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Miało być lepiej. 
Więcej  wolności , 
brak szefa stojące-
go nad głową, lep-
sze pieniądze oraz 
przede wszystkim… 
czas na własne ży-
cie. A jak jest na-
prawdę, gdy porzu-
casz ciepły etacik 
dla freelance’u albo 
własnej firmy?

To nie będzie kolejny tekst 
o tym, jak to wspaniale jest za-
łożyć własną firmę. Nie będzie 
to również tekst o tym, że włas-
na firma to samo zło, którego 
trzeba wystrzegać się jak dia-
beł święconej wody. Bo praw-
da zawsze leży gdzieś pośrodku. 
I trzeba o tym wiedzieć, podej-
mując decyzję o wykonaniu kro-
ku w jedną bądź w drugą stronę.

Z urzędu na freelance
Wiktoria pracowała na etacie. 
W biurze siedziała od ósmej do 
szesnastej, od poniedziałku do 
piątku. Praca była stabilna, wy-
płata zawsze na czas, weekendy 
wolne. Można było przewidzieć 
urlopy, zaplanować większe wy-
datki i wziąć kredyt. Czegoś jed-
nak Wiktorii brakowało. Może 
wolności, może niezależności? 
Jedno jest pewne – za każdym 
razem, gdy przekraczała bramę 
urzędu, a tam czekała na nią mi-
ła pani z listą obecności, którą to 
listę musiała podpisać w chwili 
wejścia do pracy, a później zo-
stawić parafkę z godziną wyj-
ścia – czuła się jak w szkole pod-
stawowej.

– Przypominały mi się czasy, 
gdy wychowawczyni kontrolo-
wała wszystkie wejścia do klasy 
i wyjścia z niej a każda nieobec-
ność musiała być usprawiedli-
wiana przez rodziców. To było 
dobre w dzieciństwie. Teraz, gdy 
jestem dorosła, oczekuję więk-
szego zaufania do mnie. Czułam, 
że minuta spóźnienia nie wpły-
wa na wydajność mojej pracy. 
Tym bardziej, że nikt nie doce-
niał tych 15 minut, które poświę-
całam po godzinach, aby dopiąć 
wszystkie sprawy papierkowe – 
mówi Wiktoria.

W jej głowie po jakimś cza-
sie zaświtała myśl – a gdyby tak 
zostać freelancerem? Gdyby 
świadczyć usługi na rzecz róż-
nych firm bez konieczności tłu-
maczenia się z każdej minuty 
czasu poświęconego na rzecz 
projektów? Gdyby o wydajno-
ści nie świadczyło osiem godzin 
spędzonych przy biurku, ale ja-
kość wykonanej pracy? Jak po-
myślała, tak zrobiła.

N a  p o c z ąt k u  w y b ra ł a 
freelance. To była bezpieczna 
opcja. Nie musiała martwić się 

comiesięcznymi składkami na 
ZUS ani prowadzić księgowo-
ści. Pierwszego klienta znalazła 
od razu. Następni „przychodzi-
li” stopniowo. Kokosów finanso-
wych nie było, ale starczało na 
rachunki, życie i drobne przy-
jemności. Zadowo-
leni klienci bardziej 
mobilizowali Wikto-
rię do pracy niż kon-
trola szefa. Czasu na 
własne życie było 
zdecydowanie wię-
cej. Wiktoria praco-
wała wówczas cza-
sami cztery, czasami 
sześć, a czasami na-
wet dwadzieścia 
godzin na dobę. 
Rytm pracy wyzna-
czały deadline’y. 
Wszystko klarowa-
ło się tak dobrze, że 
Wiktoria postano-
wiła założyć własną 
firmę.

Z freelance do 
własnej firmy
W z i ę ł a  d o t a c j ę 
z Urzędu Pracy na 
rozwój pierwszej 
działalności gospo-
darczej, podszkoli-
ła się z księgowości 
i zaczęła działania. 
Pierwszy ZUS, cho-
ciaż niski (preferen-
cyjne stawki przez 
pierwsze 2 lata pro-
wadzenia działalno-
ści wynoszą obec-
nie niecałe 500 zł) 
okazał się jednak 
sporym obciąże -
niem. Doszły do te-
go koszta prowa-
dzenia księgowości 
oraz inne wydatki, 
związane z prowa-
dzeniem działalno-
ści. Trzeba było więc zintensyfi-
kować działania i zdobyć więcej 
zleceń.

– Szukanie klientów to dłu-
ga i żmudna praca. Jeżeli jesteś 
nowy na rynku musisz wyka-
zać się cierpliwością i determi-
nacją. U mnie ten proces trwał 
aż 10 miesięcy. Dopiero po ro-
ku prowadzenia działalności zy-
skałam pewność, że mam wy-
starczające zaplecze finansowe. 
O tym się nie mówi, bo wszyscy 
przekonują, że wystarczy pasja, 
a wszystko ułoży się samo. Pasja 
to na pewno ważna sprawa, bez 
niej ciężko wykrzesać z siebie ta-
ką determinację, ale z samej pa-
sji, rachunków i ZUSu nie opłaci-
my – dodaje Wiktoria.

Własna firma to na pew-
no więcej wolności, ale trze-
ba podkreślić, że ta wolność 
często jest okupiona zarwany-
mi nocami lub weekendami. 
A gdy przyjdzie choroba? Moż-
na wziąć wolne, ale to nie za-
wsze się opłaca.

– W jednoosobowej działal-
ności gospodarczej pracuje się 
od deadline’u do deadline’u. 
Nikt nie kontroluje naszego cza-
su pracy, co dla mnie jest naj-
wspanialszą rzeczą, jaka mogła 
mi się przydarzyć. Mogę praco-

wać od 5 rano do 12 w południe 
albo zacząć o północy i skończyć 
o 6 nad ranem. Jedynym mo-
mentem, w którym marzyłam, 
aby wrócić na etat był czas, kie-
dy po dość ciężkim zabiegu, ca-
ła obolała, musiałam pracować, 
żeby oddać projekt na czas. Mi-
mo wszystko nie chciałabym 
wracać na etat – podsumowuje 
Wiktoria.

Gdy własna działalność jest 
uzależniająca
Krzysztof miał poukładane ży-
cie zawodowe. Gdy dostał pro-
pozycję, aby założyć własną fir-
mę jednoosobową i zająć się 
handlem materiałami budow-
lanymi, nie zastanawiał się dłu-
go. Miało być lepiej – więcej pie-
niędzy, niezależność, prawdziwe 
wyzwania zawodowe. To ostat-
nie faktycznie się ziściło: zaro-
bienie jakichkolwiek pieniędzy 
to był prawdziwy wyczyn. Do 
tego doszły nowe zobowiązania, 
czyli ZUS, Urząd Skarbowy, księ-

gowość. Okazało się, że na włas-
ne życie zostaje niewiele. To był 
skok na głęboką wodę.

– Myślę, że sekretem uda-
nego biznesu jest nie tylko 
własna determinacja. O tym się 
za często nie mówi, ale są jesz-

cze czynniki zewnętrzne, któ-
re mogą położyć nawet najlep-
szy biznes. Muszą nam sprzyjać 
okoliczności. Wiara w siebie to 
tylko jeden z elementów – mó-
wi Krzysztof.

Sporo w tym prawdy. Nie 
zawsze mamy wpływ na powo-
dzenie biznesu. Pasja, szczęście, 
determinacja, sprzyjające oko-
liczności – te wszystkie czynni-
ki muszą zaistnieć jednocześnie.

Decydując się na własną 
działalność trzeba być także ela-
stycznym. Dobry przedsiębior-
ca to taki, który potrafi dostoso-
wać się do reguł panujących na 
rynku. Nie można iść w zaparte, 
jeżeli nie widzimy efektów na-
szej pracy. Elastyczność powin-
na być słowem kluczowym we 
własnym biznesie. Krzysztof zre-
zygnował z prowadzenia włas-
nej działalności i wrócił do pra-
cy etatowej. Nie na długo. Jak 
się okazuje, prowadzenie włas-
nego biznesu może być bardzo 
uzależniające. Teraz w jego gło-

wie pojawiła się nowa myśl: aby 
stworzyć portal integrujący lu-
dzi podczas spędzania wolne-
go czasu.

– Strona The Homeout ma 
umożliwiać ludziom znalezienie 
partnera do wspólnego upra-

wiania sportu. To 
taki portal społecz-
nościowy, które-
go celem jest inte-
gracja, umawianie 
się na wspólną grę 
w piłkę, krykieta 
czy na górską wspi-
naczkę. Strona do-
piero raczkuje, ale 
już można dołączać 
do jej społeczno-
ści – podsumowuje 
Krzysztof.

Etat vs kontrakt
Na etacie jest bez-
pieczniej. Pracow-
nika chroni kodeks 
pracy. Jest więcej 
praw, ale i więcej 
pracowniczych zo-
bowiązań. Kiedy 
Zbigniewowi, z za-
wodu chirurgowi, 
zaproponowano 
przejście na kon-
trakt, nie zastana-
wiał się długo.

– Płacono nam 
takie same pienią-
dze, które dosta-
waliśmy na eta-
cie, z tą różnicą, że 
pensja była osta-
tecznie o 60 proc. 
wyższa. To był ar-
gument, który do 
m n i e  w ó w c z a s 
przemówił. Drugim 
argumentem była 
niezależność, po-
nieważ kodeks pra-
cy przestał nas obo-
wiązywać. W teorii 

mogliśmy więcej, ale w praktyce 
bywało różnie – mówi Zbigniew.

Od tamtej chwili zasady 
współpracy pomiędzy firmą 
Zbigniewa, a firmą pracodawcy 

są regulowane umową cywilno-
prawną. Chociaż w teorii ozna-
cza to większą niezależność, 
fizycznie praca wygląda dokład-
nie tak, jak na etacie. Z tą różni-
cą, że pozostały obowiązki, ale 
praw już nie ma.

– Cóż, nie mamy praw so-
cjalnych określonych w kodek-
sie pracy. Bardzo to odczułem, 
kiedy zmarł mój ojciec – nie 
mogłem wówczas wziąć urlo-
pu okolicznościowego. Na kon-
trakcie mamy jedynie możli-
wość skorzystania z 26 płatnych 
dni urlopowych. Trzeba wów-
czas znaleźć zastępstwo. Na czas 
związany z pogrzebem ojca mu-
siałem więc wziąć urlop wypo-
czynkowy – dodaje Zbigniew.

Podobnie jest w przypad-
ku chorób. Teoretycznie można 
skorzystać z L4, ale trzeba wziąć 
pod uwagę, że właścicielom 
własnej działalności gospodar-
czej „chorobowe” jest wypłacane 
przez ZUS, a jego wysokość zale-
ży od wysokości odprowadzanej 
składki. Gdy ktoś decyduje się na 
samozatrudnienie, żeby więcej 
zarobić (wyższe kwoty umów), 
najczęściej odprowadza do ZUS 
najniższe możliwe składki. Nie 
opłaca się więc chorować. Nie 
mówiąc już o dłuższej chorobie, 
która wykluczyłaby z działalno-
ści zawodowej. Nie ma wówczas 
żadnego zabezpieczenia finan-
sowego, poza tym, które czło-
wiekowi uda się samodzielnie 
zaoszczędzić.

– Kilkanaście lat temu pod-
jąłem decyzję o samozatrudnie-
niu, ponieważ chciałem zara-
biać więcej pieniędzy. Nie żałuję 
tej decyzji. Dzisiaj mam większą 
niezależność i świadczę usługi 
dla trzech różnych firm, ale ra-
dzę, żeby każdy zastanowił się 
kilka razy przed zrobieniem ta-
kiego kroku. Zarówno etat, jak 
i własna działalność mają swo-
je zalety i wady. Praca na etacie 
jest na pewno bezpieczniejsza – 
podsumowuje Zbigniew.

Justyna Michalkiewicz

WŁASNA
FIRMA
przyjemność 

czy męczarnia?
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Zimowa egzotyka

Wszyscy ci, którzy chcą choć 
na chwilę uciec od szarugi i co-
dziennych obowiązków, mogą 
zdecydować się na egzotycz-
ny wyjazd do miejsc, w któ-
rych zima to tylko jedno ze słów 
w słowniku. Taka wycieczka wią-
że się jednak, jak wiadomo, ze 
sporymi wydatkami. Szczegól-
nie, że na ucieczkę od śniegu 
musimy wybrać miejsce dość 
odległe. Ale od czego liczne 
promocje i okazje? A takich nie 
brakuje. Wystarczy spojrzeć na 
którąkolwiek z facebookowych 
grup wyjazdowych, na których 
możemy znaleźć dziesiątki cie-
kawych ofert skomponowanych 
tak, by nie nadwerężyły zbytnio 
naszego budżetu.

Możemy wybrać się więc 
nawet na Malediwy lub Arubę 

– przy odrobinie szczęścia uda 
nam się znaleźć ofertę z prze-
lotami, noclegami i transferami 
z lotniska za niespełna trzy tysią-
ce złotych! To doskonały pomysł 
dla tych, którzy odmawiają so-
bie letnich wakacji i z utęsknie-
niem czekają na zimę. Gdy inni 
marzną w polskim klimacie, oni 
wygrzewają się na rajskich pla-
żach egzotycznych wysp.

City break

Takie wakacje pod palmą to jed-
nak niejedyny świąteczny po-
mysł, który możemy zrealizo-
wać tej zimy. Dla tych, którzy 
dysponują cieńszym portfelem, 
ale marzą o krótkiej ucieczce od 
codzienności, doskonałym po-
mysłem będzie krótka wyciecz-
ka do jednego z europejskich 
miast.

Tak zwana „city break”, bo 
o niej mowa, to kilkudniowa wy-
cieczka do ciekawego, pięknego 
miasta. W tym przypadku rów-
nież możemy znaleźć dosłownie 

setki ofert. Linie lotnicze oferują 
liczne atrakcyjne promocje, któ-
re możemy dopasowywać bio-
rąc pod uwagę miejsce, gdzie 
mieszkamy i jaki klimat preferu-
jemy. A w okazjach możemy na-
prawdę przebierać – wybrać ro-
mantyczny Paryż za 78 zł w dwie 
strony, malowniczą Islandię za 

niespełna 200 zł, czy też histo-
ryczny i piękny Izrael w bardzo 
atrakcyjnych cenach. Takie wy-
cieczki to nie tylko świetny po-
mysł dla tych, którzy chcą na 

chwilę wyrwać się z Polski, ale 
też dla tych, którzy nie lubią 
świątecznej atmosfery, błysz-
czących choinek i zastępów Mi-
kołajów na ulicach. Albo po pro-
stu zima to dla nich jedyny okres 
w roku, w którym mogą wyrwać 
się na kilka dni z klimatyzowane-
go biura.

Swojskie klimaty

Jeśli chcemy wyrwać się z domu, 
ale jednak wolelibyśmy pozo-
stać w tradycyjnym klimacie Bo-
żego Narodzenia, możemy wy-
brać jedną z setek ofert polskich 
kurortów, które na tę okazję szy-
kują zwykle interesujące pakiety.

Na święta możemy poje-
chać w malownicze polskie gó-
ry, gdzie bez wątpienia po-
czujemy tę atmosferę jeszcze 
silniej. Góralska chata, kominek 
i grzane wino czekają na nas we 

wszystkich górskich miastach 
i miasteczkach. Tam gospodarze 
hoteli, hosteli i apartamentów 
przygotowują często wigilijne 
kolacje, wspólne zabawy i świą-
teczne atrakcje, kuligi i inne zi-
mowe rozrywki. Nie ma wie-
lu przyjemniejszych rzeczy na 
świecie niż piękny, zimowy wie-

czór przed kominkiem. Na ta-
ki wyjazd można wybrać się na-
wet całą rodziną i domowy stół 
przenieść w bardziej malowni-
czą scenerię. 

Wszystkie te pomysły wyjaz-
dowe można swobodnie połą-
czyć z sylwestrowym imprezo-
waniem. Wystarczy tylko kilka 
dni wolnych od pracy i nasz kil-
kudniowy wyjazd może zamie-
nić się w pełnoprawne, zimowe 
wakacje.

Ważny czas dla rodziny

A wszyscy ci, którzy wolą świę-
ta spędzać tradycyjnie w domu, 
w świetle choinkowych lampek 
i przy rodzinnym stole – powin-
ni pamiętać o jednym: Boże Na-
rodzenie ma oprócz wymiaru re-
ligijnego także wypoczynkowy. 
To cudowna okazja na relaks, wy-
ciszenie, przypomnienie sobie 
o tym, co jest naprawdę ważne.

Spędzajmy więc ten wspól-
ny czas wartościowo – nie przed 
telewizorem, a raczej na pozna-
waniu się, śpiewaniu kolęd i roz-
mowach. Dużo rozmawiajmy – 
byle nie o polityce!

Katarzyna Sudoł

Święta. Można je spędzić na wiele różnych 
sposóbów: na Malediwach, Arubie, w 

Paryżu lub góralskiej chacie w Tatrach. 
Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby 

w tym czasie pobyć z drugim człowiekiem. 
I odpoczywać.

Święta pod palmami
Święta Bożego Narodzenia to magiczny i wyjątkowy okres w roku. Okres, w trakcie którego mamy szansę zaplanować czas całkowi-
cie tak, jak chcemy. Zwykle ludzie dzielą się na tych, którzy święta spędzają tradycyjnie, u boku rodziny, przy wigilijnym stole i na 
tych, którzy te kilka wolnych dni planują przeznaczyć na zasłużony urlop. Najważniejsze jest to, żeby spędzić te magiczne dni tak, 
jak sami sobie zamarzymy.
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Otwieramy
przygotowania do
sezonu 
narciarskiego
Żadna inna pora roku nie dzieli tak bardzo społeczeństwa jak zima. Jedni ją kochają, inni podcho-
dzą do niej jak do lekcji fizyki w liceum, czyli nie jest im do niczego potrzebna, ale muszą ją jakoś 
przetrwać. Jedynym racjonalnym argumentem fanów zimy, który można zrozumieć, są sporty zi-
mowe – narciarstwo i snowboard.

Jest wiele osób, które przez pra-
wie cały rok gardzą sportem i za-
legają na kanapie, ale gdy tylko 
wystartuje sezon narciarski, na 
kilka tygodni stają się zapalony-
mi sportowcami.

Jeśli wy też z dyscyplin spor-
towych wybieracie tylko te, któ-
re wymagają białego puchu, to 
zanim wskoczycie w buty nar-
ciarskie, poczyńcie kilka przy-
gotowań, które pomogą wam 
uniknąć zakwasów i kontuzji, 
a przede wszystkim pozwolą 
w pełni cieszyć się z sezonu nar-
ciarskiego.

Zadbaj o mięśnie stawu 
kolanowego
Z narciarzami jest trochę jak 
z kierowcami – każdy uważa, 
że jest najlepszy i nie potrzebu-
je ani lekcji doszkalających, ani 
tym bardziej ćwiczeń przygoto-
wujących mięśnie do specyficz-
nego wysiłku fizycznego, jakim 
jest jazda na nartach. Jednak są 
one konieczne – tym bardziej, 
gdy „narciarz” poza sezonem zi-
mowym raczej stroni od wysiłku 
fizycznego. 

Jak twierdzą fizjoterapeuci, 
w szczególności należy zadbać 
o wzmocnienie mięśni stabilizu-

jących staw kolanowy. Najlepiej 
jest to zrobić na siłowni, wyko-
nując ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie uda: czworogłowy i kul-
szowo-goleniowy, przywodzi-
ciele oraz odwodziciele bio-
der. Dodatkowo można zadbać 
o mięśnie pośladkowe, mięśnie 
brzucha i grzbietu. Nie ma się 
jednak co oszukiwać: jeżeli ktoś 
nie zaglądał na siłownię przez 
cały rok, to nie zrobi tego rów-
nież podczas przygotowań do 
sezonu narciarskiego.

Dlatego można wykonywać 
podobne ćwiczenia w domu. 
Aby przyniosły one efekt, trze-
ba zacząć ok. 6 tygodni przed 
wyjazdem. A najlepsze jest to, 
że mogą to być zwykłe przysia-
dy. Ważne tylko, aby ćwiczyć co-
dziennie, bo w przeciwnym razie 
nie osiągnie się zamierzonego 
efektu.

Przysiady powinny być po-
przedzone krótką rozgrzewką, 
np. 5 minut na skakance. A je-
śli ktoś „złapie bakcyla” i zaprag-
nie, żeby ten sezon narciarski był 
jego najlepszym, to na dwa ty-
godnie przed wyjazdem powi-
nien zintensyfikować ćwiczenia 
i wykonywać przysiady dwa ra-
zy dziennie.

Rozciągnij się
Jeżeli ktoś myśli, że przysiady to 
już dużo, to przykra wiadomość 
jest taka, że niestety musi przy-
gotować się jeszcze na dwa in-
ne ćwiczenia.

Pierwsze to rozciąganie, 
dzięki któremu mięśnie staną 
się bardziej elastyczne. Moż-
na oczywiście ćwiczyć w domu. 
Wystarczy położyć się na brzu-
chu na krawędzi łóżka. Jedną 
nogę oprzeć o podłogę, drugą 
zgiąć w kolanie i przyciągać do 
pośladka. Na przemian prawą 
i lewą, po kilka razy. Jeśli ktoś 
będzie mieć trudności z wyko-
naniem tego ćwiczenia, można 
użyć skakankę w celu przyciąg-
nięcia stopy do pośladka.

Drugim ćwiczeniem roz-
ciągającym są skłony. Wystar-
czy usiąść na podłodze z noga-
mi wyprostowanymi w rozkroku 
i wykonywać skłony tułowia na 
przemian do prawej i lewej nogi 
oraz do podłogi na wprost.

Nie zapomnij o ćwiczeniu 
równowagi
Ta forma przygotowań jest 
w szczególności polecana oso-
bom, które miały przerwę 
w narciarstwie trwającą dłu-

żej niż jeden sezon. Co ważne, 
do ćwiczenia równowagi nie 
potrzebne są żadne specjalne 
przyrządy. Wystarczy zwykła po-
duszka lub miękki materac. Naj-
ważniejsze to starać się utrzy-
mywać równowagę na jednej 
nodze (naprzemiennie).

Do wykonywania tego ćwi-
czenia można nawet założyć 
buty narciarskie, żeby przyzwy-
czaić się do takiego układu. No-
gę uniesioną trzeba lekko zgiąć, 
a całym ciałem wykonywać ru-
chy imitujące skręty narciarskie. 

Przygotuj sprzęt
Czyli to, co tygryski lubią najbar-
dziej. W przygotowaniu nart do 
sezonu należy przede wszyst-
kim skupić się na trzech elemen-
tach: wiązaniach, krawędziach 
oraz ślizgach.

Wiązania warto dać pod oce-
nę serwisantowi, który sprawdzi 
ich stan techniczny. Jeżeli zasu-
geruje wymianę, to lepiej się go 
posłuchać. To właśnie niepew-
ne i niesprawne wiązania mogą 
spowodować kontuzję. Serwi-
sant powinien też ustawić opty-
malną, dostosowaną indywidu-
alnie do narciarza, siłę wypięcia, 
aby wiązania reagowały zawsze 

i tylko wtedy, kiedy jest to po-
trzebne.

W przypadku krawędzi 
sprawa wydaje się być oczywi-
sta – po prostu muszą być na-
ostrzone. Trzeba pamiętać, aby 
zwrócić uwagę także na to, czy 
krawędzie są dobrze wypolero-
wane, zarówno od strony boku 
narty, jak i od strony ślizgu. Dzię-
ki temu pozostaną dłużej ostre 
a nartami będzie łatwiej mane-
wrować. Zadbanie o krawędzie 
jest bardzo ważne. Nieprzygo-
towane krawędzie porównuje 
się do jazdy na „łysych” oponach, 
a więc można uznać, że sprawa 
jest najwyższej wagi, bo dotyczy 
naszego bezpieczeństwa.

O potrzebie smarowa-
nia nart wiedzą wszyscy – na-
wet ci, którzy narty znają tylko 
z perspektywy kibica telewizyj-
nych skoków narciarskich. Tyl-
ko, tak naprawdę, po co należy 
to robić? Odpowiedź jest krót-
ka: chodzi przede wszystkim 
o optymalny poślizg, ułatwiają-
cy płynną jazdę.

Kup lub wypożycz
Lepiej sprzęt kupić, czy wypo-
życzyć? Odpowiedź wydaje się 
prosta. Jeżeli ktoś spędza na 

stoku średnio ok. dwóch tygo-
dni w roku, to rozsądniejsze bę-
dzie wypożyczenie nart. Za tym 
wyjściem przemawia kilka rze-
czowych argumentów. Pierw-
szym i najczęściej podnoszo-
nym argumentem są finanse, 
które powinny być rozpatrywa-
ne w wielu aspektach – kupno 
nart, transport, serwisowanie, 
itp. Koszt wypożyczenia nart na 
tydzień to kwota rzędu kilku-
set złotych. Mamy też gwaran-
cję, że sprzęt jest serwisowany. 
Ponadto niektóre wypożyczal-
nie oferują możliwość wymiany 
modeli z podobnego segmentu.  
Dzięki temu jednego dnia moż-
na jeździć na nartach firmy  „A”, 
a kolejnego dać szansę firmie  „B – 
i zamiast wierzyć testom, same-
mu sprawdzić, które są lepsze.

Co innego, jeżeli narciar-
stwo jest pasją, które pochłania 
niemal cały wolny czas. Wów-
czas kupno własnych desek wy-
daje się dużo korzystniejszym 
rozwiązaniem. Trzeba tylko pa-
miętać, że wiąże się to z ich ser-
wisowaniem i odpowiednim 
przechowywaniem, w szczegól-
ności w trakcie podróży.

Piotr Krupa



www.glosmordoru.pl 5GŁOS MORDORU#1 [26]

REKLAMA

W jednym z wywiadów powie-
działa Pani: „Mając za sobą 16 
lat etatowej pracy w najwięk-
szych korporacjach finanso-
wych w Polsce i stojąc u progu 
kolejnej zmiany w życiu zawo-
dowym zatrzymałam się na 
chwilę i zastanowiłam, jak to 
się stało, że wraz z upływem 
tego czasu zatraciłam gdzieś 
radość życia, radość z bycia 
mamą. Zapomniałam w tym 
pędzie o wartościach, które 
tak ceniłam i chciałam prze-
kazać dzieciom”. Co się właści-
wie wydarzyło, że pojawiła się 
w Pani taka refleksja?
Aneta Sawicka: Miałam po raz 
kolejny zmienić pracę. Rozsta-
wałam się z jedną korporacją, 
a w drugiej już czekało na mnie 
miejsce. Byłam po 30. Dla wie-
lu osób to czas pewnych pod-
sumowań, pełniejszego oglą-
du tego, co za nimi oraz oceny 
własnych możliwości w odnie-
sieniu do przyszłości. Podobnie 
było ze mną. Chcąc być uczciwą 
wobec siebie musiałam przy-
znać, że jako matka narobiłam 
sobie w tej sferze sporych za-
ległości. Moje dzieci miały po-
czucie, że mamy wciąż nie ma, 
że tylko praca i praca, i wszyst-
ko w biegu. A przecież jestem 
osobą, która ceni sobie rodzin-
ne wartości, która chciałaby 
uczestniczyć w życiu swoich bli-
skich, tylko jakoś doby nigdy na 
to nie starczało. 
Może po prostu lubiła Pani 
swoją pracę i dlatego stała się 
ona priorytetem?
Pracę lubiłam, ale przecież swoją 
rodzinę kochałam, więc dlacze-
go więcej czasu poświęcałam 
temu, co lubię, niż tym, których 
kocham? To nielogiczne. Tu cho-
dziło o coś innego. 
I doszła Pani do sedna proble-
mu?
Uświadomiłam sobie, że pracu-
jąc w korporacji człowiek prze-
chodzi swego rodzaju pranie 
mózgu. Na różnych poziomach 
otrzymuje przekaz, że nie ma ży-
cia poza korpo. Gdzie będziesz 
mieć tak dobrze i tak bezpiecz-
nie? – spytał mnie kiedyś jeden 
z dyrektorów. – Samochód służ-
bowy, telefon, laptop, prywatne 
ubezpieczenie, karnety, bonu-

sy... – wymieniał. Dziś nie pracu-
ję w korpo i mam dokładnie to 
samo, tyle że bez haraczu z mo-
jej wolności. Wtedy jednak wy-
dawało mi się, że faktycznie szef 
ma rację, że firma przecież tak 
dużo mi daje.
Dlaczego tak trudno dostrzec 
pozorność tych wszystkich 
korporacyjnych bonusów, 
gdy stanowi się część tej wiel-
kiej machiny?
Bo choć pracuje się w dużym 
gronie ludzi, spotyka z klienta-
mi, to mimo wszystko człowiek 
obraca się w dość hermetycz-
nym środowisku. Natłok pracy, 
pęd i ciągły brak czasu nie po-
zwalają przystanąć i przyjrzeć 
się temu co wkoło. Przestaje się 
wychodzić poza pewien ściśle 
określony krąg relacji – zwykle 
biznesowych – i nabiera przeko-
nania, że wszędzie jest tak samo, 
więc nawet gdyby w człowieku 
pojawiła się myśl o ucieczce, to 
niby gdzie? Korporacja dba jed-
nak o to, by po pierwsze, pra-
cownik nie miał zbyt wiele okazji 
do refleksji, a po drugie, by każ-
da myśl o odejściu wydawała się 
mu absurdem.
Dlaczego więc, gdy taka re-
fleksja w końcu się pojawiła, 
nie odrzuciła jej Pani?
Tak jak już mówiłam, dotarło do 
mnie, jak bardzo na tym moim 

zaangażowaniu w pracę cier-
pi rodzina. Poza tym uzmysło-
wiłam sobie, że zwyczajnie nie 
mam już ochoty na „powtór-
kę z rozrywki”. Nowa praca, ja-
ką miałam podjąć, byłaby tą sa-
mą, którą wykonywałam od lat, 
tyle że pod innym logotypem 
i za pozornie lepsze pieniądze. 
Zmieniłoby się miejsce, ale nie 
charakter i sens tego, co robię. 
Nadal wypruwałabym sobie ży-
ły dla cudzej firmy, nadal zajmo-
wałabym się finansami, a dodat-
kowo z racji tego, że trafiłabym 
do nowego miejsca, musiała-
bym po raz kolejny udowadniać 
komuś, jak dobra jestem w tym, 
co robię i na co mnie stać. Szcze-
rze? Już mi się nie chciało.
1 czerwca 2014 r.
Tego dnia miałam podpisać no-
wy kontrakt z kolejną korpora-
cją. W zamian zarejestrowałam 
własną firmę.
Doradztwo finansowe?
Owszem – finanse to moja pro-
fesja. Nie mając innego pomy-
słu na siebie uznałam, że skoro 
mam już wykształcenie ekono-
miczne, znam się na tym, jestem 
w tym dobra, przepracowałam 
w dużych instytucjach finanso-
wych 16 lat, to idę w to dalej. 
Rzecz w tym, że finanse nigdy 
nie były moją pasją.
Jak to?

UCIEKINIER Z MORDORU

Lwica Biznesu
w odsłonie glamour
Przez 16 lat odpowiadała w korporacjach za sprzedaż usług finansowych, dostosowując je do in-
dywidualnych potrzeb przedsiębiorców. Trzy lata temu przeszła na swoje. W tym roku wykreowa-
ła własną markę ekskluzywnych produktów dla kobiet biznesu, za co została wyróżniona nagro-
dą Lwicy Biznesu 2017 w tegorocznym Plebiscycie Law Business Quality. „A mówiono mi, że poza 
korpo nie ma życia” – śmieje się dzisiaj.

Gdy byłam nastolatką marzyłam 
raczej o tym, żeby zostać archi-
tektem. Miałam zdolności pla-
styczne i działanie na tym po-
lu przynosiło mi wiele frajdy. 
Niestety – wychowywałam się 
w czasach, kiedy uważano, że ar-
tysta to nie zawód. Za namową 
rodziców i kierując się wyborami 
większości moich rówieśników 
kontynuowałam więc naukę na 
kierunkach ekonomicznych, po-
rzucając prawdziwe pasje.
To dlatego motyw przewodni 
Pani marki brzmi dzisiaj: „Być 
wierną sobie i swoim przeko-
naniom”?
Gdy zaczęłam stosować to hasło 
w swoim życiu, wreszcie poczu-
łam się szczęśliwa. Jakby wszyst-
ko znalazło się na swoim miej-
scu. 
Można być wierną sobie i swo-
im przekonaniom pracując 
w korpo?
Nie sądzę. W korporacji pracuje 
się pod dyktando innych. Wielo-
krotnie nie zgadzałam się z tym, 
co słyszałam na zebraniach z ka-
drą managerską.

Może dlatego z czasem 
nabrałam też przekonania, 
że korpo jest dobre dla mło-
dych-ambitnych. Z wiekiem i do-
świadczeniem człowiek przesta-

je wierzyć we wszystko, co słyszy 
od kogoś, za kim stoi i przez któ-
rego przemawia często jedynie 
wysoka pozycja w firmie, i któ-
rego wypowiedzi nie wykracza-
ją poza kalkę marketingowych 
szablonów.
A może dopadł Panią syndrom 
wypalenia zawodowego, stąd 
kryzys „wiary”?
Właśnie nie. Po prostu zmieniły 
mi się priorytety. Już nie byłam 
w stanie, patrząc w oczy klien-
tów, z którymi utrzymywałam 
wieloletnie relacje, sprzedawać 
im każdego dodatkowego pro-
duktu. Poza tym osiąganie sta-
tusu „gwiazdy miesiąca” dzię-
ki wykonaniu planu przestało 
mnie motywować. Tym bardziej, 
że w korpo często słyszy się sło-
wa „jesteś warta/warty tyle ile 
twój miesiąc”... Dlatego zamiast 
być gwiazdą miesięcznego ran-
kingu wolałam stać się gwiazdą 
własnego życia.
I Pani ulubionym mottem zo-
stało: „Rozpocznij tam gdzie 
jesteś, wykorzystaj to, co masz 
i zrób, co możesz”?
Tak, bo kiedy odeszłam z kor-
poracji i zdecydowałam się na 
prowadzenie własnego bizne-
su, musiałam jakoś zmierzyć 
się z faktem, że zasadniczo nie 

mam wystarczającego kapitału 
na start. Nie zamierzałam jednak 
pozwolić, by to mnie powstrzy-
mało. Wykorzystałam więc to, co 
miałam. Zdobytą wiedzę, umie-
jętności, znajomości. Szukałam 
osób, które mogły mi pomóc 
w realizacji planów i... udało się. 
W lutym 2017 r. powstała marka 
GlamCreative, a już zaledwie po 
kilku miesiącach mogę stwier-
dzić, że był to strzał w dziesiątkę. 
Zaledwie w ciągu kilku miesięcy 
zostałam zauważona przez in-
ne duże Marki Premium, zapro-
szona do fantastycznych pro-
jektów biznesowych, o których 
kiedyś mogłam tylko pomarzyć, 
aż w końcu zostałam wyróżnio-
na nagrodą za markę, którą sa-
modzielnie stworzyłam.
Gdy patrzy Pani na swoje ży-
cie zawodowe z perspektywy 
trzech lat „na swoim”, nie ża-
łuje Pani decyzji o rozstaniu 
z korporacją?
To była fantastyczna decyzja 
i nie cofnęłabym czasu. Pół ro-
ku po moim odejściu, doszły do 
mnie słuchy, że w branży rozpy-
tują czy nie rozważam powrotu 
do korpo. Odpowiedziałam: „Nie 
w tym życiu!” (śmiech).

Izabela Marczak
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Każdy z nas przecież jest inny, 
ma inne pasje i zainteresowa-
nia. Wszelkiej maści zapaleńcom 
warto sprezentować coś, co wpi-
sze się w ich pasję i sprawi, że bę-
dą mogli rozwijać ją jeszcze inten-
sywniej. Ale przecież nie wszyscy 
mają konkretne, jednoznacz-
ne hobby. Wielu z nas na święta 
chciałoby dostać po prostu coś, 
o czym od dawna marzy, a czego 
nigdy nie kupiło sobie na własną 
rękę. Bo szkoda pieniędzy, bo ma-
ło przydatne, mało konkretne. I to 
właśnie tego typu upominki naj-
lepiej sprawdzą się na święta.

Przydatne gadżety
Więc jeśli jeszcze nie masz po-
mysłu na prezent dla chłopaka 
lub taty, warto znaleźć coś, co 
sprawi mu wyjątkową przyjem-
ność, a na co sam nigdy by się 
nie zdecydował.

Trudno nie zgodzić się ze 
stwierdzeniem, że większość 
mężczyzn to zapaleni gadże-
ciarze. Te cecha dotyczy też na-
szych ojców, którzy często na-
miętnie kolekcjonują kolejne 
technologiczne cudeńka, nawet 
te, które – umówmy się – nie są 
im niezbędne do życia.

Jeśli twój tata jest jednym 
z takich zapaleńców, to świet-
nym pomysłem na upominek 
dla niego będzie coś, co właśnie 
szturmem zdobywa amerykań-
ski rynek. Może nowy, pełen ba-
jerów czytnik e-booków? Może 
głośniki do zestawu kina domo-
wego? A może, jeśli jego GPS no-
torycznie pokazuje, że pobliskie 
miasteczko znajduje się w Afry-
ce, warto pomyśleć o takim sa-
mochodowym gadżecie? Opcji 
jest bez liku.

Przy wyborze konkretnego 
produktu zawsze warto zwró-

cić uwagę na opinię o nim. Fora 
internetowe są tutaj prawdziwą 
kopalnią wiedzy.

Podobne gadżety mogą 
ucieszyć męża, narzeczonego 
czy chłopaka. Jeśli tylko faktycz-
nie lubi technologiczne bajery.

Prezenty kreatywne  
dla mężczyzn
Jeśli jednak przyszły obdarowa-
ny nie przepada za gadżetami, 
to może warto zainwestować 
w coś, co nie tylko ucieszy bli-
skiego naszemu sercu mężczy-
znę, ale też sprawi, że spędzimy 
razem więcej czasu.

Tutaj świetnie sprawdzą się 
prezenty kreatywne – wspól-
ny lot na paralotni, skok ze spa-
dochronem, ekstremalna prze-
jażdżka drogim samochodem. 
Takie upominki można nabyć 
przez internet lub w konkret-
nych punktach, które najczęściej 
znajdują się w centrach handlo-
wych. Tam zapłacimy za prezent 
i dostaniemy specjalny, dedyko-
wany kupon do wykorzystania 
przy konkretnej okazji.

Nietypowe kosmetyki
Niełatwo jest też znaleźć coś, 
co ucieszy kobietę. Wymyślenie 
ciekawego prezentu dla pań 
bywa skomplikowane i stresu-
jące.

Na początek więc warto za-
stanowić się nad tym, co lubi 
nasza wybranka, czym intere-
suje się mama lub przyjaciółka. 
Ostatnio wielkim powodzeniem 
cieszą się tak zwane „paletki” 
makijażowe, w których znaj-
dziemy zestaw cieni lub innych 
kolorowych kosmetyków. To 
często spory wydatek, na który 
wiele pań nie może lub nie chce 

wydać pieniędzy. Pod choinką 
taki „drobiazg” sprawdzi się do-
skonale – nie dość, że pięknie 
wygląda, to jeszcze posłuży na 
pewno bardzo długo. 

Prezenty kreatywne  
dla kobiet
Ciekawym i niecodziennym pre-
zentem może być tak wizyta 
w spa lub talon na wizytę u kos-
metyczki czy fryzjera, kurs, który 
pozwoli partnerce rozwinąć ja-

kieś umiejętności. Modne ostat-
nimi czasy są wszelkiej maści 
kursy rzemieślnicze. Może nauka 
stolarki albo dekoracji wnętrz? 
Albo kurs ekstremalnej jazdy sa-
mochodem?

100 proc. dopasowania
Istnieje też szeroka gama upo-
minków dla osób, które napraw-
dę dobrze znamy. Tutaj pojawia 
się jeszcze więcej opcji i moż-
liwości: wizyta w salonie tatu-
ażu i wykonanie nareszcie tego 
wzoru, na który ktoś zbiera już 
od dawna, bilet na wymarzo-
ny festiwal muzyczny, wspólna 
wycieczka w miejsce, o którym 
ukochana czy ukochany marzy 
od dawna.

Opcji jest wiele – wszystkie 
ciekawe i kreatywne. Nie zawsze 
przecież prezent świąteczny 
musi kończyć się na skarpetach 
albo nudnym krawacie. Otwórz-
my się na bliskich, na ich potrze-
by i marzenia. I, przede wszyst-
kim, uważnie słuchajmy tego, 
co do nas mówią i czego najbar-
dziej pragną – wtedy prezent 
świąteczny stanie się wielką, ra-
dosną niespodzianką.

Katarzyna Sudoł

Pożegnać 
skarpety!
Idealne prezenty na święta
Święta zbliżają się wielkimi krokami. W telewizji rozbrzmiewają dzwoneczki, po ekranie jeżdżą Mi-
kołaje, centra handlowe uginają się pod ciężarem dekoracji. A w twojej głowie zapala się ostrze-
gawcza lampka, która z każdym dniem sygnalizuje coraz większą panikę: bo choć prezenty dla naj-
młodszych dość łatwo skomponować, to z tymi dla dorosłych często jest kłopot.

Najlepszy patent na świąteczny prezent?
Otwórzmy się na bliskich

i uważnie słuchajmy tego, co do nas mówią!
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MODA
NA TATUAŻE

Zatem – czy jest sens robić sobie 
tatuaż? Jeśli tak, to na co zwra-
cać uwagę przy wyborze wzo-
ru? I jakie są szanse na to, że taka 
„dziara” nie wpłynie na to, jak zo-
staniemy odebrani podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej do pracy?

Początki
Opowieści o zwyczaju zdobie-
nia ciała tatuażem przez lu-
dy Oceanii zostały przywiezio-
ne do Europy prawdopodobnie 
przez Jamesa Cooka. Tam ta-
tuaż był ściśle związany z rytu-
ałami religijnymi, jego noszenie 
przysługiwało przede wszyst-
kim wojownikom. Andrzej Jelski 
– najbardziej zasłużony popula-
ryzator tatuażu artystycznego 
w Polsce – twierdzi, że etymolo-
gicznie słowo tatuaż utworzone 
zostało od tahitańskiego rdzenia 
„ta-" oznaczającego „bić” lub „ryć”.

Na złą sławę tatuaży w Eu-
ropie, oprócz pogańskiej pro-
weniencji, wpływała tradycja ju-
deochrześcijańska, zabraniająca 
wyznawcom „stygmatyzowania” 
swojego ciała. Jednak zwyczaj 
przyjął się na Starym Kontynen-
cie w różnych formach i wśród 
różnych warstw społecznych. 
Przed XX wiekiem tatuaż cieszył 
się popularnością prawie wy-
łącznie w światku gangsterskim, 
a dla reszty społeczeństwa sta-
nowił sferę tabu. W wielu gru-
pach przestępczych często jego 
kształt czy rozmiar były znakami 
informującymi o miejscu, jakie 
w kryminalistycznej hierarchii 
zajmował oznaczony delikwent.

W dwudziestym stuleciu ta-
tuażowe tabu zostało przeła-
mane przede wszystkim przez 

grupy sub – i kontrkulturowe. 
Pośród inicjatorów tego kultu-
rowego przełomu wymienia się 
przedstawicieli gangów moto-
cyklowych (m.in. Hell’s Angels). 
W kręgach muzycznych mia-
no pierwszych odważnych w te-
macie ozdabiania własnego cia-
ła przyznano scenie punk, której 
niejako spadkobiercami są obec-
nie muzycy i słuchacze postpun-
ka (z takimi podgatunkami jak: 
hardcore, metalcore, deathcore 
itd.) – gęsto pokryci dziarą, z ar-
senałem kolczyków i tuneli.

Dziara po dwudziestu 
stuleciach
Ostatecznie ogromny wpływ 
popkultury i wzrost społecznej 
tolerancji na „inność”, również 
w sferze wizerunkowej, pozwo-
lił na zaistnienie mody na tatu-
aże. Jej kolebką są Stany Zjedno-
czone, gdzie kilka lat temu liczba 
zarejestrowanych salonów prze-
kroczyła 15 tys., a ich roczny przy-
chód wyniósł 2,3 mld dolarów.

Początek branży w Polsce 
datuje się na rok 1991. Nato-
miast prawdziwy boom na ta-
tuaże rozpoczął się u nas około  
5 lat temu. Dziś (co poświadczają 
badania przeprowadzone przez 
IQS) własną dziarą może po-
chwalić się już 10 proc. Polaków.

Trudno wskazać obecnie 
najmodniejszy wzór tatuażu, 
lecz od lat 90. nieustającą popu-
larnością cieszy się „styl orien-
talny” (czyli m.in. smoki, ryby, 
„gangsta-czcionka”), który dziś 
jednak wypierany przez geome-
tryczne wzory i rysunki europej-
skich zwierząt (jeleni, ptaków, 
kotów).

Egalitarnie, czyli szybko  
i dla każdego
Współczesna moda na dziary nie 
jest związana z konkretną sym-
boliką czy też nurtem w kultu-
rze, co wzbudza różne odczucia 
u samych artystów. Iskra, pol-
ska undergroundowa tatuator-
ka z 20-letnim doświadczeniem, 
dziś mieszkająca w Berlinie, wy-
powiada się o obecnej modzie 
w pozbawionym skrajnych emo-
cji tonie:

– Moda na tatuaż jest faktem. 
I nie jest to tylko zasługą popkul-
tury, globalizacji itd., ale też re-

wolucji w branży tatuatorskiej. 
Wprawny artysta z pomocą ma-
szynki może wydziarać ci całe ra-
mię w kilkanaście godzin. A sane-
pid tak to wszystko nadzoruje, że 
nie ma opcji, by wdał się w to ja-
kiś syf. Wcześniej trzeba było ty-
godniami nakłuwać ciało igłą, 
a efekt często nie był zadawala-
jący, bo coś mogło się nie przyjąć 
na przestrzeni tak długiego cza-
su albo perspektywa się zmieni-
ła, wdało się zakażenie...

Iskra w swojej karierze ta-
tuowała ludzi z przeróżnych 
kręgów społecznych prawie 
wszystkimi możliwymi sposo-
bami. Jej zdaniem współcześnie 
tatuaż nie stanowi tabu, nawet 
dla poważnego pracownika biu-
ra na wysokim stanowisku:

– Obecnie tatuaż jest czymś 
jak makijaż permanentny. Ży-

jemy szybko i tatuujemy się 
szybko, a przypisana do dzia-
ry „teoria” zazwyczaj ulatnia się 
z czasem, więc  zawsze powta-
rzam, że lepiej myśleć o tym, 
by tatuaż był estetyczny, a nie 
spontaniczny czy emocjonalnie 
zdeterminowany...

Moda na tatuaże ma swoje 
plusy i minusy. Plusy są takie, że 
my, tatuatorzy, mamy wręcz nie-
skończenie wiele chętnych „płó-
cien” do tego, by tworzyć na nich 
sztukę. A minus taki, że tatu-
aż stracił swój dawny charakter 
i większość tych, które się dziś 

wykonuje, to idiotyczne napisy 
czy banalne wzorki. W średnio-
widocznych miejscach robią je 
sobie nawet prezesi wielkich 
firm. Czasem to pasja, nałóg, 
czasem coś „po prostu”. I dlate-
go ja już nie robię maszynką. Od 
dwóch lat skupiam się wyłącznie 
na hand-poke. To większy fun – 
zarówno artystycznie, jak i pod 
względem komunikacji z tatu-
owanym – podsumowuje Iskra.

Jak wybrać salon?
Jeśli więc już zdecydujemy się 
na tatuaż, warto przede wszyst-
kim zwrócić uwagę na dwie 
kwestie: standard higieniczny 
salonu oraz portfolio tatuatora.

Pierwszy aspekt rzuca się 
w oczy od razu po wejściu na 
stronę www salonu lub do loka-
lu. Sterylność sprzętu, właściwe 

korzystanie z artykułów jedno-
razowego użytku i przestrzega-
nie standardów czystości przez 
samego tatuatora – to jedyna 
gwarancja tego, że po zabiegu, 
prócz ładnej ozdoby, nie zosta-
nie nam też HIV, HBV, HCV, tężec, 
gruźlica lub inna choroba z dłu-
giej listy potencjalnych zakażeń 
z salonu.

Natomiast portfolio jest do 
sprawdzenia na profilu tatuato-
ra. Dziś zazwyczaj każdy ma swój 
fanpage, konto na instagramie 
lub inny profil. Jeśli nie jeste-
śmy pewni, co do umiejętności 

danego artysty, to lepiej spraw-
dzić kogoś innego – w każdym 
mieście wojewódzkim mamy od 
kilkunastu do kilkudziesięciu ta-
kich twórców. Jest w czym wy-
bierać.

Dość istotną sprawą są rów-
nież pieniądze za zabieg. Dziś 
ceny za mały tatuaż zaczynają 
się od 100 zł. Natomiast za cało-
dzienną sesję musimy zapłacić 
minimum 1000 zł. Finalny koszt 
tatuażu uzależniony jest przede 
wszystkim od kolorystyki, skom-
plikowania wzoru i miejsca. Na 
przykład za ozdobienie sobie ca-
łego ramienia czarnym tuszem 
w dobrym warszawskim salo-
nie będziemy musieli zapłacić 
nie mniej niż 2-3 tysiące złotych, 
a wykonanie wzoru na całych 
plecach – kilkanaście tysięcy zło-
tych (jeśli poziom skomplikowa-

nia będzie naprawdę wysoki, to 
przyjdzie nam zabulić powyżej 
20 tys. zł)!

Tatuaż a praca
Po wybadaniu zagadnienia 
wśród doświadczonych rekru-
terów z Mordoru, kwestia tatu-
ażu w miejscu pracy wydaje się 
jasna. Jeśli zawodowo jesteśmy 
skazani na bezpośredni kontakt 
z klientem, to nie wychodzimy 
z tatuażem poza kołnierz i man-
kiety, bo ludzie mają różną wraż-
liwość. Natomiast jeśli nie aspi-
rujemy na stanowisko o takim 
charakterze – droga wolna! Ist-
nieją jednak pewne przeciw-
wskazania.

– Raz na rozmowę przyszła 
pani z jakimś tatuażem na nad-
garstku – opowiada Robert, do-
świadczony warszawski rekruter. 
– Co chwilę jej wystawał spod 
mankietu, więc już pod koniec 
całej procedury zapytałem ją, 
co to takiego. Dziewczyna tro-
chę się speszyła, ale ostatecznie 
odpowiedziała, że to takie coś 
ze starych czasów i nie ma to nic 
wspólnego z jej stosunkiem do 
pracy i ogólnie to nieważne. Tym 
bardziej wzmogło to moją cie-
kawość i zacząłem dopytywać. 
W końcu się okazało, że ta dwu-
dziestokilkuletnia kobieta mia-
ła wytatuowany na ręce sierp 
i młot. Niestety, przez „to coś ze 
starych czasów” nie dostała pra-
cy. Więc mimo wszystko powin-
niśmy zwracać uwagę, czy nasz 
tatuaż nie zdradzi czegoś oso-
bistego, na przykład głupoty. – 
podsumowuje Robert.

Tomasz Rot

Gdyby w latach 80. XX w. na twoim ciele ktoś zobaczyłby tatu-
aż, natychmiast zostałabyś zakwalifikowana jako prostytutka; zaś 
facet jako były więzień lub pomyleniec. I nie było ucieczki od ta-
kiej kategoryzacji. Dziś sprawa wygląda zupełnie inaczej, a od 
jakiegoś czasu możemy mówić o prawdziwej modzie na tatuaże.

Niegdyś przysługiwał wojownikom, później charakteryzował
prostytutki i przestępców. Przygarnięty przez popkulturę
w końcu zawitał na ciała korpoludków – tatuaż: jeszcze

ekstrawagancja, czy już powszedniość?
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W zabieganym świecie, wśród 
codziennych obowiązków 
i napięć, trudno znaleźć czas 
na efektywny odpoczynek. 
Coraz częściej zapominamy 
o tym, że życie to nie tylko 
praca i sami, z własnej woli, 
zaprzęgamy się w kierat. Tym-
czasem naukowcy dowodzą, 
że efektywnej pracy nie ma 
bez dobrego relaksu. Mamy 
do niego prawo. I o to prawo 
trzeba zawalczyć.

należy zrozumieć jedną, podsta-
wową kwestię: życie to nie tylko 
praca. Nawet taka, którą bardzo 
lubimy i która wydaje się speł-
nieniem naszych zawodowych 
marzeń, nie jest równoznacz-
na z odpoczynkiem. „Wybierz 

pracę, którą kochasz, a nie bę-
dziesz musiał pracować ani jed-
nego dnia” – mówi znane, inter-
netowe porzekadło. Jednak czy 
to prawda? Nie do końca. Bo 
każda praca wiąże się ze stre-
sem i napięciem. A to właśnie 
one są największymi wrogami 
współczesnego człowieka. Nad-
mierny stres może prowadzić do 
nerwicy, a nawet depresji. Osa-
czeni obowiązkami zapomina-
my o tym, że jest jeszcze coś po-
za życiem zawodowym. A tym 
czymś jest życie samo w sobie.

Małe radości
Musimy więc przypomnieć so-
bie to, co sprawiało nam przy-
jemność zanim przestaliśmy na 

przyjemności zwracać uwagę. 
Nauczyć się na nowo doceniać 
małe radości dnia codziennego 
– dobry sen, wieczór z książką, 
wypad do kina czy obiad z przy-
jaciółmi. Bo czas zawsze się znaj-
dzie – jeśli nauczymy się dobrze 
planować każdy dzień.

Najważniejszy dla psychiki 
jest sen
Powiedzmy więc o tym, co jest 
bezwzględnie najważniejsze – 
tak dla naszego zdrowia psy-
chicznego, jak i dobrej kondycji 
fizycznej. Sen, bo o nim mo-
wa, stanowi jedno z podstawo-
wych źródeł zasilania naszego 
organizmu. Bez niego wszyst-
ko, mówiąc kolokwialnie, za-

czyna się sypać. Statystycz-
ny człowiek przesypia średnio 
1/3 swojego życia. Dużo – po-
myślicie. Ale jest naukowe uza-
sadnienie takiej potrzeby. Sen 
pozwala nam odzyskać siły i z 
nową energią wkroczyć w kolej-
ny dzień. Wspomaga umiejęt-
ność przyswajania informacji, 
relaksuje, wpływa doskonale na 
urodę i samopoczucie. Żeby do-
brze i zdrowo spać trzeba jed-
nak spełnić kilka ważnych reguł 
– jeszcze przed położeniem się 
do łóżka.

Uporządkowane godziny
Naukowcy dowodzą, że bardziej 
od samej długości snu liczy się 
jego jakość, czyli czas, w którym 

pozostajemy w fazie REM – głę-
bokiej fazie snu. I to my sami ma-
my wpływ na to, czy nasz mózg 
będzie zdolny się w nią wprowa-
dzić.

Aby sobie pomóc, powinni-
śmy pamiętać o tym, żeby za-
wsze kłaść się i wstawać o tej 
samej godzinie. To trudne. War-
to jednak zadbać o wartościo-
wy sen i poświęcić kilka godzin 
na dobę na zdrową regenera-
cję. Z pomocą przychodzą nam 
nawet współczesne technolo-
gie i różnego rodzaju aplikacje, 
które przypominają o której ma-
my położyć się spać. W tej spra-
wie warto posłuchać swojego 
smartfona.

Mądre odżywianie
Ważne jest także odpowiednie 
odżywianie i unikanie posiłków 
już na trzy godziny przed snem. 
Najedzony organizm się nie wy-
śpi, nie zregeneruje. Bo nasze 
ciało nie jest przystosowane do 
trawienia w trakcie snu. Stąd nie-
strawność, zgaga, problemy ze 
snem i przybieranie na wadze.

Wyciszenie
Mądre głowy zwracają również 
uwagę na to, że zanim położy-

my się spać powinniśmy przy-
najmniej godzinę poświęcić na 
wyciszenie i relaks. Zbyt pobu-
dzeni będziemy mieli problemy 
z zaśnięciem i możemy zmarno-
wać sporo czasu na kręcenie się 
w łóżku, walkę z gonitwą myśli 
i szukanie odpowiedniej „sen-
nej” pozycji.

Relaks na jawie
Dobry sen to nie tylko gwarant 
lepszego zdrowia, ale też najlep-
szy i najstarszy sposób na odpo-
czynek. A przed snem? Książka, 
dobry film i szklanka gorące-
go mleka. Tak jak uczyły nas na-
sze babcie i mamy. Bo relaks to 
przecież nie tylko głęboki sen, 
ale także wszystko to, co przeży-
wamy na jawie. Rozmowa z bli-
skimi, odpoczynek u boku uko-
chanej osoby. Bo wszystkie te 
codzienne przyjemności tworzą 
nasze życie – prawdziwe, osobi-
ste. Nie to spędzane przy biurku, 
z wzrokiem utkwionym w kom-
puterze.

Gwarantuję, że godzin spę-
dzonych na spotkaniach bizne-
sowych nie będzie wspominać 
na starość z rozrzewnieniem. 

Katarzyna Sudoł

Śpij 
kochanie, 
śpij...
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Polska „A” i Polska „B”
znów zmieniły swoje granice!
„Widać zabory!” – brzmi jedno z najbardziej kategorycznych stwierdzeń, jakie można usłyszeć w kontekście rozważań o przebie-
gu granic między obszarami dobrobytu i ubóstwa w naszym kraju. Trochę mniejszą popularnością cieszy się slogan „Na wschód od 
Wisły – bieda!”. Natomiast od momentu, gdy nasz kraj przystąpił do Unii Europejskiej, prym w dyskusji zdecydowanie wiedzie teo-
ria „Polski »B« wschodniej ściany”. I mimo pewnej różnorodności tych trzech, mocno ugruntowanych w naszej świadomości haseł, 
wszystkie one mają jedną wspólną cechę – dziś są już nieaktualne.

Może jednak zabory?
Jeśli ktoś chce dowieść słuszno-
ści jakiegokolwiek podziału na 
Polskę „A” i „B”, to najczęściej się-
ga po szczegółową mapę dro-
gową naszego pięknego kraju. 
Gdyż podobno nie ulega wątpli-
wości, że już po analizie zagęsz-
czenia torów kolejowych „wi-
dać zabory”. Oczywiście różnica 
w poziomie industrializacji mię-
dzy rozwiniętymi Prusami a za-
cofaną Rosją była olbrzymia, i ta-
kie kryterium podziału można 
stosować do wszystkich zagar-
niętych ziem Rzeczypospolitej. 
Podobnie w zaborze austria-
ckim. Choć Austro-Węgry cywi-
lizacyjnie również przewyższały 
Carskie Imperium, to jednak nie 
dorównywały budżetem krajo-
wi von Bismarcka. Niemniej, jak 

twierdzi Jan Sowa w swojej kul-
towej rozprawie pt. „Fantomowe 
ciało króla”, wschód kraju już za 
czasów Pierwszej Rzeczypospo-
litej był traktowany jak „dzika 
kraina” wymagająca ucywilizo-
wania, dlatego rodacy z zachod-
nich ziem sądzili, że to im należy 
się więcej i tym samym pogłę-
biali podziały między regionami 
kraju. A przecież Kresy zawsze 
odznaczały się znacznie mniej-
szym i rzadszym zaludnieniem 
oraz słabszym natężeniem han-
dlu niż w Wielkopolsce.

Po odzyskaniu niepodle-
głości w roku 1918 podział na 
Polskę „A” i „B” stał się jednym 
z największych problemów  
II RP. „Linią demarkacyjną” była 
wówczas Wisła. Choć Polska „A” 
miała powierzchnię II RP prawie 

dwukrotnie mniejszą od „B”, to 
generowała od niej ok. dwa ra-
zy więcej PKB. By zmniejszyć tę 
różnicę władze zatwierdziły kilka 
kolejnych wieloletnich planów 
rozwoju gospodarczego i usta-
nowiły specjalne okręgi przemy-
słowe. Niestety, projekty te prze-
rwała wojna.

Po kolejnym odzyskaniu wol-
ności, w 1989 roku, sprawa wy-
równywania szans między Polską 
„A” i „B” powróciła. Projektem, któ-
ry miał w tym pomóc – wdraża-
nym już po wejściu naszego kraju 
do UE – był Program Operacyjny 
Rozwój Polski Wschodniej, z któ-
rego wsparcie otrzymały woje-
wództwa: podkarpackie, świę-
tokrzyskie, lubelskie, podlaskie 
oraz warmińsko-mazurskie. Dzię-
ki dofinansowaniu tereny te nie 

powiększyły drastycznie opóź-
nienia gospodarczego w stosun-
ku do zachodnich części kraju, 
a zlokalizowane tam największe 
miasta odnotowały duży postęp 
widoczny m.in. we wzroście po-
ziomu ośrodków naukowych i w 
rozwoju infrastruktury.

Czy wschód dogonił zachód?
Porówując zdjęcia Rzeszowa czy 
Białegostoku z lat 90. ubiegłego 
wieku z dzisiejszymi, aż trudno 
uwierzyć, że to te same miasta. 
Skok cywilizacyjny, który się tam 
dokonał, jest niezaprzeczalny.

Liderem w efektownym 
i efektywnym wykorzystywaniu 
swojego potencjału wydaje się 
Rzeszów. W 2016 roku wskaź-
nik wzrostu PKB wyniósł tam 58 
proc., co do dziś pozostaje abso-
lutnym rekordem w Polsce. Wię-
cej – miasto w ostatnim dzie-
sięcioleciu rozrosło się ponad 
dwukrotnie! W roku 2006 zaj-
mowało 54 km2, a dziś jego po-
wierzchnia to już 117 km2. W tym 
czasie stolica Podkarpacia zosta-
ła opleciona szerokimi droga-
mi i autostradą A4, rozbudowała 
port lotniczy, zwiększyła poten-
cjał rozwoju technologicznego 
i stała się poważnym ośrodkiem 
akademickim. A perspektywy na 
przyszłość są jeszcze lepsze, bo 
Rzeszów ma w planach setki in-
nowacyjnych inwestycji, które 
dodatkowo będą wspierały wiel-
kie programy rządowe i europej-
skie, jak np. Via Carpatia. To efekt 
inteligentnej i prężnej polity-
ki władz miasta, zaangażowania 
mieszkańców oraz czynników hi-
storyczno-geograficznych.

Niestety, sukces Rzeszowa 
jest raczej wyjątkiem niż pa-
pierkiem lakmusowym zmian 
w Polsce Wschodniej. Spójrz-
my na jego zupełne przeci-
wieństwo – Lublin, który trochę 
przespał najważniejszy czas in-
westycji i dziś jest niemal umie-
rającym miastem. Z jednego 
z najpoważniejszych ośrodków 
akademickich w kraju, miasta, 
którego liczba ludności sięga-

ła niegdyś 360 tys. osób, stoli-
ca Lubelszczyzny przez niecałe 
dwie dekady XXI wieku zamie-
niła się w nieopłacalne, uniwer-
sytecko-kulturowe kuriozum 
o upadającej renomie, które ma 
ledwo 320 tys. mieszkańców. 
Stopa bezrobocia utrzymuje 
się tu na poziomie 11-9 proc. 
(to o 2 punkty procentowe po-
nad średnią krajową). W innych 
miejscowościach Lubelszczyzny 
jest jeszcze gorzej. Z podobnym 
zastojem mamy do czynienia 
także w innych województwach, 
w gminach oddalonych od sto-
lic. Tak jest w świętokrzyskim, 
warmińsko-mazurskim, podla-
skim oraz podkarpackim. 

Prognozy dla tych regionów, 
które nie zdążyły się do tej pory 
„ustawić”, nie są dobre. Dotyczy to 

szczególnie terenów położonych 
poza granicami miast – dowo-
dzi zeszłoroczny raport „Monito-
ring rozwoju obszarów wiejskich” 
(MROW). Różnica między nimi 
a np. Wielkopolską czy Górnym 
Śląskiem będzie stale rosnąć.

Dlaczego zmieniły się granice 
Polski „B”?
Odpowiedź brzmi: bo do poziomu 
ściany wschodniej „dobijają” – nie-
objęte programem PORPW – wo-
jewództwa z północy kraju. Gdy 
wchodziliśmy do UE, wojewódz-
twa północno-zachodnie należa-
ły do grupy regionów Polski, które 
można było określić mianem śred-
nio rozwiniętych. Jednak dyspo-
nowały one zdecydowanie lepszą 
infrastrukturą i miały bardziej roz-
winiętą gospodarkę niż wschód. 
Dobrze ukazują to statystyki „PKB 
Rachunki Regionalna” GUS. Po-
ziom PKB na mieszkańca woje-
wództwa w stosunku do średniej 
krajowej (100 proc.) w 2004 roku 
utrzymywał się w zachodniopo-
morskiem na poziomie 92,7 proc.; 
w kujawsko-pomorskiem – 89,3 
proc.; w pomorskiem – 97,5 proc. 
Dla porównania na Podkarpaciu 
czynnik ten wynosił wtedy 69,7 
proc., a po roku zmalał do 69,0 
proc. Ale ta sytuacja uległa zmia-
nie. W województwie podkarpa-
ckim po dekadzie PKB podniósł się 
do poziomu 70,9 proc., natomiast 
pozostałe zanotowały spadek: za-
chodniopomorskie do 83,8 proc.; 
kujawsko-pomorskie do 81,4 proc.; 
a pomorskie do 95,2 proc. „Upa-
dek północy” widać jeszcze do-
bitniej na kazusie warmińsko-ma-
zurskiego – dotowanego przecież 
w ramach Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschodniej 
– gdzie w roku 2004 procentowy 

PKB na mieszkańca wynosił 77,6 
proc., a w 2015 już tylko 70,9 proc.! 
Za przyczyny takiego stanu można 
po części uznać kwestie związane 
z położeniem geograficznym, 
ogólnoeuropejską dynamiką roz-
woju i różnymi uwarunkowaniami 
– chociażby historycznymi.

Zauważmy, że przez zachod-
niopomorskie – które przez de-
kadę odnotowało największy 
spadek – nie przebiega żadna 
autostrada o znaczeniu między-
narodowym. Dodatkowo jego 
potencjał rozwojowy jest przej-
mowany przez atrakcyjniejsze 
gospodarczo sąsiednie tereny 
w Niemczech, na czele z Berli-
nem (oddalonym od granic wo-
jewództwa o niecałe 70 km). Port 
w Szczecinie ze względu na brak 
bezpośredniego dostępu do Bał-
tyku nie przyciąga inwestycji 
tak bardzo jak sąsiednie ośrodki 
w Trójmieście, Rostocku czy na-
wet w Świnoujściu. Dlatego też 
zachodniopomorskie, kujawsko-
-pomorskie i warmińsko-mazur-
skie się wyludniają. Młodzi ludzie 
przeprowadzają się do Poznania, 
Warszawy lub Berlina.

Szczęściem w nieszczęściu 
wydaje się wyłącznie stan Trój-
miasta, które jako jedyny spo-
śród tamtejszych ośrodków 
może się cieszyć tak dobrym po-
łożeniem, dogodną infrastruktu-
rą biznesową, drogową, kolejo-
wą i portową. Co więcej, licząca 
ponad milion mieszkańców me-
tropolia zagarnia kapitał ludzki 
z ościennych, biedniejszych wo-
jewództw. Niemniej inne miej-
scowości w Pomorskiem nie 
święcą już takich sukcesów i w 
przyszłości zapewne będą po-
garszać statystyki województwa 
ze stolicą w Gdańsku.

Na północy będzie gorzej
Wiele wskazuje na to, że w per-
spektywie kolejnych lat najbied-
niejszymi regionami Polski sta-
ną się województwa północne 
w pasie od warmińsko-mazur-
skiego po zachodniopomorskie, 
z jedną „zieloną wyspą” o nazwie 
Trójmiasto. Co warte odnotowa-
nia, w Gdańsku rozwój wspo-
magany jest dużą aktywnością 
korporacji, którym przy al. Grun-
waldzkiej stworzono miejsce na 
wielkie, nowoczesne i wciąż roz-
budowujące się kompleksy biu-
rowców. Dlatego też stwierdze-
nie, że to kapitalizm wyciągnął 
Trójmiasto, a zniszczył resztę pół-
nocy, można uznać za słuszne.

Niemniej, zgadzając się tu 
z Łukaszem Guzą z „Gazety Praw-
nej” (pierwszym redaktorem, któ-
ry na łamach prasy ogłosił zmia-
nę granic Polski „A” i „B”), trzeba 
zauważyć, że w czasie, gdy rządy 
głośno i troskliwie zajmowały się 
problemem Polski Wschodniej, 
Północną nie zajmował się nikt... 
I tak jest do dziś.

Tomasz Rot

Gdy myślimy o obszarach Polski
charakteryzujących się niższym poziomem

rozwoju gospodarczego, przychodzi
nam do głowy zwykle wschód naszego kraju.

Teraz musimy tak spojrzeć również
na jego północne regiony.
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REKLAMA

KORPOMAMA

Christmas 
party
Grudzień jak zwykle pojawił się 
niespodziewanie, zaskoczył nas 
jak zima drogowców, a w związ-
ku z tym zaczęło się: pełne przy-
gód wizyty w centrach handlo-
wych, z każdego głośnika „Last 
Christmas” i „Kto wie czy za ro-
giem nie stoi anioł z bogiem” 
oraz sezon na „jak ja nienawidzę 
firm kurierskich”! I oczywiście 
imprezy gwiazdkowe. U nas, jak 
w każdej szanującej się firmie, 
też taka się szykuje. Nazwali ją 
Christmas party, żeby nie było, 
że to zwykła popijawa.

Zwyczajowo przyjęło się, 
że impreza jest obowiązkowa, 
chyba że złamiesz nogę – wte-
dy możesz się jakoś wykręcić. 
Jednak dla mnie ma ona dużo 
pozytywów. Choćby taki, że na 
co dzień pracujemy w różnych 
częściach kraju i z rzadko kiedy 
mamy okazję spotkać się „face 
to face” z ludźmi z firmy. A naj-

ważniejsze, że to rzadka okazja, 
żebym wyszła z domu sama, bez 
dziecka. Więc idę i nie muszę ca-
ły czas ganiać za tym małym pę-
drakiem. Co tu dużo mówić: sa-
me plusy.

A jak wygląda
taka impreza oczyma 
młodej – przynajmniej 
stażem – matki?

Trzeba kupić sobie super strój 
wieczorny... (a właśnie że nie! – 
akurat z wesela sierpniowego 
kiecunia została, więc nie muszę 
ciężko zarobionych złotówek 
wydawać), umalować się i wy-
pachnieć. 

Ponieważ nasze Christmas 
party jest w piątek, przygotowa-
nia rozpoczęłam już we czwar-
tek – człowiek w pewnym wie-
ku i ze stażem imprezowym wie, 
że najważniejszy przed imprezą 
jest sen. Dziecko mam na szczęś-
cie na tyle łaskawe że o 20.30 już 
śpi, więc ją przycisnęłam i spała 
już o 20.00! Juuupi! Przede mną 
dziewięć godzin snu!

Wstałam więc z samego ra-
na, o szóstej – nie, moje dzie-
cko nigdy nie wstaje o takiej 
porze: pazur muszę zrobić. Po 

pazurach czas na makijaż: ma-
giczne psikadło i trzyma się 
trzy dni. Tak słyszałam, jeszcze 
nie próbowałam, ale kto wie 
co mnie może spotkać? Przy-
jazd na miejsce zbiórki, jazda 
do hotelu i zakwaterowanie. 
Jeszcze tylko kieliszek powital-
ny z prezesem i można zniknąć 
niezauważalnie w czeluściach 
imprezy.

Cóż za radość! Ja cała wy-
strojona, z pazurem, z makija-
żem i bez dziecka! I, co najlep-
sze, jak wrócę do pokoju, to 
nadal będę bez dziecka! I rano 
jak wstanę, to nadal będę bez 
dziecka! I jak pójdę na śniadanie, 
to nadal będę bez dziecka, i jak 
będę wracać to wciąż jeszcze bę-
dę bez dziecka! Godzina 20 im-
prezę czas zacząć. Aaaaaaa! cała 
szalona noc przede mną!

Godzina 20.10 – siedzę ze 
skręconym żołądkiem, już po 
trzech wizytach w toalecie, bla-
da i szara na zmianę, ledwo do 
pokoju dobiegłam...

I tak się skończyła impreza 
MamyPolki z grypą żołądkową. 
A makijaż... no, makijaż to trzy-
mał się do rana.

Dorota #MamaPolki

KORPOTATA

Jak 
gazela
Przechadzamy się wrocławską 
starówką. Jasiek ma roczek, sie-
dzi w wózku i pałaszuje chrup-
ki. Wokół istna kakofonia dźwię-
ków, wśród których nawet 
pijany w sztok miałby problem 
ze zmrużeniem oka, więc mój 
synek postanawia zrobić wszyst-
kim na przekór i zasypia.

A to oznacza, że mamy chwi-
lę dla siebie i byłoby fajnie, gdy-
by trwała ona dłużej niż 5 minut. 
Kątem oka dostrzegam ławecz-
kę skrytą w cieniu, więc na niej 
przysiadamy. Cały czas musimy 
jednak zachować pełne skupie-
nie. Przewidywać i eliminować 
wszelkie potencjalne zagroże-
nia. Jak gazela, która wyszła ze 
swoim potomkiem na afrykań-
ski step, gdzie w każdej chwili 
może dopaść je drapieżnik.

Nagle czuję na sobie czyjś 
wzrok. Rozglądam się i widzę 
menela. Wstaje, poprawia spod-

nie, mlaszcze i rusza w moją 
stronę. Nie wiem dlaczego za-
wsze przyciągam żuli jak mag-
nes. Już się spinam, ale żul skrę-
ca nagle w prawo i zatrzymuje 
się przy ławce, na której przy-
cupnął śmieszny hipster. Staje 
przed nim i zaczyna monolog. 
Widać, że stosowana przez nie-
go taktyka została już wielokrot-
nie przetestowana.

Teraz z kolei dostrzegam 
zbliżającego się grubasa. Jest 
sam i ma w uszach słuchawki. 
Uznaję go zatem za niegroź-
nego. Staje obok nas w odle-
głości dwóch metrów. W tym 
czasie żul przemierza już dro-
gę powrotną w kierunku swo-
jego ławkowego tronu, widać, 
że drżącej dłoni dzierży kilka 
monet. Jego twarz skąpana jest 
w tak błogiej radości jakby wy-
grał drugą wątrobę. Siada i roz-
poczyna proces namierzania 
nowej ofiary.

Zerkam do wózka, a tam 
miarowy oddech i kraina snu. 
Nagle gruby wyjmuje z uszu 
słuchawki. Robi to z taką ener-
gią, że prawdopodobnie nie bę-
dzie miał już siły wrócić do do-
mu i zaczyna się drzeć. – Kaśka! 
Kaaaaśśśka! Tutaj jestem! Nawet 

nie zdążyłem zareagować, kiedy 
stanęła przed nim wykrzyczana, 
patykowata Kaśka. Cały w pa-
nice zerkam do wózka – a tam 
nerwowe kręcenie i szamotanie. 
Gruby znalazł się właśnie na mo-
jej czarnej liście. Już ja go sobie 
zapamiętam.

Jak mogłem przeoczyć
takiego konia trojańskiego,
który przeprowadził
swoją akcję dywersyjną
w najprostszy sposób!?

Na szczęście kręcenie się ustało, 
a z wózka ponownie słyszę mia-
rowy oddech. Gruby z Kaśką od-
chodzą. Wyglądają z daleka jak 
Flip i Flap. Szybka ewakuacja 
i tak nie zmieni tego, że Gruby 
ma u mnie przesrane.

Tymczasem tuż obok wózka 
wylądował ptaszek, który zer-
ka na mnie przyjaźnie i coś sku-
bie. Robi ciche ćwir i odlatuje. 
W tym samym momencie z wóz-
ka dochodzi znajome plaśnięcie 
oznaczające wyplucie smoka, co 
zwiastuje tylko jedno... Ptak tra-
fia na czarną listę, tuż nad Gru-
bym.

Piotr Krupa
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Moda na domową produkcję
Wielu młodych, zapracowanych 
Europejczyków przekształciło 
modę na domową produkcję 
tradycyjnych wyrobów w styl 
życia. Ludzie sami robią zakwas, 
chleb, wędliny, sery, piwo, wi-
no i wiele innych rzeczy wy-
twarzanych powszechnie przez 
naszych pradziadów. Takie spę-
dzanie wolnego czasu moż-
na potraktować jako sposób na 
kultywowanie tradycji i zapeł-
nienie własnej lodówki. Jednak, 
co istotne, moda na domowe 
wyroby jest – kolejną po „boo-
mie na bycie fit” – bardzo pozy-
tywnie ocenianą przez środowi-
sko medyczne korpo-tendencją. 
Dlaczego?

Po pierwsze, ilość istotnych 
składników odżywczych, wita-
min i minerałów w serwowanych 
nam dziś produktach sklepo-
wych jest kilkukrotnie niższa od 
ich ilości w jedzeniu sprzed stu 
lat. Zatem, im więcej artykułów 
z naszego jadłospisu będzie „do-
mowej roboty”, tym lepiej. Po dru-
gie, otyłość to wciąż plaga, a wal-
ka z nią powinna się rozpoczynać 
już w najmłodszym wieku od po-
ziomu prostych przyzwycza-
jeń. Własnoręczne przygotowy-

wanie tradycyjnych produktów 
uczy cierpliwości i świadomej 
konsumpcji posiłków. Po trzecie: 
praca na bezustannym ASAPie, 
ciągłe bombardowanie się set-
kami informacji jest bardzo nie-
korzystne dla ludzkiego mózgu, 
który jeszcze sto lat temu przyj-
mował przez rok tyle nowych 
bodźców, ile współcześnie od-
biera przez dwie godziny. Ten na-
gły – na poziomie biologicznym 
– przeskok stanowi podłoże pro-
blemów z wydolnością, bezsen-
ności, problemów neurologicz-
nych, zaburzeń psychicznych, 
a przede wszystkim depresji, któ-
ra dotyka niemal ćwierć popula-
cji „Zachodu”. Dlatego czas, ja-
ki spędzamy w odizolowaniu od 
natłoku bodźców zewnętrznych, 
wykonując uspokajające, proste 
i efektywne czynności, stanowi 
dla naszego układu nerwowego 
cenną kurację.

Rzemieślnictwo: 
ekskluzywna filozofia
Produkcja tradycyjnych wyro-
bów w domu często jest nazy-
wana rzemieślnictwem, gdyż do 
produkcji używamy zazwyczaj 
starych metod i prawie wszyst-
ko trzeba robić ręcznie. Taki 

sposób na spędzanie wolnego 
czasu przyjął się jednak w po-
szczególnych częściach Europy 
w odmiennych wydaniach.

Bo choć w wysokorozwinię-
tych krajach północy (Szwecja, 
Norwegia i Dania) możemy mó-
wić o pewnym fenomenie, to na 
południu kontynentu ludziom 
raczej „się nie chce” i zajmowa-
nie się rzemieślniczymi zabawa-
mi uchodzi za hipsterstwo. Tak-
że w Polsce młodsze generacje 
uznają ten trend za ekskluzyw-
ny i pretensjonalny. Niemniej 
w kilku dziedzinach funkcjonuje 
on u nas jako prawdziwa moda 
i pewnego rodzaju filozofia.

By się przekonać, co w rzeczy-
wistości daje młodym ludziom 
hobbistyczne wytwarzanie tra-
dycyjnych artykułów, zaprosiłem 
do rozmowy jednego z prakty-
kujących tę rozrywkę. Kacper ma 
29 lat, pracuje w korpo na Śląsku 
i od roku zajmuje się wieczorową 
produkcją chleba i twarogu, a od 
czterech lat – piwa i wina. Na py-
tanie o źródła tych zaintereso-
wań, odpowiada wprost:

– Potrzeba stabilizacji! Od 
pięciu lat pracuję w tym samym, 
wymagającym biurze. Przez 
pierwszy rok w korpo straciłem 

swoje własne życie. Praca orga-
nizowała mi czas w 100 proc. Nie 
miałem chwili na zainteresowa-
nia, na sensowny odpoczynek, 
na spotkania z bliskimi, na świa-
dome odżywianie się. Praca by-
ła stała, a cała reszta spontanicz-
na. I jakoś po roku takiego życia 
to mnie uderzyło.

W Nowy Rok przysiągłem so-
bie, że już nie będę trwonił czasu, 
zacznę zwracać uwagę na die-
tę i ruch. To były moje pierwsze 
spełnione postanowienia nowo-
roczne, bo prócz gotowania so-
bie codziennie obiadów, pod-
chwyciłem pomysł od mojego 
kumpla z pracy, żebym zaczął też 
robić piwo i wino, skoro tyle w tej 
kuchni siedzę, a przez weekend 
nie obejdę się bez kilku browar-
ków. Tak się zaczęło i to ja orga-
nizowałem sobie życie, a nie ktoś 
inny – twierdzi Kacper.

Na przykład piwo
Piwo, którym zajął się Kacper, to 
jedna z dziedzin z bogatej palety 
domowych wyrobów DIY (Do It 
Yourself ), która przyjęła się u nas 
najlepiej i stanowi doskonały 
przykład wyjaśniający fenomen 
tradycyjnych produktów w rę-
kach młodych ludzi.

Zresztą, warzenie złotego 
trunku przebija nawet pieczenie 
chleba i wyrób wina. Fora, blogi 
i strony internetowe dla miłośni-
ków gazowanego napoju alko-
holowego oraz speców od jego 
wytwarzania zrzeszają dziesiąt-
ki tysięcy użytkowników. Coraz 
większą popularnością cieszą 
się konkursy na najlepsze domo-
we piwo rzemieślnicze. Szybko 
rozwijają się również sklepy in-
ternetowe oferujące sprzęt do 
warzenia i potrzebne składniki. 
Ponadto ludzie w Polsce mają 
coraz większą świadomość jako-
ści piwa i dystansu między ty-
powym produktem z marketu 
(tzw. „koncerniakiem”, jasnym la-
gerem za 3-5zł) a wyrobem rze-
mieślniczym z wysokiej półki lub 
z własnego, domowego browa-
ru. I choć może się wydawać, że 
to wyłącznie sprawa gustu, to 
specjaliści od złotego trunku jed-
noznacznie temu zaprzeczają.

– Koncerniak od piwa rze-
mieślniczego różni się tak, jak 
but zrobiony przez szewca od 
buta z chińskiej fabryki podró-
bek – mówi Kacper. – Dobre pi-
wo, piwo rzemieślnicze ma swo-
ją gęstość. Tutaj nie oszczędza 
się na składnikach i nie przy-
spiesza ani procesu produkcji 
ani leżakowania. Główny prob-
lem z koncerniakami polega na 
tym, że są one z założenia bez-
barwne. Gdzieś, kiedyś, jakiś bi-
znesmen odkrył, że nie da się 
zrobić piwa, które będzie sma-
kowało wszystkim, więc zrobił 
takie, które nikogo nie odrzu-
ca. Koncerniaka tylko częściowo 
robi się ze słodowanego zboża, 
niemalże bez użycia chmielu. 
Źródłami cukrów dla fermentu-
jących drożdży bywają kukury-
dza, ryż, syrop glukozowo-fruk-
tozowy... Tak wychodzi taniej, 
a piwo można sprzedać za trzy 
złote, w których muszą się oczy-

wiście zawrzeć koszty promocji: 
parasolek, szklanek, stolików, re-
klam telewizyjnych czy sponso-
rowanych imprez muzycznych. 
Jeśli dołożymy do tego kosz-
ty produkcji, powinno to nam 
uświadomić, że koszty produk-
cji jednej butelki koncerniaka to 
grosze – puentuje Kacper.

Jak podkreślają wszyscy zna-
ni mi miłośnicy rzemieślniczego 
złotego trunku – warzenie wcią-
ga, a dzięki współczesnym udo-
godnieniom internetowym, roz-
poczęcie produkcji nie jest takie 
trudne. Tak też uważa Kacper:

 – Do warzenia nie potrze-
ba skomplikowanej aparatury – 
stwierdza. – Absolutne minimum 
to duży garnek (przynajmniej 30 
litrów), pojemniki do fermentacji, 
termometr, aerometr czyli przy-
rząd do pomiarów gęstości przy-
gotowywanego roztworu, kap-
slownica, rurki i kapsle. Później 
wybieramy sobie składniki, a pi-
wo zazwyczaj składa się z czte-
rech: słodu, chmielu, drożdży 
i wody. Pierwsze warzenie może 
nam zająć 5-6 godzin, z których 
większość upłynie nam na do-
glądaniu gotujących się w garze 
składników i korygowaniu tem-
peratury wywaru. Na końcu bu-
telkujemy nasze piwo, czekamy 
aż dojrzeje (czyli od kilku tygodni 
do kilku miesięcy – w zależności 
do gatunku), a później cieszymy 
się naszym produktem.

Grupy, fora, strony i przy-
datne porady odnośnie produk-
cji innych wyrobów rzemieślni-
czych we własnym domu można 
na spokojnie znaleźć w Interne-
cie. Lecz pytanie brzmi, czy rów-
nież na spokojnie wszyscy jeste-
śmy w stanie odciąć się od pracy 
i w te domowe wieczory pobyć 
trochę rzemieślnikiem swojego 
losu?

Tomasz Rot

Wypij piwo, 
którego sobie nawarzysz!
Czyli jak zostać rzemieślnikiem we własnym domu.
Słońca teraz mamy przez cały dzień nie za dużo. Temperatury bliskie zeru i niższe, miasta odnotowują smogowe rekordy... Ogólnie 
pogoda nie zachęca do wyjścia na zewnątrz. Lecz, mimo wszystko, to nie powód, by w długie zimowe wieczory pogrążać się w smut-
ku i nudzie. Trudno wyobrazić sobie lepszy czas do zabrania się za coś nowego i produktywnego, a przede wszystkim dającego nam 
niezwykle dużo przyjemności. Zobaczcie więc jak efektywnie zagospodarować sobie trochę zimowego czasu po pracy i czerpać ra-
dość z bycia „rzemieślnikiem”!
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Otóż to... Poznajcie zatem pra-
cowników korporacji z najbar-
dziej spektakularnymi zwrotami 
w karierze zawodowej.

Hanna 
i złamana kariera artystyczna
Było tak: liceum plastyczne 
ukończone z wyróżnieniem, 
przyjęta na malarstwo z czwar-
tego miejsca, jedna z najwięk-
szych gwiazd swojego roku  
na ASP, wzorowo wymalowany 
dyplom, 17 wernisaży w Polsce, 
dwa zagranicą, wielkie kroki do 
wielkiej sławy i... praca w Mordo-
rze. Choć ostatni punkt z tej listy 
może nie brzmi aż tak strasznie, 
to dla naszej bohaterki jest to na 
tyle niezręczne, że do tej rozmo-
wy trzeba ją było przekonywać 
bardzo długo. Pierwsze pytanie 
dotyczyło oczywiście jej debiu-
tu w openspace.

– Po pierwsze, nigdy nie 
szukałam pracy w korpo. Żyłam 
wtedy skromnie, ale godnie – 
stwierdza Hania. – Praca w biu-
rze sama mnie znalazła. Dziwny 
zbieg okoliczności i tyle.

– No, ale chyba z wernisażu 
cię nie zrekrutowali? – dopytuję 
z uśmiechem.

– W pewnym sensie tak.
– To ciekawe…
– Facet, z którym się wte-

dy spotykałam, zajmował się 
zawodowo rekrutowaniem lu-
dzi w dużych korporacjach. 
I tak się zdarzyło, że pewnego 
razu poszukiwał odpowied-
niej osoby na dobrze płatne 
stanowisko. Chodziło o kogoś, 
kto znałby się na przekazie wi-
zualnym. Człowieka odpowie-
dzialnego za wyznaczanie kur-
su projektów reklamowych od 
strony graficznej. Zapropono-
wał mi, bym złożyła aplikację, 
bo mieli mało ciekawych pro-
pozycji. Na początku nie wie-
działam, czy mi to pasuje, ale 
po jego wielu prośbach ule-

głam. A teraz całkiem dobrze 
sobie radzę.

– A co ma z tym wspólnego 
wernisaż?

– No, poznałam tego faceta 
na wernisażu! – śmieje się Hania.

– Od razu mówiłaś swo-
im nowym znajomym z pra-
cy o swojej przeszłości zawo-
dowej?

– To wyszło już pierwszego 
dnia. Ludzie się trochę dziwili, 
było dużo pytań. A ja lubię mó-
wić o swojej sztuce.

– Wiesz, że ludzie w korpo 
są mistrzami w obrabianiu du-
py? Nie miałaś nieprzyjemności?

– Może i są, ale jakoś tego 
nie zauważyłam.

– A malowałaś coś jeszcze 
po przyjęciu do biura? A teraz?

– Kiedy przyjęłam propo-
zycję pracy, zawiesiłam wszyst-
kie projekty artystyczne. Wra-
cam do nich podczas urlopu, 
jak starczy czasu. Poza tym 
pojawiły się problemy z we-
ną. Lecz nie cierpię jakoś bar-
dzo z tego powodu, bo obecne 
zajęcie jest bardzo angażujące 
i wypełnia mi czas oraz głowę. 
A jakby tak się stało, że nagle 
musiałabym odejść lub coś by 
mnie wewnętrznie pchnęło do 
odejścia, to też nie byłoby pro-
blemów.

Jak widać drastyczna zmia-
na drogi zawodowej nie musi 

być traumatycznym przeżyciem, 
tym bardziej, gdy nasza wyście-
lona dobrą kasą droga jest po-
rządnie obudowana „przegro-
dami dźwiękoszczelnymi” lub 
„ekranami akustycznymi”, które 
odgradzają nas od reszty załogi.

Janek – człowiek z polityki
Historia kolejnego bohatera te-
go artykułu jest tak kuriozalna, 
że pozwolę sobie przejść od ra-
zu do jego odpowiedzi na pyta-
nie „Jak to się stało, że pracujesz 
w biurze?”:

– Znajomemu mojego krew-
nego udało się dostać do parla-
mentu. Nie zdradzę, kiedy to by-
ło, ale mogę powiedzieć, że miała 
wtedy miejsce koalicja kilku par-
tii i kadencja niepełna. Ja akurat 
studiowałem prawo i dzięki do-
brym opiniom udało mi się trafić 
do biura poselskiego, gdzie pra-
cowałem aż do przerwania ka-

den-
cji. Gdy 

nastąpił 
kryzys koali-

cji, ja stanąłem 
przed wyborem 

aplikacji i możliwo-
ścią wystartowania 

w kolejnych wyborach 
z ramienia mojej partii. Ko-

niec końców wybrałem naj-
krótszą aplikację i start w wy-
borach z wysokiej pozycji. Ale 
w międzyczasie pojawiła się 
propozycja od byłego szefa, że 
zepchnie mnie w dół na liście 
i wciśnie tam kogoś innego, a w 
zamian przekaże mi dobrą infor-
mację zawodową. Była to infor-
macja o rekrutacji w biurze du-
żej firmy budowlanej. Po kilku 
wiecach wyborczych przyjąłem 
ten układ, stawiłem się na rekru-
tację i dostałem tę robotę.

– Nie wiem, czy zdajesz so-
bie z tego sprawę, ale to brzmi 
trochę nieprawdopodobnie 
i jeszcze bardziej wątpliwie pod 
kątem prawnym?

– Jasne, że tak – uśmiecha się 
Janek. – Ale po pierwsze: nie pra-
cuję już w tamtej firmie, a po dru-
gie: nie chcę mieć nic wspólne-
go z polityką i już od dawna nie 
mam. Jeśli masz w sobie choć 

trochę przyzwoitości, to w końcu 
nie wytrzymasz. Jakbym chciał, 
to dziś mógłbym pozwać poło-
wę ludzi, z którymi pracowałem 
w polityce, ale nie chcę. Nie chcę 
mieć nic z tym wspólnego. Zresz-
tą, podczas tej rekrutacji do firmy 
budowlanej okazało się, że nikt 
mnie nie polecał i nikt o mnie nie 
słyszał. Mój były szef widocznie 
zapomniał o mnie wspomnieć. 
Ale dobrze się stało. Dziś pracuję 
w korpo i dobrze mi z tym.

– A nie spotykałeś się z wro-
gością ze strony współpracow-
ników?

– Uwierz mi, że gdy już ko-
goś poznałem tak blisko, by mu 
powiedzieć o mojej przeszłości, 
to żadna z tych osób nie żywi-
ła wobec mnie wrogości – naj-
wyżej słyszałem wyrazy współ-
czucia.

Na zakończenie dodam tyl-
ko, że Janek pięć razy w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat zmienił 
korpo i jest najlepszym przykła-
dem na to, że warto rozmawiać 
ze współpracownikami, choćby 
dla takich historii.

Marcin 
bez koloratki
Lat 33. Licencjat z socjologii. Trzy 
lata w seminarium. Doświad-
czenie w dwóch korporacjach. 
Obecnie piastuje stanowisko 
menedżerskie. Tak konkretnie, 
bo Marcin jest konkretny i pew-
nie dlatego nie został księdzem.

– Proszę księdza, jak to było? 
– rozpoczynam.

– Nigdy mi taki tytuł nie 
przysługiwał, więc trzymajmy 
się imion – odpowiada rozba-
wiony.

– Więc dlaczego seminarium 
i dlaczego praca biurowa?

– Powody są dwa: lubię pra-
cę z ludźmi i dla ludzi oraz je-
stem religijnym człowiekiem. 
A jeszcze krócej — takie moje 
powołanie.

– Powołanie do bycia księ-
dzem i korpoludkiem?

– Tak. Na studiach poczułem 
powołanie do kapłaństwa. W se-
minarium zdałem sobie jednak 
sprawę z tego, że ma być inaczej. 
Więc wystąpiłem z niego i zna-
lazłem pracę. Żadnego z tych 
okresów nie uważam za zmarno-
wany. Socjologia coś mi dała, se-
minarium też i obecnie również 
się realizuję.

– A koledzy nie wyśmiewa-
ją, że z celibatem coś pewnie nie 
wyszło?

– Koledzy są różni. Ludzie 
pracujący w korporacjach to nie 
żadna grupa wyklęta. Podobne 
zestawy charakterów zdarzały 
się w liceum, na studiach i w se-
minarium.

– Nie nawracasz grzeszni-
ków w biurze?

– Mówię otwarcie o tym, że 
chodzę do kościoła. Że przystę-
puję do sakramentów itd. Kato-
lik to nie świadek Jehowy.

– Ludzie się nie dziwią? Nie 
dopytują? A może dyskryminu-
ją?

– Zdarzają się takie rozmo-
wy. Najczęściej gdzieś przy pi-
wie po pracy. Ale jesteśmy nor-
malnymi ludźmi, mamy dystans 
– do swojej przeszłości także.

– Ale chyba integralki są lep-
sze niż imprezy w seminarium?

– To zależy od konkretnej 
imprezy. Bywa różnie – odpo-
wiada ze spokojem Marcin.

Oprócz wyżej cytowanych 
bohaterów w korporacjach 
spotkałem m.in. byłą tancerkę 
klubową, doktora filozofii, de-
tektywa i tresera kotów – wszy-
scy oni z uśmiechem na ustach 
pracowali w tych demonizowa-
nych „mordorach”.

Morał tej historii jest chyba 
taki, że kultura korporacyjna w ta-
kim wstopniu zagarnia nasz rynek 
pracy, że już niedługo nie będzie 
dziwił żaden zawód, który w prze-
szłości wykonywali nasi obecni 
biurowi współpracownicy.

Tomasz Rot

Gdy w biurze spotykasz 
niedoszłego księdza…
Najdziwniejsze fenomeny 
zawodowe korporacji
Wielu ludzi twierdzi, że nasze życie to ciąg zupełnie 
przypadkowych zdarzeń. Ile razy słyszymy: „to czy-
sty przypadek”, „miałeś farta”, „pech jak nic!”. Jeśli 
takie sformułowania odnoszą się do mało zna-
czących kwestii, to raczej nie ma się co dziwić. 
Ale co, jeśli przysłowiowe szczęście zaważy na 
całej naszej karierze i na przykład zepchnie 
nas ze stabilnej ścieżki zawodowej w gale-
rii sztuki, sejmie czy też z zacisza semina-
rium na wyboiste szlaki korporacyjnego 
bezdroża?
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REKLAMA

W czasie świąt Bożego Naro-
dzenia najbardziej Cię cieszą:

Rodzinny klimat, prezenty, 
choinka.

Wyżerka na wypasie i spa-
nie do południa.

Urlop. Biorę kilka dni wol-
nego, a nie ma mnie w pra-
cy 2 tygodnie!

Twoja ulubiona potrawa wigi-
lijna to:

Pierogi! Karpik! Sałatka 
mamy! Makowiec! Nie da 
się wybrać jednej.

Mięso. Dlaczego na wigilii 
nie ma mięsa?

Wszystko to jest takie tłu-
ste i mało fit… Fuj. Skubnę 
tylko trochę kapusty.

W świętach wkurzają Cię:

Nic mnie nie wkurza! 
Uwielbiam ten rozgar-
diasz!

Sprzątanie, gotowanie, 
ubieranie choinki – na co 
to komu?

Kolejki w sklepach, świą-
teczne dekoracje – ile 
można?

Kiedy słyszysz w radio „Last 
Christmas”...

Bierzesz głośniej i śpie-
wasz AJ GIW JU MAJ HART!

Wyrzucasz radio przez 
okno.

Nucisz z przyzwyczajenia. 

Najlepszy prezent dla Cie-
bie to:

Taki pięknie zapakowany, 
z wielką kokardą.

Cisza i spokój. I niech ten 
świąteczny cyrk się wresz-
cie skończy.

Może bon do jakiejś sie-
ciówki…?

W święta obejrzysz:

„Listy do M” i „Love Actu-
ally” – bez tego w święta 
ani rusz!

„Psy” i „Terminatora”.

„Kevin sam w domu” – ale 
nigdy się do tego nie przy-
znasz!

W Sylwestra planujesz:

Siedzieć w góralskiej chat-
ce z grzanym winem.

Grać w grę. W Tomb Rider.

Szaleć w modnym klubie.

Dostajesz od koleżanki kiczo-
waty sweter z bałwankiem 
i reniferem:

Boski! Założysz go na wigi-
lię firmową.

Z pogardą mówisz, że od-
dasz go chrześniakowi.

Znosisz to godnie, a swe-
ter ukradkiem wynosisz 
do kontenera PCK.

Musisz zrobić jedną z poniż-
szych czynności. Co wybie-
rasz?

Lepienie pierogów.

Zabicie i oprawienie kar-
pia.

Ozdobienie całego domu 
świątecznymi gadżetami.

Z okazji Nowego Roku zawsze 
obiecujesz sobie:

Być lepszym, nauczyć się 
japońskiego, rzucić pale-
nie, chodzić na siłownię… 
Jest tego cała lista!

Że tym razem nie będziesz 
miał kaca.

Od lat to samo – schudnę 
i będę mniej pracować!

WYNIKI
Najwięcej odpowiedzi A:
Jesteś… Rudolfem Czerwono-
nosym! Święta to dla Ciebie czas 
radości. Uwielbiasz świąteczne 
zwyczaje, chętnie pichcisz, kupu-
jesz prezenty i ubierasz choinkę. 
Kolędy Cię wzruszają, a cały nastrój 
jest tak magiczny, że święta w Two-
im domu mogłyby trwać cały rok!

Najwięcej odpowiedzi B:
Jesteś Grinchem! Nienawidzisz 
świąt. Dla Ciebie to czas męczą-
cy, niepotrzebny i co roku naj-
chętniej pojechałbyś wtedy do 
ciepłych krajów. Palmy, basen 
i kolorowe drinki? Takie święta 
mogłyby być fajne!

Najwięcej odpowiedzi C:
Jesteś... Wciąż jesteś pracow-
nikiem korpo. Niestety, świę-
ta czy nie, twoje życie nie zmie-
nia się ani na chwilę. Traktujesz 
je jako przerywnik od pracy, lecz 
mimo to myślami wciąż jesteś 
w biurze i w szarej codzienności.

KORPO QUIZ

Co z tymi świętami?
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A
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C
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Świąteczne zniżki
dla czytelników "Głosu Mordoru"
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REKLAMA

SNOW EXPO

NARTY 
W MIEŚCIE!
Prawie osiem tysięcy odwiedzających, 63 wystawców, 113 pre-
zentowanych marek, 550 kubików śniegu i ponad tysiąc nar-
ciarzy biegowych – tak w liczbach prezentuje się druga edycja  
„SNOW EXPO – nie tylko dla narciarzy” oraz pierwsza odsłona 
projektu „Biegówkowy PGE Narodowy”, które odbyły się 4-5 li-
stopada 2017 roku na stadionie PGE Narodowym. 

W ramach tegorocznej edycji 
przygotowano nie lada atrak-
cję – stumetrową, sztucznie na-
śnieżoną trasę do narciarstwa 
biegowego! Do wytworzenia 
śniegu wykorzystano urządze-
nie przystosowane do produk-
cji śniegu w dodatnich tempe-
raturach i zużyto ponad 300 
metrów sześciennych wody. Na 
trasie w ciągu dwóch dni wyda-
rzenia pojawiło się ponad tysiąc 
biegaczy narciarskich, którzy 
mogli na miejscu wypożyczyć 
bezpłatnie odpowiedni sprzęt. 
Organizatorzy zapowiadają, że 
ta atrakcja będzie stałym ele-
mentem imprezy.

Ponadto odwiedzając y 
mogli uczestniczyć w spotka-
niach z Apoloniuszem Tajne-
rem, Staszkiem Karpielem-Bu-
łecką, Maryną Gąsienicą Daniel, 
Maćkiem Bydlińskim i fachow-
cami z branży narciarskiej. Mie-
li też okazję obserwować na ży-
wo reprezentantów Polski. Pod 
PGE Narodowym biegali: An-
na Mąka (biathlon), Maciej Sta-
ręga, Jan Antolec, Paweł Klisz, 
Dominik Bury (narciarstwo bie-
gowe). Oprócz pamiątkowych 
zdjęć oraz rozmowy z kadrowi-
czami, wielu uczestników zasię-
gnęło od profesjonalistów prak-
tycznej porady i instruktarzu na 
śniegu.

Dla najmłodszych przy-
gotowano symulator jazdy na 
nartach i skoczni narciarskiej. 
Producenci sprzętu zaprezen-
towali najnowsze kolekcje na 
sezon 2017/18. Była też Strefa 
Sprzedażowa. Na targach swo-
je stoisko miał też... Gandalf – ja-
ko przedstawiciel „Głosu Mordo-
ru”. Nasza gazeta była patronem 
medialnym „SNOW EXPO”.

W sobotę przeprowadzo-
no zawody „Biegówkowy PGE 
Narodowy – SPRINT RACE”. For-
muła wyścigów była mocno za-
bawowa, jednakże nie zabrakło 
sportowych emocji i rywaliza-
cji. Amatorzy mieli okazję spró-
bować swoich sił z najszybszy-
mi narciarzami w Polsce. Wśród 
kibiców pojawił się Prezes Pol-
skiego Związku Narciarskiego 
– Apoloniusz Tajner. W strefie 
biathlonowej uczestnicy mogli 
porozmawiać z zawodniczkami 
i zawodnikami oraz korzystać ze 
strzelnicy laserowej.

Jeszcze kilka tygodni wcze-
śniej przygotowanie tego wy-
darzenia wielu osobom mogło 
się wydawać nierealne. Pasja 
połączona z zaangażowaniem, 
ogromną wiedzą i doświadcze-
niem pozwoliły na otwarcie se-
zonu narciarstwa biegowego 
w miejscu, które z pewnością za-
padnie w pamięć uczestników.

„SNOW EXPO” i „Biegówkowy PGE Narodowy” odwiedzili zarówno 
znawcy narciarstwa, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przy-
godę z tym sportem.  Nie mogło tu zabraknać też „Głosu Mordoru”.
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Wszystkiego najlepszego z okazji

POWER’s DAY!
Jubileusz Agencji Power

W piątek 13 października „Głos Mordoru” miał przyjemność uczestniczyć w gorącym i emocjonującym jubileuszu 20-lecia Agencji Power. 
Urodzinowa gala Power’s Day zgromadziła ponad 200 przyjaciół agencji.

Przygotowania do wydarzenia 
rozpoczęły się już w styczniu 
2017 roku od wyboru miejsca 
obchodów jubileuszu. Agencja 
postanowiła wybrać na uroczy-
stość jedną z siedzib członków 
Stowarzyszenia Branży Evento-
wej. Dlaczego Stowarzyszenie? 
Olga Krzemińska-Zasadzka, dy-
rektor zarządzająca agencji, za-
siada w zarządzie Stowarzy-
szenia od chwili jego założenia 
w 2010 roku i bardzo lubi współ-
pracować z firmami, które dzia-
łają na rynku i wzajemnie się 
wspierają. Wybór padł na Osadę 
Grill & Bar – miejsce z historią, 
dogodnym dojazdem dla gości 
z Warszawy, posiadające w ofer-
cie wyśmienity catering (Accata 
Catering), dużą scenę oraz bary.

Ponieważ historia Agencji 
sięga ostatnich dni marca 1997 
roku, pierwotnie wydarzenie 
planowane było na kwiecień 
2017  r. Te zamierzenia jednak 
się zmieniły, gdy Agencja wy-
grała największy event tego ro-

Agencja Power
jest organizatorem wydarzeń 
i wyjazdów dla firm i insty-
tucji. W ostatnich latach zo-
stała laureatem nagród ta-
kich jak: Solidna Firma, 
Procon Awards, Certyfikat 
Polski Produkt, Firma Ro-
ku, MP Power Award oraz 
medalu Wydarzenie/Usłu-
ga Roku – portalu Meeting-
Planner i nagrody Polskiego 
Internetu w dziedzinie „Roz-
rywka i Rekreacja”.
Power to mieszanka chęci 
działania, energii i entuzja-
zmu z fachową wiedzą, do-
skonałą organizacją i dbałoś-
cią o najmniejsze szczegóły. 
Dzięki połączeniu szczegóło-
wego planowania wydarzeń 
i wysokiego poziomu usług 
z kreatywnością, agencja stała 
się wiarygodnym i sprawdzo-
nym partnerem wielu firm.

Olga Krzemińska-Zasadzka

o historii Agencji Power 

• W 1997 roku zaczęłam „robić” swoje pierw-

sze grupy klientów indywidualnych do Val 

Thorens

• W lipcu 1997 roku założyłam swoją pierwszą 

działalność gospodarczą

• W 1998 roku powstała nazwa PowerSport

• W 2007 roku poznałam lepiej mojego Księcia 

z bajki podczas wydarzenia motoryzacyjnego 

Rage-Race

• W latach 2009-10 roku nastąpił silny rozwój 

agencji w sektorze wydarzeń dla firm i insty-

tucji. Zaczęłam także działać intensywniej na 

rzecz branży, tworząc Stowarzyszenie Branży 

Eventowej, w którego zarządzie zasiadłam

• 13.07.2013 – na przekór trzynastkom wzięli-

śmy ślub z moim Księciem

• W 2014 roku postanowiliśmy w nazwie agencji 

zostawić samo słowo „Power”, gdyż rozwinęli-

śmy się i organizowaliśmy już nie tylko wyda-

rzenia sportowe, ale też duże gale i bankiety, 

konferencje oraz wyjazdy motywacyjne

• Rok 2017 – jesteśmy tutaj i zapraszamy Was na 

lampkę szampana!

ku, Shell V-POWER SHOW, który 
wspaniale wpisał się w ten jubi-
leusz. Potem, zanim się wszyscy 
obejrzeli, były już wakacje.

Kolejną wolną datą w ka-
lendarzu eventowym był... pią-
tek 13 października. Ten uznany 
za szczególnie pechowy dzień, 
który pewnie wielu z nas wola-

łoby spędzić w domach, Agencja 
Power przemianowała na swój 
Szczęśliwy Dzień.

Na wydarzeniu pojawili się 
ludzie związani z agencją jesz-
cze od 1997 roku, kiedy to Olga 
Krzemińska-Zasadzka organizo-
wała pierwsze wyjazdy narciar-
skie do Val Thornes.

Przy okazji podsumowań 
agencja policzyła, że od 2010 r. 
do dziś obsłużyła 260 firm. Tym, 
którzy są najmocniej związani 
z agencją, wręczono statuetki 
dwudziestolecia. 

Goście bawili się w świetnej 
atmosferze, wśród mega dużej 
dawki dobrego humoru, gratu-

lacji, podziękowań, uścisków, 
prezentów i emocji. Ten ener-
getyczny wieczór nas również 
napełnił świetnymi wspomnie-
niami.

Wszystkiego najlepszego 
w POWER’s DAY!

Redakcja „Głosu Mordoru"
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REKLAMA

SZAMA NA ASAPIE

DORSZ W SOSIE Z ORZECHAMI
CZAS PRZYGOTOWANIA: OKOŁO 30 MINUT

http://www.alakuchniablog.starnawski.com/

PRZYGOTOWANIE:

l  Cebulę kroimy w piórka. 
Orzechy parzymy wrzątkiem, 
a następnie siekamy.

l  Rybę lekko solimy, opró-
szamy pieprzem, obtaczamy 
w mące i smażymy na rozgrza-
nym oleju na rumiano z każdej 
strony.

l Zdejmujemy rybę z patelni 
i na tej samej patelni przygoto-
wujemy sos.

l  Na pozostałym oleju szkli-
my cebulę i czosnek, dodaje-
my chrzan, śmietanę, przypra-
wę piernikową, miód i orzechy. 
Mieszamy, doprawiamy solą 
i pieprzem, ewentualnie doda-
jemy odrobinę wody, by roz-
rzedzić sos.

l  Piekarnik nagrzewamy do 
200 oC (z termoobiegiem).

l W naczyniu żaroodpornym 
układamy sos, a na sosie rybę. 
Zapiekamy ok. 6 minut.

Składniki na 4 porcje:

• 1kg filetów z dorsza 

(ok. 4 filety)

• olej do smażenia 
(np. Kujawski 3 ziarna)

• 1 cebula

• 1 ząbek czosnku w plasterkach

• 250 ml śmietany 18 proc.

• 2 łyżki chrzanu tartego 

(ze słoika)

• 100g orzechów włoskich

• 1 łyżeczka przyprawy do pier-

nika

• 1/2 łyżeczki miodu

• pieprz, sól

Smacznego!

Gdy zbliżają się święta lub choćby piątek, zwykle myślimy o przyrządzeniu ryby. Może więc zafundować sobie coś 
pysznego ale niekoniecznie typowego?

KORPOLEKTURA

Niewygodne 
wyznania króla
Za przedstawienie swojej historii Bruno Banino otrzymał wyrok śmierci wydany przez bezwzględ-
nych ludzi z Wejherowa Śmiechowa i najbrutalniejszych rzeźników z Półwyspu Helskiego.

To jednak nie wszyscy, którzy 
woleliby, aby książka  „Eksplozje 
Króla Kaszub" nigdy nie ujrzała 
światła dziennego. Autora kon-
sekwentnie poszukują też by-
li więźniowie ze Sztumu i człon-
kowie pionów menadżerskich 
z wielkich korporacji. Wszyscy są 
wściekli na to, że jego kontrower-

syjna, „brudna” relacja rzuca no-
we światło na wydarzenia rozgry-
wające się w Polsce.

Król Kaszub bez tabu od-
krywa sekrety hermetycznie za-
mkniętych środowisk, o których 
do tej pory niewielu ośmieliło 
się cokolwiek napisać. Możecie 
być pewni, że jego barwne wspo-

mnienia rozluźnią wasze i stłam-
szone szarą codziennością neuro-
ny niczym literacka kokaina.
Bruno Banino, Eksplozje króla 
Kaszub. Wydawca: E-bookowo. 
Objętość: 344 strony dobrej za-
bawy. Książka trafi do dystrybu-
cji 6 grudnia 2017 r. Patronat me-
dialny: „Głos Mordoru”

„Prorok korporacji”:
Wreszcie ktoś obnażył prawdę o czelendżo-
waniu kejsów, karach za fakapy i wszechobec-
nym wyścigu szczurów

„Panorama 
Kościerzyny”:

Kaszubski „Forrest Gump”, kaszubscy 
„Chłopcy z Ferajny”. Nie da się przejść obo-
jętnie wobec tej historii będącej doskonalą 
pulpą tematów: korporacji, trudnej męskiej 
przyjaźni i wytrwałego dążeniu do celu.
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WYDAWCA 
REDAKTOR 
NACZELNA

SISI LOHMAN
wydanie on -line: 

WWW.GLOSMORDORU.PL

WYDAWCA: AUTO FIX 
BARTOSZ LAS ‑OPOLSKI
AL. JEROZOLIMSKIE 247
05‑816 MICHAŁOWICE

redakcja językowa i łamanie 
TOMASZ TUREK

skład graficzny 
IGOR KAŁUŻA

INFORMACJE Z GAZETY „GŁOS MORDORU” 
SĄ ANALIZOWANE PRZEZ

PRESS‑SERVICE MONITORING MEDIÓW.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam 
oraz może odmówić ich zamieszczenia, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności 

z prawem, linią programową i charakterem pisma oraz zasadami publikacji ogłoszeń i reklam.

Napisz: redakcja@glosmordoru.pl

GOING. POLECA KULTURALNIE

Zimowy fun

WARSZAWA ZA FREE

Gratis w grudniu

Targi Hush, sobota/niedziela 
2-3 grudnia, PGE Narodowy
11. edycja targów Hush to pró-
ba świeżego spojrzenia na świat 
mody i wysublimowanego sty-
lu. Przez weekend będziemy 
mogli obejrzeć 
kilkadziesiąt 
stanowisk mło-
dych projektan-

tów. Będzie to doskonała oka-
zja do wyboru mikołajkowych 
lub świątecznych prezentów. 
Wśród najciekawszych wystaw-
ców znajdziecie między innymi 
marki Balagan, Element, Massa-
da czy Asteria.

Denzel Curry, środa 
6 grudnia, godz. 19, 
Iskra Pole Mokotowskie
Dopieszczone do granic możli-
wości flow, młody wiek i repertu-
ar pełen świeżych pomysłów – to 
krótka charakterystyka Denze-
la Curry’ego. Amerykański raper 
z przytupem wszedł na hip-ho-
powe salony i nie zamierza ich 
szybko opuścić. To będzie ideal-
ny mikołajkowy prezent dla każ-
dego fana współczesnego rapu.

Taco Hemingway, 
środa 13 grudnia, godz. 
17:30, Torwar
Polski raper po raz pierwszy za-
gra na Torwarze. Hala, która goś-
ciła gwiazdy największego for-
matu, takie jak The xx, Arcade 
Fire czy Macklemore, tym razem 
wypełni się fanami Taco Heming-
waya. Można lubić lub nie, ale fe-
nomenowi ciężko zaprzeczyć!

SuperSam +1: Rabih Beaini/
Mikołaj Trzaska, czwartek 
14 grudnia, godz. 19:30, 
Mózg
Pochodzący z odległego Liba-
nu Rabih Beaini to jedna z naj-

ciekawszych postaci w świecie 
awangardowej elektroniki. Mu-
zyk słynie z zamiłowania do 
wielu gatunków i – co za tym 
idzie – inspirującego, eklektycz-
nego brzmienia. W grudniowy 

wieczór zagra 
improwizowa-
ny live act, a na 
scenie będzie 

mu towarzyszyć Mikołaj Trzaska, 
czyli jeden z najważniejszych 
twórców polskiego jazzowo-
-eksperymentalnego podwór-
ka. Koniecznie zapiszcie tę datę 
w kalendarzach!

Dype: Matrixxman, 
piątek 8 grudnia, godz. 23, 
Jasna 1
Producent i DJ ze sporym ba-
gażem doświadczeń oraz winy-
li. Podopieczny wytwórni Ghos-
tly International przyjedzie do 
Warszawy na zaproszenie kolek-
tywu Dype i zagra wyczerpujący 
set w klubie Jasna 1. Należy spo-
dziewać się energicznej i różno-
rodnej selekcji, która z pewnoś-
cią porwie do tańca!

Festiwal Radio Azja, 17-21 
grudnia, Teatr Syrena/TR 
Warszawa/Mózg
Pod koniec grudnia orientalny-
mi dźwiękami rozpieści nas Fe-
stiwal Radio Azja. W trzech in-
teresujących przestrzeniach 
– Teatru Syrena, TR Warszawa 
oraz Mózgu Powszechnego – 
zagrają artyści nietypowi i prze-
łamujący bariery tradycyjnego 
brzmienia. Wśród najciekaw-
szych wykonawców są: Senya-
wa, rewelacja ubiegłorocznego 
Unsoundu i japoński awangar-
dzista Taro Yasuno.

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

Orientalny 
Bazar Świąteczny – 

9 grudnia, Muzeum Azji 
i Pacyfiku

Organizowany już po raz 
czwarty kiermasz, dający 
możliwość poznania sma-

ków, zapachów i kolo-
rów Orientu.

Nie za wszystko trzeba płacić, żeby dobrze spędzić czas. Nie wszystko, co za 
darmo jest słabe. Poniżej kilka grudniowych wydarzeń: i ciekawych i gratis!

Lolek 
No Limits – 12 

grudnia, Pub Lolek
Darmowy stand-up, 

wystąpią Piotr Popek 
i Tomasz Kwiatkow-
ski, całość poprowa-

dzi Maciej Bru-
dzewski.

Koncert 
Powergrass 

– 14 grudnia, Monta 
Bistro & Bar

Zimowe atrakcje 
nad Wisłą – koncert 
z cyklu mOnta aku-

stycznie. 

Kiermasz 
świąteczny 

– 14-22 grudnia, 
Bez Słowa (ul. Fosa 3)

Kolejny targ warty odwie-
dzenia, zwłaszcza, gdy 
przedświąteczna go-

rączka osiągnie 
szczyt.

Koncert 
proMODERN – 

shakespired, 18 grudnia, 
Królikarnia

Z cyklu "Słuchy – Koncerty do 
Zwiedzania w Królikarni", świato-
wa premiera najnowszej płyty ze-

społu proMODERN, w progra-
mie m.in. Krzesimir Dębski, 

Krzysztof Herdzin, Paweł 
Łukaszewski.

Dla samotnych star-
szych osób święta 
tracą sens. Stowa-
rzyszenie „mali bra-
cia Ubogich” za-
chęca do włączenia 
się w akcję, która to 
zmieni.

Samotny Pan Stefan marzy, by 
miał z kim podzielić się opłat-
kiem, by ktoś dotrzymał mu to-
warzystwa w tym szczególnym 
czasie.

Nasi wolontariusze odwiedza-
ją osoby takie jak pan Stefan 
w Warszawie, Poznaniu, Lubli-
nie i Pruszkowie, zaspokajając 
tęsknotę za obecnością drugie-
go człowieka. 

Święta to szczególny czas, 
gdy nasi podopieczni najdotkli-
wiej odczuwają brak rodziny. 
Chcemy im ten brak zrekompen-
sować i sprawić, że będą mieli 
z kim przełamać się opłatkiem, 
a pod choinką będzie na nich 
czekał upominek – mówi J. Miel-
czarek, dyrektor Stowarzyszenia 
„mali bracia Ubogich”.

By móc, jak co roku, tuż 
przed świętami zorganizować 
wigilijne kolacje dla 320 senio-
rów, potrzebujemy wsparcia 
darczyńców i wolontariuszy. 

Każde 30 zł to ciepły posiłek, 
a dodatkowe 20 zł pozwala 
nam ufundować paczkę dla 
seniora. 
Osoby, które mają trudności 
z poruszaniem się dowozimy na 
miejsce spotkań i do domów. 
Seniorów, którzy już nie mogą 
wyjść z domu, odwiedzą nasi 
wolontariusze. Przyniosą każde-

mu wigilijny poczęstunek i upo-
minek. 

Przy wigilijnym stole „ma-
łych braci” nikt nie czuje się ob-
co. Wolontariusze troszczą się 
o nas, a Mikołaj jest wspaniały. 
Cieszyłam się jak dziecko – mó-
wi pani Jadwiga z Warszawy.

Akcję można wesprzeć 
wpłacając darowiznę na konto 
Stowarzyszenia lub przez stronę 
podarujwigilie.pl

Więcej informacji:
• e-mail: info@malibracia.org.pl,
• tel. 501 151 045.




