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Jeden z planowanych przez Adgar terenów rekreacyjnych w Mordorze.
Mordor to największa i najbardziej rozpoznawalna biznesowa dzielnica w Polsce. Według Zarządu Transportu Miejskiego na Służewiec każdego dnia przyjeżdża około 20 tysięcy ludzi! Cały czas roz‑
rastające się biurowce mieszczą blisko 100 tysięcy osób. Niestety, tak rozbudowane zagłębie korporacyjne to również problemy z parkowaniem, zakorkowane ulice i mało przyjemne przestrzenie.
Jednak ma się to zmienić, a za te zmiany bierze się firma Adgar Poland, która wychodzi poza schematy i patrzy dalej niż tylko na swoje podwórko!
Coraz więcej osób nie tylko pra
cuje, ale także mieszka w obsza
rze Mordoru. – Właśnie dlatego
tak ważne jest, aby ta dzielnica,
będąca ewenementem na ska
lę całego kraju, stała się bar
dziej przyjaznym miejscem dla
wszystkich, zarówno pracowni
ków firm, mających tu swoją sie
dzibę, jak i mieszkańców Bizne
sowego Mokotowa – komentuje
Eyal Litwin, dyrektor general
ny firmy. Deweloper, który jest
właścicielem i zarządcą czterech
kompleksów biurowych w sercu
Biznesowego Mokotowa, ma to
marzenie spełnić. I nie ogranicza
się to jedynie do stworzenia ład
nego otoczenia wokół własnych
budynków.
Co się zmieni?
To czego zdecydowanie braku
je w Mordorze, to zielone prze
strzenie rekreacyjne do spędza
nia wolnego czasu. Takie tereny
są zaplanowane przy budyn
ku Adgar Wave przy ulicy Win
centego Rzymowskiego 53 oraz
przy biurowcach Adgar Plaza
i Adgar Bit. Nowe przestrzenie
mają odmienić charakter dziel
nicy, która obecnie kojarzona
jest wyłącznie z miejscem do
pracy.
Jednak deweloper myśli nie
tylko terenach do rekreacji. We
współpracy z miastem zamierza
przebudować ulicę! W maju te
go roku Adgar podpisał umowę
na przebudowę ulic Suwak i Cy
bernetyki. Koszt całej inwestycji
wyniesie około 5,5 mln złotych,
a w jej efekcie powstaną jezd
nie, chodniki, ścieżki rowerowe,
przystanki autobusowe i nowe

miejsca parkingowe, których
tak bardzo brakuje w Mordorze.
– W tej chwili czekamy na
pozwolenie na rozpoczęcie prac
związanych z przedłużeniem
ulicy Suwak – natychmiast po
jego otrzymaniu startuje budo
wa drogi. Zielone miejsce spo
tkań powstaje właśnie w bezpo
średnim sąsiedztwie budynku
Adgar Plaza. Chcemy udostęp
nić je mieszkańcom i pracow

(Adgar Bit, Adgar Wave, Adgar
Plaza i Adgar Plaza One) posia
dają certyfikaty LEED EBOM na
poziomie Gold. Co oznacza, że
wszystkie te obiekty spełnia
ją najwyższe normy ekologicz
ne. Certyfikaty o tajemniczo
brzmiących nazwach przyzna
wane są w 120 krajach przez
amerykańską organizację non
‑profit US Green Building Co
uncil. Obecnie do certyfikacji

Eyal Litwin,
dyrektor generalny
Adgar Poland

nikom jeszcze w tym roku, na
tomiast wiosną 2018 roku
chcemy stworzyć miejsce, któ
re będzie wyjątkową propozy
cją dla mieszkańców i wszyst
kich odwiedzających dzielnicę.
O szczegółach będziemy mogli
opowiedzieć w październiku, po
zakończeniu prac projektowych
– tłumaczy Eyal Litwin.
Adgar nie od dziś dba
o przyjazne przestrzenie zarów
no w otoczeniu swoich inwesty
cji, jak i w ich wnętrzach. Wszyst
kie cztery budynki dewelopera

zarejestrowanych jest blisko
25 tys. budynków na całym
świecie. Biurowce, które po
siadają takie wyróżnienie, to
obiekty, które mogą się po
chwalić bardzo dobrym utrzy
maniem oraz współgraniem ze
środowiskiem. Inwestycję oce
nia się w kilku kategoriach, któ
rymi są: utrzymanie terenów
zewnętrznych, udogodnienia
komunikacyjne, zużycie wody,
efektywność energetyczna, śro
dowisko wewnętrzne, gospo
darka materiałami i odpadami.

Tylko Adgar?
Postawę firmy Adgar powinni
brać za przykład inni dewelope
rzy, którzy realizują swoje inwe
stycje w obrębie Mordoru. Tylko
sobie wyobraźcie, jak wspania
łym miejscem stał by się Mor
dor, gdyby wszyscy właściciele
lub zarządcy budynku mieli ta
kie podejście!
Dlaczego właśnie Adgar?
Przecież są też inni dewelope
rzy? – Kluczem w tym przypad
ku jest nasze długoterminowe
podejście do inwestycji. Myśli
my o tym, jak ta dzielnica bę
dzie funkcjonowała w przyszło
ści, a co za tym idzie, jak będą
funkcjonowały nasze budynki
biurowe, które są tu zlokalizo
wane. Liczymy na to, że nasze
działanie zachęci innych dewe
loperów do aktywnego zaanga
żowania się w rozwój tej części
miasta. To już się powoli dzieje,
ponieważ w przypadku wspo
mnianej przebudowy drogi,
obecnie głównymi inwestora
mi – poza Adgar Poland – są Tri
nity One (należący do funduszu
Revetas Capital) oraz Starwood.
Chcielibyśmy, aby Biznesowy
Mokotów był przyjazną dzielni
cą, która – wzorem podobnych
dzielnic w innych światowych
metropoliach – tętni życiem nie
tylko w godzinach pracy. Dlate
go naszym kolejnym krokiem
będzie tworzenie miejsc, w któ
rych zarówno mieszkańcy, jak
i pracownicy budynków biu
rowych będą mogli się spoty
kać i spędzać czas w nieformal
nej atmosferze, w przyjemnym
otoczeniu zieleni – odpowiada
Eyal Litwin.

Miejmy nadzieję, że z cza
sem w podobne inicjatywy będą
się angażować kolejni dewelo
perzy. To bardzo ważne. Prawie
połowę życia spędzamy w pracy.
Dlatego właśnie powinniśmy za
dbać o to, by tę „pracującą” część
naszego życia spędzać w przyja
znym otoczeniu. – Adgar Poland
jest nie tylko deweloperem, ale
także właścicielem i zarządcą
swoich obiektów biurowych.
W naszej działalności koncen
trujemy się na budowaniu dłu
gotrwałych relacji z klientami
i partnerami biznesowymi, dla
tego patrzymy szerzej i myślimy
o tym, jak funkcjonuje cała dziel
nica, a nie tylko nasze najbliższe
otoczenie. Poprawa infrastruk
tury jest obecnie jedną z najważ
niejszych kwestii, dlatego po
stanowiliśmy zaangażować się
w jej rozwój. Przedłużenie ulicy
Suwak do ul. Cybernetyki, której
budowę wzięliśmy na siebie, to
inwestycja w przyszłość Bizne
sowego Mokotowa. W połącze
niu z realizowaną właśnie mo
dernizacją ulicy Marynarskiej,
znacząco poprawi komunika
cję, a o to chodzi zarówno nam,
władzom miasta, jak i wszystkim
mieszkańcom oraz pracowni
kom tej dzielnicy – dodaje Eyal
Litwin.
Dzieje się cos dobrego
Drodzy Korpoludkowie, które
z tych zmian są w Waszej oce
nie najbardziej potrzebne? Ad
gar nie wskazuje, z których pla
nów jest najbardziej dumny.
– Nie chcemy wyróżniać jednej
konkretnej inicjatywy, ponieważ
wierzymy, że każdy szczegół ma

znaczenie, a ich wzajemne od
działywanie stanowi o powodze
niu całego przedsięwzięcia, jakim
w tym przypadku jest stworzenie
przyjaznej dzielnicy. Takiej, w któ
rej ludzie będą chętnie przeby
wać, pracować i mieszkać. Dlate
go podejmujemy szereg działań
na różnych płaszczyznach, któ
re przybliżają nas do tego celu.
Oprócz inwestycji w infrastruk
turę oraz zieleń chcemy także
otworzyć Biznesowy Mokotów
dla mniejszych firm, startupów
i freelancerów poprzez urucho
mienie w tej lokalizacji Brain Em
bassy – kreatywnej przestrzeni
do pracy, która w naturalny spo
sób wspiera powstawanie spo
łeczności, twórczą współpracę
między jej członkami oraz roz
wój innowacyjnych pomysłów.
Inwestujemy w rozwiązania, któ
re wspierają biznes i pomagają
łączyć pracę oraz życie prywat
ne. To obiekty, dzięki którym zy
skuje cała dzielnica: przedszkola,
kluby fitness, kawiarnie i restau
racje czy też myjnie ekologiczne
– tłumaczy Eyal Litwin.
Ważne, że nareszcie coś się
dzieje! Liczymy, że takie podej
ście nie pozostanie odosobnio
ne, a koszmar zatłoczonych ulic
przestanie nękać pracowników
Mordoru. Czekamy również na
przestrzenie rekreacyjne. Wresz
cie pojawią się miejsca, w któ
rych będzie można spotkać się
ze znajomymi po pracy, bez ko
nieczności podróży na drugi ko
niec miasta. Trzymamy kciuki za
Adgar i mamy nadzieję, że zmia
ny nadejdą jak najszybciej!

Majka Rzewuska

materiał promocyjny

Adgar bierze się za Mordor!
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Nasza powszednia
nadprogramowa praca
– Ile ma pan lat? – 20. – A ile lat doświadczenia zawodowego? – 30. – Jak to możliwe?? – Nadgodziny... Ten znany kawał – „cytat”
z rozmowy rekrutacyjnej, ma wzbudzić śmiech, ale często jest to śmiech przez łzy. Bo nadgodziny wyrabiamy na potęgę, najczęś‑
ciej za darmo.
Polak pracujący na etacie powi
nien przepracować 40 godzin ty
godniowo. Tyle tylko, że ta liczba
nie ma potwierdzenia w rzeczy
wistości. Statystyki pokazują, że
nasz kraj znajduje się w czołów
ce Europy pod względem prze
kraczania ustawowego czasu
pracy. Według danych Europej
skiego Urzędu Statystycznego
(Eurostat) spędzamy w pracy
średnio 42,2 godziny tygodnio
wo, co czyni nas szóstym najbar
dziej zapracowanym krajem Unii
Europejskiej.
– Zdarza mi się nie wyra
biać z nadmiarem obowiązków
i wtedy muszę zostawać po go
dzinach, żeby skończyć pra
cę – mówi Joanna, jedna z pra
cownic warszawskiego zagłębia
biurowców. Jak dodaje, mie
sięcznie przepracowuje ok. 10
nadgodzin, które nie są dodat
kowo płatne. Z szefem na te
mat nie jednak nie rozmawia. –
Nie ma u nas zwyczaju płacenia
za nadgodziny, a jeśli dostaję ja
kieś zadanie na dany dzień, nie
mam wyboru i muszę to zrobić.
Wydaje mi się więc, że rozmowa
nic tu nie da. Może powinnam
po prostu szybciej pracować –
tłumaczy.
W podobnym tonie wypo
wiada się Wiktoria, pracująca
na Mokotowie. – Zgadzam się
na nadgodziny, bo wydaje mi
się, iż to, że się nie wyrobiłam
z pracą, jest moją winą. A nie
chcę „dawać ciała”. To kwestia
tak zwanych wyrzutów sumie

REKLAMA

z nadmiarem obowiązków. Z ra
portu Państwowej Inspekcji Pra
cy wynika, że w 2015 r. co drugi
skontrolowany pracodawca naru
szył przepisy gwarantujące pod
władnym dni wolne wynikające
z pięciodniowego tygodnia pracy
(chodzi głównie o pracę w week
endy), a 27,3 proc. skontrolowa
nych firm nie rekompensowało
właściwie normy dobowej, czyli
ośmiu godzin (to w porównaniu
z rokiem 2013 wzrost o 19 proc.).
Jeszcze gorzej wypadają fir
my, gdy mowa o rekompensa
cie za zbyt długi czas pracy w ty
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nach skarży się na dolegliwości
związane z wykonywaną pra
cą – głównie chodzi o zmęcze
nie i odczucie przepracowania.
Wpływa to oczywiście na po
ziom naszej efektywności. Po
jawiają się trudności z koncen
tracją, ospałość lub nieuwaga,
powodujące, że robimy wszyst
ko wolniej niż zwykle.
Jest to zamknięte koło, gdyż
wydłużenie czasu pracy po
trzebnej do wykonania obo
wiązków sprawia, że „zaległo
ści” się nawarstwiają, a to z kolei
zmusza pracownika do wyrabia

Ponad połowa pracowników
nie otrzymuje wynagrodzenia
za nadgodziny, bo pracodawcy
wolą w ramach rekompensaty
za ten czas
raczej wypuścić ich wcześniej
do domu innego dnia,
niż zaoferować
dodatkowe pieniądze.

nia i poczucia odpowiedzialno
ści za swoje obowiązki – mówi
zakłopotana. Dodaje jednak, że
choć za nadgodziny nie otrzy
muje wynagrodzenia, to może
je „odebrać” wychodząc innego
dnia wcześniej z pracy.
Praca idzie z nami do domu
Takie problemy jak Joanna
i Wiktoria, ma większość Pola
ków. Z raportu „Nadgodziny.
Ile tak naprawdę pracujemy

i jak to się odbija na naszym
zdrowiu?” przeprowadzonego
w 2016 r. przez firmę doradz
twa personalnego Hays Poland
wynika, że niemal 75 proc. za
trudnionych nie kończy pra
cy po ośmiu godzinach. Nawet
jeśli opuszczą firmę, zabiera
ją pracę do domu lub nadra
biają w weekendy. Rekordziści
(stanowiący 6 proc. badanych)
twierdzą, że ich tydzień pracy
trwa 60-65 godzin.

Ponad połowa pracowników
nie otrzymuje wynagrodzenia
za nadgodziny, bo pracodaw
cy wolą w ramach rekompen
saty za ten czas raczej wypuścić
ich wcześniej do domu innego
dnia, niż zaoferować dodatko
we pieniądze.
Pracodawcom to pasuje
Jednak „wyrabianie” nadgodzin
to nie tylko indywidualny wybór
pracownika, który nie radzi sobie

godniu. Aż jedna trzecia z nich
nie wypłacała rekompensaty za
przekroczenie ustawowych 40
godz. tygodniowo (to wzrost aż
o ponad 51 proc. w stosunku do
roku 2013).
Przyczyn takiego stanu rze
czy Państwowa Inspekcja Pracy
upatruje w dążeniu pracodaw
ców do zapewnienia spraw
nego funkcjonowania firm, co
odbywa się kosztem prawidło
wego rozliczania czasu pracy. In
ną kwestią są zbyt skomplikowa
ne przepisy Kodeksu Pracy, które
można różnie interpretować.
Można się wykończyć
Dodatkowe godziny pracy nie
odbijają się dobrze na naszym
zdrowiu – z badania PIP wynika,
że prawie połowa responden
tów pracujących w nadgodzi

nia kolejnych nadgodzin. Gdy
do tego dojdzie jeszcze stres,
niski standard biura (wymuszo
na niewygoda pozycja pracy)
oraz brak przerw, to nieszczę
ście gotowe. W skrajnych przy
padkach mogą nawet wystąpić
u nas choroby układu krążenia.
Jednak praca po godzi
nach nie zawsze jest smutną
koniecznością. Są osoby, któ
re poświęcają się jej kosztem
życia prywatnego, aby zwięk
szyć zarobki lub awansować.
Dla niektórych praca stanowi
prawdziwą pasję, która całko
wicie ich pochłania.
Ważne, aby robić wszystko
z głową i pamiętać, że utrata
zdrowia nie przysłuży się w ża
den sposób naszej karierze.

Leszek Rudziński
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Niepełnosprawni
przedsiębiorczy
Nick Vujicic to nazwisko, obok
którego ciężko przejść obojęt
nie. Ten 34-letni Australijczyk
urodził się bez rąk i bez nóg,
a ma w sobie siłę tak wielką, że
każdego dnia przenosi góry.
I jeszcze uczy innych, tych cał
kiem zdrowych, jak radzić sobie
z przeciwnościami losu. Stał się
symbolem życia bez ograniczeń,
jego książki pomagają ludziom
na całym świecie, a bilety na wy
kłady motywacyjne rozchodzą
się niczym świeże bułeczki.
Silne niepełnosprawne
Na liście niepełnosprawnych,
któr ym można zazdrościć
sprawności, musi znaleźć się też
nazwisko Lucy Edwards. Ta nie
widoma dziewczyna z Wielkiej
Brytanii postanowiła uczyć in
nych jak robić makijaż – i wy
chodzi jej to naprawdę dobrze.
Jej kanał na Youtube „Yester
daysWishes” ma niemal 30 tys.
subskrybentów. Nic dziwnego:
dziewczyna jest żywym przykła
dem na to, jak niemożliwe za
mienić w możliwe.
Polskie dziewczyny nie są
gorsze. Prym wśród nich wiedzie
Dominika Budzyńska, u której
zdiagnozowano rdzeniowy za
nik mięśni. Od 10 roku życia po
rusza się na wózku. Mimo prze
ciwności losu jest spełnioną
wizażystką i fotografką. Jej pro
fil na Facebooku obserwuje po
nad 100 tys. osób.
– Od 18 roku życia pracu
ję dla dużego polskiego porta
lu, wykonując dla nich makijaże.
Ponadto codziennie dostaję po
kilka propozycji wykonania ma

kijażu od większych i mniejszych
firm kosmetycznych w Polsce
i na świecie. Mam również wie
le zapytań od osób prywatnych.
Wózek nigdy nie był dla mnie
przeszkodą w realizowaniu pla
nów – mówi Dominika.
Godna naśladowania jest
również Sylwia Gajewska, nie
pełnosprawna fotomodelka
z pasją, która powołała do ży
cia agencję „Equal Models”. Jak
można się domyślać, agencja
zrzesza niepełnosprawnych
modeli.
– Pracując jako fotomodel
ka z niepełnosprawnością, za
częłam odczuwać, że na rynku
brakuje agencji dla niesztam
powych modeli. Bezskutecz
nie szukałam tej, która przyjmie
mnie pod swoje skrzydła. Nag
le w mojej głowie pojawiła się
myśl, że przecież sama mogę ta
kie miejsce stworzyć – mówi Syl
wia. Dzięki jej agencji niepełno
sprawni modele mogą spojrzeć
na siebie z zupełnie innej per
spektywy. Projekt nabrał cha
rakteru terapeutycznego.
– Jedyne, co przeszkadza
w realizowaniu marzeń, to złe
nastawienie. Każdą barierę fi
zyczną da się pokonać. Kobie
tę poruszającą się na wózku
wystarczy posadzić na krzesło,
a modelce z jedną dłonią moż
na pomóc zapiąć sukienkę. Wy
znacznikiem piękna nie są tylko
wymiary 90-60-90 – dodaje.
Niepełnosprawni
na rynku pracy
Większość niepełnosprawnych
nie ujawnia się w mediach spo

Jeżeli kiedykolwiek stwierdzisz, że nie dasz rady, spójrz na lu‑
dzi, którzy mimo przeciwności losu radzą sobie całkiem nieźle.
Niepełnosprawni, bo o nich mowa, są wśród nas. Pracują, zara‑
biają i często zakładają własne biznesy. Zamiast narzekać, war‑
to brać z nich przykład.

Osoby niepełnosprawne chcą i mogą
dobrze pracować,
często też radzą sobie znakomicie
na rynku. Ale nie zawsze,
bo polscy pracodawcy
boją się je zatrudniać.
łecznościowych. Czasami na
pierwszy rzut oka nawet nie
widać, co jest powodem ich
niepełnosprawności. Pracują
w korporacjach lub mniejszych
przedsiębiorstwach. Niektórzy
zakładają własne firmy.
– Zatrudniam osobę z nie
pełnosprawnością ruchową i je
stem bardzo zadowolony z tej
współpracy. To jeden z naszych
najlepszych pracowników. Je
stem gotowy zatrudniać więcej
takich osób – mówi Bartosz Łu
kaszewski, właściciel firmy call
center z Trójmiasta.
Dobrze radzi sobie Paweł,
który ma znaczną wadę wzro
ku. Z taką niepełnosprawnością,
przyszłość może wydawać się
bardzo niepewna. Paweł też tak
myślał. Do czasu.
– Oczywiście, że obawiałem
się o swoją przyszłość. Miałem
wrażenie, że pójście do urzę

du pracy czy na rozmowę kwa
lifikacyjną mija się z celem. Nie
potrafiłem się sprzedać. Posta
nowiłem, że uruchomię moje
kontakty i popytam o pracę zna
jomych – mówi Paweł.
I szybko się udało. Został
jednym z dwudziestu prze
wodników na warszawskiej
„Niewidzialnej Wystawie”, któ
rych łączy jedno – są niewi
domi albo niedowidzący. I nie
stanowi to bynajmniej żad
nej przeszkody w profesjonal
nym prezentowaniu ekspozy
cji zwiedzającym.
– Praca jest bardzo przy
jemna. Spacerujemy z gośćmi,
oprowadzamy ich, rozmawia
my. Ludzie w ciemności czu
ją się bezradni. Ufają mi, więc
muszę być panem sytuacji. Je
stem introwertykiem, ta praca
wiele mnie nauczyła – opowia
da Paweł.

Natomiast modelowym
przykładem niezachwianej wia
ry w siebie jest Robert Zarzecki.
Szybko postępująca, nieod
wracalna wada wzroku to dla
wielu z nas byłoby jak wyrok. Ta
ki, po którym pozostaje już tylko
zdać się na łaskę i niełaskę urzę
dów, zasiłków oraz dobrych lub
co gorsza – złych ludzi.
Barwnikowe zwyrodnienie
siatkówki to wada genetycz
na, która postępowała u Ro
berta od wczesnego dzieciń
stwa. Mężczyzna miał więc całe
życie na to, aby pogodzić się
z losem. Jeszcze pięć lat temu
wada nie była aż tak dotkliwa
i Robert nie musiał rezygnować
ze zwyczajnej pracy. Był wów
czas wychowawcą na świetlicy
w szkole podstawowej, gdzie
zajmował się przede wszystkim
uchodźcami z Czeczeni. Jednak
gdy wzrok zaczął coraz bardziej

odmawiać posłuszeństwa, Ro
bert musiał z tej posady zrezy
gnować. Podobnie jak Paweł
zatrudnił się jako przewodnik
na „Niewidzialnej Wystawie”.
Pracuje tam do dziś, ale myśli
o własnym biznesie.
– Mam naturę włóczęgi. Lu
bię raz na kilka lat zmieniać miej
sce pracy. Musiałem więc zna
leźć dobry pomysł na siebie.
Wymyśliłem, że będę masaży
stą. Do tego wzrok nie jest po
trzebny. Jak wszystko pójdzie
zgodnie z planem, niedługo ot
worzę swój prywatny gabinet
masażu. Mam również upraw
nienia instruktora teatralnego,
a od czasu do czasu prowadzę
szkolenia z emisji głosu – mówi
z dumą Robert.
Mężczyzna jest bardzo pew
ny siebie i można przypuszczać,
że nic nie stanie mu na przeszko
dzie w realizacji celu. Czy niepeł
nosprawność mu w czymś prze
szkadza?
– To może zabrzmieć dziw
nie, ale myślę, że niepełno
sprawnym nierzadko jest na
wet łatwiej znaleźć pracę. Co
prawda za niewielkie pienią
dze, ponieważ ich wynagro
dzenie determinuje wysokość
zwrotu z PFRON, ale pracodaw
com opłaca się nas zatrudniać,
ponieważ dostają dofinansowa
nie. Dla mnie jednak taka praca
nie byłaby satysfakcjonująca fi
nansowo, dlatego myślę o wła
snym biznesie – podsumowuje
Robert.
Zburzyć mur
w naszych głowach
W Polsce żyje ponad 2 mln osób
niepełnosprawnych w wieku
produkcyjnym, a tylko niecałe
30 proc. z nich jest aktywnych na
rynku pracy. Z takim wynikiem
blado wypadamy na tle innych
krajów europejskich, gdzie czyn
nych zawodowo jest aż 50 proc.
niepełnosprawnych.
Jak widać na naszych pol
skich przykładach, wiele zależy
od nastawienia – zarówno praco
dawców, jak i samych zaintereso
wanych. Gdy już zburzymy mur
złożony ze stereotypów, który
często urasta w naszych głowach
do niebotycznych rozmiarów, na
gle okaże się, że nie ma większej
różnicy w produktywności po
między pracownikiem zdrowym,
a niepełnosprawnym.

Justyna Michalkiewicz
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Ekologia:

idea, konieczność i zysk
Rynek reklamy znał od podszewki. Na początku lat 90. XX w. pomagał tworzyć pierwsze agencje reklamowe w Polsce. Był związa‑
ny z tym światem ponad 20 lat. A jednak pewnego dnia powiedział: „Dość!” i... został ekologiem. Rozmowa z Janem Kiragą, współ‑
udziałowcem w spółkach Technologie Recyklingu oraz Share Energy Development S.A.
Co prawda nigdy nie pracował
Pan w korporacji, ale jednak za‑
wsze dla korpo. Jakie są Pana
wspomnienia z tego okresu?
Jan Kiraga: Dramatyczne. I pew
nie podobne temu, co przeżywa
wielu ludzi pracujących „w” czy
„dla” wielkich przedsiębiorstw.
Korporacja jest machiną, któ
ra wyciska z człowieka wszystkie
soki, jak z cytryny, a potem wy
rzuca do kosza. Ta ciągła wal
ka, napięcie, coraz wyższe wy
magania i wieczne użeranie się
z ludźmi, którzy za wszelką ce
nę muszą pokazać, że są od cie
bie ważniejsi albo że lepiej się
znają na czymś, na czym ty zę
by zjadłeś, a oni tego nawet nie
liznęli. Działy marketingu, które
tak się upierają przy swoich kon
cepcjach, że kiedy poddajesz się
i w końcu tworzysz pod ich dyk
tando reklamę, z góry wiesz, że
nie spełni ona swojego zadania,
że jest do bani. Po czym kiedy
w końcu same to pojmują, jest
już po ptakach, ale i tak winę bę
dą się starały zwalić na ciebie.
Klient płaci, klient wymaga,
powiedzą niektórzy...
Problem w tym, że ten klient
coraz więcej wymaga, a coraz
mniej płaci. W pewnym momen
cie, prowadząc własny dom pro
ducencki Smakkir Photo Events
Productions, uznałem, że ten
biznes przestał się opłacać. Nie
możesz trzymać wysokiej jako
ści, gdy klienci chcą taniej i ta
niej, gdy non stop spóźniają się
z płatnościami, gdy wciąż inge
rują w twoją pracę, wtrącają się
i jątrzą. Jak miałbym robić buble,
to wolę nie robić wcale. I w koń
cu rzuciłem to w diabły.
Z dnia na dzień rzucił Pan
świat, w którym był Pan zwią‑
zany ponad 20 lat?
To się nie odbyło z dnia na dzień.
To rosło we mnie już od jakie
goś czasu. Przestałem mieć si
łę, chęci i serce do tego świata.
W końcu czara goryczy się prze
lała i powiedziałem: „Dość! Wię
cej tego nie zniosę”.
I co dalej? Miał Pan jakiś po‑
mysł na siebie?
Wiedziałem jedno: reklama jest
jednym wielkim oszustwem i ja
nie chcę już brać udziału w ni
czym równie jałowym. Szukałem
więc czegoś, co samo w sobie
niosłoby jakąś wartość, miało ja

Ta technologia pozwala
zutylizować bezużyteczny plastik
i przetworzyć go na płynne, pełnonormatywne
paliwo alternatywne. Przetwarzanie śmieci
odbywa się za pomocą termokatalizy, bez odpadów.
To mega ekologiczna,
wielokrotnie sprawdzona metoda.

kiś głębszy sens. I nagle na mo
jej drodze stanęli Adam Hańde
rek i Maciej Kowalczyk.
Ze swoim pomysłem na to, jak
zrobić paliwo ze śmieci?
Dokładnie. Poprosili mnie, że
bym pomógł im zdobyć finan
sowanie dalszych prac nad tech
nologią, nad którą pracowali już
od dwóch lat, a która miała po
zwolić na wyjątkowo ekolo
giczną utylizację plastiku. Opo
wiedzieli o swoim pomyśle, a ja
uznałem, że to jest właśnie to,
czego szukam i powiedziałem:
„Zdobędę pieniądze, ale pod
warunkiem, że w zamian przyj
miecie mnie do zespołu”, a oni
się zgodzili. Tak zaczął się nowy
rozdział w moim życiu.
Co tak Pana ujęło w tych lu‑
dziach i ich koncepcji?
Mieli cel, którym nie były jedynie
pieniądze. Im naprawdę zależało
na tym, by działać ekologicznie,

by zrobić coś pożytecznego dla
świata. To właśnie dlatego skupi
li się na śmieciach, które zostają
po sortowaniu jako nienadające
się do żadnego przetworzenia.
Można je jedynie gdzieś składo
wać albo spalić.
Do niedawna takie śmieci
odkupywały od sortowni niektó
re cementownie i używały jako
wsadu do pieców, ale jakiś czas
temu UE wprowadziła dyrekty
wy bardzo ograniczające moż
liwości palenia tego typu „pali
wem”. Doprowadziło to do tego,
że cementownie straciły zainte
resowanie bezużytecznym pla
stikiem z sortowni, a w Polsce
zaczęła nam rosnąć góra śmieci,
z którymi nie można nic zrobić.
Niektóre kraje topią te odpa‑
dy w oceanach, bo już nie ma‑
ją na nie miejsca u siebie...
Niestety. Dlatego wszystko
wskazuje na to, że w 2050 r. bę

dziemy w tych oceanach mieć
więcej plastiku niż ryb. Przecież
już dziś po Zatoce Meksykań
skiej pływa plastikowa wyspa
większa od Teksasu.
Ale opatentowana przez was
technologia pozwala nie tylko
zutylizować ten bezużyteczny
dla innych gałęzi przemysłu
plastik, lecz dodatkowo prze‑
robić go na płynne paliwo al‑
ternatywne.
Właśnie. I to na paliwo pełno
normatywne: diesel, olej opało
wy lekki oraz wysokiej jakości
benzyny. Co więcej, przetwarza
nie śmieci odbywa się za pomo
cą termokatalizy, w bezpiecz
nym, bezciśnieniowym obiegu
zamkniętym. Nie produkujemy
żadnych odpadów. Gazy reszt
kowe z procesu produkcji pa
liwa służą do ogrzania całej
naszej instalacji. To mega eko
logiczna metoda, wielokrotnie

przetestowana i sprawdzona.
Uzyskane tym sposobem pali
wa przebadały Przemysłowy In
stytut Motoryzacyjny (PIMOT)
oraz Instytut Chemii Przemysło
wej w Warszawie, które potwier
dziły ich znakomitą jakość.
W tym roku zaprezentowali‑
ście swój wynalazek podczas
INNOVA w Barcelonie. Wygra‑
liście. Podobnie było w Mos‑
kwie podczas Międzynaro‑
dowego Salonu Wynalazków
Archimedes oraz na Między‑
narodowych Targach w Ka‑
towicach, gdzie zgarnęliście
nagrody w każdej katego‑
rii i jeszcze dostaliście Grand
Prix. Naukowcy na całym świe‑
cie zachwycają się waszą tech‑
nologią, czemu więc chętni,
aby z niej korzystać, nie walą
do was drzwiami i oknami?
No właśnie – my też tego nie ro
zumiemy. Wydawało nam się, że
kiedy w końcu pokażemy ją świa
tu, to będzie wielki sukces. I ow
szem świat naukowy robi „wow!”,
ale biznes w Polsce nie wydaje się
nią szczególnie zainteresowany.
Może ma w nosie ekologię?
Dlatego z ludźmi biznesu nie
rozmawiamy o ekologii, ale o ko
rzyściach, jakie mogą dla nich
płynąć z zastosowania naszego
rozwiązania. Bo przecież gdy
by np. każda Regionalna Insta
lacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Polsce zbudo
wała u siebie naszą instalację do
utylizowania plastiku i produkcji
biopaliwa, inwestycja zwróciła
by się jej w ciągu 3,5 roku. Mie
liby dodatkowo własne paliwo
do transportu. Ludzie mogliby
taniej podróżować komunika
cją miejską, a gmina dostałaby
ponadto finansowy bonus z UE
za ekologiczną utylizację śmieci.
A przydomowej instalacji nie
dałoby się stworzyć? Chętnie
bym z takiej skorzystała...
Niestety nie. Najmniejsza, jaką
jesteśmy w stanie zbudować, to
taka na 10 tys. ton plastikowego
wsadu rocznie.
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W sierpniu ruszacie z budo‑
wą zakładu, w którym będzie‑
cie przetwarzać plastik na pa‑
liwo. To znaczy, że udało się
wam znaleźć inwestora?
Tak. Przewiduję, że już za 18
miesięcy ruszymy z produkcją.
Robiliśmy rekonesans w pol
skich sortowniach i okazuje się,
że w zasadzie każda z nich jest
w stanie zapewnić nam odpo
wiedni wsad do utylizacji.
Co znaczy odpowiedni?
Taki, który nie zawiera PET ani
PCV. PET nadaje się do ponow
nego przetworzenia, więc nas
nie interesuje, ale też zawie
ra inny rodzaj polimerów, które
nie nadają się do zastosowania
w naszej metodzie recyklingu.
Z kolei PCV ma w sobie zbyt du
żą zawartość chloru, którego
nadmiar niszczy nam instalację
i psuje jakość paliwa.
Za to duża część tego, co
zalega na śmietniskach, będzie
idealna – a więc plastikowe ku
beczki, większość opakowań po
żywności czy chemii gospodar
czej, torebki, etc.
Czuje się Pan szczęśliwszy ja‑
ko biznesmen‑ekolog niż jako
człowiek reklamy?
Przede wszystkim czuję, że ta
praca ma sens, że mierzę się
w niej z autentycznymi prob
lemami i wyzwaniami, a nie
urojonymi czy sztucznie kre
owanymi. Wierzę też, że na
sze działania w końcu zostaną
docenione nie tylko przez na
ukowców, ale i przez biznes,
który dostrzeże morze możli
wości, jakie przed nim otwie
ramy.
Naszym celem jest uzmy
słowić ludziom, że dziś eko
logia to nie tylko idea, ale
konieczność. Oferując nasz
wynalazek nie poprzestajemy
na czczym gadaniu, tylko do
wodzimy, że bycie „eko” może
się nam wszystkim zwyczajnie
opłacać.

Izabela Marczak
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Jesień
– wakacyjny raj
dla pracusiów
Okres letniego rozprężenia trwa u nas krótko i szybko się kończy. W tym czasie każdy chciałby więc
wyjechać na urlop, ale nie wszyscy mają tę szansę. Sporo firm przekłada „wakacje” pracowników
na jesień. To jednak nie powinno być powodem do rozpaczy!
Lato w Polsce bywa bardzo ka
pryśne, szczególnie dało się to
odczuć w tym roku. Za to jesień!
Polska, złota, oferuje przepiękne
widoki, pomarańczowe słońce i...
zdecydowanie mniejsze tłumy.
Podobnie jest za granicą,
gdzie sezon zwykle kończy się
wraz z ostatnim dniem września.
Potem tłum znacznie się prze
rzedza i niejednokrotnie można
skorzystać z wakacyjnych ofert
wypoczynku w opustoszałych
miastach oraz kurortach. I oczy
wiście cieszyć się niższą ceną
oraz wysoką temperaturą!
Polskie kolorowe idylle
W Polsce są dziesiątki miejsc,
w których z powodzeniem,
w spokoju, możemy spędzić
wrześniowo‑październikowy
urlop. A delikatna jesień to na
prawdę doskonała pora na wy
poczynek. Po letnich upałach
niektórym jawi się jako wyba

nia w kolejkach. Oblegane w lecie
szlaki na Trzy Korony i Sokolicę są
znacznie bardziej dostępne. Bez
tysięcy turystów na szlakach, bez
przepychanek i marnowania cza
su. Tak więc ci, którzy nie przepa
dają za tłumami, a na urlopie na
prawdę chcą odpocząć, powinni
wybrać się w Tatry właśnie jesie
nią. Wtedy też góry powitają nas
prawdziwym szałem kolorów –
nic, tylko podziwiać.
Podlasie
Miłośnicy melancholijnych je
siennych wędrówek na pewno
zainteresują się Podlasiem. Re
gion ten zyskuje w tym okresie
dużo dodatkowego, niezwykłe
go klimatu. Stare cmentarze, tra
dycyjne chaty i feeria barw, który
mi mieni się przyroda. Wszystko
to sprawia, że na Podlasiu jesie
nią po prostu trzeba się poja
wić. To też doskonała okazja do
odwiedzenia Puszczy Białowie

temperaturę i prażące słońce,
pozostaje urlop za granicą. W sa
mej Europie jest wiele miejsc,
w których można jeszcze póź
ną jesienią cieszyć się upałem
i morskimi kąpielami.
Malta
Idealnym miejscem na letni urlop
jesienią jest Malta, gdzie w paź
dzierniku i listopadzie tempe
ratury przekraczają 20 stopni.
Oszałamiające krajobrazy, krysta
licznie czysta woda i oczywiście
zabytki. Valletta, stolica wyspy, to
miasto, w którym zabytków jest
prawdziwe zatrzęsienie. Znaj
dziemy tu nawet pozostałości
prehistorii. Oprócz tego staro
żytne budowle, średniowieczne
świątynie i budki telefoniczne
prosto z Wielkiej Brytanii.
Wyspy Kanaryjskie
Piękna pogoda i zapierające dech
krajobrazy to też cechy charak

Jesień często może nam zaoferować
więcej doznań i w lepszym stylu niż lato.
Trzeba tylko nieco wyobraźni.
wienie, a po wakacjach deszczo
wych – jest obietnicą słonecz
nych, pomarańczowych dni.
Bieszczady
Obowiązkowym punktem dla je
siennych wczasowiczów są bez
wątpienia Bieszczady. Gęsto po
kryte mieniącymi się dziesiątka
mi barw lasami i romantyczne
– to najbardziej na wschód wy
sunięte pasmo polskich Karpat.
Tutaj można zakosztować praw
dziwego relaksu. Niemal tak jak
Norwegowie w swoich górskich
chatach, tak my możemy cieszyć
się surowością górskiego krajo
brazu. A wszystko to w dosko
nałej ciszy i spokoju. Bieszczady
to prawdziwy raj dla tych, którzy
marzą o całkowitym resecie od
codzienności, pracy i korporacyj
nych przygód.
Tatry
Dla fanów górskich wycieczek je
sienią idealne będą też Tatry. To
właściwie jedyny okres w roku,
kiedy można pochodzić po górach
i skorzystać z tutejszych atrakcji
bez wielogodzinnego oczekiwa

skiej. Warto się pospieszyć – nie
wiadomo co z niej zostanie. A je
sienią kolory tego niezwykłego
drzewostanu chwytają za serce.
Wybrzeże
Zawsze, ale to zawsze warto wy
brać się nad morze. To absolut
nie wyjątkowe miejsce na mapie
Polski. Region, który w każdą po
godę prezentuje się przepięknie.
Jesienią jeszcze intensywniej mo
żemy zanurzyć się w urokliwych,
nadmorskich krajobrazach. Po
dobnie jak w górach, tu także jest
już mniejszy tłok. To jeden z nie
wielu okresów w roku, w którym
można obejrzeć Półwysep Hel
ski bez towarzystwa tłumów tu
rystów. Jastarnia, Władysławowo,
Hel – tutaj jesienie są cieplejsze
od wiosen. I wyjątkowo malow
nicze. Wybrzeże to też idealne
miejsce do obserwowania wę
drownego ptactwa, które licz
nie pojawia się tu właśnie wios
ną i jesienią.
Europejskie gorące plaże
Dla wszystkich, którzy mimo
wszystko cenią sobie wysoką

terystyczne Wysp Kanaryjskich.
Możemy przebierać w ofertach
wycieczkowych do jednej z nie
zwykle popularnych wśród tu
rystów destynacji, które oferuje
archipelag. A wszystkie one je
sienią mocno się wyludniają. Ma
my zatem więcej przestrzeni do
cieszenia się wolnym czasem. Na
fanów windsurfingu czeka Fuer
taventura (z hiszpańskiego „silny
wiatr”). Rajskie plaże Teneryfy po
witają tych, którzy wolą poleżeć
na piasku. Lanzarote zaś to raj dla
tych, którzy uwielbiają piękne wi
doki – tutejszy krajobraz ukształ
towany jest przez erupcje wulka
niczne sprzed trzech stuleci.
Jesień, ach, to ty!
Pomysłów jest wiele – wszystkie
doskonałe. Dlatego naprawdę
nie traćmy czasu na zamartwia
nie się tym, że nie dostaliśmy ur
lopu latem. Bo wypoczynek po
za sezonem ma naprawdę wiele
plusów. Mniejszy tłum, delikat
niejsze słońce, piękne krajobrazy.
Jesieni – przybywamy!

Katarzyna Sudoł
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Join the club w BNP Paribas!
Marzysz o dobrej atmosferze w pracy, szansie na rozwój i biurze, w którym możesz poczuć się jak w domu? Pewnie myślisz,
że to idealistyczne gadanie, które nie ma racji bytu? A jednak! Rozwój i atmosfera w pracy to czołowe wartości jakie promuje
BNP Paribas Securities Services. Postanowiłam więc to sprawdzić.

Odwiedziłam biuro banku,
które znajduje się przy Pla
cu Europejskim w nowoczes
nym biurowcu Warsaw Spi
re. Umówiłam się na rozmowę
z Richardem Piskorzem, dyrek
torem departamentu ds. ob
sługi funduszy inwestycyjnych
w BNP Paribas Securities Servi
ces, szefową HR oraz z osobą
pracującą w banku. Wnętrza
bardzo przyjemne i nowoczes
ne. W pokoju, w którym roz
mawialiśmy wygodne kanapy,
przyjemne kolory, na ścianach,
książki i… hamak, nie mówiąc
już o widoku za oknem! Czy
można wyobrazić sobie lepsze
miejsce pracy?

Dyrektor
– Obecnie zatrudniamy ponad
750 pracowników. Cały czas szu
kamy też nowych kandydatów,
ponieważ dynamicznie rośniemy
i każdego roku tworzymy ok. 200
miejsc pracy. Niektóre firmy rosną
szybciej, jednak wtedy robi się „fa
brycznie”, dlatego staramy się te
go unikać. Mamy te same cele
co typowe korporacje, ale w inny
sposób do nich dążymy, szanu
jąc ludzi i dbając o ich swobodę
i komfort pracy. Chcemy, by pra
cownicy mieli satysfakcję z tego,
co robią – mówi Richard Piskorz.
Pytam dyrektora o pracę
w shared services – To niesamo
wita praca, tutaj kontrolujemy

Ric

cały świat! (śmiech) Jesteśmy
największym w Europie depo
zytariuszem. Na potencjalnych
kandydatów czekają więc wy
zwania o zasięgu międzynaro
dowym.
– Nie zarządzamy jedynie
procesami i wydajnością, 50
proc. naszych działań to budo
wanie kultury w firmie - dodaje.
Rozmowa z Richardem Pi
skorzem przekonała mnie do te
go stopnia, że miałam ochotę
zostawić tu swoje CV, mimo że
o funduszach i pracy w banku
nie wiem nic. Przy czym, jak się

dociekliwa, postanowiłam za
mienić jeszcze kilka zdań z jed
nym z pracowników banku. Tra
fiłam na Justynę Bielicką, która
pracuje w dziale obsługującym
inwestorów z rynku nierucho
mości.

Pracownik
Jak wyglądała Twoja rekruta‑
cja do BNP Paribas Securities
Services?
Najpierw spotkałam się z dwo
ma menagerami zespołu, a na
stępnie z działu HR, na koniec
było sprawdzenie znajomości
języka. Pamiętam, że po wyj
ściu z rekrutacji czułam, że bar
dzo chciałabym dostać ofertę.
No i jak widać udało się (śmiech).
Jakie były Twoje wrażenia
z pierwszego dnia pracy?
Pierwszy dzień to wprowadze
nie pracownika do naszej orga
nizacji. Jest przedstawienie ze
społu, oprowadzenie po firmie,
dostaje się opiekuna, z którym
idzie się na lunch. Pracownik nie

To był pierwszy raz,
kiedy czułam się w pracy
naprawdę rodzinnie.
hard Piskorz

An
ka
na
Racibors

Cały czas szukamy też nowych kandydatów,
ponieważ dynamicznie rośniemy
i każdego roku tworzymy ok. 200 miejsc pracy.
Firma specjalizuje się
w obsłudze operacji na papie
rach wartościowych oraz fundu
szach inwestycyjnych dla inwe
storów instytucjonalnych oraz
instytucji finansowych. Klienci
banku mogą dokonywać trans
akcji praktycznie w każdym
miejscu, bo firma działa w 100
krajach, a pracownicy współpra
cują z kolegami z całego świa
ta. Brzmi dobrze? No to dosko
nale się składa, ponieważ bank
dynamicznie się rozrasta i prak
tycznie przez cały rok prowadzi
rekrutacje!

To, co nas wyróżnia to przyjazna
i wspierająca atmosfera, zwraca
my na to szczególną uwagę.
Ponadto otrzymują oni bo
gatą ofertę benefitów, także
tych mniej standardowych, jak
na przykład dofinasowanie do
lunchów. Jest też wiele inicjatyw
oddolnych finansowanych przez
firmę – mamy klub mówców pu
blicznych, trzy drużyny w piłkar
skiej Lidze Biznesu i klub siatkar
ski. Szczególnie dumni jesteśmy
z klubu tenisowego.
Jak wygląda ścieżka kariery?
Pracownik zaczyna zwykle od
asystenta lub młodszego spe
cjalisty. W zależności od wyni
ków pracy, w ciągu 12-24 mie
sięcy może awansować.
Na poziomie specjalisty wy
biera wspólnie z menadżerem
jedną z sześciu alternatywnych
ścieżek kariery: menadżerską,
projektową, ekspercką, analitycz
ną, trenerską lub kliencką (Key
Account Managera). Rozwój na
ścieżkach kariery wspieramy de
dykowanymi szkoleniami.

dowiedziałam, BNP Paribas i na
to ma sposób. Na spotkaniu by
ła też Anna Raciborska, szefowa
HR. Miałam więc okazję wypytać
o szczegóły.

Szefowa HR
Jakich pracowników szukacie?
Kto może do Was aplikować?
Aplikować może każdy, a przede
wszystkim osoby otwarte i lubią
ce się uczyć. Ważna jest znajo
mość języków obcych – angiel
ski jest wymagany. Oprócz tego
dobrze jest, by kandydat intere
sował się rynkami kapitałowymi

Ju
s

tyna ielicka
B

i znał instrumenty finansowe,
ale jeśli ich nie zna, nie ma prob
lemu – nauczymy go.
Szukamy kandydatów na
stażystów oraz osób z doświad
czeniem, od specjalistycznego
po menadżerskie. Aplikować
można online – oferty pracy
publikujemy na naszej stronie
internetowej. Zapraszamy też na
nasze profile społecznościowe –
m.in. Facebook czy LinkedIn.
Co firma oferuje nowo zatrud‑
nionym?

Dodatkowo dofinansowu
jemy naukę języków obcych,
certyfikaty zawodowe i stu
dia podyplomowe. Mamy rów
nież wiele szkoleń modułowych
(1-3h), w których można uczest
niczyć w trakcie godzin pracy.
A co z udogodnieniami w miej‑
scu pracy?
Mamy np. biurka z elektrycz
ną regulacją wysokości, ergo
nomiczne krzesła, dwa moni
tory dla każdego pracownika,
wyciszone kabiny, gdzie można
swobodnie porozmawiać przez
telefon, sale do odpoczynku
(z piłkarzykami, a także pokój ci
szy), owoce w biurze, najlepszą
kawę na świecie (śmiech), mo
głabym wymieniać długo!
Wszystko to brzmi tak pięk
nie, że jeszcze bardziej chcę wy
słać swoją aplikację do BNP Pa
ribas. Ponieważ jednak jestem

jest pozostawiony sam sobie. To
był pierwszy raz, kiedy czułam
się w pracy naprawdę rodzinnie.
Potem rozpoczyna się pół
toratygodniowe szkolenie, tzw.
Warsaw Training Center, aby pra
cownik poznał dokładnie profil
i działalność firmy.
Jak się ma to, czego oczeki‑
wałaś po tej pracy, do tego, co
w niej otrzymałaś?
Praca tu przerosła moje najśmiel
sze oczekiwania. Jestem bardzo
pozytywnie zaskoczona relacja
mi w firmie i kontaktami z part
nerami biznesowymi. Poza tym
rozwój. Myślę, że każdy, kto tu
przychodzi, oczekuje go, ale nie
do końca zdaje sobie sprawę
z tego, w jak pozytywny, mięk
ki i efektywny sposób może się
to dokonać.
Maja Rzewuska

Chcesz aplikować? Koniecznie zajrzyj tutaj:
l Kariera w BNP Paribas: http://securities.bnpparibas.com/poland.html
l Pracuj.pl: https://pracodawcy.pracuj.pl/bnpparibassecuritiesservicespolska,20940/ofertypracy
l Praca.pl: http://www.praca.pl/749048,bnp_paribas_securities_services,warszawa,firma.html
l Facebook: https://www.facebook.com/bnpparibassecuritiesservices/

materiał promocyjny

Szukasz czegoś więcej niż tylko nowej pracy?
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Rzucić dotychczasową pracę i żyć po‑
dróżą? Brzmi jak mrzonka. A jednak!
Niektórzy wybrali taki styl życia i cał‑
kiem nieźle prosperują. Modelowym
przykładem jest Justyna Fabijańczyk,
współautorka bloga www.cyfrowi‑
nomadzi.pl, która czasami pracu‑
je z Meksyku, innym razem włą‑
cza laptop na Bali...

Justyna Michalkiewicz
‑Waloszek: Dlaczego praca
w podróży jest lepsza od zara‑
biania w firmie stacjonarnej?
Justyna Fabijańczyk: Nie mo
gę zwyczajnie stwierdzić, że
jest lepsza, ponieważ wszyst
ko zależy od oczekiwań kon
kretnej osoby. Jedni chcą czuć
się komfortowo i bezpiecznie,
a to powinny zapewniać róż
nego rodzaju zhierarchizowane
przedsiębiorstwa. Inni potrze
bują wolności i niezależności.
Nie ma więc uniwersalnej od
powiedzi na to pytanie. Jeże
li na myśl o podróżach zapala
ci się światełko w głowie i czu
jesz, że to jest coś dla ciebie –
nie masz innego wyjścia i mu
sisz spróbować.
Tak po prostu?
Tak. Bo jeśli ciągnie cię w świat,
do przygody, jeśli widzisz swo
je życie na desce surfingowej,
na stoku lub na Karaibach, al
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bo zawsze marzyłaś o tym, by
zamieszkać w vanie i zwiedzać
Europę, USA lub Afrykę, albo
po prostu chcesz żyć w promie
niach słońca przez cały rok, to
się z tym w końcu pogódź. Za
akceptuj to jako swoje przezna
czenie i zacznij układać wszyst
ko w ten sposób, aby właśnie tak
wyglądało twoje życie.
Co można zyskać przechodząc
na pracę zdalną?
Przede wszystkim elastyczność,
dzięki której możesz pracować
z dowolnego miejsca na świecie
i na co dzień realizować włas
ne pasje. W takim sposobie ży
cia jest znacznie więcej „chcę” od
„muszę”. Nie ma konieczności,
aby wstawać z samego rana lub
tracić czas na stanie w korkach.
Zakładasz to, na co masz ocho
tę i nikt nie patrzy ci na ręce. Co
więcej, możesz mieć wokół sie
bie pełne słońce i uśmiechnię
tych ludzi przez cały rok.

Cyfrowa
Nomadka,
czyli
praca
w podróży
Spójrzmy na to z drugiej stro‑
ny. Jakie nieprzyjemności wią‑
żą się ze stylem życia cyfrowe‑
go nomady?
Największą nieprzyjemnością
jest brak możliwości realizowa
nia swojej wizji życia. Cyfrowy
nomada nie jest na to narażony.
Ta świadomość wolności rekom
pensuje wszelkie trudy podróży
i pracy zdalnej.
Brzmi bajkowo, a jednak nie
każdy jest gotowy, aby podjąć
tak ryzykowny krok.
Najpierw wszystko wydaje się
trudne, ale szybko okazuje się,
że ryzyko i przeszkody są przede
wszystkim w naszej głowie. Ryzy
kiem jest trzymanie się pewne
go rodzaju mentalności, utartych
ścieżek i brak otwartości w myśle
niu. To nas spycha na margines ży
cia. Warto podjąć ryzyko, bo nawet
jeżeli się nie uda, z czystym sumie
niem możesz sobie powiedzieć, że
przynajmniej próbowałeś.

wodu, aby wracać za biurko, skoro
mogę pracować z dużymi firma
mi, realizując swoje pomysły i jed
nocześnie spędzając czas w Mek
syku, Hiszpanii, czy na Bali.
Początki na pewno nie były
kolorowe, prawda?
Pięć lat temu byłam bezrobotna.
Zaczynałam tak jak większość –
od strachu i pustego konta. Cyfro
wy nomadyzm jednak nie sprawił,
że moja kariera przestała istnieć.
Wręcz przeciwnie – rozwinęłam
się. Jestem przekonana, że jeśli cze
goś bardzo chcesz, to znajdziesz
sposób na to, aby to osiągnąć.
Czy w twoim słowniku istnieje
słowo „stabilizacja”?
Uwierz mi, że po trzech latach
życia w drodze, pojęcie „stabili
zacja” zmienia swoje znaczenie.
Dla mnie stabilizacja oznacza
równowagę, zdrowie, szczęście
oraz bezpieczeństwo finansowe.
Jeżeli pytasz o prywatną stronę
stabilizacji to marzę, aby w przy
szłości założyć rodzinę, najlepiej
podróżującą. Zobaczymy, co ży
cie przyniesie.

i zdać się na to, co przyniesie mi
podróż. Innym razem mam za
planowany cały dzień, bo wiem,
że muszę pracować dwanaście
godzin, żeby zdążyć ze wszyst
kimi zleceniami. Na Bali praco
wałam jedynie cztery godziny
dziennie.
Czasami robię sobie wol
ne i w ogóle nie pracuję, tylko
zwiedzam. Jeżeli moim priory
tetem w danym okresie jest pra
ca i odłożenie pieniędzy, to pla
nuję i staram się produktywnie
wykorzystać czas. Innym razem
odpuszczam.
Co byś powiedziała marzycie‑
lom, którzy chcieliby żyć jak
Ty, ale się boją?
Rozumiem, że czasami można
utknąć w miejscu lub nie mieć
odwagi. Sama przez to przecho
dziłam. Dzisiaj wiem, że niepo
trzebnie odwlekałam tę decyzję,
cały czas krążąc wokół tematu,
ale bojąc się złapać byka – czy
li mój własny strach – za rogi.
Brakowało mi odwagi i pewno
ści siebie. Gdy w końcu życie

Jak wygląda twoja praca od
kuchni? Czy planujesz zara‑
zem pracę i podróże, czy zda‑
jesz się na los?
Łączenie pracy zdalnej z podró
żowaniem wymaga planowania.
To zupełnie inny rodzaj podróży
niż wędrowanie z plecakiem od
hostelu do hostelu. Jednak lubię
czasami niczego nie planować

pchnęło mnie w odpowiednim
kierunku wiedziałam, że czas
przestać oszukiwać samą siebie.
I to była najlepsza decyzja w mo
im życiu.

Dzień na luzie
w Canggu na
indonezyjskiej
wyspie Bali
Wyobrażasz sobie powrót za
biurko?
Nie, taka opcja przestała dla mnie
istnieć. Na razie wszystko, co sobie
wymarzyłam, powoli się spełnia.
Przez trzy lata w podróży nauczy
łam się przedsiębiorczości, po
trafię zarabiać pieniądze, a więk
szość moich klientów to wielkie
marki i korporacje. Nie widzę po

Rozmawiała

Justyna
Michalkiewicz‑Waloszek
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Te sporty prędko ci się
nie znudzą!

Nowoczesne dyscypliny dla
wymagających korpoludków (I)
Jeśli jesteś otwarty na nowe wrażenia podczas przemieszczania się z miejsca na miejsce a jedno‑
cześnie chciałbyś poprawić kondycję i wygląd, koniecznie spróbuj jazdy na trikke’u lub freebor‑
dzie!
Końcówka lata i początek jesie
ni to taki czas, kiedy zaczynamy
myśleć o rzeczach, które zazwy
czaj szerokim łukiem omija
ją naszą świadomość. I te właś
nie myśli nierzadko związane są
z minionymi czasami oraz z na
szym zdrowiem i formą. Bo czy
nie warto by zrzucić kilku kilo
gramów przed kolejnym wyj
ściem na plażę? Trochę się roz
ruszać przed wyjazdem w góry?
Lub wreszcie – po prostu – za
cząć robić coś dla siebie?
Jeśli uważacie, że tak, to
możecie wybierać spośród ofert
rozmaitych klubów fitness, si
łowni lub innych instytucji, któ
rych mnóstwo stoi otworem
dzięki naszej ukochanej karcie
multisport. Ale jeśli nie jesteście
jeszcze pewni wyboru, a corssfit
czy pole dance wydają się wam
nudną i przereklamowaną roz
rywką – to mamy coś dla was!
Wyścigowa hulajnoga

Dzięki temu wynalazkowi wyko
nasz intensywny trening anga
żujący niemal wszystkie partie
mięśni, wyrobisz sobie narciar
ską formę (nawet latem!), po
piszesz się efektownymi tricka
mi, przemieścisz się z miejsca
na miejsce z szybkością rowe
ru, a co najważniejsze – dostar
czysz sobie dużo dobrej zabawy.
O czym mowa? O trikke’u.
To cudo przypomina nie
co hulajnogę, lecz z tą różni
cą, że od przegubu nad przed
nim kołem odchodzi nie jedna,
a dwie platformy, każda zakoń
czona kołem. Kół ten wieloślad
ma trzy – wszystkie pompowa
ne, o jednakowej średnicy (ok.
30 cm), obudowane błotnika

mi, z hamulcami aktywowanymi
za pomocą klamek na kierowni
cy. Nogi ustawiamy na platfor
mach nad tylnymi kołami, a rę
ce umieszczamy na kierownicy.
By się rozpędzić, musimy rów
nomiernie przechylać się i lek
ko skręcać raz w prawo, raz w le
wo, poruszając się w taki sposób,
jakbyśmy szusowali na nartach.
Trikke to idealny pojazd do
przemieszczania się po mieście,
który z powodzeniem może sta
nowić zamiennik roweru. Napę
dzany jest siłą mięśni i na pła
skiej nawierzchni (asfalt, bruk,
beton, ubita ścieżka ziemna itd.)
może osiągnąć prędkość ponad
30 km/h, dzięki wykorzystaniu
zasady zachowania momentu
pędu.
Jazda na trikke’u nie jest po
nadprzeciętnie kontuzjogenna,
choć bardzo angażuje w ruch
prawie całe nasze ciało. Zatem
używając tego wehikułu nie tyl
ko spalimy zbędne kalorie, ale
też znacznie poprawimy formę
i wyrobimy sobie mięśnie.
Snowboard w lecie
Masz sentyment do deskoro
lek? Poszusowałbyś na snow
boardzie we wrześniu i to bez
zbytniego oddalania się od
domu? A może kiedyś grałeś
w „Tony’ego Hawka”, marząc,
by samemu tak „poskejtować”?
Jeśli tak, to współczesna myśl
techniczna wychodzi naprzeciw
twoim zachciankom i oferuje ci
freebord!
Ten wynalazek zbudowany
jest z deski, kół i prostych wią
zań, w które możemy swobod
nie włożyć każdy rodzaj buta.
Freebording z pozoru nie róż
ni się wiele od skateboardingu.
Jednak tutaj przednia i tylna oś
kółek umieszczone są w więk
szej odległości od siebie, niż
w skateboardzie. Do ich środko
wej części przyczepiono po jed
nym rollerze, przypominającym
obrotowe kółko sklepowego
wózka. Dzięki temu rozwiązaniu
jazda tą sześciokołową deską
sprawia olbrzymią frajdę.
Kupując freebord należy ko
niecznie pomyśleć o dobraniu
ochraniaczy, nawet jeśli mamy
już doświadczenie z deską na
stoku lub w skateparku. Mimo
wszystko jazda na freebordzie

będzie nowym doznaniem, więc
doświadczenie w pokrewnej dy
scyplinie niekoniecznie pozwoli
uniknąć upadków.
Gdy już mamy deskę i ochra
niacze z czystym sumieniem mo
żemy przejść do praktyki. Najle
piej zaczynać na w miarę płaskim
terenie z gładką nawierzchnią,
z dala od samochodów i więk
szych grupek pieszych. Jazda na
freebordzie – pod kątem moż
liwości i odczuć – ma najwięcej
wspólnego ze snowboardingiem.
Tu także możemy kontrolować ze
ślizg, wycinać czyste zakręty i ob
racać się wokół własnej osi – zu
pełnie tak, jakby pod naszymi
stopami nie znajdowały się gu
mowe koła sunące po asfalcie, ale
dobrze nasmarowana deska śli
zgająca się po „szybkim” śniegu.
Kiedy już nabierzemy do
świadczenia, nie lada przyjem
ności dostarczy nam zjazd ze
stromej góry – poziom euforii

i adrenaliny przewyższa ten zna
ny z zaśnieżonych stoków. Dla
śmiałków z dobrym zmysłem
równowagi, dla których deska
najlepiej sprawdza się w akro
bacjach, również nie ma przeci
wskazań. Oczywiście freebord
nie da nam takiej stabilizacji jak
deskorolka, przez co wykonanie
wielu ewolucji będzie praktycz
nie niemożliwe. Niemniej dodat
kowa para obrotowych kół i swo
bodnie wypinanych wiązań to
nowe możliwości, okazja do tre
ningu oraz szansa na wykazanie
się, jakże cenną w korporacyj
nych realiach, kreatywnością.

Tomasz Rot
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Zdrowie w Mordorze. Troska czy trend?
Mordor to nie tylko miejsce. To
również rodzaj symbiozy ludz‑
kiej, w której występuje zja‑
wisko tłumu. Gdy jednostka
choruje lub coś kupuje, wtedy
tłum naśladuje jednostkę. In‑
nymi słowy: tworzą się trendy,
które dotyczą wielu dziedzin
naszego życia. Także zdrowia.
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
– to jednak nie do końca zobo
jętniały slogan dla pracowników
przykutych do korporacyjnych
biurek, których dotyka prze
cież wiele przypadłości. Najpo
pularniejszą z nich jest oczywi
ście nadwaga. Jak starają się jej
zaradzić? Na swój, kształtowany
przez modę, sposób...
Karta sportowa
Jak wiadomo najczęstsz y
mi przyczynami nadwagi są:
„siedzący” tryb życia, lunchy
ki o różnych porach dnia i no
cy, pan kanapka i przekąsko-za
kąski podjadane co chwila. Jedni
sięgają po nie z nerwów, drudzy
zaś zupełnie nieświadomie. Ale
nikt się tym zbytnio nie martwi,
bo przecież wszyscy mamy karty
sportowe i już od samego posia
dania ich w portfelach jest nam
lepiej i zdrowiej. I nie ma opcji,
by przekonało nas proste spo
strzeżenie, że od karty, która ku
rzy się w portfelu, jednak nie bę
dziemy zdrowsi. Cóż, taki trend
– bo przecież gdy jedni mają, to
i drudzy muszą.
Oczywiście wiele osób cho
dzi na siłownię i tam spotyka się
ze sprzętami. Niektórzy napraw
dę starają się podreperować
zdrowie, inni chcą zbudować
masę. Ale wiele osób trafia tam,
by się wyciszyć lub obejrzeć ulu
biony serial biegając czy siedząc
na rowerku. I to też nie jest jesz

REKLAMA

cze najgorsze. Jednak
znane są przypadki, że
na siłownię chodzimy
właściwie jedynie dla
lansu albo z przymusu
korpośrodowiskowego.

wersja de lux-super
-master-premium-ma
xi z tym i tamtym? Bo
ja właśnie taką mam”.
Oczywiście znajomy nie
pozostanie nam dłużny
i jego „zwykła” opaska
zrealizuje się w charak
terze prezentu dla part
nerki/partnera, zaś nasz
zdegradowany sąsiad
zza biurka zakupi naj
nowszy model gadżetu
w wersji ULTRA-SUPER
-MAXI-2xPREMIUM...

Aplikacje i opaski
Jeśli lans, przymus lub
moda, to wszyscy mu
szą wiedzieć, że wyko
nujemy jakiekolwiek
ćwiczenia. Przecież ża
den wysiłek nie mo
że pozostać niezauwa
żony!
W tym miejscu prze
Diety
chodzimy do wszystkich
Jak trend, to przecież
zdrowotno-sportowych
nie tylko gadżety. Na
aplikacji, gadżetów, opa
leży pamiętać o budo
sek itp. Monitorują nam
waniu MASY. A czasem
pracę serca, tętno i po
bardziej o jej zbijaniu.
kazują, ile spalamy kalo
A zatem tradycyj
rii. Producenci twierdzą
nie: owsianka, warzyw
też na przykład, że ich
ka, kurczak przyprawio
aplikacja pozwala zmie
ny codziennie innymi
rzyć ciśnienie poprzez
ziołami, białko, białko,
dotknięcie palcem do
białko? Jakby to po
ekranu naszego smart
wiedziała pewna znana
Choć karty i gadżety sportowe
fonu – o zgrozo! wiele
kucharka z srebrnego
oraz diety pudełkowe cieszą się
osób naprawdę wierzy,
ekranu: wszystko mdłe
że to działa.
i szału nie ma. Dlatego
popularnością wśród korpoludków
Większość z tych
Mordor ma nowy trend,
z Mordoru, nie zastąpią profesjonalnej troski który uratował mdłe
gadżetów musi oczy
wiście umożliwić chwa o zdrowie, której początek to wizyta u lekarza. potrawy białkowe, ura
lenie się naszymi wyni
tował ludzkość i nadał
kami, które „szerujemy”
nowy sens lansowi biu
na social mediach. Często w fir rano z pięcioma smartfonami. sąsiada wpisują w wyszukiwar rowemu. Diety pudełkowe – to
mach odbywają się turnieje, po Teraz biegamy z opaskami i ze kę nazwę tego samego modelu wynalazek ludzkości na miarę
legające na „wykręceniu” najlep garkami obliczającymi wszyst i szukają chociaż trochę nowsze nagrody Nobla, Pulitzera albo
szego wyniku. Trzeba przebiec ko, co tylko da się obliczyć. Czy go. A jeśli takiego nie będzie, to chociaż publiczności (szczegól
więcej lub dłużej ćwiczyć na si li gadżety!
przynamniej zamówią podobny, nie tej korporacyjnej).
łowni.
A jeśli mowa o gadżetach, lecz z dodatkowym wyposaże
Diety kuszą wyglądem, ka
Czy można to ominąć? Nie to jednostki z Mordoru regular niem. Chodzi przecież o to, żeby lorycznością, mogą być bezglu
bardzo. To już nie są dobre, stu nie przeczesują internet, opi przez zupełny przypadek, które tenowe, bez mąki, bez alerge
denckie czasy i era pożycza nie na forach i porównywarki, goś popołudnia na papierosku nów. Jedne są bardziej zmyślne,
nia telefonów po to, by jedna po to, aby znaleźć upragniony lub w kuchni firmowej, przemy drugie mniej. Kupujemy, bo
biegająca osoba robiła wyniki model. Ale ostatecznie i tak za cić triumfalnie zdanie „O widzę, akurat sąsiad kupił w takiej fir
sportowe wszystkim współlo mawiają pod wpływem impul że masz nowy model tej opas mie, bo wyskoczyła nam rekla
katorom z akademika, biegając su: po rzucie okiem na biurko ki do biegania! Czy to może ta ma, ewentualnie chcemy, żeby

było taniej, więc w grę wchodzą
wszelkiego rodzaju serwisy za
kupów grupowych. Nierzadko
kierujemy się również opiniami
znalezionymi na forach inter
netowych, gdzie konsumenci
wypowiadają się na temat za
let puddingu na podwieczorek
czy dietetycznych kanapeczek
na śniadanie.
A może fachowiec?
I tak, dzień po dniu, wygląda
troska o nasze korpozdrowie.
W tym miejscu, zupełnie na po
ważnie, trzeba przypomnieć, że
jeśli chcemy naprawdę o siebie
zadbać, powinniśmy najpierw
wybrać się do lekarza na bada
nia – by sprawdzić czy wszystko
z nami w porządku.
Jeśli mamy wykupiony pa
kiet medyczny w jednej firmie,
często nie mamy dużego wy
boru. Ale i tak zawsze możemy
posłuchać „testów korytarzo
wych”, które omawiają różnice
między placówkami lub leka
rzami. Oczywiście efekt jest ta
ki, że – znowu – idąc za tłumem,
wszyscy trafiają do tej samej
przychodni, w kolejkę do tego
samego lekarza. Jednak z dru
giej strony: gdy w korpo ktoś
zachoruje, to i tak wszyscy za
raz mają te same objawy, dzięki
czemu lekarz ma łatwiej i diag
noza szybsza.
Oby jednak ten trend nie
poszedł dalej – uważajmy, by
nie zacząć licytować się w na
szej korporacyjnej kuchni na
to, jakie super-extra-mega-ma
xi leki na przeziębienie teraz są
w modzie... Po prostu: kupuj
my wszyscy profilaktycznie wi
taminę C. Oby tylko była do
brej firmy...

Michał Mat
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KORPO QUIZ

Kim byś był, gdybyś mógł jeszcze raz wybrać zawód?
W pracy najbardziej „cenisz”:

A

Możliwość zdobywania
doświadczenia. Podczas
nadgodzin.
Wynagrodzenie uzależnio
ne od wyników, czyli mini
malną podstawę.

C

Odpowiedzialność za wy
konaną pracę, czyli kary,
kary, kary…

Jaka korpomotywacja przy‑
świeca pracy w twojej firmie?

A

Po prostu rób, myślenie to
początek zdrady!

B

Praca nie czyni doskona
łym. Doskonała praca czy
ni doskonałym!

C

Firma inwestuje pieniądze
– Ty zainwestuj swój pot!

Masz wybrać celebrytę do no‑
wej kampanii. Kto to będzie?

A

Jakiś młody jutuber. Zapy
tasz córkę koleżanki, kto to
może być.

REKLAMA

B

Modny pisarz. Może Twar
doch? Albo Dehnel? Bę
dzie ambitnie i z klasą.

C

Maryla Rodowicz lub Mi
chał Wiśniewski. Wszyscy
ich znają, to musi się udać!

Zauważasz błąd w prezentacji
szefa. Co robisz?

A

Nic. Boisz się, że podpad
niesz i szef cofnie Ci urlop.

B

Natychmiast zgłaszasz po
prawkę. Prezentacja po
winna być bezbłędna.

C

Po cichu poprawiasz pre
zentację i niepostrzeżenie
podmieniasz pliki, by nikt
się nie zorientował.

Zostajesz przydzielony do
projektu, o którym nie masz
zielonego pojęcia. Na pierw‑
szym spotkaniu swojego ze‑
społu:

A

Udajesz, że świetnie znasz
się na temacie i robisz do
brą minę do złej gry.

B

C

O twarcie mówisz, że
pierwszy raz stykasz się
z takim zadaniem i zapew
ne będziesz częściej pytał
o niektóre kwestie.
Znajdujesz intensywny
nocny kurs z tej dziedziny.
Na następne spotkanie sta
wisz się już jako ekspert.

Firma musi przyciąć wydatki
na zaplecze socjalne. Co za‑
znaczasz w ankiecie wysłanej
do pracowników?

A

Kawę. Bez kawy w biurze bę
dziesz zdrowszy i z łatwością
zastąpisz ją herbatą.

B

Artykuły biurowe. Przynie
siesz swoje z domu (te za
brane z poprzedniej firmy).

C

Papier toaletowy. I tak nie
masz czasu korzystać z ła
zienki.

Wreszcie urlop! Gdzie się tym
razem wybierzesz?

A

Do małej chatki na Podla
siu. Cisza, spokój, szemrzą

cy strumyk i mleko prosto
od krowy.

B

Nad polskie morze. Opalisz
się, odpoczniesz i zrobisz
przy okazji kurs ratownika.

C

Na Bali lub Sri Lankę. Wszy
scy tam teraz jeżdżą. Gwa
rantowana świetna pogo
da i dobre zdjęcia na Insta.

Możesz wybrać sobie bezpłat‑
ne szkolenie. Co ci się przyda?

A

Szkolenie z asertywności.
Może wreszcie nie robił
byś wszystkiego za szefa?

B

Kurs z perswazji. Mo
że wreszcie ktoś robiłby
wszystko za ciebie?

C

Rok w szkole coachingu.
Musisz zmienić nie tylko
siebie ale i innych!

Co męczy Cię najbardziej?

A

Dojazd do pracy. Korki, za
tłoczone metro i autobusy.

B

Pobudka. Zrywanie się
o świcie i konieczność pój
ścia do pracy.

C

Późne popołudnie. Dzień
się kończy, a jest jeszcze
tyle do zrobienia!

Masz po południu spotkanie
z ważnym klientem. Znając
Twoje szczęście:

A

Wylejesz na siebie kawę
tuż przed spotkaniem.

B

Rzutnik nie zadziała, z two
jego pulpitu zniknie pre
zentacja, a ty obficie spo
cisz się ze stresu.

C

Klient w ostatniej chwili
odwoła spotkanie. A ty się
tak długo do niego przy
gotowywałeś!

WYNIKI
Większość odpowiedzi A:
Byłbyś rolnikiem, ogrodnikiem,
leśnikiem... kimkolwiek, byle
by Twoja praca była zupełnym
przeciwieństwem tej w korpo
racji. Potrzebujesz wolności,
kontaktu z przyrodą i spoko

ju. Masz dość spędzania całych
dni w kiepsko klimatyzowanym
i głośnym open space. Męczą
Cię dojazdy, stres i konieczność
poświęcania każdej chwili swo
jemu szefowi.
Większość odpowiedzi B:
Byłbyś pielęgniarzem, lekarzem,
prawnikiem. Chciałbyś nieść po
moc nie tylko podczas fakapów.
Czujesz, że jesteś stworzony do
czegoś więcej niż klepanie rapor
tów. Lubisz odpowiedzialność, je
steś perfekcjonistą, ale chciałbyś
ratować świat, a nie kolejne pro
jekty.
Większość odpowiedzi C:
Byłbyś kucharzem, malarzem,
projektantem mody. Twoja kre
atywność nie kończy się na na
noszeniu uwag od userów
i poprawek od klientów. Chcesz
zmieniać świat na lepszy i bar
dziej kolorowy. Męczy Cię sztam
pa, korporacyjna monotonność
i wciąż te same wyzwania. Masz
naturę barwnego ptaka, a nie
pracowitej mrówki.
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Są pytania, na które ciężko
dać jednoznaczną odpowiedź.
Najpierw mogą wydawać się błahe,
ale w momencie, gdy już mamy
odpowiedzieć, język dziwnie się
nam plącze, a słowa zaczynają
więznąć w gardle. Do grupy takich
pytań zaliczają się między innymi
te dotyczące naszego zatrudnienia
oraz naszych dzieci.

KORPOTATA

Czy lubisz swoją pracę?
Choćby taka kwestia padła z ust przy
jaciela, to człowiek i tak od razu za
czyna się czuć jak na oceniającej roz
mowie z przełożonym. Nawet stażysta
wie, że cokolwiek powie w tym przy
padku, efekt będzie marny. Warto
wówczas poszukać tzw. dyplomatycz
nej odpowiedzi. Najczęściej ograni
cza się ona do dwóch słów: to zależy.
Zdarzają się jednak przypadki, że ktoś
jest nad wyraz wygadany – wtedy od
powie bardziej rozbudowanym zda
niem. Na przykład: lubię swoją pracę
w dniu wypłaty oraz w piątki po po
łudniu, kiedy właśnie rozpoczynam
dwutygodniowy urlop. A nie lubię jej
w poniedziałek, wtorek, środę, czwar
tek i przez prawie cały piątek. A także
w niedzielę wieczorem, kiedy kończę
swój urlop.
Czy pojawienie się dziecka mocno
namieszało Ci w życiu?
Gdy to pytanie – z grupy moich ulubio
nych – rzuca nagle kumpel, który już za
chwilę zostanie tatą, czuję się bardzo
podobnie jak wtedy, gdy pytają mnie
o pracę.
Pierwsza myśl, jaka pojawia się
w głowie, to wywalić kawę na ławę.
Czy mocno zamieszało? Człowieku,
to jak jakby porwała cię nagle z ulicy
trąba powietrzna i wyrzuciła obdar
tego w nepalskiej wiosce bez grosza
w kieszeni. Niby wiesz jak powinie

To
zależy...

neś się zachować, ale paraliżuje cię
strach, bo jesteś pierwszym białym
człowiekiem od lat, który postawił
nogę na tej ziemi. A tubylcy z języka
angielskiego znają jedynie „ok” i „Co
ca Cola”. Jeżeli sobie nie poradzisz, to
przepadniesz.

Wiadomo jednak, że nie mo
gę mu tego tak po prostu rzucić pro
sto w twarz. To trochę jak z pytaniem
na rozmowie rekrutacyjnej „Dlaczego
chciałby Pan u nas pracować?”. Za każ
dym razem cisną mi się na usta słowa:
bo po prostu muszę gdzieś pracować

i zarabiać na kredyt! Przełykam jed
nak ślinę i – z możliwe najserdeczniej
szym uśmiechem na ustach, na jaki
mnie stać – opowiadam o wspaniałych
projektach, czekającym mnie rozwoju,
oraz wspaniałej marce, dla której każdy
chciałby przecież pracować.

LISTY OD CZYTELNIKÓW
Jak nazwać Dinozaura, który działa w Mordorze od 40 lat? Może – nawiązując do Tolkiena i jego wyjątkowo wy‑
trwałych krasnoludów – Korpoludem? A może, jako że tak długi staż to niemal legenda, należałoby go określić
imieniem Drzewca – najstarszego enta? Niezależnie od tego, warto przeczytać jego list, nadesłany do redakcji:

Prehistoria Mordoru
Dzisiaj Mordor to dziesiątki biu
rowców ze szkła i aluminium, sze
rokie ulice, sto tysięcy pracowni
ków, tysiące samochodów. Rano
tłumy płyną z metra, sznury samo
chodów stoją w niekończących się
korkach. Tak do godziny 10. Po 16
znowu ta sama rzeka, ale w prze
ciwnym kierunku. Później Mordor
to już nie Mordor: to po prostu ci
cha i pusta dzielnica z rzadko prze
jeżdżającymi samochodami oraz
nielicznymi przechodniami,
Jak kiedyś wyglądał Mordor?
Moja pamięć o tym miejscu się
ga początku lat siedemdzie
siątych, więc prosty rachunek

wskazuje, że jestem obecny
w Mordorze od około czterdzie
stu lat (choć nazwa ta wówczas
oczywiście nie funkcjonowała).
Kiedyś na tych terenach by
ło po prostu zaplecze magazyno
we warszawskich przedsiębiorstw
państwowych. A w magazy
nach gromadzono zapasy pro
duktów spożywczych i przemy
słowych. Znajdowały się tam też
składy tzw. sklepów „za firankami”
– w których mogli kupować wy
łącznie uprzywilejowani odbiorcy.
Tani alkohol
Najbardziej pilnowane, a jedno
cześnie interesujące, były maga

zyny PEWEXU. Trzeba przypo
mnieć, że była to sieć sklepów,
w których – głównie za ame
rykańskie dolary, ale też inne
waluty – można było kupić za
graniczne towary np. dżinsy,
cygara, whisky. Wszystko było
tam bardzo drogie, mniej więcej
dwa razy droższe niż w krajach
zachodnich. Z niezrozumiałym
wyjątkiem alkoholi, które były
o dwie trzecie tańsze!
W szczególnie atrakcyjnych
magazynach – a te PEWEXU do
takich należały – pracę otrzymy
wało się po znajomości. Dlacze
go? Więcej o tym może jeszcze
kiedyś...

Bocznice, wagony i baraki
Obecny Mordor w początku lat
siedemdziesiątych opleciony był
bocznicami kolejowymi, bowiem
zdecydowana większość towarów
do wspomnianych magazynów
była dostarczana koleją. Królowa
ła tu niska zabudowa tymczasowa
– czyli baraki: częściowo drewnia
ne, stopniowo w tym okresie za
mieniane na murowane.
Dostawa wyglądała tak, że
najpierw podjeżdżał pociąg
z długim składem, a potem małe
lokomotywy podstawiały kon
kretne wagony pod właściwe
rampy magazynu. Gdy czasem
zrobiono to błędnie, była wiel

Całodobowe pogotowie
rodzicielskie
Przeszukuję szybko głowę, żeby po
wiedzieć kumplowi coś krzepiącego,
coś dzięki czemu poczuje się pewnie
i chociaż trochę uspokoi ten paniczny
lęk przed nieznanym. Chcę po prostu
znaleźć słowa, które on chce usłyszeć.
Jednak, mimo szczerych chęci, pamięć
podsuwa mi jedynie te sceny, który
mi chyba nie warto się dzielić z ojcem
in spe.
Przecież nie powiem mu o trzech
nocnych pobudkach, spaniu w trybie
czuwania przez pierwsze trzy miesiące,
żeby w razie czego móc się od razu ze
rwać, lub o rozpoczynaniu dnia o nie
ludzkiej 4.30. Nie ma sensu wspominać
również o tym, jak przygotowywałem
małemu mleko w środku nocy – z pół
przymkniętymi powiekami, ze świado
mością tak samo nieobecną jak na „me
etingach” trwających o dwie godziny za
długo. A do tego jeszcze niekończące się
kolki, którym towarzyszył krzyk tak gło
śny, że sąsiedzi ostentacyjnie zamykali
okna. No i oczywiście całkowicie nowy
rytm doby dopasowany do pór karmień
i spacerów.
Nie chciałbym też mówić o życiu to
warzyskim, które zawiesiliśmy na koł
ku, nie tylko z powodu braku czasu, ale
przede wszystkim dlatego, że nie mieli
śmy na nie siły i chodziliśmy spać z ku
rami, żeby nadrobić zarwane noce. Pa
miętam, że gdy wczesnym wieczorem
zasłaniałem żaluzje, żeby wprowadzić
do pokoju chociaż odrobinę ciemności
imitującej noc, pięcioletnie dzieci sąsia
dów bawiące się na placu zabaw patrzy
ły się na mnie z drwiącym uśmiechem na
ustach...
Dlatego odpowiadam przyszłemu
ojcu na to życiowe pytanie tak, jak zro
biłby to każdy rodzic: to zależy.

ka awantura, bowiem najpierw
należało zakończyć podstawia
nie wszystkich pozostałych wa
gonów z głównego składu po
ciągu (co trwało kilka godzin)
a dopiero potem można było
naprawić błąd.
Żony milicjantów, studenci
i więźniowie
Dosyć specyficzny był podział
społeczny zatrudnionych tu
osób. Kierowniczkami były żo
ny milicjantów, często z dużą
nadwagą i obowiązkowo ufar
bowanymi włosami na blond
lub rudo. Menagerowie nazy
wali się wówczas brygadzista
mi – oni bezpośrednio zarzą
dzali i wydawali polecenia. Byli
to głównie emerytowani mili
cjanci lub wojskowi w stopniu
sierżanta lub niższym. Reszta
to fizyczni do noszenia worków
i paczek, którzy trafiali tu głów
nie „przez” skierowanie z urzę
du pracy.
To oni, nisko płatni pracow
nicy magazynowi, których pra

Piotr Krupa

cowało tu kilka tysięcy, własnymi
rękami wyładowywali wago
ny. Czasem do tej pracy używali
ręcznych wózków o ładowności
około 500 kilogramów.
Koniecznie trzeba wspo
mnieć też o pracownikach do
rywczych. Z powodu dużej
nieregularności dostaw, zatrud
niano tu dodatkowo, na godzi
ny, studentów, praktykantów
szkół zawodowych, przerzuca
no też na „linię magazynów” pra
cowników sezonowych. Często
byli tam wysyłani również więź
niowie z pobliskiego aresztu na
Służewcu...
Więcej, być może, w następnym liście, jeśli ta historia Wam się spodobała.

Dinozaur z Mordoru
Od redakcji: Serdecznie dziękujemy za te ciekawe wspomnienia i bardzo prosimy
o jeszcze! Czekamy na opinie
czytelników na ten temat.
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Jakie fryzury i kolory wybrać na nadchodzący sezon Jesień/Zima 2017? Skąd czerpać inspiracje? Jak zadbać o kondycję włosów nad‑
szarpniętą wymagającym letnim okresem? Najlepsi styliści Hairmate przygotowali specjalnie dla was przegląd najgorętszych tren‑
dów i garść cennych porad o pielęgnacji włosów.
Regeneracja i pielęgnacja
Pierwszym krokiem do sezono
wego odświeżenia wizerunku
powinna być kompleksowa re
generacja włosów po wakacyj
nym okresie. Kąpiele w morzu
i basenie, brak nakrycia głowy
w upalne dni, a nawet klima
tyzacja w biurze – to wszystko
zostawia swój ślad nie tylko na
naszej skórze, ale także na wło
sach. Na zniszczone końcówki
nie ma lepszej rady, niż ich ob
cięcie. Dzięki temu włosy lek
ko uniosą się do góry i nabiorą
lekkości. Niezbędnym elemen
tem regeneracji są też odżyw
ki i maseczki zawierające silnie
skoncentrowane składniki od
budowujące i wzmacniające
strukturę włosa.
Bardzo ważne, aby zadbać
o spersonalizowaną pielęgnację,
czyli idealne dopasowanie kos
metyków i zabiegów do indy
widualnych potrzeb, struktury
i faktury włosów. Nie zapominaj
my także o skórze głowy, której
oczyszczenie i odpowiednie na
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wilżenie ma ogromny wpływ na
ich kondycję. Dlaczego warto
postawić na takie zabiegi? Do
bra i kompleksowa pielęgnacja
może zastąpić stylizację, a zdro
we i mocne włosy to najpiękniej

sza fryzura, dlatego podkreślaj
my swoje naturalne piękno!
Trendy
Jeśli zadbaliśmy już o kondy
cję włosów, możemy zastano

wić się nad adaptacją najnow
szych trendów do własnych
potrzeb. W nadchodzącym sezo
nie na topie będą fale, loki, splo
ty i upięcia w stylu retro, a tak
że nieustająco modna grzywka

Kolory
Równie ważną, co indywidual
ną kwestią, jest dobór koloru.
W tym sezonie dominować bę
dą barwy miękkie i naturalne,
a wśród odważniejszych pań
– pastele. Jesienią wrócą tak
że odcienie rudości, mocno na
pigmentowane barwy, natural
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ne brązy i nieśmiertelny beżowy
blond. Ale prawdziwie triumfal
ny i pełen rozmachu powrót do
tyczyć będzie kolorowych wło
sów. Potencjalny hit sezonu?
Blond z różową, fioletową, a na
wet niebieską poświatą, przypo
minający pastelowe ombre.
Inspiracje
Znajdziemy je wszędzie: na uli
cy, w telewizji, teledyskach, na
Facebooku i Instagramie. Wie
le pomysłów i wskazówek moż
na otrzymać podczas konsulta
cji u dobrego fryzjera, ale także
odnaleźć w trakcie podróży i wy
jazdów. Na początek warto po
prostu rozejrzeć się wokół sie
bie. Często nie zdajemy sobie
sprawy, jak duży wpływ na na
sze życie mają ludzie, z którymi
obcujemy na co dzień: środowi
sko pracy, grupa znajomych, czy
nawet przechodnie na ulicy. Być
może najlepsze wskazówki cza
ją się w najbliższym otoczeniu
– miejmy oczy szeroko otwarte
i otwórzmy się na nowości. Pa
miętajmy też, że trendy to tyl
ko źródło inspiracji, najważniej
szym kompasem przy wyborze
fryzury i koloru powinien być
nasz indywidualny charakter
i osobowość.

Hairmate Team

materiał promocyjny

Fryzjerskie trendy 2017

i przedziałek po środku. Co
istotne – każdą z tych fryzur da
się samodzielnie wykonać w do
mu i z powodzeniem ekspery
mentować z nimi na co dzień.
W nadchodzącym sezonie
passé pozostaną jednolite, pła
skie kolory i pasemka. Najmod
niejsza będzie zaś koloryzacja
3D, która zyskuje coraz więk
szą rzeszę fanów. Nic dziwne
go, dzięki niej uzyskujemy jed
nocześnie stylowy i niezwykle
naturalny efekt. Możemy zde
cydować się na różne rodzaje
takiej koloryzacji: standardowy
baleyage, płomienny i spektaku
larny flamboyage czy delikatne
pasemka baby highlights. Każda
z nich nadaje fryzurze lekkości,
dynamiki i sprawia, że włosy wy
glądają na naturalnie muśnięte
słońcem. Kluczową kwestią jest
jednak odpowiedni dobór dłu
gości i kształtu fryzury, aby wy
dobyć i podkreślić to, co najpięk
niejsze w danym typie urody.

GŁOS MORDORU
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SZAMA NA ASAPIE
Ostatnio coraz większą popularność zyskuje dieta 3D chilli, która polega – zgodnie z nazwą – na stosowaniu do dań przypraw z 3 kategorii: zielonej (czosnek, oregano, bazylia, szałwia, tymianek,
mięta); czerwonej (chilli, curry, pepperoni, papryka słodka i ostra, czarny pieprz), żółtej (imbir, cynamon, kardamon).
Spróbujmy zatem przygotować w ten sposób makaron (tak, wiem, to nie jest danie dietetyczne): z krewetkami, papryką, chilli, estragonem, curry i mleczkiem kokosowym. Ciekawe czy ta dieta fak‑
tycznie działa?

MAKARON 3D CHILLI Z KREWETKAMI
BŁYSKAWICZNE DANIE GOTOWE W 20 MINUT

PRZYGOTOWANIE:

porcje):
(na dwie
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ik
n
d
a
kł
S
nego,
nu jajecz

makaro
• 150 g
krewetek
branych
o
• 200g
,
,
tygrysich
kosowego
leczka ko
m
l
m
0
6
1
•
jogurtu
gęstego
• 2 łyżki
,
o
g
naturalne
na
ka pokrojo
• 1 papry paski,
w cienkie
ehili bez p
pryczki c
• 1/2 pa ojonej w kostkę,
stek pokr
lub 1 łyświeżego
• 1 garść szonego estrażeczka su
gonu,
y,
eczki curr
• 1/2 łyż
rzeciśnię
czosnku (p
• 3 ząbki praskę),
te przez

l Wok smarujemy połową
czosnku i delikatnie polewamy
oliwą. Rozgrzewamy, a następnie
dodajemy resztę czosnku i sma
żymy około 30 sekund, dodaje
my paprykę pokrojoną w pasecz
ki i smażymy kolejne 2 minuty
(papryka musi lekko zmięknąć).
l Dodajemy obrane krewetki
i smażymy z każdej ze stron mak
symalnie 2 min.
l Zmniejszamy odrobinę
„ogień” i dodajemy mleczko ko
kosowe oraz chilli. Doprawia
my curry, estragonem, solą i pie
przem.

• oliwa,
prz.
• sól i pie

l Jogurt hartujemy przez doda
nie do niego gorącego mleczka
kokosowego i energiczne mie
szanie. Dodajemy do woka i go
tujemy, aż krewetki będą goto
we.
l W międzyczasie przygotowu
jemy makaron wg opisu na opa
kowaniu.

!
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Zawartość woka serwujemy z go
rącym makaronem.

http://www.alakuchniablog.starnawski.com/
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GOING. POLECA KULTURALNIE

Wrześniowe perełki
Wrzesień jest często postrze‑
gany jako kulturalny okres
przejściowy między latem i je‑
sienią, z pozoru nie oferując
zbyt wielu zachęcających wy‑
darzeń. Jednak warto poświę‑
cić parę chwil na wyszukanie
interesujących perełek. Kolej‑
ny sezon witamy w otoczeniu
dobrego jedzenia, oczekiwa‑
nych nazwisk świata muzyki
i bezkompromisowej sztuki.

Wystawy najlepszych polskich pro
ducentów, artystów i rzemieślników.
Poruszany będzie również ważny te
mat pszczół, bo to dzięki ich pracy
powstaje aż 90 proc. naszego poży
wienia.
Intruder Alert x Kamixlo
na Koszykowej 55, 9 września
Wschodząca gwiazda undergroun
dowej elektroniki i młody, niezwy
kle płodny umysł. Na zaproszenie
kolektywu Intruder Alert do Warsza
wy wpadnie Kamixlo. Tajemniczy

Warszawski Festiwal Kulinarny
„Rośliny, owady i miód”,
8-10 września
Połączenie festiwalu, targów i kon
ferencji z dobrym jedzeniem w ro
li głównej. Spotkanie liderów pro
mujących wysokiej jakości żywność,
edukację i zrównoważony rozwój.

producent zaserwuje klubowiczom
solidne antidotum na nijakie tech
no imprezy z wielkimi nazwiskami
w tle. Chilijska krew i londyńskie wy
chowanie.
Koncert Blank Banshee w Miłości,
21 września
Doczekaliśmy się w Polsce wizyty
jednego z pionierów gatunku okre
ślanego mianem vaporwave’u. Wy
dany 5 lat temu (!) album„Blank Ban
shee 0” z miejsca stał się klasykiem.
Jeśli nieobce są Wam kompute
ry marki Macintosh, chiński alfabet
oraz klimat rodem z Blade Runnera
– idźcie w ciemno.
Warsaw Gallery Weekend,
22-24 września
Bez wątpienia jedno z najciekaw
szych wydarzeń na wrześniowej

kulturalnej mapie stolicy. WGW to
dwa dni wypełnione wernisażami,
spotkaniami z artystami, inspirują
cymi rozmowami, a przede wszyst
kim wszechobecną i bezkompro
misową sztuką.
13. Warszawski Festiwal
Skrzyżowanie Kultur
„Głosy ze świata, jesienią
w Warszawie”,
23-30 września
Kultura drogą do zrozumienia...
kultur. Festiwal za cel obrał sobie
otwieranie na kulturowe bogac
two świata zarówno Warszawia
ków, jak i osób przyjezdnych. Od
bywający się od 2005 roku, do tej
pory dał pole do prezentacji swo
jej twórczości 177 artystom indy
widualnym i grupom z ponad 60
krajów.

INFORMACJE Z GAZETY
„GŁOS MORDORU”
ANALIZOWANE SĄ
PRZEZ PRESS-SERVICE
MONITORING MEDIÓW.

Więcej wydarzeń znajdziesz w mobilnej aplikacji Going. oraz na goingapp.pl

KSIĄŻKI O ŻYCIU ASAP (2)

Biurowa „klasyka”
Tak, biuropisarstwo też już ma
klasyki, z których być może
kiedyś powstanie korpoka‑
non. Dzis dwie propozycje.
Japiszon z Wall Street to czę
sto powielany w literaturze
amer ykańskiej typ bohate 
ra. Jednak mało jest postaci,
które wychodzą ze schematu
tak spektakularnie jak robi to
Patric Bateman z „American
Psycho” Breta Eastona Elli
sa. Ten psychologiczny thril
ler (na którego postawie po
wstał kultowy film) opisuje
życie bogatego, przystojne

go, modnego, odnoszącego
sukcesy i egocentr ycznego
pracownika wielkiego banku
inwestycyjnego. Główny bo
hater spędza wolny czas na
dbaniu o swój wygląd i by
waniu w modnych miejscach,
a jego głównym hobby jest
mordowanie ludzi.
B e s t s e l l e rowa p ow i e ś ć
z lat 90. to w rzeczywistości
pik antna satyra na amer y
kański materializm – na spo
łeczeństwo, które poza pra
cą w korpo i konsumpcją nie
ma żadnych większych ambi

cji i celów. Książkę polecam
nie tylko ze względu na wcią
gającą, genialnie skonstru
owaną fabułę, ale również
dla maestrii drast ycznych
opisów (które są perełkami
sztuki estetyzacji przemocy)
oraz unikatowy sposób bu
dowy postaci.
Inną ciekawą amery
kańską książką zakorzenio
ną w korporacyjnym tle jest
„Americana” Dona DeLillo.
Tutaj z kolei poznajemy życie
wielkiego medialnego kon
cernu, lecz bohater to znów

narcystyczny, bogaty goguś,
który na kartach książki prze
chodzi spektakularną meta
morfozę. Powieść dla każde
go, kto chciałby zobaczyć, co
się może zdarzyć po wyjściu
z ASAP-u.

Anna Maria Terlikowska

WYDAWCA
REDAKTOR NACZELNA

SISI LOHMAN
WYDAWCA
AUTO FIX
BARTOSZ LAS‑OPOLSKI
AL. JEROZOLIMSKIE 247
05-816 MICHAŁOWICE

REDAKCJA JĘZYKOWA
I ŁAMANIE
TOMASZ TUREK

SKŁAD GRAFICZNY
IGOR KAŁUŻA
wydanie on‑line:
WWW.GLOSMORDORU.PL

Chcesz wyrazić swoją opinię?
Znasz uciekiniera z Mordoru? Napisz:

redakcja@glosmordoru.pl
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