, do 
kierownika obsługi klienta. Za-
wsze wyrabiałam plany miesięcz-

ne i roczne, najczęściej jeszcze 
ze sporym wzrostem. Lubiłam tę 
pracę, ludzi w firmie, z którymi 
pracowałam, kontakty z klienta-
mi. Dział, który prowadziłam miał 
ciągłe braki kadrowe, ciągle było 
więcej pracy niż można wykonać 
na etacie, dlatego wciąż robiliśmy 
nadgodziny, zabieraliśmy pracę 
do domu. Wydawało nam się, że 
będziemy ostatnimi, których zwol-
nią, bo naprawdę dawaliśmy z sie-
bie wszystko i przynosiliśmy firmie 
realne zyski. 

Co więc się stało?
Naprawdę nie wiem. Oficjalnie 
usłyszałam o konieczności cięć i 
tyle. Choć w zasadzie już od ja-
kichś dwóch lat, od kiedy firma 
miała zmienić właściciela, atmos-
fera zaczęła się w niej psuć, co-
raz częściej myślałam o odejściu. 
Wcześniej w firmie było wiele ma-
łych, sprawnych zespołów, które 
sobie nawzajem pomagały. Nagle 
zaczęła się niezdrowa rywalizacja, 
pojawiały się tarcia między ludź-
mi. Czar prysł.

Ale mimo wszystko sama nie 
odeszłaś?
Bo jak wspomniałam, lubiłam tę 
pracę. Poza tym firma naprawdę 
dbała o swoich pracowników. Da-
wała nam sprzęt do pracy – telefo-
ny, laptopy, samochody służbowe 
na wysokim poziomie. Mieliśmy 
darmową kawę, herbatę, soki, kar-
nety sportowe, masaże. Kontakty z 
klientami w całej Polsce pozwoliły 
mi poznawać ludzi z wielu branż 
przemysłowych i uczestniczyć w 
inspirujących eventach. Firma nie 
szczędziła też pieniędzy na szko-
lenia swoich ludzi. Zapewniała 
prywatną opiekę medyczną. Było 
naprawdę wiele bonusów. W do-
datku wydawało się, że możesz 
wśród tych bonusów wybierać. 
Na przykład, gdy proponowano 
ci jakiś sprzęt, przedstawiano kil-

ka opcji, a ty mogłaś zdecydować, 
która z nich najbardziej ci odpo-
wiada. Wbrew pozorom właśnie 
takie rzeczy, ta iluzoryczna wol-
ność wyboru i szacunek dla twoich 
decyzji, przywiązują najbardziej.

Brakuje ci tego?
No właśnie nie. Dziś zdaję sobie 
sprawę, a minęło dopiero dwa 
miesiące, że z większości tych fir-
mowych bonusów prawie wcale 
nie korzystałam, bo nie było czasu. 
Nie mam już samochodu, ale oka-
zuje się, że nie jest mi on teraz po-
trzebny, bo wszędzie mam blisko, 
a poza tym nie muszę nieustannie 
podróżować po kraju. Nawet po-
siadanie własnego laptopa jest 
przyjemniejsze, bo nie ma w nim 
tych wszystkich blokad, które były 
wymagane na sprzęcie służbo-
wym. Od lat tyle czasu nie przeby-
wałam razem z mężem, bo nawet 
gdy on kończył pracę, to ja ślę-
czałam w domu nad swoją. Teraz 
pracujemy razem i czerpię z tego 
wielką przyjemność. Po pierwsze, 
mogę obserwować bliską mi oso-
bę w realizacji jej pasji, a po dru-
gie, nadal mogę pracować z klien-
tem, czyli dalej robię to co lubię i 
w czym jestem dobra. Dodatkowo 
własny biznes pozwala na większą 
kreatywność niż praca w korpora-
cji, gdzie ta jest mile widziana, ale 
tylko w odpowiednich granicach i 
odgórnie nadanym kierunku.

Same plusy.
Na razie faktycznie nie widzę jesz-
cze minusów. Sushi Rock udało 
nam się stworzyć bez zadłużania 
się, wyłącznie z oszczędności, któ-
re mieliśmy, a od razu dodam, że to 
nie były oszałamiające pieniądze. 
Po prostu, pewnego dnia dostali-
śmy z mężem informację, że przy 
ul. Cybernetyki jest do wynajęcia 
lokal, który w dużej mierze jest 
już przystosowany do gastrono-
mii. Choć mąż od dawna myślał o 

założeniu własnego 
lokalu z kuchnią ja-
pońską, bo od 10 lat 
pracował w tym biz-
nesie w najlepszych 
restauracjach japoń-
skich w Warszawie, 
to miał świadomość, 
że budowa restaura-
cji od podstaw jest 
bardzo kosztowną 
inwestycją. A jak się 
ma dwójkę dzieci, to 
wciąż są jakieś inne, 
ważniejsze potrzeby, 
więc zwlekaliśmy z 
tym i tylko od czasu 
do czasu marzyli-
śmy.

Nie szukaliście lokalu, więc ten 
sam was znalazł.
W zasadzie można tak powiedzieć. 
Zatem kiedy dowiedzieliśmy się, 
że pojawia się szansa, uznaliśmy, 
że nie możemy z niej zrezygno-
wać. Jak nie teraz, to kiedy? Decy-
zję podjęliśmy w zasadzie z dnia 
na dzień. Po tygodniu mieliśmy już 
podpisaną umowę na wynajem. W 
lokalu nawet nie musieliśmy wie-
le zmieniać. Własne oszczędności 
pozwoliły na drobne modyfikacje 
i zakupienie sprzętu niezbędnego 
na start. Po miesiącu Sushi Rock 
zaczęła działać. 

W sumie to chyba nawet straci-
łaś pracę w korpo w odpowied-
nim momencie, bo rozwijanie 
biznesu gastronomicznego w 
pojedynkę byłoby dla męża 
trudne, a z kolei dla ciebie by-
łoby ponad siły pracować w 
firmie, zajmować się dziećmi i 
jeszcze pomagać mężowi.
Czasami mam wrażenie, że nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wy-
szło, tylko trzeba umieć korzystać 
z szans, jakie daje nam los. Wie-
le rzeczy w naszym życiu o tym 

świadczy, chociażby to, w jaki spo-
sób mój mąż związał się z kuchnią 
japońską.

Jak to się stało? 
W ogóle nie miał wykształcenia 
gastronomicznego. W pewnym 
momencie wyjechał do Anglii, 
a tam najłatwiej było Polakowi 
znaleźć pracę właśnie jako po-
mocnik w knajpie. Więc pracował 
i przyglądał się pracy tamtejszych 
kucharzy. Gdy jako 25-latek wrócił 
do kraju, ponoć z miłości do mnie 
(śmiech), znalazł pracę w jednej z 
warszawskich restauracji z kuch-
nią francuską. Okazało się, że do 
współwłaściciela tej restauracji 
należy również jedna z najbardziej 
prestiżowych restauracji japoń-
skich w stolicy. Polubił Andrzeja 
i zaproponował mu pracę w tym 
drugim lokalu. Mąż pracował tam 
początkowo za 1000 zł, wyłącznie 
obierając ryby i poznając strukturę 
mięsa. Po jakimś czasie zaczął być 
wdrażany w kolejne obowiązki i w 
końcu doszedł do samodzielnego 
przygotowywania sushi. W ciągu 
kolejnych dziesięciu lat udało mu 
się osiągnąć mistrzostwo w tym 
fachu. Dziś ma swoich stałych 
klientów, którzy podążają za nim, 

bo lubią jego kuchnię. 

Dla mnie fascynujące jest to, że 
potraficie wykorzystać szanse, 
które daje wam los. Nie każdy to 
potrafi, niektórzy nawet nie są 
w stanie ich dostrzec. 
My chyba po prostu lubimy ko-
rzystać z życia. Nigdy specjalnie 
niczego sobie nie odmawialiśmy, 
nie skąpiliśmy na przyjemności, 
ale też nie żyliśmy ponad stan. Co 
istotne nie mieliśmy też na swo-
jej drodze ludzi, którzy by nas w 
naszych działaniach hamowali. 
Raczej czuliśmy się wspierani i 
zachęcani przez rodzinę, zna-
jomych, przyjaciół. Myślę, że to 
właśnie relacje jakie tworzymy z 
innymi najbardziej tu procentują. 
Nawet dziś wiele osób pomaga 
nam nagłośnić fakt, że ruszyliśmy 
z Sushi Rock. Wśród tych osób są 
także znajomi z mojej byłej firmy, 
z którymi nadal pozostaję w przy-
jacielskich stosunkach. Uczciwość 
w stosunku do siebie i innych oraz 
nieoglądanie się w przeszłość. Tak, 
chyba właśnie o to w tym wszyst-
kim chodzi.

Izabela Marczak

REKLAMA

W Mordorze, ale na swoim
Rozkręcić własny biznes, rzut 
beretem od swojej dawnej 
firmy, to niezła forma utarcia 
nosa tym, którzy powiedzieli: 
„Pani już dziękujemy”.
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Jako student dużo podróżowa-
łem. W hostelach na Bałkanach 
wielokrotnie spotykałem Austra-
lijczyków, którzy musieli chwilę się 
zastanowić, aby odpowiedzieć na 
pytanie: How long have you been 
travelling for? Nie rozmawiałem z 
nimi za dużo, bo akcent z antypod-
ów był dla mnie wtedy zupełnie 
niezrozumiały. Zdałem sobie spra-
wę z czego innego: zapragnąłem 
w przyszłości wyruszyć w podróż z 
plecakiem, z biletem w jedną stro-
nę. 
Skończyłem studia i dwa dni po 
obronie pracy magisterskiej rozpo-
cząłem swoją pierwszą „poważną” 
pracę. W korporacji na rubieżach 
Mordoru. Nie mogłem dojść do 
siebie przez długie tygodnie. Tre-
ning potrwał tydzień, dołączyłem 
do timu, spędzałem osiem godzin 
w ołpen spejsie, rozmawiając o 
kejsach, wdzwaniając się na kole. 
Wiecie o co chodzi, tak było przez 
kolejne pięć lat. 
W tzw. międzyczasie odkryłem 
swoje powołanie do bycia bume-
lantem. Pełniłem dyżur towarzy-
ski w kuchni, załatwiałem sprawy 

prywatne w pracy, byłem odporny 
na delegowanie zadań i ucinałem 
sobie drzemki w toalecie. Jedno-
cześnie byłem na tyle efektywny, 
że wszelkie obowiązki do mnie 
należące wypełniałem należycie. 

Należyta staranność, dju dilidżens. 
Pomimo wspaniałego towarzystwa 
w pracy, zmieniłem korporację na 
nową, lepszą. Dosłownie lepszą, bo 
oprócz szerszego pola do bumelo-
wania odkryłem nowe horyzonty, 
możliwości rozwoju i nauki. Pomi-
mo to, czułem coraz bardziej, że 
kariera mnie nie jara, a spoglądając 

na małe punkty unoszące się znad 
Okęcia myślałem: jak ja chcę być 
w tym samolocie. Zatrudnienie w 
korporacji ma wiele zalet, ale mnie 
doskwierały wady. I tęskniłem do 
przygód. 
Myślałem długo o rzuceniu papie-
rami, spakowaniu plecaka, aby tak, 
jak w piosence – „wsiąść do pociągu 
byle jakiego, patrzeć jak wszystko 
zostaje w tyle”. Wiedziałem, że aby 

zostawić pracę, muszę być wystar-
czająco pewny siebie, stabilny men-
talnie i finansowo. Hajs się zgadzał 
po latach pracy. Byłem coraz bliżej 
punktu odwagi - tak nazywałem 
nastawienie, z którego jasno będzie 
wynikało, że jestem gotowy ruszyć 
w drogę. 
Odrobinę zestresowany wydruko-
wałem wypowiedzenie na biurowej 
drukarce, rozstałem się z pracodaw-
cą w miłej atmosferze i w połowie 
maja wsiadłem do samolotu, jed-
nego z tych odlatujących z lotniska 
im. Chopina. Wróciłem po pięciu 
miesiącach i trzech dniach. W po-
dróży wielokrotnie oddawałem się 
niczym nieskrępowanemu myśle-
niu. Rozkochałem się w siedzeniu i 
rozmyślaniu, w kawiarni, w lesie, w 
polu, nad jeziorem, w górach, nad 
morzem. Także o pracy. 
Z każdym tygodniem absurdalne 
sytuacje z ołpen spejsa coraz bar-
dziej przybierały postać surreali-
stycznych wspomnień i takimi są do 
dzisiaj: anegdotkami do kieliszka. 
Wyrabianie targetu tylko dla jego 
wyrobienia. Implementowanie ko-
lejnego eksela, bo ktoś wyżej nie 
rozumie już istniejących. Presja na 
nadgodziny. Niedozatrudnienie. 
Korpomowa. Wydawanie poleceń, 
jakby to były rozkazy. Kolega/kole-
żanka przejęci rolą. I brak szacunku. 
Pewnego dnia stworzyłem ranking 
ludzi, którzy mnie w życiu najmniej 
szanowali. Lista liczyła sobie co 
prawda zaledwie cztery miejsca, ale 
poza panią z dziekanatu, wypełnio-
na była współpracownikami na sta-
nowisku menadżera. 

W trakcie podróży, przez miesiąc 
byłem wolontariuszem w hotelu, 
w gorącym mieście w południo-
wo-wschodniej Europie. Za wikt i 
opierunek przygotowywałem śnia-
dania o poranku (breakfast leader, 
tak nazwałem swoje stanowisku dla 
żartu), wieczorami zaś zabawiałem 
gości. Oprócz tego, że poznałem 
wielu inspirujących ludzi, wstawi-
łem się z nimi w godzinach pracy, 
skosztowałem rarytasów miejsco-
wej kuchni i doszlifowałem lokalny 
język, doświadczyłem tam tego, 
czego nie miałem pracując na etat 
u dwóch pracodawców w Warsza-

wie: bezwzględnego szacunku. 
Nie sugeruję, że Mordor jest krainą 
pozbawioną tego jakże istotnego 
elementu w relacjach pracownik-
-przełożony, pracownik-pracownik. 
Wręcz przeciwnie, z wieloma kole-
gami i koleżankami oraz niektórymi 
przełożonymi zbudowałem więzi 
przepełnione szacunkiem właśnie. 
Wielokrotnie jednakże odnosiłem 
wrażenie, że w korporacji jest to 
zjawisko obce. W hostelu zaś, nie 
zdarzyło mi się, żeby odgórnie 
zaordynowano mi nadgodziny, 
wydawano polecenia tonem roz-
kazującym czy nie wywiązywano 

się z ustaleń. I jeszcze jedno, hoste-
lowi goście zawsze pozostawiali po 
sobie czystą toaletę, w przeciwień-
stwie do części orków. 
W podróży utwierdziłem się w prze-
konaniu, że warto robić to, co mnie 
się podoba, a nie to, co ktoś mi każe 
wykonywać.  
Jeśli jeszcze się nie zorientowali-
ście, że od jakiegoś czasu na rynku 
panują pracownicy, i prędko się to 
nie zmieni, to podpowiadam: ciepłe 
kraje czekają. 

Mat Bum

Hajs się zgadza?
Pora ruszyć w drogę
Właśnie wróciłem z pięciomiesięcznej podróży po kilkunastu 
krajach. Jedenaście to już kilkanaście, więc mogę śmiało tak 
napisać. Dlaczego czytacie o tym w „Głosie Mordoru”? Bo aby 
wyruszyć w podróż, z radością rzuciłem pracę w korporacji. 

REKLAMA

KONKURS

 NAJLEPSZE BIURO 
MORDORU  2017

Pochwalcie się
co się kryje za szklanymi szybami waszych 

biurowców?

Wyłonimy najfajniejsze i najbardziej przyjazne 
pracownikom biura 
na miarę XXI wieku!

zgłoszenia przyjmujemy na redakcja@glosmordoru.pl

*Zgłoszenia przyjmujemy do końca marca. Zgłaszać biura mogą  
zarówno pracownicy jak również właściciele biur.
**Kapituła po przeprowadzeniu wizytacji wyłoni laureatów w pięciu 
kategoriach.
***Na specjalnej platformie internetowej odbędzie się równoległe  
głosowanie pracowników na - ich zdaniem -najbardziej przyjazne biuro. 

GŁOS
MORDORU

Odrobinę zestresowany 
wydrukowałem wypowiedzenie na 
biurowej drukarce, rozstałem się z 
pracodawcą w miłej atmosferze i w 
połowie maja wsiadłem do samolotu, 
jednego z tych odlatujących z lotniska 
im. Chopina
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Kiedy widzisz swojego szefa, 
masz ochotę zanurkować pod 
biurko? Z przerwą na obiad 
czekasz aż nikogo nie będzie w 
kuchni, a podczas pracy zakła-
dasz słuchawki byleby z nikim 
nie gadać, bo wprost nie cierpisz 
swoich współpracowników? 
A może wręcz przeciwnie? Uwiel-
biasz swojego szefa, z którym 
często spędzasz piątkowe wie-
czory, w końcu się przyjaźnicie. A 
wśród współpracowników masz 
swoją najlepszą przyjaciółkę, z 
którą w wolnej chwili plotkujecie 
w najlepsze. 
Czy prawdziwa przyjaźń jest 
możliwa w pracy? Odpowiedź 
nie jest oczywista, bo nawet 
specjaliści zajmujący się psycho-
logią pracy nie są w tej kwestii 
zgodni. 
– Nasza przełożona zatrudniła do 
naszego działu swoją przyjaciół-
kę. Aśka była tu na specjalnych 
zasadach. Spóźniała się na na-
rady, nie oddawała raportów w 

terminach, często znikała z biura, 
np. szła na lunch, który trwał trzy 
godziny. Ta sytuacja doprowa-
dzała wszystkich do szału. Ale 
prawdziwa bomba wybuchła po 
sześciu miesiącach. Aśka była już 
na tyle obeznana w sprawach 
firmy, że postanowiła zrealizo-
wać swój ukryty plan. Przekazała 
szefostwu, że nasz dział jest źle 
zarządzany, wskazując wszyst-
kie słabe punkty działań Anny i 
proponując swoje rozwiązania. 
Była na tyle bezczelna, że opo-
wiedziała również o tym co sama 
źle robiła. To miał być powód 
jej decyzji o donosie, niby że 
nie mogła już dłużej znieść nie-
właściwych poleceń. Tak, Anka 
poleciała, a Aśka zajęła jej miej-
sce – mówi Alicja, która zaraz po 
zmianie przełożonej postanowiła 
zmienić pracę i opuściła Mordor. 
– Padłam ofiarą fałszywej przy-
jaźni. Praca za biurkiem, typowe 
korpo z całym tym gadaniem o 
wynikach, statystykach i wyści-

giem szczurów. Zaprzyjaźniłam 
się z nowo przyjętą dziewczyną. 
Miałam większe doświadcze-
nie i długo pracowałam w tej 
firmie, więc było dla mnie natu-
ralnym, że chcę pomóc wdrożyć 
się przyjaciółce. Czas mijał, a ja 
wciąż jej pomagałam, a moje 
przysługi zdarzały się coraz czę-
ściej i zaczęły zamieniać się w 
wyręczanie. Zamydliła mi oczy 
i przesuwała granicę tak, bym 
tego nie zauważyła. Kiedy otwo-
rzyłam oczy byłam już tak dalece 
zaangażowana w jej projekty i jej 
sprawy, że zaczęłam mieć kłopo-
ty, bo zwyczajnie nie starczało 
mi czasu na własną pracę. Kiedy 
ucięłam swoją pomoc, ucięła się 
też przyjaźń, która od początku 
była relacją udawaną, nastawio-
ną na zysk – opowiada swoją hi-
storię Kasia. 
– Byłam na stażu. Na siłę chcia-
łam zaprzyjaźnić się z szefem. 
Myślałam, że da mi to gwarancję 
pracy po zakończeniu bezpłat-

nego stażu. Nic z tego nie wy-
szło, nie zaprzyjaźniliśmy się i nie 
zostałam zatrudniona. Czy się 
tego wstydzę? Nie. Takie mamy 
czasy, ciężko jest o dobrą pracę, 
więc nie ma się co dziwić, że lu-
dzie robią co mogą by ją dostać – 
tłumaczy Dagmara, która kończy 
obecnie trzeci bezpłatny staż w 
Mordorze i tym razem ma zamiar 
zostać w firmie na dłużej. 
Przyjaciel w firmie to wspólne 
plotki i ploteczki, faworyzowanie 
i zapominanie o granicy między 
pracą a życiem prywatnym. Fir-
ma badawcza Ipsos Public Affairs 
przeprowadziła badanie, z które-
go wynika że, 35 proc. badanych 
uważa, że przyjaźń w pracy wpły-
wa na pojawienie się konfliktu 
interesów. Natomiast 6 proc. 
badanych twierdzi, że zażyłości 
z współpracownikami powodują 
spadek lojalności wobec firmy. 
Nie tak radykalne, ale negatyw-
ne zdanie na temat przyjaźni w 
pracy ma również Tomasz Staś-
kiewicz, trener biznesu. 
– Żyjemy w różnych przestrze-
niach i one nie powinny się 
przenikać. Praca, jest miejscem, 
w którym naszą rolą jest reali-
zowanie zadań, które są posta-
wione przed nami. A przyjaźń 
może prowadzić do konfliktu 
interesów. Dopóki wszystko 
jest fajnie, to działa, ale jak coś 
zacznie szwankować, to traci 
na tym praca albo przyjaźń. Na 
pewno nie ma mowy o przyjaźni 
na linii podwładny-przełożony. 
Jak np. potem zwolnić przyja-
ciela? Oczywiście w pracy war-
to budować dobre relacje, ale 
kumpelskie, a nie przyjacielskie. 
Na piwo można iść z kolegami, 
ale prawdziwymi, głębokimi 
sprawami dzielimy się z przyja-
ciółmi. W pracy jest to wysoce 
niewskazane. Co nie znaczy, że 
nie można w pracy poznać war-
tościowych ludzi, którzy mogą 
zostać naszymi przyjaciółmi, 
tylko najlepiej jak już nie będzie-
my razem pracować. Sam mam 
takiego przyjaciela, z którym 
pracowałem. Lubiliśmy się, ale 
przyjaźń rozkwitła po tym, gdy 
już nie pracowaliśmy w tej firmie. 
Zresztą bardzo podobnie z dru-
gą połówką w pracy. Stąpanie 
po kruchym lodzie – komentuje 
Tomasz Staśkiewicz
Natomiast Agata Węgier-Ciornei, 
coach kobiecego potencjału, tre-
nerka rozwoju osobistego oraz 
właściciel firmy Sensinspiracji, 
ma inne zdanie. - Wartościowe 
relacje możemy zawierać zarów-
no w pracy, jak i w każdym in-
nym miejscu. Sądzę, że środowi-
sko pracy nie jest ani gorsze ani 
lepsze. Zwróciłabym natomiast 
uwagę na to, czy nasza przyjaźń, 
o ile już zawarta, nie szkodzi 
nam, innym lub naszym rela-
cjom w pracy. Mówię tu o takich 

ryzykach jak: faworyzowanie, 
przenoszenie przyjaźni na grunt 
zawodowy i wedle tego np. roz-
dzielanie zadań w zespole. My-
ślę, że to jest kwestia charakteru, 
organizacji czy firmy i samych 
ludzi, którzy w tych relacjach 
są. To także sprawa dojrzałości  
i wyborów, ale przy założeniu, że 
umiemy się komunikować i dbać 
o wartościowe relacje, a także 
uwzględniamy charakter nasze-
go stanowiska i struktur w śro-
dowisku pracy uważam, że warto 
się przyjaźnić. Jeżeli zaś źródłem 
tej przyjaźni ma być praca to za-
dbałabym o to żeby zachować 
równowagę, by przyjaźń wspie-
rała nas na gruncie pracy, a nie 
utrudniała nam funkcjonowanie 
w przestrzeni zawodowej –  pod-
kreśla trenerka.
– Uważam, że przyjaźnie w pracy 
są jak najbardziej możliwe. Mogę 
śmiało powiedzieć, że przyjaźnię 
się ze swoją szefową i całym ze-
społem. Taka nasza mała rodzina. 
Cały mój departament na takich 
zasadach ze sobą żyje. Oczywi-
ście są wyjątki, które próbują 
przyjaźnić się z dyrektorami lub 
osobami wysoko postawiony-
mi tylko ze względu na prestiż, 
wcale też nie ze względu na pie-
niądze. Jeżeli trafisz na osoby 
charakterem podobne do ciebie, 
przyjaźnie zawsze się znajdą! 
– mówi Maria, która ceni sobie 
pracę w zespole mniej formalnie 
funkcjonującym.
– Zostałem zatrudniony w od-
dziale banku, by postawić go na 
nogi. Dostałem CV, przeprowa-
dziłem rozmowy i uznałem, że 
jedna dziewczyna jest świetnym 
materiałem na żonę. Tak też się 
stało, dziś jest moją żoną – doda-
je Adam, którego historia poka-
zuje, że w pracy można znaleźć 
nie tylko przyjaźń, ale i miłość. 

Swoją drogą genialny pomysł 
- po co szukać w ciemno, skoro 
można drugą połówkę zrekruto-
wać.
– Sama mam relacje, które mogę 
nazwać przyjaźniami i zawiązały 
się one właśnie w pracy. Myślę 
sobie, patrząc na ilość czasu jaką 
spędzamy w pracy, że ciężko by-
łoby tych przyjaźni nie zawierać. 
Praca to taka przestrzeń, gdzie 
o ile trafimy na odpowiednich 
ludzi, istnieje wiele czynników, 
które tej przyjaźni sprzyjają. Czę-
sto zdarza się też tak, że przyjaźnie 
“pracowe” wychodzą poza środo-
wisko zawodowe – dodaje Agata 
Węgier-Ciornei
Z badań Ipsos Public Affairs wynika, 
że dla 67 proc. pracowników po-
siadanie przyjaciela w firmie wiąże 
się z większą radością w pracy, na-
tomiast dla 55 proc. pracowników, 
praca staje się bardziej satysfakcjo-
nująca i ma większę wartość, kiedy 
w ich towarzystwie są też przyja-
ciele. 
I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji 
z Pracy pokazuje, że 62 proc. Pola-
ków pozytywnie ocenia atmosferę i 
stosunki międzyludzkie panujące w 
pracy. Możemy domniemywać, że 
na ten wynik wpływa też obecność 
w pracy przyjaciół, a nie tylko zna-
jomych. Przynajmniej na początku 
pracy, bo z tego samego badania 
wynika, że najbardziej zadowolone 
osoby to te z krótkim stażem. Im 
staż dłuższy, tym większe niezado-
wolenie.  
Jak widać, wynik naszego badania 
pokrywa się z wnioskami z tych po-
wyższych. Wygląda na to, że więk-
szość z nas lubi swoich współpra-
cowników i jesteśmy przyjacielscy 
w pracy. I bardzo dobrze, w końcu 
w pracy spędzamy zdecydowaną 
część swojego życia.  

Marta Wujek

PRZYJAŹŃ CZY 
UDAWANIE ? 

REKLAMA

72%

Czy masz przyjaciela w swojej pracy?

TAK

NIE

Źródło : ankieta  
GŁos Mordoru

28%
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Jeszcze więcej o tym myśli. Choć 
robi to tylko dwa razy w roku, to ten 
każdy raz zajmuje jej sześć miesięcy. 
W sumie to jej całe życie zdaje się 
obracać wokół - ujmując to poetyc-
ko - spraw miłosnych. Bardziej mam 
tu na myśli akt – zostając przy no-
menklaturze entomologicznej, niż 
motylki w brzuszku, czy zakochanie, 
przypominające hipnotyczny lot 
ćmy w kierunku ognia. 
MUSZKA, jak to muszka, lubi ata-
kować przy każdej okazji, choć 
najchętniej robi to w okolicach biu-
rowych toalet: „O! Los chciał, że spo-
tykamy się w najbardziej intymnym 
miejscu” oraz  kuchni, gdy spokojnie 
podgrzewamy sobie tzw. lanczyk: 

”Co tak podgrzewasz? Atmosferę?”. 
Atakuje bez względu na płeć i wiek, 
choć najbardziej jest napastliwa 
w stosunku do mężczyzn, a szcze-
gólnie tych od niej młodszych. To 
oni zdają się działać najsilniej na jej 
wciąż wypięte, naprężone i wyeks-
ponowane receptory. Te niezawod-
ne czujniki bezbłędnie wykrywają 
testosteron i  feromony. W czasie 
takiego ataku w kuchni, najgorsze, 
najtrudniejsze są chwile, kiedy pad-
nie pytanie w stylu: „A wiesz co ja lu-
bię najbardziej?” Wtedy przed ocza-
mi przebiegają wszystkie pozycje 
z „Kamasutry” oraz najbardziej wy-
uzdane sceny z filmów osiemnaście 
plus i dreszcz przechodzi po plecach 

na myśl, że to wszystko nic w po-
równaniu z fantazjami tego rodzaju 
kobiety. Gdy pauza spowodowana 
jej drapieżnym wyczekiwaniem na 
odpowiedź, staje się nieznośna i ma 
się ochotę krzyknąć: „Zróbmy to tu 
i teraz!”, ona spokojnie odpowiada 
na przekład: „Najbardziej lubię ma-
karon.” Lecz nie dajmy się zwieść 
tego rodzaju wypowiedziom, pod-

tekst był wyraźny, co potwierdza jej 
uśmiech, gdy widzi jak się gotujemy 
w środku. Nikt nie twierdzi, że tego 
stanu nie lubi, ale też nikt się do tego 
nie przyzna. To tak jak z programem 
„Trudne Sprawy”, wszyscy oglądają, 
ale nikt tego głośno nie potwierdzi.
Ale muszy atak nie zawsze jest tak 
zawoalowany. Często pojawia się 
nagle i bezpośrednio, siada na na-
szym biurku i to siadanie już samo 
w sobie można odebrać jako mo-
lestowanie. Wypala, jakby strzelała 
pejczem: „Niegrzeczny chłopczyk!” i 
zanim zdąży się coś wydukać, przy-
najmniej to najprostsze i najbardziej 
podstawowe pytanie: „Że co?” ona 
kontynuuje: „Miałeś mi wysłać ra-
port za ostatni kwartał. Wiem, że wy-
niki nie były najlepsze, a o tych złych 
rzeczach powinniśmy szybko zapo-
minać, ale tu chodzi o prezentację 

dla klientów, wobec których 
mamy zobowiązania”. I gdy 
już odczuwamy ulgę, że to 
tylko o prezentację chodzi, 
a nie o kolejny flirt, dodaje: 
„Nie martw się tym, wyślesz 
dziś i będzie ok. Szczegół. 
Podobno faceci, którzy nie 
pamiętają o drobnostkach 
są lepsi w sprawach bardziej 
istotnych.” Kończąc swoją 
wypowiedź, zsuwa się z biur-
ka i odchodzi, a my pozosta-
jemy sami ze sobą, ponow-

nie w stanie bliskim wrzenia.
To nie jest tak, że MUSZKA budzi 
tylko strach, ona prowokuje wiele 
różnorodnych emocji, ale pew-
nikiem jest to, że nie pozostawia 
nikogo obojętnym. A biuro aż elek-
tryzuje się i iskrzy od historii na jej 
temat. Większość z nich należy do 
korpolegend, przekazywanych z 
wypiekami na twarzy pocztą pan-
toflową. Nikt tego nie widział na 
własne oczy, ale ktoś opowiadał, że 
MUSZKA nikomu nie przepuści i że 
lubi to i tamto.
Działalność MUSZKI z punktu za-
rządzania zasobami ludzkimi ma 
istotny wpływ. To dzięki niej męska 
część załogi funkcjonuje w pew-
nym naprężeniu i organicznej dys-
cyplinie. Koledzy wiedzą, że przy 
niej nie wypada się rozmemłać, że 
trzeba być pistolet na sto dwa, a 
nie jakaś tam ciamciaramcia. Dla 

koleżanek jest pewnym wyznacz-
nikiem trendu, wskazującym co i 
jak działa na samców. Tę wiedzę 
tajemną chętnie testują w domo-
wym zaciszu. 
Wartością dodaną dla całej firmy 
jest także dawka wesołości jakiej 
dostarczają wydarzenia, w których 
udział bierze MUSZKA. Oczywiście 
wesołość ta nacechowana jest ser-
decznością. Nie zależy też zapomi-
nać o tym, że te wszystkie dreszcze, 
wrzenia są pożądane z jednej stro-
ny, a z drugiej wywoływane z pełną 
świadomością i determinacją w 
celu osiągnięcia, suma summarum 
zaplanowanych efektów. Pozosta-
je tylko pytanie, czy rozbzykanie 
MUSZKI nie jest w dużej części tyl-
ko wytworem naszej wyobraźni.

 M.Bąk

REKLAMA

Niby służewiecka,  
ale jakaś taka  
hiszpańska
MUSZKA, jak to muszka, z reguły zajmuje się bzykaniem. W 
ścisłym znaczeniu lub w przenośni. Nawet jak tylko  mówi, to 
już z samego tonu głosu i sposobu mówienia wiemy, co jest 
treścią jej wypowiedzi. Swoją drogą mówi o tym dużo, ale za 
to często. Mówi albo szybko jak karabin, albo powoli rozciąga 
słowa, niczym kotka grzbiet po przebudzeniu. 

BESTIARIUSZ SŁUŻEWIECKI:

Często pojawia się 
nagle i bezpośrednio, 
siada na naszym 
biurku i to siadanie 
już samo w sobie 
można odebrać jako 
molestowanie.
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Czy Służewiec  
stanie się oficjalnie 
naszym ukochanym 
Mordorem ?

 Tramwajowa  
„zawrotka” za stacją 
Metro Wierzbno 

Warszawskiego zagłębia korpora-
cyjnego nie musimy Wam chyba 
specjalnie przedstawiać.  Biurow-
ce, korki i wyczekiwanie na komu-
nikację miejską to codzienność. 
Tymczasem, jak się dowiedzie-
liśmy, do Budżetu partycypa-
cyjnego 2018 wpłynął ciekawy 
projekt. Jeden z mieszkańców 
stolicy, o pseudonimie Sauron 
(brzmi znajomo?), zaproponował, 
by w dzielnicy powstało osiedle 
Mordor, co usankcjonowałoby 
potoczną nazwę dotyczącą części 
Służewca Przemysłowego. Osie-
dle miałoby objąć obszar ulic: 
Konstruktorskiej, Suwak, Mary-
narskiej, Wołoskiej z uwzględ-
nieniem ulic na osi Postępu i 
Domaniewska. Zgłaszający zapro-
ponował też, by wjeżdżających 
na osiedle witała tablica „Witamy 
w Mordorze”, a obok niej stanęły 
dwie figurki miedzianych Orków. 
Jak szacuje pomysłodawca, koszt 
całkowity wyniósłby 60 tys. zło-
tych. W tym 30 tys. kosztowałaby 
zmiana nazw na mapach i przy-
stankach, 10 tys. zł tablica oraz 20 
tys. miedziane rzeźby. Jeśli pro-
jekt po przeprowadzeniu analizy, 
zostanie uznany za możliwy do 
realizacji, trafi pod głosowanie. 
Głos Mordoru jest „za” i kibicuje.  

A co  Wy o tym sądzicie ? Na-
piszcie do nas na  
redakcja@glosmordoru.pl 

Już w połowie roku, za stacją Me-
tro Wierzbno powstanie „zawrot-
ka” tramwajowa. Na razie dla linii 
31, która jeździ co 3-4 minuty od 
stacji metra do Mordoru i z po-
wrotem. Obecnie wagony prze-
pełnione są głównie na trasie z i 
do metra, natomiast od Woroni-
cza do stacji Wilanowska jadą nie-
mal puste.  Prace przy „zawrotce” 
mają być tak zorganizowane, by 
nie utrudnić komunikacji z Mor-
dorem.

Jeśli macie jakiś news z innych 
dzielnic - piszcie na  
redakcja@glosmordoru.pl 

MORDOR NEWS

Jednak przychodzi moment, gdy 
korpoludź dojrzewa, a jego po-
trzeby natury uczuciowo-fizjolo-
gicznej zaczynają coraz śmielej 
wychodzić na zewnątrz. Niestety 
często bywa tak, że owo zewnątrz 
znajduje się akurat wewnątrz 
korpomatki, co - prócz ostrych 
spazmów u domorosłych psy-
choanalityków - może wywołać 
również poważne problemy dla 
biednego delikwenta. Na szczę-
ście nasza cywilizacja zdążyła 
już się uporać z tym krępującym 
tematem i branżowi specjaliści 
z niemal 100-procentową pew-
nością wskazali miejsca, gdzie w 
korpo można, wypada – a nawet 
gdzie statystycznie się chce(!) – 
dawać upust swoim seksualnym 
żądzom. Zatem czas 

się trochę skołczować… 

Nikogo pewnie nie zdziwi, że 
naszą wędrówkę zaczniemy od 
ołpenspejsu. Tu ryzyko nakrycia 
jest największe, a przez to i pod-
niecenie osiąga najwyższy pułap. 
Dlatego też, przed wyborem ta-
kiego miejsca, należy przemy-
śleć kilka podstawowych kwestii. 
Po pierwsze: „jak”? W chwilach 
szczytu – nie seksualnego – gdy 
w ołpenspejsie roi się od korpo-
ludziów, akcja w parze jest skraj-
nie ryzykownym rozwiązaniem 
i jeśli ktoś podejmuje się takiej 
brawury, to albo jest mistrzem 
kamuflażu, albo skrajnym de-
wiantem (w drugim przypadku 
zaleca się wizytę u specjalisty). 

„Pamiętajcie – nie 

chcecie zostać nakryci! Ujawnie-
nie takiej zabawy może zepsuć 
sterylną atmosferę w teamie, 
więc nikomu to nie jest na rękę, 
a przede wszystkim nie waszej 
korpomatce! Cóż, pozostaje za-
tem, yhm, yhm, jazda indywidu-
alna. Oczywiście, jeśli nachodzą 
was takie pokusy, to też nie jest z 
wami za dobrze, ale trudno – life 
is brutal, a praca w ASAPie niesie 
ze sobą różne rodzaje ryzyka, 
więc owa sytuacja także może się 
przydarzyć. A co, gdy już dojdzie 
do, jak już dojdzie do wdrożenia 
pomysłu w życie? Trzeba przede 
wszystkim zachować wzmożoną 
czujność, bo jeśli ktoś was na-
kryje, to nie dość, że zepsujecie 
atmosferę, to jeszcze będziecie 
mieli niepowtarzalną okazję, 
by odpowiedzieć za złamanie 
art. 140 KK i zapłacić do 1500 zł 
grzywny. Reasumując – bądźcie 
czujni, korpodewianci.

Podstawy już znamy, przejdźmy 
zatem do bardziej konkretnych 
miejsc i sytuacji: seks w toalecie 
lub w biurowym magazynie. Jeśli 
jesteście przedstawicielem płci 
męskiej i uważacie WC za najlep-
sze miejsce do intymnych igra-
szek, to zgadza się z wami co pią-
ty kolega; natomiast jeśli opcja 
magazynowa kręci was najbar-
dziej, wówczas znajdujecie się w 
grupie 37 proc. korposamców o 
takich preferencjach. Kobiety są 
tu o wiele bardziej wstrzemięź-
liwe i na stosunek w pierwszym 
przypadku ochotę ma 10 proc.  
a w drugim 13 proc. przedstawi-
cielek płci pięknej. Ok, załóżmy, 
że jesteście zdecydowaną parką i 
wybieracie się na małe bara-bara 
do toalety. Pierwsza podstawo-
wa zasada – nie wchodźcie tam 
w tym samym momencie! Naj-
lepiej już z góry ustalić sobie z 
partnerem jakiś kod, wedle któ-
rego będziecie „wywoływać się 
do tanga”. Rzecz jasna, wchodzi-
cie do określonej kabiny w okre-
ślonym odstępie czasu. Przypo-

minam – atmosfera w timie ma 
pozostać sterylna!

Teraz wyobraźcie sobie, że wjeż-
dżacie we dwójkę windą i nagle 
BAM! Zacięła się! Co robić? Od-
powiedzi „uprawiać seks” udzie-
liło 17 proc.  mężczyzn i 11 proc. 
kobiet. W przypadku takiej akcji 
należy przede wszystkim pod-
jąć szybką decyzję. Zwlekanie z 
inicjatywą może przeszkodzić w 
finiszowaniu dedlajnu i przyspo-
rzyć wielu frustracji, gdy winda 
naprawi się w złym momencie. 
Tak że zmysł i szybkość rewol-
werowca przydadzą się tu bez 
wątpienia.

Może też najść was ochota pod-
czas branczu, tak jak nachodzi 
co setną kobietę i co siódmego 
mężczyznę. W tym przypadku 
wszystko zależy od czasu i pre-
dyspozycji. Jeśli już zostaliście w 
pokoju sami, a brejk nie dobiegł 
końca, to – mówiąc najprościej 

– fokusujcie się na targecie. A 
targetem jest tu niestety naje-
dzenie się. Albo raszujecie ze 
wszystkim, albo jesteście głodni, 
albo łączycie pożyteczne z przy-
jemnym i jecie w tym samym 
momencie. Wtedy przyda się po-
dzielność uwagi, z wiadomych 
powodów – wszak nikt nie chce 
się w pracy zadławić!

Na koniec mogą pojawić się py-
tania: czy to aby etyczne, dobre 
itd.? Odpowiedź jest prosta – je-
śli coś jest dobre dla korpomatki, 
to jest po prostu dobre! Zatem 
jeśli zadbacie o sterylną atmos-
ferę oraz zachowanie czasowe-
go rozsądku – macie pełnego 
eprówala! Bo częsty seks zwięk-
sza odporność na stres, podnosi 
efektywność pracy w stendbaju 
i ogólnie poprawia samopoczu-
cie.

SEKS  
W WIELKIM  
KORPO
Korpomatka zapewnia nam materialny byt, dostarcza zdrowej 
rozrywki, dba o sukcesywny rozwój, podsyca motywację oraz 
daje schronienie pod swym dachem – wszystko w klarownym, 
pseudorodzinnym układzie.

Derek Barłowski

REKLAMA@glosmordoru.pl

W związku z chęcią spędzenia przez 
redakcję  najdłuższych wakacji  

w życiu...

Jeśli wiesz o co chodzi, to czekamy nA
kontakt, jeśli nie wiesz, 

to się dowiedz... albo nie ;)

Wszystkie deale zgłaszajcie na:

Wypłacimy 
referale!

Prywata 
od redakcji

NEWS Nasz wieloletni przyjaciel Piotr, w maju 2012 miał 
operację tętniaka mózgu, w wyniku której nastą-
pił prawostronny paraliż i całkowita utrata mowy. 
Rehabilitacja przynosi efekty, ale jest kosztowna. 
Jeśli nie macie jeszcze planów, komu przekazać  
swój 1% podatku, to prosimy o przekazywanie 
tej kwoty na rzecz Piotra.

Najlepiej od razu zróbcie fotę tego ogłoszenia 
i prześlijcie księgowemu

W PIT wystarczy wpisać  KRS Fundacji:  
KRS 0000270809 oraz w rubryce cel szczegóło-
wy: ZDUNEK 2073

Będziemy wdzięczne za pomoc. A ku przestro-
dze: Jeśli pobolewa Was często głowa,  idźcie się 
zbadać!

To może się przytrafić każdemu z nas w najmniej 
oczekiwanym momencie!

SISI I DŻASTA
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Jak dobrze wiemy, poniedziałki 
bywają trudne. Zakrapiane piąt-
kowe wieczory, leniwe niedzielne 
poranki, bo sobotę wcięło gdzieś 
po drodze. Po tym wszystkim po-
wrót do rzeczywistości. Powrót do 
Mordoru.

10 lutego, 8.02 czasu polskiego, 
poniedziałek - wchodzę do budyn-
ku. Udaję zdyszanego, żeby szef 
myślał, że biegłem. Tak naprawdę 
szedłem sobie powoli, patrząc na 
przelatujące ptaki, kontemplując 
ostatnie chwile wolności i myśląc o 
tych ptakach. Jak one mają dobrze. 
Tak sobie latają bez konsekwencji. 
Latają i nie mają nic ważnego do 
zrobienia. Ja w odróżnieniu od nich 
muszę iść do pracy i siedzieć osiem 
godzin w piwnicy bez okien. Chwi-
lę sobie na nie popatrzę. Na nie i na 
drzewa, i na lotnisko Chopina. 

8.05 jestem już u siebie. W biurze. 
O ile piwnicę bez okien można na-
zwać biurem. Dobrze, że klamki zo-
stawili. Zazwyczaj pracuję sam. Od 
czasu do czasu kogoś przeszkolę. 
Kiedyś miałem współpracownika, 
ale nie wytrzymał presji. Miał gor-
sze problemy z przystosowaniem 

do życia w społeczeństwie niż ja.  
Za dużo telefonów i zbyt często 
musiał wychodzić do ludzi. Był 
przystojniejszy i częściej go wołali. 
Wołały. Chociaż niektórzy faceci też 
czasem potrzebowali pomocy. Nie 
wytrzymał. Teraz pracuje w gastro-
nomii. Na zmywaku. Nie musi z ni-
kim gadać. Szczęściarz.
Łypię co chwila na zegarek. 8.10, 
8.13, 8.20. Jeszcze tylko 7 godzin 
i 40 minut do końca pracy. W tak 
zwanym międzyczasie lunch. Dziś 
będzie grany ramen.
Niesamowite jest to, że na urlopie 
czas tak szybko leci, a w pracy na-
tomiast kapie jak woda z niedokrę-
conego kranu. Sączy się. Ociężale 
płynie. Trzeba sobie zapełniać czas 
różnymi aktywnościami. Na szczę-
ście mam swoje sposoby na czasu 
spożytkowanie. Gram w gry. Nie w 
Tomb Rider, choć pewnie takie by-
łoby pierwsze skojarzenie z osobą 
mojego pokroju, ale tu was zasko-
czę. Lubię grać w SIMSY. Choć życie 
w społeczeństwie nie przebiega u 
mnie zbyt dobrze to tam, w odre-
alnionym świecie małych ludzików, 
czuję się jak dusza towarzystwa. 
Stworzyłem swoje alter ego, mam 
masę przyjaciół, żonę i dzieci. Tak 

łatwo jest stworzyć siebie na nowo. 
A wszystko dzięki grze.
I tak mija mi czas w pracy. Snu-
ję historię o tym lepszym „ja”. W 
przerwie między budową nowego 
domu a pogłębianiem relacji z sim-
-sąsiadką, dostałem mail. Miałem 
nadzieję na spokojne dokończenie 
inwestycji, ale niestety nie udało 
się. Realny świat wzywa. E-mail 
dotyczył instalacji programów na 
nowym komputerze, który będzie 
obsługiwać Klaudia. Nowy rok, 
nowa pracownica, nowy komputer. 
Zapowiada się dobrze. Może bę-
dzie moją żoną, kto wie.
 
Odpowiedziałem krótko : „ ASAP” i 
wróciłem do mojego wirtualnego 
życia. Godzinkę zajęło mi tworze-
nie drugiej kondygnacji. Pierwszy 
etap zakończony. Dom w stanie 
surowym zamkniętym.  Mogę je-
chać na drugie piętro. Do mojej 
przyszłej żony Klaudii. Na drugim 
piętrze rutynowe działania. Pod-
łączenie komputera. Konfiguracja 
systemu. Ustawienie sieci. Typowe 
programy, ale nietypowa Klaudia. 
Zamknięta w sobie. Małomówna. 
Ideał. 

Zastanawiam się tylko, jak sprawić, 
by ponownie się tu pojawić, żeby 

nie wzbudzać podejrzeń.
Pomyślałem, że mam asa w ręka-
wie. Zainstalowałem jej wszystko 
oprócz pakietu Office. Teraz będzie 
musiała zadzwonić. Wrócę tu. Dziś 
muszę dokończyć budowę domu. 
Nie mam czasu na głupoty. Wir-
tualna rodzina potrzebuje dachu 
nad głową. Klaudią zajmę się jutro. 
Jeszcze tylko ramen. Jakieś służ-
bowe głupoty. Pomoc asystentce 
szefa, Elwirze, w stworzeniu bazy 
danych. BTW, o Elwirze już dawno 
zapomniałem. Słyszałem, że z wigi-
lii firmowej wyszła z Marcinem. Mó-
wiłem, że znajdzie chętną. Podob-
no po świętach pojechali razem na 
narty. Nie wiem jak mu się udało 
ruszyć ze stoku. Po świętach przy-
tył jeszcze bardziej. Doszedłem do 
wniosku, że jego powodzenie u ko-
biet to kwestia kasy. Pieniądze mają 
moc. Powodzenie jest nieodłącznie 
związane z pieniędzmi. 
Dlatego teraz liczy się tylko Klau-
dia. Może jej nie zależy na kasie. 
Zobaczymy. Walentynki. Może jak 
ją zaproszę na kawę z automatu 
to zmięknie. Swoją drogą powinni 
zrobić skrzynki jak w podstawów-
ce, gdzie każdy może wyznać sobie 
miłość.  Nigdy nie wiadomo - może 
jakiś przystojniak już dawno się 
podkochuje w sekretarce, a ona 

o niczym nie wie. Ja z pewnością 
wysłałbym każdej dziewczynie w 
firmie wielkie czerwone serce z 
napisem „Tajemniczy wielbiciel”. 
Zrobiłbym im tym dzień i zastana-
wiałyby się kto to. Jedno jest pew-
ne – na pewno nie pomyślałyby o 
mnie. Dalej czekam na mail z infor-
macją o braku pakietu. Daję jej czas 

do jutra. 
Maila brak, ramen zjedzony. Moż-
na iść do domu. Wracam smutnym 
autobusem 138 w kierunku Pragi. 
Mijam „Rivierę” i wspominam stu-
denckie czasy. Dobre czasy bez 
pracy.

HOROSKOP

Cześć.To znowu ja. Tomasz. Nic nie świta ? Wigilia firmowa, 
pracownik roku, IT? No nic. Tak myślałem.

KORPO REPORTER Z IT

Ż. „zozol”

WODNIK (20 I-18 II)
Główna księgowa na-
wrzeszczy na ciebie, 
ponieważ znowu źle wy-

stawisz fakturę. Pamiętaj, że twoja 
pensja ma na końcu trzy zera, a nie 
pięć.

RYBY (19 II-20 III)
Samotne Ryby wdadzą 
się w romans z szefem, 

przez co narażone będą na ciekaw-
skie spojrzenia ze strony swojego 
teamu. Twój awans, od dawna za-
służony, stanie się przedmiotem 
plotek i złośliwości. 

BARAN (21 III-20 IV)
Twoja firma zatrudni 
pięciu nowych pracow-

ników. Niestety wasz ołpenspejs 
jest za mały, aby ich pomieścić, 
więc zostaną posadzeni przy two-
im biurku. Praca z nimi będzie 
przyjemna, niczym dojazdy w go-
dzinach szczytu. 

BYK (21 IV-21 V)
W tym miesiącu Pan 
Kanapka postanowi 

przejść na wegetarianizm i bę-
dzie do tego namawiał wszystkich 
swoich klientów, serwując im tylko 
kanapki z pomidorem i ogórkiem. 
Nie mogąc żyć bez kanapek z kur-

czakiem, postanowisz 
zmienić pracę.
BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Zostaniesz podkablowa-

ny do szefa za notoryczne spóźnia-
nie się do pracy. Cały miesiąc sfoku-
sowany będziesz na odnalezieniu 
donosiciela, przez co nie wyrobisz 
targetu i ponownie zostaniesz pod-
kablowany. 

RAK (21 VI-22 VII)
Księżyc w znaku Saturna 
zwiastuje pomyślność 

dla wszelkich kejsów powierzonych 
ci przez twojego CFO. Korzystaj z 
przychylności gwiazd, bo potem 
jak zwykle wrócisz na cenzurowane. 
Wystrzegaj się poniedziałków.

LEW (23 VII-22 VIII)
Jeśli prześladować cię 
będzie wrażenie, że ASAP 
to twoje drugie imię – nie 

mylisz się! Na swojej głowie doj-
rzysz pierwszy siwy włos, a na czole 
zmarszczkę. Zapytaj szefa czy mo-
żesz wrócić do domu na weekend.

PANNA (23 VIII-22 IX)
Wyrobisz target i otrzy-
masz premię uznaniową. 
Za dodatkowe pieniądze 
będziesz mógł opłacić 

mandat, którego dorobiłeś się za 

nieprawidłowe parkowa-
nie w Mordorze.
WAGA (23 IX-23 X)
W tym miesiącu szef przy-

dzieli ci nowy kejs, przez który bę-
dziesz zarywać dnie i noce uwięziony 
w Mordorze. 
Z przemęczenia zaśniesz z głową na 
biurku i obślinisz dokumenty, nad 

którymi tak ciężko praco-
wałeś.

SKORPION (24 X-21 XI)
Zmęczony dojazdami do Mordoru, 
postanowisz wysłać CV do kilkuna-
stu firm. Będziesz miał trzy rozmowy 

rekrutacyjne. Wszystkie w 
Mordorze.

STRZELEC (22 XI-21 XII)
Twój kolega z pracy kolejny dzień 
z rzędu postanowi odgrzać rybę w 
mikrofalówce. Piątego dnia mikrofa-
lówka nie wytrzyma i wybuchnie, a 
zapach ryby rozniesie się po całym 
ołpenspejsie.  Z powodu smrodu, 

wasze biuro zostanie 
przeniesione na Marywil-
ską.

KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Twoje życie prywatne przestanie 
istnieć, za to życie zawodowe bę-
dzie prawdziwą imprezą! Czekają 
cię liczne mitingi, eventy i lanczyki z 

korpoprzyjaciółmi. Uważaj na brunetkę z HR-ów, ona tylko czeka, 
aż popełnisz błąd.

Wróżbitka Maciejka
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Choruje ci dziecko? Pracuj z 
domu. Masz kaca? Pracuj z 
domu. Nawaliło śniegu po kola-
na? Ogrzej się ciepłem laptopa 
i pracuj nieprzerwanie, dostar-
czaj, czelendżuj, deleguj. 
Cieszcie się pracownicy, w koń-
cu to benefit, łaska, dopust 
Boży, korzystajcie z tego wszy-
scy (ale dopiero po zdobyciu 
zaufania pracodawcy, czyli naj-
wcześniej po przepracowaniu 
dwustu czterdziestu miesięcy). 
Gdy już dostąpicie zaszczytu 
odpalenia poczty z domu, lepiej 
miejcie oczy szeroko otwarte. 
Nie fokusujcie się zbytnio na 
zadaniu, gdyż ktoś wam może 
podrzucić parę kejsów do obro-
bienia. Jeśli jesteś mamuśką,  to 
wiesz o czym mówię. 
Rozsypany żwir z kociej kuwety, 
czyste szklanki ze zmywarki w 
koszu na śmieci, nowe buciki za 
pół pensji junior accounta pły-
wające w toalecie. Nic to. Przez 
tę krótką chwilę, gdy konsulto-
wałaś raport ze swoim mana-
gerem, cała herbata z sokiem 
malinowym „wylała się, no sia-
ma wylała”  na kanapę i pościel 
na niej rozłożoną. Dziecko cho-
re, to powinno leżeć grzecznie 
w tej pościeli i sączyć herbatkę 
przez słomkę, oglądając tę-cho-

lerną-świnkę-Peppę. Nic z tego. 
Herbata rozlana, ciastka pokru-
szone, a syrop przeciwkaszlowy 
tak skleił włosy, że chyba tylko 
Domestos go wypłucze. 
Zachowaj spokój. Wstaw pranie, 
ale najpierw wyjmij to, które 
wstawiłaś tydzień temu. Jeśli 
śmierdzi, wypierz jeszcze raz, 
dodając więcej płynu do płuka-
nia. Tego mocno pachnącego! 
Odkurzaczem samochodowym 
szybko wciągnij okruchy cia-
stek oraz zbierz szmatą resztki 
swojej pracowniczej godności 
rozlanej po podłodze. Zmień 
pościel w kucyki pony na pościel 
w księżniczkę Barbie. Potem 
zdejmij pościel w księżniczkę 
Barbie i załóż pościel w Barbie 
syrenkę. Bez mrugnięcia okiem 
wysłuchaj pisku-krzyku-dusze-
nia-się -oraz-innych-niesklasy-

fikowaych-odg łosów-śmierci-
-spowodowanych-nie -tą -po -
ścielą-o-którą-chodziło. Zrób 
nową herbatę. Wypij kawę, którą 
zrobiłaś sobie rano, ale dorzuć 
kostkę lodu i udaj, że tak miało 
być, frappé, w mordę jeża, pra-
wie jak w Starbaksie. Jesteś dy-
chę do przodu. Wróć do stołu i 
zauważ, że raptem masz pięć-
dziesiąt nieprzeczytanych maili 
i dwanaście nieodebranych po-
łączeń. Przypomnij sobie głos 
dyrektora generalnego, który 
na corocznym townhallu mówił 
o równowadze między życiem 
zawodowym i prywatnym. A 
potem na zebraniu zapytał cię, 
niby z troską: czy aby praca nie 
przeszkadza ci w codziennych 
obowiązkach?

W tym roku cała rodzina zdecydo-
wanie przystąpiła do spisywania 
swoich postanowień. Żona zdecy-
dowała o stosowaniu diety. Tak, to 
zupełnie typowe dla kobiet. Dieta 
jest postanowieniem noworocz-
nym 99 proc. kobiet i - jak napisa-
łem powyżej - zawsze zaczyna się 
od następnego tygodnia. Jednak 
w przypadku mojej małżonki, po-
mimo że zaczęła się z delikatnym 
opóźnieniem trwa, co wprawia 
mnie w zdziwienie i podziw. Z 
początku mocno sceptycznie na-
stawiony, znając dotychczasowe 
podejścia do tematu, musiałem 

wszystko odszczekać, rozpocząć 
aktywne wspieranie, z poczuciem 
dumy i ograniczyć ironiczne ko-
mentarze do niezbędnego mini-
mum. 
Dzieci w ramach postanowień, 
zdecydowały jeszcze bardziej grać 
nam na nerwach i - muszę przy-
znać-  są wytrwałe oraz skuteczne. 
Teraz przejdźmy do moich posta-
nowień noworocznych, które są 
zwyczajną formalnością, ponie-
waż jestem osobnikiem mocno 
zadaniowym. Skoro więc coś so-
bie obiecałem, to  musi być zre-
alizowane.  Czasem to męczące, 
ale wizja, że miałbym nie wyko-
nać zadania, jest jeszcze bardziej  
uporczywa. 
Tym razem moje noworoczne po-
stanowienia są bardzo ambitne 
i - przyznaję – może być  ciężko. 
Wróciłem do treningów. I tak ma 
być na dłużej. Właściwie to bar-
dzo łatwe, bo pozamykałem kilka 
projektów i mam więcej wolnego 
czasu, ale.... No właśnie, zawsze 
pojawia się jakieś „ale”. Chcąc być 
dobrym ojcem i kochającym mę-
żem, i może z własnej głupoty, 
podjąłem decyzję, że treningi nie 
będą kolidowały z obowiązkami 
domowymi i czasem spędzanym 
z rodziną. 
Zamiast spokojnie wyjść na siłow-
nię i pozwolić małżonce nacieszyć 

się dziećmi, podjąłem 
się karkołomnego 

wyzwania, 
że będę 

ćwiczył 
r a n o 

przed pracą, a raz w weekend z 
młodą, co oznacza, że w ciągu 
tygodnia trening zaczynam o 6! 
Tak, tak, dla większości z was to 
normalna godzina, ale dla mnie 
to środek nocy, kiedy co najwyżej 
przewracam się z jednego boku na 
drugi. 
Do tej pory zawsze wstawałem 
najwcześniej o 8, co jak dla typo-
wej sowy i tak było nie lada wy-
zwaniem, i wszystko robiłem w 
pośpiechu. Wszelkie próby wsta-
nia nieco wcześniej, kończyły się 
jedynie wciskaniem przycisku 
„drzemka” na ekranie mojego 
smartfona. Do tego, by połączyć 
przyjemne z pożytecznym, zapla-
nowaliśmy, że w weekend będzie-
my chodzić na siłownię razem, ja 
i młoda. Wybór padł na jeden z 
klubów oferujących pokój zabaw 
z opiekunką. Jak dla mnie pomysł 
rewelacyjny: mogę poćwiczyć, a 
młoda jest w siódmym niebie, bo 
ma dostęp do nowych koleżanek, 
kolegów i zabawek. Frajdę ma 
taką, że pyta, czy w tygodniu też 
możemy iść. 
Czy wytrwam? Oczywiście, wszak 
jestem zadaniowcem, który jak 
już sobie coś zaplanuje, to musi 
tak być. Nie powiem, koszt tego 
zadania jest ogromny, bo po 2 
tygodniach, takiego „nocnego” 
wstawania czuję się, jakbym funk-
cjonował na niezłym kacu, a umie-
jętność kojarzenia nie jest stoi na 
zbyt wysokim poziomie. Korzyści 
rodzinne są jednak ogromne. 
Mam zdecydowanie więcej czasu 
dla dzieci i żony, o ile obecność ta-
kiego lekko nieprzytomnego ojca 
może być uznana przez rodzinę 
jako korzyść. A jak wam idzie re-
alizacja noworocznych postano-
wień?

Home Office, 
czyli zasuwaj na dwóch etatach, 
choć płacą ci za jeden

Postanowienia noworoczne
KORPOMAMA KORPOTATA

Pracodawca dobrodziej godzi 
się na to, byś pracowała z 
domu. Zapewnia komputer, 
myszkę, dostęp do firmowej 
wiedzy tajemnej, a ty pracuj, 
pracuj, pracuj. Elastyczne 
środowisko pracy naciągaj jak 
deadline i prawdę, tę-specjal-
ną-prawdę-dla-klienta. 

Tak, tak, wiem, wszyscy je 
czynimy, bo tak wypada, choć  
zazwyczaj pierwszego dnia 
stycznia stwierdzamy, że ich 
realizację zaczniemy od ko-
lejnego tygodnia, później od 
kolejnego i kolejnego... I tak 
do nowego roku. Są też tacy, 
którzy dochodzą do wniosku, 
że mieli fajne noworoczne 
pomysły, ale to dopiero na 
rok przyszły, bo ten już się 
rozpoczął, więc to zupełnie 
bez sensu. 

Korpotata
www.korpotata.com

REKLAMA

Magda Seko
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Krótki kurs pisania CV 
Praktyczne informacje oraz ćwiczenia

Artykułów o tym, że CV należy pisać pod pracodawcę i bez literówek napisano już mnóstwo. 
Dlatego u nas przeczytasz coś innego. Ten tekst jest dla ciebie, jeśli masz już CV bez literówek, 
ładne graficznie, z podsumowaniem zawodowym, kluczowymi kompetencjami i dobrze 
rozplanowaną treścią. Co tak właściwie można więc jeszcze zrobić? Na czym polega sztuka 
pisania CV? 

Wszystkiego nie będziemy zdra-
dzać, ale poniżej kilka prostych 
ćwiczeń inspirujących do two-
rzenia dobrej treści. Przygotuj 
swoje obecne CV, kartkę, ołówek 
i zastanów się, co i jak możesz 
zmienić. Powodzenia!

1.Pisz konkretnie 
Zważywszy na to, że rekruter 
najczęściej nie wie o tobie nic, 
im bardziej konkretnie opiszesz 
swój zakres obowiązków, tym 
lepiej. Uwaga: nie oznacza to, 
że masz stworzyć elaborat. CV 
ma się czytać lekko i szybko. Na 
szczęście, aby lepiej zobrazować 
zakres obowiązków i pokazać 
rangę stanowiska, najczęściej 
wystarczy kilka dodatkowych 
słów lub jakaś liczba.

PRZYKŁADY
Słabo
- Zarządzanie zespołem 
- Nadzór nad budżetami
Lepiej 
- Zarządzanie zespołem (30 os.) 
- Nadzór nad budżetami koszto-
wymi > 3 mln zł

Ćwiczenie – Spójrz na swój ży-
ciorys i zastanów się, co możesz 
w nim doprecyzować, aby lepiej 
przedstawić swoje doświadcze-
nia   

2. Przedstawiaj dowody 
i buduj wiarygodność 
Często można znaleźć w CV 
mniej więcej taki opis: „ambitny 
i kreatywny manager, dobry ne-
gocjator, pro-aktywny self-star-
ter, zaangażowany w pracę, 

bla bla bla…”. Szczerze? Brzmi 
to mało wiarygodnie (o ile nie 
śmiesznie). Od dawna wiado-
mo, że papier przyjmie wszyst-
ko. Potrzebne są dowody. Jeśli 
na przykład chcesz zbudować 
wizerunek osoby kreatywnej, 
wymień w CV sytuacje, kiedy tą 
kreatywnością się wykazałeś.  

PRZYKŁADY
Słabo
- self-starter
- dobry organizator
Lepiej
- zainicjowanie i zorganizowanie 
spotkań przedstawicieli branży 
w ramach […] lub: 
- zainicjował i zorganizował spo-
tkania […] lub: 
- zainicjowałem i zorganizowa-
łem […]  <- w zależności od for-
my, w dalszej części tekstu korzy-
stamy zamiennie z różnych opcji) 
- odpowiedzialna za organizo-
wanie corocznych konferencji 
(>150 os.)

Ćwiczenie – Spójrz na swój ży-
ciorys i wykreśl z niego przy-
miotniki opisujące cię. Zasta-
nów się, co możesz umieścić 
w CV (fakty!), aby udowodnić 
posiadanie danej cechy.  

3. Chwal się osiągnię-
ciami
W CV nie ma miejsca na skrom-
ność. Jeśli masz osiągnięcia 
zawodowe, należy o nich wspo-
mnieć. I nie marudź, że przecież 
nie byłeś prezesem. Pamiętaj, 
że rekruter patrzy z perspekty-
wy twojego stanowiska, a prak-

tycznie na każdym szczeblu 
organizacji można coś w firmie 
poprawić, ulepszyć, zmienić, 
wdrożyć. 
Istnieje kilka sposobów na 
umieszczenie w życiorysie 
informacji o osiągnięciach. 
Można umieścić je tuż pod 
podsumowaniem zawodowym 
- przedstawiasz wtedy jedno-
cześnie osiągnięcia z różnych 
miejsc pracy. W takim wypadku 
zastanów się, czy na pewno pi-
szesz jasno i czytelnie – rekru-
ter zaczyna dopiero czytać CV i 
jeszcze nic o tobie nie wie. Mo-
żesz również umieścić osiągnię-
cia w sekcji z doświadczeniem 
zawodowym i wtedy albo po 
opisaniu zakresu obowiązków 
dodajesz punkt „Osiągnięcia” 
(dla każdego miejsca pracy 
osobno), albo umiejętnie wpla-
tasz osiągnięcia w opis zakresu 
obowiązków.

PRZYKŁADY
Słabo
- nadzór nad procesem realizacji 
zamówień  
- tworzenie procedur 
- pozyskiwanie nowych klientów
- optymalizacja procesu realiza-
cji zamówień
Lepiej
- wprowadzenie zmian w struk-
turze organizacyjnej, które skró-
ciły czas realizacji zamówień o 
30 proc.
- stworzył procedury dla klu-
czowych procesów, znacznie 
usprawniając proces komunika-
cji wewnętrznej  
- pozyskał kluczowego klienta 

w regionie -> osiągnięty wzrost 
sprzedaży 15 proc. y/y
- zautomatyzował proces reali-
zacji zamówień -> obniżenie 
kosztów zatrudnienia o 15 proc. 

Ćwiczenie – Spróbuj wypisać 
swoje najważniejsze zawo-
dowe osiągnięcia. Co takiego 
wyjątkowo ci się udało? W jaki 
sposób usprawniłeś funkcjono-
wanie organizacji, dla których 
pracowałeś? Następnie zasta-
nów się, które osiągnięcia są 
najważniejsze oraz jak i gdzie 
możesz je umieścić w swoim 
CV.  Jeśli osiągnięć masz sporo, 
spróbuj opisywać je w jak naj-
bardziej zwięzły sposób (inspi-
racyjnie – dwa ostatnie wersy 
tabeli). I jeszcze jedno: pisz tyl-
ko prawdę.

4. Wywołaj efekt WOW
Dobrze by było, aby po prze-
czytaniu twojego CV rekruter 
pomyślał sobie: „to wyjątkowy 
kandydat, warto będzie się z 
nim spotkać”. Zastanów się, 
w jaki sposób możesz to osią-
gnąć. Wpływa na to oczywiście 
wiele elementów (w tym rów-
nież forma graficzna i popraw-
ność językowa), ale największe 
znaczenie ma jednak treść (na 
szczęście). Na efekt „wow” od 
strony zawartości składać się 
będą m.in.: osiągnięcia (patrz 
wyżej), umiejętnie opisane za-
kresy obowiązków, konkretne 
liczby i wskaźniki (o ile znaczą-
ce), ranga prowadzonych dla 
organizacji projektów, ranga 
obsługiwanych lub pozyska-
nych klientów, sposób rozło-
żenia tekstu oraz wynikające z 
całości: entuzjazm, zaangażo-
wanie i profesjonalizm.

PRZYKŁAD
Słabo
- rozwój rynku 
- współpraca z klientami kluczo-
wymi
- raportowanie wyników 
Lepiej
- zbudowanie od podstaw nowe-
go kanału sprzedaży na rynku x 
- nawiązanie współpracy z >15 
klientami hurtowymi 
- współpraca z klientami kluczo-
wymi 
- odpowiedzialność przed nie-
mieckim zarządem za wyniki fi-
nansowe 

Ćwiczenie – Zastanów się, co 
jeszcze możesz zmienić w CV, 
aby zbudować wizerunek eks-
perta i wywołać efekt „wow”.    

5. Napisz ciekawie  
o hobby 
Najczęściej hobby ma margi-
nalne znaczenie (szczególnie 
na pierwszym etapie selekcji), 
czasem jednak może zmienić 
los twojej Twojej aplikacji . Na 
przykład manager grający w 
golfa, z pewnością zwróci uwa-
gę na innego golfistę. Często na 
podstawie hobby, rekrutujący 
wyciągają wnioski na temat 
naszej osobowości (szachista 
– analityczny umysł, maratoń-
czyk – wytrwały itp.). Zwróć 
uwagę na to, czy wymieniasz 
zainteresowania jak najbardziej 
spójne ze stanowiskiem, o jakie 
się starasz (np. hobby event 
managera powinno potwier-
dzać, że jest to osoba aktywna, 
chętnie spędzająca czas wśród 
ludzi). Dobrze jest, jeśli hobby 
częściowo potwierdza kwalifi-
kacje, które będą potrzebne na 
stanowisku, o które się starasz 

(np. szkoleniowiec, który w wol-
nym czasie jest aktorem). Oso-
by dojrzałe, dzięki tej rubryce 
mogą w ten sposób podkreślić 
swoją energię i dobrą kondycję 
fizyczną (np. hobby świadczące 
o aktywności sportowej). Nie-
zależnie od wieku - jeśli masz 
osiągnięcia pozazawodowe np. 
przebiegnięcie kilku marato-
nów, to koniecznie o tym na-
pisz. Przede wszystkim jednak 
nie pisz banałów, wyróżnij się.   

PRZYKŁADY
Słabo
- śpiew
- literatura (u osoby 50+)
- literatura kryminalna 
- podróże
Lepiej
- śpiew i muzyka chóralna
Lub jeszcze lepiej
- śpiew (członek chóru x, liczne 
występy solowe) 
- nordic walking i wycieczki po 
Bieszczadach 
- kryminały Agathy Christie (w 
oryginale), zagadki detektywi-
styczne
- aktywny odpoczynek w pol-
skich parkach narodowych 

Ćwiczenie – Spójrz na swoje 
zainteresowania. Napisałeś: fo-
tografia, sport, gotowanie? Jak 
możesz nadać tej sekcji CV bar-
dziej indywidualny charakter? 
Zastanów się też, jak wymienio-
ne przez ciebie zainteresowania 
mogą wpłynąć na postrzeganie 
cię w kontekście stanowisk, o 
które się ubiegasz.  

Ewa Wolańska

Więcej ciekawych artykułów o życiu 
zawodowym i szukaniu pracy znaj-
dziesz na jobwise.pl   
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WYSTAWY
“Echa – 100 lat fińskiej architektury i 
wzornictwa”
Do 27 lutego w Muzeum Historii Żydów Polskich 
trwa wystawa fińskiego designu.  Przedstawia 
wybrane dzieła projektantów i architektów, 
powstałe na przestrzeni ostatnich stu lat. 
Ekspozycja skupia się wokół siedmiu tematów 
przewodnich: Tradycja, Cisza, Równość, 
Krajobraz, Jasność i Ciemność, Przyroda, Dzieło 
człowieka i Wspólnota.
Miejsce: Muzeum Polin, ul. Anielewicza 6, wstęp 
wolny

Józef Wilkoń „Don Kichot”
IDo 5 marca 2017 roku w Galerii Opera można 
oglądać wystawę prac Józefa Wilkonia pt. 
“Don Kichot. Ekspozycja, na którą składają się 
rzeźby, obrazy, szkice i studia, koncentruje się 
wokół postaci Błędnego Rycerza. Autor wysta-
wy to znany ilustrator, malarz, rzeźbiarz, 
twórca plakatów i scenografii teatralnych. 
Miejsce: Galeria Opera, plac Teatralny 1, wstęp 
wolny

TEATR
Spektakl  ICOIDI w reżyserii Mai Kleczewskiej 
Grupa młodych ludzi odcina się od świata 
tworząc małą komunę w centrum miasta. Nie 
mogą znieść powszechnej mieszczańskiej men-

talności. Uciekając od fałszywego stylu życia, 
narzucanego przez normy społeczne, udają 
niepełnosprawnych umysłowo. W scenariuszu 
wykorzystano fragmenty filmów Larsa von 
Triera: „Idioci”, „Przełamując fale”, „Tańcząc 
w ciemnościach”, „Melancholia”, „Element 
zbrodni”.
24 i 30 marca 2017
Miejsce: Teatr Collegium Nobilium  przy Akademii 
Teatralnej, ul. Miodowa 22/24, bilety 40 zł

KINO
Całoroczny przegląd filmów Andrzeja Wajdy  
w kinie Elektronik
Seanse odbywają się w każdą niedzielę  
o godz. 16.00.
Miejsce: Kino Elektronik, ul. Generała Zajączka 
7, wstęp wolny

KONCERTY
7 marca 2017 roku w klubie Stodoła wystąpi 
Macy Gray 
Artystka, o jednym z najbardziej znanych i 
rozpoznawalnych głosów w historii muzyki 
popularnej, będzie promować swoją nową płytę 
Stripped.
Miejsce: Klub Stodoła, ul. Batorego 10, bilety 
od 189 zł

Kulturalnie w Wawie

WYDAWCA REDAKTOR
Justyna Szawłowska  

WYDAWCA REDAKTOR
SISI LOHMAN

Wydawca
Auto Fix Bartosz Las-Opolski

Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

Napisz do Nas :
redakcja@glosmordoru.pl

reklama@glosmordoru.pl
Informacje z gazety „Głos Mordoru” analizowane są 

przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

GŁOS
MORDORU

wydanie on-line na: www.glosmordoru.pl

NEW LOOK ZONE
PERFECT BEAUTY

do każdego manicure hybrydowego zabieg peelingu 
kawitacyjnego  5 zł (cena regularna 115,- zł)”

*pon.-pt. w godz. 10-15, po 15 80 zł

Manicure
hybrydowy 60 zł* 

Marynarska Business Park, 
02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 wejście C

Umów się na wizytę: 506 - 876 - 146

REDAKCJA@glosmordoru.pl

Zbierasz post it? Spinacze? Masz notatniki tylko  
w kolorze różowym , a może jesteś kolekcjonerem/ką 

długopisów firmowych i gadżetów?
Jeśli twój mózg broni się w jakiś śmieszny sposób przed 

korporacyjną rzeczywistością,
KażdE freakowe story opiszemy i nagrodzimy :)

NAPISZ DO NAS:

UWAGA NOWA RUBRYKA 
POZYTYWNIE ZAKRĘCONEGO 

KORPOLUDKA
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REKLAMA

YOU RUN BUSINESS

WE RUN OFFICE
Moduły biurowe dostosowane do potrzeb

Smart Office
Postępu 14, 02-676 Warszawa, tel:  22 160 94 10 

mail: info@smartoffice.eu.com

Obsługa w zakresie ksiąg handlowych
Accounting ledger services

Obsługa w zakresie ksiąg przychodów i rozchodów
Revenue and expense ledger services

Obsługa kadrowo-płacowa
HR and payroll

Rejestracja firmy w jeden dzień
Incorporation of a company in 1 day

Doradztwo podatkowe i przegląd ksiąg rachunkowych
Tax advisory and review of Accounting Books

Audyt finansowy
Financial audit

Legalizacja pobytu obcokrajowców
Legalisation of foreigners’ residence

Wsparcie kancelarii prawnej i notarialnej
 Law and notary offices suport 

Wynajem powierzchni biurowych
Office space rental

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, tel.: 22 372 09 40
email: jacek@bilans.eu, tel. kom.: 502 057 107 www.bilans.eu

www.smartoffice.eu.com


