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Osiedle mieszkaniowe na Służewcu wybudowane w latach 60-tych, w rejonie ulic Rzymowskiego, Orzyckiej, alei Lotników oraz Modzelewskiego.

S

łużewiec przemysłowy, obecnie przekąśliwie nazywany „Mordorem”, był początkowo niewielką wsią, jak zresztą wszystkie
inne podwarszawskie mieściny. Zacznę od
tego, że Służewiec został w 1938 roku przyłączony
do m.st. Warszawy.
Historia niby zwyczajna, ale to miejsce ewaluowało
na przełomie lat w niesamowitym tempie. Przykładem
tego może być chociażby przeniesienie z Pól Mokotowskich Państwowego Toru Wyścigów Konnych, który otwarto uroczyście na Służewcu w dniu 3 czerwca
1939 roku. Niemal każdy był w tych okolicach, chociażby z powodu znajdującej się nieopodal Galerii Mokotów, pracy w korpo, nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że w drodze do pracy wydeptuje te same
ścieżki, którymi podążali robotnicy w dobie „Osiedla
prototypów”. Nazwa ta, może być dla większości obecnych mieszkańców Warszawy abstrakcją, ponieważ nie
zdają sobie sprawy z tego, że Służewiec przemysłowy
w czasach PRL-u stworzył unikatowe osiedle z tzw.
wielkiej płyty.
Dlaczego wielka płyta? A dlatego, że nieopodal
Torów Wyścigów Konnych znajdowała się Fabryka
Domów Służewiec, gdzie właśnie ową płytę produkowano. Inne dzielnice, np. Ursynów, Stegny, także na
tym skorzystały, jak zresztą większa część Warszawy w
tamtych latach. Wraz z postępem budowlanym, zapa-

dła także decyzja o powstaniu „Osiedla Awaryjnego”. W
zamyśle architektów, miało być to miejsce, będące ułatwieniem i wygodą dla pracowników zatrudnianych
w okolicach ulic: Postępu, Konstruktorskiej, Suwak,
Cybernetyki, Wynalazek (nazwy ulic ku chwale osiągnięć Polski Ludowej), jednak miało swoje drugie dno.
Było to bowiem osiedle zarówno eksperymentalne,
jak i awaryjne, a to dlatego, że pracodawcy już wtedy
chcieli mieć swoich pracowników pod ręką, żeby mogli

Know-how rodem
z ZSSR sprawdził się
w tym przypadku
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możemy to dzieło
przy ulicach
Czerniakowskiej
i Bukowińskiej.

oni usuwać wszelkie powstałe awarie w fabrykach, w
jak najkrótszym czasie.
W 1956 roku zaś, powstał przy ulicy Domaniewskiej
42/44 zakład produkcyjny o profilu elektronicznym
„Unitra-Unima”. Zakład ten, był jednym z większych w
tamtych latach. W 1956 roku, na terenie Służewca było
już trzydzieści takich dużych zakładów, które łącznie
zatrudniały ponad 11.000 osób. Innymi bardziej znanymi fabrykami były: fabryka półprzewodników TEWA,
fabryka kondensatorów ELWA, Zakłady Ceramiki Radiowej czy fabryka dźwigów ZREMB.
Głównym źródłem komunikacyjnym w tym czasie
była kolejka do Grójca. Część jej zabudowy, usytuowanej dawniej na terenie dworca południowego, możemy zobaczyć w pierwotnym kształcie na obszarze
dzisiejszej stacji metra Wilanowska.
To jednak nie wszystko o torach. Nie każdy sobie
pewnie zdaje sprawę z tego, że w niektórych miejscach
Służewca przemysłowego, na zaniedbanych czy wręcz
zapuszczonych torach skrywających mroczne tajemnice, jeszcze dzisiaj można wywinąć przysłowiowego
orła. Z opowieści mieszkańców, których dzieciństwo
przypada na lata 80-te wynika, że do najpopularniejszych zabaw na Służewcu zaliczano chodzenie na tzw.
„wagoniki”. W człowieku zawsze wzbudzało to odrobinę emocji i charakterystyczny, spowodowany strachem, dreszczyk na plecach. Tory kolejowe ciągnęły się
bowiem aż do stacji Okęcie, a początek swój miały wła-
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Historia „Mordoru”

śnie w ówczesnych fabrykach. Zgodnie z przepisami,
które wtedy były odgórnie narzucane przez władze,
transport koleją mógł odbywać się w obrębie stu kilometrów, co było dość znacznym ułatwieniem dla dystrybucji wyprodukowanych towarów. W przeszłości,
prowadziły one również na lotnisko, znajdujące się na
Polach Mokotowskich. Starsi mieszkańcy tej dzielnicy
opowiadają dzisiaj chętnie o tym, jak robiąc sobie konkretny spacer tylko wzdłuż torów, byli w stanie dojść
do każdej rampy załadowczej do zakładów, jednak nigdy nie skusili się, aby przejść przez siatkę i zwiedzić
tereny fabryk. Obecnie, większość tych tras już niestety
nie istnieje, zostały zalane asfaltem, bądź zostały rozebrane, jednakże młodzieńcze wspomnienia pozostaną
na zawsze i młodzież w dzisiejszych czasach nie dozna
już tej chęci odkrywania świata. Kto wie, może tereny
byłych zakładów skrywają jeszcze pod ziemią przeróżne tunele komunikacyjne i ukryte skarby? Tego nikt z
nas raczej się już nie dowie.. Ale gdyby jednak się to
komuś przydarzyło, to powinniście pamiętać o tych
mrocznych tajemnicach kolejowych.
Tak więc, sielanka mieszkańców Służewca nie trwała długo, a pasącą się 60 lat temu na pastwisku krowę,
zastąpiły najpierw przemysłowe fabryki, by docelowo
ustąpić miejsca korporacyjnym molochom, w których rozpoczęły kariery „białe kołnierzyki”. Co ciekawe,
po wielkim tąpnięciu fabryk i stworzeniu obecnego
kształtu warszawskiego „Mordoru”, to właśnie Moko-

Głos Mordoru

Widok na Służewiec Przemysłowy
tów i Służewiec są dzielnicami, w których – według
wskaźnika – co szósty bezrobotny pochodzi właśnie z
tych terenów. I może śmiesznie to zabrzmi, ale ten najwyższy wskaźnik bezrobocia umiejscowiony jest tuż
przy skondensowanych open space’ach.
Śmiech śmiechem, ale nazwa „Mordor” zdaje się nie
być wcale przypadkowa. Ciekawym aspektem jest to,
iż te tereny nazywane były niegdyś „krainą zła, stworzoną na ziemi z popiołu”.
Ale tak na poważnie, nazwa „Mordor” w przypadku
Służewca Przemysłowego, jest nawiązaniem do apokalipsy komunikacyjnej, którą pewnie większość z Was
przeżyła, w taki czy inny sposób. W każdym razie, niewidzialna ręka komercji czuwa nad „Mordorem” cały
czas. Już teraz możemy zobaczyć budowę nowego biurowca u zbiegu ulic Domaniewskiej i Postępu. Wszystko wygląda pięknie, tylko że chyba nikt nie przemyślał
kwestii skomunikowania tych ulic. Teren powyższy nie
jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, a inwestorzy nie uwzględniają w ogóle potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Ulica Puławska, kolejka do Grójca

Wracając do początku ery pierwszych biznesmenów, to trzeba przypomnieć, że pionierem w tej dziedzinie na ziemi poprzemysłowej był Zbigniew Niemczycki, miliarder z listy stu najbogatszych Polaków. W
1992 roku, do spółki z polskim bankiem, wybudował
on biurowiec Curtis Plaza przy ulicy Wołoskiej 18, z
przeznaczeniem na siedzibę swoich firm i powierzchniami do wynajęcia. Budynek ten, tuż po upadku PRL-u, olśniewał nowoczesnością i elegancją. Dwa lata
później historia się powtórzyła, jednak z drobną różnicą. Wydawało się, że nikt nie będzie zainteresowany
wykupem całej ziemi jednorazowo po bankructwie
„Unitra-Cemi”, jednakże znalazło się paru inwestorów.
W ten właśnie sposób, GTC przejął okazyjnie 7,3 ha
ziemi, pomiędzy ulicami: Domaniewską, Wołoską, Postępu i Marynarską. Wartość tej transakcji opiewała na
kwotę 121 mld 800 mln starych złotych kilka miesięcy
przed denominacją, co po obcięciu czterech zer stanowi równowartość 12 mln 180 tys. złotych. Deweloper
GTC nie miał już wtedy żadnych wątpliwości, że trafił
w Warszawie na żyłę złota. Wyburzył bez problemu
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pozostałe obiekty pofabryczne, aby zaprojektować i
zbudować całą siatkę biurowców nie z tej ziemi. Jako
pierwszy budynek wzniesiony został Saturn przy ulicy
Domaniewskiej. Potem, wzdłuż ulicy Postępu stanęły kolejne molochy: Orion, Sirius i Neptun, zwane ze
względu na obłą fasadę z metalicznych okładzin – „lodówkami”. Kolejnego kolosa przy ulicy Wołoskiej, czyli
Marsa, objęła tylko przebudowa.
Patrząc wstecz, zmiany nastąpiły bardzo szybko.
Z pokolenia na pokolenie obserwujemy, jak ta sama
okolica i zmieniająca się infrastruktura, daje ludziom
możliwości rozwoju i zadowolenia, jak również sprawia, że ludzie czują się ważni. Jak zmieni się sytuacja
za dwadzieścia lat? Tego nie wie nikt.. Możemy jedynie
obserwować i czekać na nieznane nam jeszcze nowe
technologie, w szczególności na ułatwienia komunikacyjne, na co chyba każdy z nas liczy. Może właśnie ktoś
z Was, drodzy czytelnicy, przyczyni się do tego, czego
każdemu z Was serdecznie życzę.

Łukasz Gendzierski
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Praca bez komórek,
komputerów i internetu?
Lead w garmondzie, a tekst w nonparelu i od linotypisty dziesięć wierszy,
a zecer czeka by zamknąć szufloramę. Nie rozumiesz?

T

rzydziesta rocznica od premiery filmu „Powrót do przeszłości” skłoniła do przeniesienia się w czasie, do sprawdzenia jak pracowano w biurze trzydzieści lat temu. Do czasów
Marty’ego McFly i dr Emmett’a Browna. Tę podróż
odbyłem z Krzysztofem (55 lat) i jego znajomymi.
Pracowali oni w czasach, gdy obywano się bez komputerów, kserokopiarek i komórek.

Pani Jola – koleżanka Krzysztofa, pracująca obecnie w
Mordorze, pamięta doskonale lata osiemdziesiąte.
– Jak radzono sobie bez komputerów i Excel’a w księgowości? – pytam.
– Stosowaliśmy kalkę do kopiowania – śmieje się pani
Jola. A zanim nastała era komputerów, królowała
maszyna licząca „Ascota” (produkcji NRD) – opowiada.
– Pamiętasz może kiedy pojawiały się komputery i
drukarki? – wspomina i szuka pomocy w pamięci
Krzyśka.
– No właśnie, a kiedy chcieliście coś skopiować, drukować? – pytam.
– Były drukarki, które wypluwały z siebie takie potrójne wydruki na papierze białym, żółtym i pomarańczowym. Ale to chyba dopiero w drugiej połowie
lat dziewięćdziesiątych, gdy w bogatszych firmach
zagościły na dobre komputery. Igłowe drukarki dawały możliwość drukowania na papierze ciągłym
oraz drukowania kopii – przypomina sobie pani Jola.
– A co z liczydłem „Ascota”? – dopytuję.
– To było takie urządzenie księgujące, połączenie maszyny do pisania i kalkulatora. Można było dodawać
i odejmować liczby w wierszach i kolumnach. Przypominało trochę maszynę do pisania, ale było o wiele większe, zajmowało prawie całe biurko – kończy
pani Jola.

Pager, karta telefoniczna..
Z pomocą Krzysztofa chcę sprawdzić, jak utrzymywano łączność z pracownikami, klientami, gdy nie było
REKLAMA

komórek i komputerów. Trafiamy do Olgierda, pracującego wówczas w charakterze zaopatrzeniowca i gońca.
– Telefony komórkowe Centertela weszły na rynek
chyba na początku lat dziewięćdziesiątych. Były
wielkości cegły – wspomina pan Olgierd, który
pracował w sieci sklepów z pieczywem.
– Właściciel komórki płacił wtedy nie tylko za wydzwonione numery, ale i za odebrane połączenia
–opowiada.
– Gdy w prasie wydrukowano reklamę naszej firmy
z numerem komórki, wszyscy chcieli do nas zadzwonić. To była atrakcja i problem jednocześnie
– śmieje się dzisiaj 55-letni właściciel firmy z Warszawy.
Pijemy kawę w jego biurze na Mokotowie. Na stole
leży sześć naszych komórek, z których pięć to nowoczesne smartfony.
– To co się działo, gdy ktoś chciał się skontaktować z osobą będącą poza biurem? Dziś przecież
każdy, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze,
natychmiast może nawiązać łączność z biurem,
klientem czy rodziną – zaczynam.
– Miałeś pager. Sygnał dla właściciela tego urządzenia nadawano razem z sygnałem radiowym
na UKF. Twój klient dzwonił na podany wcześniej numer centrali. Stamtąd, telefonistka
wysyłała na ten pager sygnał – wspomina pan
Olgierd.
– Trzeba było potem biegać po mieście z kartą
telefoniczną, w poszukiwaniu czynnej budki
telefonicznej, żeby oddzwonić do osoby, która
chciała się z nami skontaktować.
– To była masakra, gdy nie znałeś stacjonarnego
numeru telefonu danej firmy – dodaje Krzysztof.
– Nie było wtedy dostępu do przeglądarki Google,
tylko książka telefoniczna. Na początku lat dziewięćdziesiątych, budki telefoniczne przy głównych ulicach miały książki telefoniczne w wersji
papierowej. Zwykle brakowało w nich kartek, bo
ludzie wyrywali sobie całe strony z potrzebnym
numerem – wspomina.

Kontystka, goniec..
Szukając handlowca, trafiamy do Piotra – rówieśnika Krzysztofa. Pracował on wówczas w kombinacie
budowlanym, obsługującym kilka spółdzielni mieszkaniowych.
– Magazynier miał „asystentkę” w postaci kontystki
– zaczyna swoją opowieść..
– A kto to jest kontystka? – pytam nieśmiało..
– Kontystka zapisywała pozycje księgowań na odpowiednie konta. Taka pomoc księgowej – mówi
Piotr.
– To było tak: u producenta w magazynie siedział
magazynier, który wydawał i przyjmował towar.
Kontystka siedziała przy nim i wszystko zapisywała. Wystawiała też faktury. Pamiętam taką, co
miała ksywkę „Pisz panna”, bo nie miała żadnych
kwalifikacji –śmieje się pan Piotr.
W tym kombinacie, dokumenty trafiały do księgowości materiałowej (sześć pań), potem do księgowości
finansowej (dziesięć osób), a potem do działu kosztów (kolejne sześć osób).
– Dziś te czynności można załatwić za pomocą skanera i programu typu Excel. I przy współpracy z
zaledwie jedną księgową – uśmiecha się Piotr.
Szuflorama, preser, dalekopis..
– Wrzuć proszę lead w garmondzie, a tekst złóż w
nonparelu. Potem przynieś od linotypisty dziesięć
wierszy, bo zecer czeka by zamknąć szufloramę.
Nie rozumiesz? – pyta mnie Paweł, dziennikarz z
ponad 30-letnim stażem. Zna tamte czasy, jak i zalety pracy z komputerami i Internetem.
– Nic dziwnego.. – wspomina.
– Te określenia (opis etapów powstawania gazety
w czasach przedkomputerowych) są nieaktualne
od kilkunastu lat! A operacje, które kiedyś wykonywało przez cały dzień kilka osób można, można
teraz wykonać jednym kliknięciem myszki komputera. Garmond i nonparel – to drukarskie określenia wielkości czcionek wytrawianych w ołowiu
– przypomina sobie pan Paweł.

– A zecer – to pracownik drukarni, podobnie jak linotypista, który siedząc w tamtych latach przy maszynie wielkości szafy, wystukiwał w ołowiu kolejne
wiersze drukarskie – śmieje się dziennikarz.
– No i był jeszcze preser..
– Co robił preser? – dopytuję.
– Odpowiadał za smarowanie farbą szufloramy
(metalowa płaska skrzynka, w której układano
wiersze drukarskiej), a potem robienie odbitek
strony przygotowywanej do dalszej obróbki i czytania przez korektę. On najczęściej chodził pijany
– przypomina sobie pan Paweł.
– Szybko jednak trafił na emeryturę, gdy komputeryzacja przygotowalni druku wyeliminowała
konieczność wykonywania przez człowieka takich
czynności. Tak jak skończyło się „zgrywanie” treści
tekstów na dyskietki i wożenie taksówką do drukarni. Teraz klikasz i PDF „idzie” mailem w sekundę
– porównuje pan Paweł.
– Był też zecer-tytularz, czyli ten, który przygotowywał w ołowiu tytuły. Wymyślając nagłówek, musiał
się zmieścić w wybranej liczbie znaków dla danej
wielkości czcionki i szerokości gazetowej szpalty.
Dzisiaj, to także zaledwie jedno kliknięcie myszki
w programie komputerowym – wzdycha pan Paweł.
– A dalekopis – to był taki „współczesny” faks, tylko
dużo większy, toporny. Był połączony z oddziałem
poczty jako abonenckie urządzenie końcowe i
drukował na przykład depesze agencyjne i zdjęcia. Czarno-białe zdjęcia – podkreśla.
– Jak udawało się zrobić na czas gazetę bez komputera i Internetu? – pytam.
– Pracowało wtedy w redakcji dużo więcej ludzi.
A teraz jedna czy dwie osoby mogą zrobić w swoim
laptopie taki „Głos Mordoru”. Ot, tak – pstryka palcami
pan Paweł.
I tym pstryknięciem wróciliśmy do 2015 roku.

Jan Pawłowski
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Fajnie jest być własnym szefem!

FOT.materiały Praasowe

sy. Dziadkowie, rodzice, kuzyni, wujkowie. Dorastałam w takim otoczeniu.

P

oznajcie Joannę Borucką. Po czternastu latach w korporacji spełniła swoje marzenie.
Rzuciła etat i otworzyła własną firmę. Dziś
zawodowo zajmuje się spełnianiem cudzych marzeń. Lata spędzone w Mordorze wspomina jednak z sentymentem i, jak sama przyznaje,
zalety pracy w korporacji doceniła dopiero, kiedy
z niej odeszła.
Marta Ryczywolska: Korporacja nie taka zła, jak
ją malują?
Joanna Borucka: Absolutnie nie. Praca w korporacji
ma mnóstwo plusów, przede wszystkim stabilność,
przewidywalność i bezpieczeństwo. Mam na myśli
głównie bezpieczeństwo finansowe, czyli pensję,
która co miesiąc wpływa na konto. Poza tym korporacje, zwłaszcza te, w których miałam przyjemność
pracować, dużo we mnie inwestowały. Możliwość
kontynuowania nauki za pieniądze pracodawcy,
zdobywania doświadczenia i uczenia się od ludzi
mądrzejszych od siebie, jest super. I jeszcze nawiązywanie kontaktów.. One procentują do dziś.
MR: Czyli „ciepłe kapcie” korporacji?
Aż tak czule bym tego nie określiła. Pracowałam w
konsultingu – Tam trzeba pracować dużo, szybko i
pod presją. To zdecydowanie nie były „ciepłe kapcie”.
MR: Dlatego odeszłaś?
Zawsze ciągnęło mnie na swoje. Pochodzę z rodziny,
w której wszyscy dookoła prowadzili własne bizne-
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MR: Czyli gen przedsiębiorczości?
Tak, to chyba główny powód. Drugi, równie ważny,
jest taki, że mam trójkę dzieci i naprawdę nie było łatwo połączyć pracy w korporacji z macierzyństwem.
Nadgodziny, podróże służbowe.. Zweryfikowałam
priorytety i zdecydowałam się na zmianę.
MR: Kiedy pojawiła się myśl, żeby rzucić etat i
pójść na swoje?
Ta myśl była obecna odkąd pamiętam. Ilekroć zastanawiałam się nad swoją przyszłością, nad tym, co
chcę robić docelowo, widziałam siebie prowadzącą
własny biznes. Ale wiedziałam też, że zrealizowanie
tego marzenia nie będzie łatwe. Chciałam się do
tego przygotować, zdobyć doświadczenie. I tak trafiłam do korporacji.
MR: To znaczy, że praca w korporacji miała być
rozwiązaniem tymczasowym?
Właściwie.. to tak. Można tak powiedzieć.
MR: Które przeciągnęło się do czternastu lat?
To nieco bardziej skomplikowane. W pierwszy biznes zaangażowałam się już po kilku pierwszych latach pracy w korporacji. To było wydawnictwo specjalizujące się w poradnikach. Ta firma dziś już nie
istnieje, niemniej jednak bardzo dużo się dzięki niej
nauczyłam. To był dobry start, który pokazał mi, jak
wcielić w życie swój pomysł, jakich błędów się wystrzegać. Ważna lekcja biznesu.
MR: A kiedy powstał pomysł na „Katalog Marzeń”?
Koncept podpatrzyłam za granicą, będąc na urlopie
macierzyńskim. Najpierw musiałam sprawdzić, czy
to w ogóle ma szansę u nas zaistnieć. I okazało się,
że w Polsce istnieją już podobne firmy, ale na rynku
wciąż jest miejsce i potencjał, żeby stworzyć coś nowego. Porównując raczkującą wtedy konkurencję z
zachodnim rynkiem myślałam, jak można ten biznes
rozkręcić, co trzeba ulepszyć, żeby się wyróżnić. Na
początku rozwijałam firmę, równolegle pracując w
korporacji. Czyli miałam dwa etaty, a właściwie trzy,
biorąc pod uwagę dzieci. Szczerze? Dziś nie mam

pojęcia, jak mi się to udało. Ale radziłam sobie tak
przez trzy lata, do czasu kiedy finalnie zrezygnowałam z pracy w korporacji.
MR: Nie jest łatwo rzucić dobrze płatny etat?
Na pewno trudniej jest ludziom, którzy rezygnują z
pracy, nie mając żadnego pomysłu na siebie. Ja odchodziłam, kiedy moja firma prosperowała już całkiem nieźle.
MR: Początki prowadzenia własnego biznesu
były gładkie? Czy jednak szybko zatęskniłaś za
korporacją?
Były lepsze i gorsze momenty, zdarzały się też kryzysy. Ale muszę przyznać, że dopiero po odejściu z korporacji zaczęłam w pełni doceniać jej zalety. Ja się
generalnie angażuję w to co robię, więc wkładałam
dużo serca w projekty doradcze, które prowadziłam.
Często pracowałam do późna, ale kiedy praca się
kończyła, wracałam do domu i miałam spokój. Granica między życiem prywatnym i zawodowym była
wyraźna.
MR: Work-life balance?
Może nie do końca balance, ale taka psychiczna odskocznia, bo te dwa światy: dom i praca, były mocno rozdzielone. Teraz, pracując na swoim, ogromnie
ciężko zaznaczyć tę granicę, tym bardziej, że często
pracuję zdalnie z domu. Wieczorem, jeśli tylko komputer znajdzie się w pobliżu, to siłą rzeczy zaglądam
do maili, sprawdzam zamówienia. Dużo czasu zajęło mi również zaakceptowanie faktu, że w biznesie
są lepsze i gorsze okresy, że czasami zamówień jest
mniej, a jednocześnie jest potrzeba inwestycji, np. w
rozwój systemu IT. Wtedy wkrada się niepewność,
czy te inwestycje się zwrócą, co jest chyba największym minusem prowadzenia własnej firmy. Trzeba
nauczyć się tym nie martwić.
MR: A jak teraz wygląda Twoja praca? Nie musisz
rano wstawać, stać w korkach?
Muszę wstawać jeszcze wcześniej! Mam deficyt czasu na realizację wszystkich pomysłów, a więc, żeby
się wyrobić, zrywam się czasem nawet o czwartej
nad ranem. Poza tym, kiedy tylko dzieci idą spać,
siadam do komputera i zaczynam drugą zmianę.

MR: Chcesz powiedzieć, że teraz pracujesz jeszcze
więcej?
Godzinowo? Musiałabym policzyć. Kiedy pracowałam
w korporacji, zaczynałam między ósmą a dziewiątą.
Kończyłam często nawet o północy, po szesnastu godzinach. Teraz z pewnością tyle nie pracuję, ale czas
wolny wykorzystuję w mniejszym stopniu. Granica
między domem i rodziną, a pracą jest bardziej płynna. W zasadzie mogę powiedzieć, że nie pracuję na
pewno wtedy, kiedy śpię i bawię się z dziećmi. W pozostałym czasie siedzę przed komputerem, spotykam
się z klientami, naradzam się z zespołem, albo myślę
o pracy.
MR: Opłaciło się?
Nie wiem, czy to trafne określenie. Gdyby pytanie
brzmiało: „czy zrobiłabym to ponownie?”, odpowiedziałabym: „tak!”. Nie wyobrażam sobie, jak miałabym
pogodzić chęć posiadania dużej rodziny i pracę w
korporacji. Ta elastyczność, którą daje własny biznes,
równoważy wszystkie minusy. Poza tym, fajnie być
swoim własnym szefem!
MR: Z sentymentem wspominasz lata spędzone w
korporacji. Chciałabyś kiedyś wrócić?
Jeżeli tak, to tylko na własnych warunkach. Nie na
etat, bardziej w charakterze freelancera albo zewnętrznego konsultanta lub na wysokie stanowisko
menadżerskie. Chciałabym móc być twórcą i decydentem, a nie tworzywem i realizatorem. Nie wykluczam tego, ale na razie się nie zapowiada.
MR: Tak na koniec: skoro jesteś specjalistką od
prezentów i marzeń, to może podpowiesz co warto położyć pod choinką?
Nasze bestsellery potwierdzają odwieczną chęć
człowieka do tego, aby nauczyć się latać – najlepiej
sprzedają się właśnie loty: szybowcem, paralotnią czy
motolotnią. Wysoko na liście hitów są też off road’y,
jazdy quadem, atrakcje na strzelnicy, degustacje alkoholi oraz vouchery do SPA, na romantyczne kolacje i
wyjścia do teatru. Myślę, że prezenty przeżycia są najlepszym podarunkiem dla korpoludków , ponieważ
adresują ich największy deficyt – trudność w znalezieniu czasu „tylko dla siebie”.

Rozmawiała Marta Ryczywolska
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Jak zostać królem lub królową w KorpolandiI - ODC.1

Zgadzaj się, nie zgadzając.
Nie zgadzaj się, zgadzając.
Jak tam dziś? Wiem, wiem – dobrze, jak zawsze..
Rano trening, crossfit lub coś innego teraz modnego, inspirujące spotkanie, śniadanie w „Być
może”, dobry seks.
Wszystko wporzo, super! Co tam PIS, co tam Andrzej Duda czy Macierewicz. Myślisz jestem ponad
to! Taki „młody bóg” z reklamy Prudential’a.
I dobrze. Keep calm and fight!

A ile razy już sobie mówiłeś (jak wszyscy), że powinieneś być punktualny? Nie szkodzi, bez kawy
się nie da, i nie zapomnij oczywiście o telefonie,
o przepraszam, o swojej dłoni. Czekając, sprawdzasz czy wszystko działa na fejsbuniu.
Po chwili wszyscy, jak przewidziałeś, wbiegają
na spotkanie, z kubkami i telefonami w dłoniach
– współczesny oręż. Rzucają przy tym pobieżne:
„przepraszam”, a ty po chwili, czekając na odpowiedni moment pytasz: „możemy”?

Także uśmiechnięty lub uśmiechnięta dziś, rześkim grudniowym porankiem, wchodzisz do biura
i zaczynasz dzień. Badge dziwnie drży w ręku, za
chwilę spotkanie, twoje spotkanie, a na nim twoja
prezentacja, prezentacja nowego projektu ważnego dla całej firmy. Fajnie, długo na to czekałeś.
Mnóstwo pracy, czasu, długie wieczory i zaraz się
stanie. Wszyscy zobaczą, co przygotowałeś..

I mówisz, pokazujesz, przedstawiasz. Przecież
wiesz, jak to robić. Tu slajd, tu obraz, tam film, tu
dane z tego, tam dane z tego. No wiesz, profeska.
Tablecik, pececik i prezka. Wszystko było przygotowane, więc tańczysz.
© lassedesignen / Fotoliat

Czujesz, że to twój dzień! A powiedz mi, który nim
nie jest? Wchodzisz i czekasz. Jesteś pierwszy, siedem minut do spotkania, a tu nikogo nie ma. Nie
stresujesz się, i tak wszyscy się spóźnią, normalka.
Przecież robisz tak samo, jak nie ty organizujesz
spotkanie. Cały biurowiec do przejścia, a ty na
spotkanie wychodzisz minutę przed, a i jeszcze po
drodze robisz sobie kawę. Znasz ten scenariusz?

„Jedziemy, jedziemy” – słyszysz, więc zaczynasz.

Nagle stop, ostatni slajd i czekasz, a tu nie ma
oklasków. Nie ma czterech zielonych „taków”.
Więc pytasz: „co sądzicie”?
I tu pojawia się zdanie, pozwolisz, że zacytuję, które doprowadzi cię na szczyty korporacji:

I agree with you, however..
(zgadzam się z tobą, jednak…)
Co czujesz.. nie napiszę..
Ja też to często czułem. Na spotkaniach, na prezentacjach i telekonferencjach. Słyszałem to zdanie więcej niż tysiąc razy. Od tego zdania wszystko
się zaczyna i na nim często wszystko się kończy.
Taka korporacyjna mantra. Naucz się go więc na
pamięć i używaj jak najczęściej. Nie zapomnij o
nim na kluczowych spotkaniach.Zgadzaj się, nie
zgadzając. Nie zgadzaj się, zgadzając.
Po prostu mów, co myślisz..
Powodzenia!

Tristan Tresar - sprzedawca, trener i
nauczyciel. CEO Knowledge Brasserie –
Delikatesy Edukacyjne. Właściciel firmy
tristantresar.com. oraz dyrektor ds. zarządzania zmianą w Grupie Ströer. Twórca Kolizji Inwestycyjnych™ oraz certyfikowany trener i doradca w szkole sprzedaży
Jeffrey’a Gitomera.

ILE PAN/PANI BY CHCIAŁ ZARABIAĆ?
Najczęstsze błędy rekruterów, czyli HR oczami kandydatów

P

Pixabay.com

ortal opinii o pracodawcach GoWork.pl poprosił swoich użytkowników, by ocenili umiejętności polskich rekruterów. 3560 użytkowników
wystawiło ocenę pracownikom działów HR,
na podstawie własnych doświadczeń i przebytych rozmów kwalifikacyjnych. Kto stoi za pozyskiwaniem zasobów ludzkich w korporacjach?
Dobra wiadomość jest taka, że 26,35% osób biorących
udział w ankiecie miało to szczęście i starając się o pracę,
trafiło na profesjonalną, kompetentną osobę, której zachowanie nie budziło większych zastrzeżeń. Pozostałe 73,65%
nie miało takiego szczęścia.
„Planuje pani zajść w ciążę?”, „jest pan żonaty?” – na takie
pytania musiało odpowiedzieć 19,94% kandydatów. Mimo,
że nie pozwala na to kodeks pracy, o czym mowa w wielu
medialnych kampaniach, co piąty kandydat spotkał się z
taką sytuacją. Poza kwestiami prawnymi, kandydaci narzekają głównie na kulturę przedstawicieli HR. Od spóźniania
się na spotkanie, co rekruterom wytyka 14,35%. ankietowanych, po przerywanie im podczas gdy odpowiadali na
zadanie wcześniej pytanie (13,01%). Co więcej, 12,36%
osób zaproszonych na rozmowę twierdzi, że czuły się lekceważone, a rekruter nawet nie słuchał ich odpowiedzi. Mało

tego, gdy próbowały dowiedzieć się czegoś więcej o firmie
i zakresie swoich obowiązków, przedstawiciel firmy nie był
w stanie udzielić odpowiedzi na pytania – poskarżyło się
13,99% badanych.
Michał Środa z GoWork.pl przyznaje, że w każdej branży
zdarzają się osoby niekompetentne. Często winne są też
same firmy, które powierzają to zadanie osobom bardzo
niedoświadczonym, które najpierw powinny zdobyć umiejętności u boku bardziej doświadczonych kolegów – wyjaśnia. Powodem są oczywiście koszty. Bywa tak, że firma
prowadzi wiele procesów rekrutacyjnych jednocześnie.
wtedy rzeczywiście odbija się to na jakości prowadzenia
rekrutacji – przyznaje.
Dlaczego jednak takie niekompetentne osoby decydują,
czy dany kandydat nadaje się na wolne stanowisko?
A jakie są największe grzechy kandydatów? Do sytuacji, z
którymi rekruterzy spotykają się nagminnie, zaliczyć należy nieodpowiedni ubiór i brak wiedzy, na jakie stanowisko
aplikowali i z kim są umówieni. Standardem jest też nieznajomość własnego CV. W końcu trudno jest zachować powagę, gdy po raz kolejny słyszy się:„To ja mam coś takiego tam
wpisane?!”.

www.gowork.pl
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Korpo Wigilia

C

zujecie to mrowienie pod paznokciem
w dużym palcu lewej stopy? To zbliżają się Święta i czas eventu roku, czyli
firmowej Wigilii. Dnia, w którym firma
czuje, że musi dać od siebie coś ekstra, wobec czego, poza śledzikiem i potrawami przynoszonymi
przez pracowników, funduje podstawowy produkt obowiązkowy, pojawiający się niezależnie
od okazji (bądź jej braku) na stołach w każdym
polskim domu: dumę narodową i główny produkt
eksportowy: wódkę.
Uzbrojeni w pudełka po lodach i różnej maści plastikowe wiaderka, już ustawiamy się w kolejkach do
nieoczyszczonych stołów, by nic się nie zmarnowało,
po czym trwonimy nadmiar tych „smakołyków” wymiotując w toaletach, winiąc za ten stan rzeczy pierogi (najczęściej ruskie), chociaż nikt z obecnych tak
naprawdę nie wierzy w ich winę.
W połączeniu z tym, co uda nam się później wynieść
z rodzinnego domu, jest szansa, że przez miesiąc nie
trzeba będzie wydawać na jedzenie i uda się zrobić
nadpłatę raty za kredyt, zmniejszając czas trwania
wyroku z trzydziestu lat, na dwadzieścia dziewięć lat i
jedenaście miesięcy.
Wszystkie te prawdziwie ekstremalne atrakcje, co

REKLAMA

roku takie same, i co roku równie mrożące krew w
żyłach, poprzedzają jakże wspaniałą podróż „Polskim
Busem”, gdzie wszyscy, jak dzwonkami w saniach,
brzdękają najpierw słoikami pustymi, zaś potem, w
drugą stronę, słoikami pełnymi, umilając nam przy
tym podróż omawianiem, jawnie i głośno, spraw
prywatnych przez telefony służbowe, dzięki czemu
czujemy, jakbyśmy jechali tramwajem numer siedemnaście. Zupełnie jakbyśmy nigdy z niego nie wysiedli.
Ale to tylko złudzenie, problemy z gatunku: w co się
ubrać na Sylwestra w tym roku i czy na Sylwestra w
ogóle gdzieś iść, bo w sumie pracy dużo, czasu zostało niewiele, a tak naprawdę to ochoty trochę brak,
ale jakaś taka wewnętrzna potrzeba, przykaz trochę
jakby, żeby poszaleć to jednak jest w każdym, bo jak
to tak, Sylwester z Jedynką i piosenkami Krzysztofa Krawczyka? To chyba jednak nie na nasze nerwy..
Ach, gdyby siedemnastką dało się dojechać w rodzinne strony...
Jakże to jednak wszystko niezastąpione wobec tego,
co czeka nas już w domu. Od wprawiającego w zażenowanie rodzinnego śpiewania kolęd przy stole,
po chmarę wrzeszczących dzieci domagających się
prezentów przed pierwszą gwiazdką. Dzięki firmie,
możemy się na to psychicznie przygotować. Sentymentalne karaoke party, wprowadzające nas w

Pixabay.com

Jingle bells, jingle bells, dzwonią dzwonki sań..

stan podniecenia, szukanie współpracowników pod
stołem, oficjalne (mniej lub bardziej) przemówienia
dyrekcji, podczas których padną kolejne obietnice
bez pokrycia i wypunktowane zostaną kolejne niespełnione oczekiwania. Kurtuazyjna wymiana pobożnych życzeń przy łamaniu się opłatkiem i unikanie
mokrych buziaków z ludźmi, których niekoniecznie
lubimy. Bieganie po Galmoku w gorączkowym po-

szukiwaniu wyszukanych prezentów, chociaż przecież i tak wszyscy wiemy, że skończy się na mniejszej
bądź raczej nawet większej flaszce czegoś na zdrowie,
szczęście i pomyślność.
Ale za kilka miesięcy, znów nie będziemy mogli się
doczekać!

Michał Michalski
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ANTY PORADY PRAWNE

Bony na zakupy, extra premie?
sprawdź czy nie będziesz zobowiązany zapłacić podatku i ZUS-u od prezentów.

S

ezon świąteczny w pełni, więc wszyscy rozglądamy się za prezentami. Nie tylko za
tymi, które mamy przygotować dla najbliższych. Miło samemu też coś dostać, nawet
jeżeli ma to być prezent od naszej korpo. Prezenty
świąteczne od firmy mogą być różne. Bony na zakupy, paczki ze słodyczami, karty przedpłacone,
ekstra premia wprost na konto i co tylko dusza zapragnie, w ramach budżetu oczywiście.
Wszyscy bardzo się cieszymy, gdy prezenty dostajemy, jednak w przypadku otrzymywania ich
od pracodawcy, musimy liczyć się z tym, że tego typu
bonusy mogą być opodatkowane oraz obciążone
składkami na rzecz ZUS. To, czy zapłacimy podatek i
składki ZUS z tytułu otrzymanych prezentów, w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób prezenty te
będą finansowane. Mogą być sfinansowane w dwojaki sposób.

takim przypadku nieważne co dostaniemy, będzie to
obciążone składkami na rzecz ZUS i podatkiem. Jeżeli
będzie to premia, to obciążenia raczej nie odczujemy,
bo zapłacimy podatek i składki, tak jak od normalnego wynagrodzenia. Po prostu będziemy mieć ekstra
kasę na koncie.
Jeżeli natomiast otrzymamy coś w tak zwanej naturze, czyli na przykład paczkę ze słodyczami o wartości 200 złotych, to kwota ta będzie doliczona do
naszej pensji (do przychodu) i zostaną potrącone od
niej składki i podatek. Po takim zabiegu, w grudniu
otrzymamy na konto mniej pieniędzy niż zazwyczaj.
W dużym uproszczeniu, składki i podatek od takiej
paczki będą wynosiły prawie 61 złotych*. Oznacza to,
że na nasze konto wpłynie wypłata właśnie o 61 złotych niższa. Nie martwmy się jednak, wszak za to na
czysto będziemy mieć w ręku 139 złotych w postaci
słodyczy.

Prezenty ze środków obrotowych pracodawcy
Jeżeli nasz pracodawca ma gest i postanowił zafundować nam prezenty świąteczne, z pieniędzy
jakie firma ma w swoim posiadaniu, to niestety w

Prezenty z ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych)
Inaczej ma się sprawa z prezentami finansowanymi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych. Pracodawca, u którego funkcjonuje ZFŚS
(bo nie w każdej firmie taki fundusz istnieje), może
część z jego środków przeznaczyć na przykład na
prezenty świąteczne.
To, na co będą przeznaczane środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zależy w dużej
mierze od pracodawcy, i od tego, co jest zapisane w
regulaminie ZFŚS w danej firmie. Sprawdźcie zatem
regulamin, jeżeli taki fundusz u Was działa.
Czemu wypłata z ZFŚS jest lepsza od zwykłej? Po
pierwsze dlatego, że wszystkie wypłaty z ZFŚS są
zwolnione z opłacania składek, a dodatkowo kwota
380 złotych rocznie jest zwolniona z podatku. Oznacza to, że jeżeli dostaniemy taką samą paczkę za 200
złotych, jak w poprzednim przykładzie, ale sfinansowaną ze środków ZFŚS, to nasza wypłata nie będzie o
pomniejszona o żadną kwotę.
O przyznaniu nam świadczenia świątecznego z
ZFŚS będą decydowały kryteria socjalne. Oznacza to,
że wysokość bonu, czy wielkość paczki będzie uzależniona od naszego dochodu. Jeżeli pracodawca literalnie będzie się trzymał przepisów, to niewykluczone,
że poprosi nas o informację o zarobkach członków

naszej rodziny. Prośba taka będzie jak najbardziej
zgodna z prawem. Jeżeli nie chcemy dzielić się z pracodawcą informacją na temat dochodów całej rodziny, to musimy liczyć się z tym, że otrzymamy bonus
w niższej wysokości lub nie otrzymamy go wcale. W
regulaminie ZFŚS znajdziemy kwoty dofinansowania.
Powinny być one odmienne przy różnych dochodach. Oczywiście zgodnie z zasadą, że im mniejszy
dochód, tym większy prezent.
Mimo tych wszystkich komplikacji, przy otrzymywaniu prezentów od firmy, myślę, że i tak wywołają
one uśmiech na naszej twarzy, pod warunkiem, że
nasz pracodawca będzie chciał zostać Świętym Mikołajem.

Autor Marta Felczak
autor bloga dla pracowników
i samozatrudnionych
prawowpracy.com
* kwota obliczona orientacyjnie, przy założeniu wynagrodzenia z tytułu
umowy o pracę, pierwszego progu podatkowego, przysługującej kwocie zmniejszającej podatek oraz podstawowych kosztach uzyskania
przychodu.

Taxi Story Opowieść Wigilijna
WSZYSTKO, CO NAJGORSZE JESZCZE PRZED PANIĄ.

T

Już raz taksówkarz mnie przewiózł kilkanaście kilometrów, a odbyliśmy podróż od warszawskich dziwek,
po japońskie gejsze. Dziś natomiast miałam opowieść
wigilijną, z przepowiednią jak z ciasteczka chińskiego.
Deszcz leje, zacina, ja oczywiście z siatami, torbami i walizą, ale w sercu jingle bells i merry christmas,
świąteczna radość, i żadnych symptomów grozy,
które mogły wskazywać, że za kilka kroków trafię na
Poncjusza Piłata swojego świątecznego nastroju, czyli kata-taksówkarza.
– „Dzień dobry” – szczebioczę do niego z uśmiechem..
– „Dokąd chce pani jechać?” – pyta.
– „Na Wołoską” – grzecznie odpowiadam.
Taksówkarz rzucił we mnie groźnym spojrzeniem
w stylu: „nienawidzę cię”, które przeszyło mnie na pół.
Szybko jednak obwieścił mi (i zapewne połowie osiedla), co go tak wyprowadziło z równowagi:
– „To jest 10 km, a do pani gnali mnie 9 km”!
– „Ale czy to jest moja wina?”
– „Nie no.. nie pani, to ja przecież zamówiłem sobie
taksówkę”..
Zapadła martwa cisza na kilkanaście sekund, czyli na tyle, ile akurat potrzebowałam, żeby przełknąć
ślinę i w myślach rozważyć, czy mam przeprosić czy
wyjść.

© WavebreakmediaMicro / Fotolia

aksówkarz jest prawie jak barman, z tą
jednak różnicą, że barmanowi to zwykle
Ty się wypłakujesz, a taksówkarz więzi
Cię na tylnym siedzeniu i sam rozkłada
się jak na kozetce.

– „Od tygodnia, proszę pani, taksówką jeżdżę, to
jest praca, do której szympansa można wyszkolić”.
– „Nie sądzę, to raczej ciężka praca i jeszcze trzeba
mieć ODPOWIEDNIE podejście do ludzi, bo przecież z
ludźmi pan pracuje”.
– „Ludzie to też szympansy, proszę pani”.
Nie.., nie dam się wyprowadzić z równowagi. W
głowie sobie naciskam „play” i zaczyna mi grać „jingle
bells”..
– „Ja znam mordor, znam dobrze ten pani mordor”.
Wciskam w głowie „stop”, a taksówkarz kontynuuje:

– „Wczoraj tam takie korki były, że mówię idiocie,
żeby wysiadł i się przeszedł, ale nie – SIEDZI. BĘDZIE
JECHAŁ. Dobrze radziłem, przeszedłby się prezesik,
ale dwieście metrów za 65 złotych to tanio dla idioty,
stać idiotę na voucher, za korporacyjne jedzie. Co to
dla korporacji 65 złotych za dwieście metrów”.
Milczę. Czekam, aż skończy, i już już prawie wciskam w głowie „play”…
– „Na prezesika wyglądał, z samej góry, takiego, co
to mnie kilka lat temu zwolnił z korporacji”.
No to ja już nie mam złudzeń. Zapominam o szafie

grającej świąteczne piosenki w mojej głowie. W wyobraźni swojej siadam teraz przy barze, zamawiam
shot’a i mówię sobie „no jedziesz”!
– „Bo korporacja, to proszę pani nie ma litości.
Czternaście lat pracowałem, osiem tysięcy proszę
pani dostawałem NA TAMTE CZASY, i na moje miejsce
zatrudnili trzech młodych chartów za 600 złotych.
I patrzy w lusterko, i jak wróżka jakaś przepowiada:
– „Zatrudniają takich po około 28 lat proszę pani, a
po dziesięciu latach proszę pani, wraka wyrzucają na
bruk i nowego charta sobie kupują za połowę stawki”.
Do śmiechu mi nie jest, w głowie mi nic już świątecznie nie gra, zamawiam kolejnego shot’a i widzę,
jak za dziesięć lat z moim Tygryskiem, jeździmy takie
dwa wraki, z kogutem TAXI na dachu…
Dojechaliśmy w tym świątecznym nastroju do celu.
Przełknęłam ślinę i zdobyłam się w końcu na ciepłe
słowa płynące prosto z mojego zastraszonego serca:
– „Wesołych Świąt i powodzenia panu życzę”!
– „Powodzenia?! NIE proszę pani, POWODZENIE to
jest pani potrzebne, mnie już zwolnili, a panią dopiero to czeka. Ja się stąd zabieram, wyjeżdżam z tego
kraju. Trzy języki znam biegle, oprócz polskiego, poradzę sobie”.
Mówię mu na to: „to niech pan sobie radzi i mi
miejsc pracy nie zabiera. Ja znam dwa z polskim i to
jeszcze nie najlepiej”. Wjechałam windą na piąte piętro przeszklonego biurowca, zrobiłam sobie kawę,
usiadłam przy SWOIM biurku i kurczowo złapałam się
stołka. Nie oddam! Nie oddam chartom!

Jolie Jourek

REKLAMA
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Z pamiętnika korpomamy - odc. 3

MAM TĘ PRACĘ
– „Dostałam tę pracę” – powiedziałam mężowi
bez emocji. Patrzyłam na niego badawczym wzrokiem, opierając się o kuchenny blat i trzymając w
dłoniach kubek gorącej herbaty. W domu była cisza. Dzieci spały.

–

Nie ma to jak żelazna, męska logika. Tak, na wsparcie męża zawsze można liczyć! Zawsze okaże zrozumienie, empatię, poświęci czas. A jak! Dobrze, że są
jeszcze koleżanki!
Było już późno, nie chciałam do nikogo dzwonić.
Wzięłam prysznic i położyłam się spać. Byłam zmęczona. Janek był wyjątkowo marudny, nie można było
go na chwilę zostawić samego, bo od razu zaczynał
płakać. Kasia chora w łóżku i cały dzień bieganie od
jednego do drugiego. Niby człowiek siedzi cały dzień
w domu, a nawet herbaty nie ma sobie czasu zrobić.
Pójście do pracy, to w pewnym sensie będą wakacje. Wreszcie będę mogła pójść sama do toalety! I
przez parę godzin pod rząd nie będę słyszeć: „mamo,
mamo, mamo”. I zjem ciepły obiad! I to w dodatku
siedząc przy stole, i nie wstając co dwie minuty, żeby

© aleutie / Fotolia

–
–
–

„To dobrze” – odpowiedział apatycznie i wziął się
za zmywanie.
„Widzę, że nie jesteś zadowolony..”
„Nie, dlaczego? Przecież chciałaś tę pracę”.
„Tak chciałam, ale… sama nie wiem. Może to zły
moment na powrót do pracy?”
„Słuchaj, teraz jest za późno na takie rozważania”.

podać wodę, chusteczkę, ściereczkę, więcej sosiku,
same ziemniaczki, mniej surówki i więcej wody. Tak,
to była dobra decyzja. Cieszę się, że pójdę do pracy.
Wreszcie zrobię coś dla siebie!
Ale co ja zrobię z dziećmi? A konkretnie, z Jankiem.
Matko, będę musiała poszukać jakiejś opiekunki! A

jak tu znaleźć kogoś zaufanego? I pół pensji oddawać
niani…. A co, jak cały dzień będzie mu puszczać telewizję? No bo przecież skąd będę wiedzieć, co ona
robi? Przecież nie zainstaluję kamery w misiu… Swoją
drogą, ciekawe, gdzie można coś takiego dostać i ile
to kosztuje. Muszę jutro sprawdzić!

Marta Mazurkiewicz

Okiem korpotaty - odc. 2

Tak sobie biegam

C

o tu dużo mówić. Biegam sobie. I tak od
trzech lat. Początki, to chęć zrzucenia
kilku kilogramów tkanki tłuszczowej,
którą wyhodowałem, robiąc nadgodziny obficie zalewane kawą z mlekiem i zagryzane
francuskim hot-dogiem z parówką chili. Udało się.

Pixabay.com

–

To może jednak żłobek? No nie wiem, na pewno
będzie płakał. Nowe miejsce, nowi ludzie, dzieci,
opiekunki – czy to nie za dużo nowości? O boże, ta
praca to chyba jednak zły pomysł. Może mogę się
jeszcze wycofać? W końcu umowy jeszcze nie podpisałam.. Ale co ja im powiem? Że się rozmyśliłam?
Że jednak nie mogę? No nie, przecież to niepoważne. Aaaaa!!! Czułam, jakby głowa miała mi zaraz
eksplodować. Byłam rozdarta i niezdecydowana…
Na każdy argument „za” miałam argument „przeciw”. Ale przecież już było za późno na rozważanie
plusów i minusów. Przecież już dostałam tę pracę i
już się zobowiązałam. Dobra, koniec tego! Idę spać,
jestem zmęczona. Cicho myśli! Cicho sza! I ani mru
mru! Teraz się wyciszam i zasypiam!
– „Mamo!” – dobiegł mnie cichutki głos Kasi.
Wstałam i poszłam do pokoju dzieci. Kasia siedziała
na łóżku, włosy miała mokre, czoło rozpalone.
– „Boli mnie brzuszek”.
– „Przyniosę Ci trochę wody” – powiedziałam
i jeszcze nie zdążyłam wyjść z pokoju, gdy Kasia
zwymiotowała. Cała pościel była do zmiany, a Kasia
do przebrania. I nagle wszystkie moje stresy i rozterki odeszły w siną dal. Nie myślałam już o pracy,
o żłobku, ani o kamerze w misiu. Byłam tu i teraz z
dzieckiem, które mnie w tej chwili potrzebowało.
Bo przecież przede wszystkim jestem mamą, reszta
jakoś sama się ułoży...

Potem bieganie weszło w nawyk, z czasem może
bardziej nałóg niż nawyk, ale lepsze to, niż inne nałogi.
Tak się składa, że przy okazji zmieniłem nieco towarzystwo, w jakim się poruszam, na to biegowe. No dobra,
jesteśmy trochę ześwirowani. Bo kto normalny wstaje o
5.30 w listopadzie, żeby wyskoczyć z latarką na znajomą ścieżkę do pobliskiego lasu, dwanaście razy z rzędu
podbiega pod górkę lub wylewa siódme poty na bieżni pobliskiej podstawówki, wprawiając w konsternację
okoliczną młodzież, która właśnie tu spotyka się na
browara.
Żona mojego kolegi powiedziała ostatnio, że wolałaby mieć takiego męża, który czasem sobie siarczyście zaklnie, wypije, takiego faceta z krwi i kości. A ma
patyka, który biega w legginsach po osiedlu, piecze
bezglutenowe ciasta i wykupuje zapasy jarmużu z
Biedronki. Łatwo się wkręcić. Ja jednak nie jestem jakimś żywieniowym ortodoksem, raczej biegam po to,
żeby móc potem sobie zjeść ciacho, albo nawet dwa.

Tak sobie biegam i czytam blogi ludków, którzy też
biegają, ale w przeciwieństwie do mnie lubią się tym pochwalić kilku tysiącom innych ludzi, pokazując zlaną potem facjatę i zabłocone skarpety. Czytam i tak sobie myślę, że większość z tych osób albo nie ma dzieci (może w
ogóle rodziny), albo te ich rodziny są mega tolerancyjne i
przychylnie patrzą na to, że akurat w środku niedzieli zaplanują sobie zrobienie 30-kilometrowego wybiegania.
Jak się ma małe dzieci, wygląda to nieco inaczej. Biega
się zwykle albo bladym świtem (kiedy wszyscy jeszcze
śpią), albo po zmroku (kiedy już śpią). Nie ma co liczyć na
tolerancję rodziny. Nawet najbardziej przychylna familia
wymięka, kiedy wchodzisz w okres najbardziej intensywnych przygotowań do maratonu i teksty w stylu: „to ty
już codziennie będziesz biegał?” albo „wszystko na mojej
głowie!” stają się elementem porządku dziennego. Trzeba to jednak jakoś przełknąć. Po maratonie przychodzi
czas roztrenowania. Aż do następnego maratonu…
W tym całym bieganiu wkurzające jest to, że człowiek
przygotowuje się, sili na jakieś wyrzeczenia, żyje kolejnym startem. A potem, po zawodach, wraca do domu
i zamiast chóralnego „WOW!” na widok medalu, słyszy:
„no, wreszcie jesteś, to ja jadę na zakupy, a Ty zajmij się
w końcu dziećmi”.

Tata z okolic Mordoru

Głos Mordoru

www.glosmordoru.pl

11

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W ciągu roku Pralniomat
da nam 3 dni wolnego

K

orki, pęd, ruch, pośpiech i notoryczny brak
czasu. Każdy, kto w Mordorze w godzinach
szczytu spędził choć kilka chwil, dobrze zna
pojęcie „szanowania czasu”. Tylko, jak go
oszczędzić? Już na samo prasowanie poświęcamy
w ciągu roku aż… trzy dni.
Coraz więcej osób stara się znaleźć równowagę
pomiędzy pracą a czasem wolnym. Szczególnie, gdy
pochłaniają nas sprawy zawodowe, a obowiązki domowe leżą w odstawce. Z reguły właśnie wtedy przychodzi refleksja, by zoptymalizować zakres codziennych zadań.

służące do nadawania i odbierania prania do pralni
chemicznych 5aSec. Dzięki nim klienci oszczędzają
nie tylko pieniądze, ale i cenny czas. Pranie można
nadawać i odbierać w wybranej przez siebie lokalizacji o dowolnej porze dnia czy nocy. Zastępuje to
dotychczasowy przejazd w korkach do najbliższej
pralni w centrum handlowym czy wożenie ze sobą
„awaryjnej” świeżej koszuli. W Mordorze można zna-

leźć aż 4 takie urządzenia, natomiast w całej Warszawie jest ich łącznie 135. W efekcie Pralniomaty
stały się pewnego rodzaju Mekką dla wygodnych
i oszczędnych, którzy cenią swój czas, ale i całodobowy dostęp do możliwości zostawienia prania
i odebrania go dzień później – czystego i wyprasowanego. Bez korków. Bez stresu. I w pobliżu domu
lub pracy.

1. Nie prasuj. Nie marnuj 15 minut
dziennie na prasowanie koszuli,
oddaj ją do Pralniomatu. Zaoszczędzony czas wykorzystaj na lekturę
dobrej książki lub rozmowę z przyjaciółmi.

Japończycy
wyliczyli, że na
robienie prania
przez całe życie
poświęcają aż…
750 dni
Czas nie jest z gumy
Ci, którzy w życiu kierują się ideą „smart living”,
starają się wcielać w życie rozwiązania pozwalające
na osiągnięcie konkretnych korzyści. Jednym z nich
może być rezygnacja z obowiązków domowych pochłaniających szczególnie dużo czasu. Dla przykładu, na prasowanie koszuli codziennie poświęcamy
ok. od 10 do 15 minut, co w ciągu tygodnia stanowi
niemal 1,5 godziny. Mało kto zastanawia się nad
tym, że w perspektywie roku tracimy na stanie z
żelazkiem w ręku aż trzy dni. W efekcie w różnych
branżach pojawiają się rozwiązania zgodne z filozofią „smart living”, które pozwalają efektywniej organizować swoje życie.
Pralniomaty Hi’Shine w symbiozie z Mordorem
Jednym z przykładów ułatwiających życie mieszkańcom i pracownikom Mordoru są Pralniomaty
Hi’Shine. Pralniomaty to innowacyjne urządzenia

5 zasad SMART
LIVING według
Pralniomatów
Hi’Shine:

2. Nie trać życia w korkach. Nie
przebijaj się w korkach do pralni
w centrum handlowym. Najbliższy
czynny całą dobę Pralniomat znajdziesz w odległości zaledwie od 5
do 10 minut od swojego biura.
3. Skup się na ważnych sprawach.
Gdy goni termin, a Ty zupełnie nie
masz głowy do prania i prasowania, skup się na pracy. Pralniomat
Cię wyręczy.

Smart living
idea zakładająca polepszenie warunków różnych aspektów
codziennego życia. Może dotyczyć wielu kwestii, m.in. miejsca
zamieszkania, pracy, sposobu przemieszczania się po mieście czy
narzędzi wspierających codzienne funkcjonowanie. Smart living
można utożsamiać także z korzystaniem z innowacji, których celem jest
polepszenie jakości życia

4. Zadbaj o swoich najbliższych –
nie podrzucaj prania najbliższym,
oddaj je do Pralniomatu. Wolny
czas wykorzystaj na wspólny spacer, kawę czy rozmowę.
5. W wolnych chwilach biegaj. Nie
pierz. Pralniomat zrobi to za Ciebie.
I znów możesz iść pobiegać
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HOROSKOP NOWOROCZNY
GŁOSU MORDORU
Marketing
Target’y, ASAP’y i deadline’y to codzienne kłody rzucane pod nogi Marketing
Manager’a. 2016 rok przywita go posylwestrowym kacem, a czkawką odbiją się
odłożone na deser brief’y. Pierwszy kwartał pokaże, że „wszyscy jesteśmy tylko
Specjalistami ds. Marketingu”. Należy uważać, żeby nie zginąć w zderzeniu z fackup’em. Choć i tak przecież wiemy , że jak nie wiadomo czyja wina to i tak na
pewno wina „ marketingu”. Jeśli Marketing Manager’owie konsekwentnie będą
realizowali cele, pod koniec roku poczują w ustach smak prawdziwego szampana. Kto wie, może nawet kreatywni przemówią do nich ludzkim głosem.

PR
PR-owcy codziennie odwalają kawał brudnej roboty, bo nie jest przecież łatwo
każdemu wejść do tyłka. Nic dziwnego, że wyczerpani, często muszą kończyć
pracę kilka godzin wcześniej. Markowa garsonka, wyprostowany przez aparat
uśmiech i giętki język to podstawowe narzędzia ich pracy. Uzbrojeni w takie
narzędzia, mogą spokojnie rozsiewać plotki po branży. Nowy Rok przyniesie
wiele okazji do zabłyśnięcia i to nie tylko na konferencjach, ale również w
korporacyjnym intranecie. PR-owcy powinni się jednak zastanowić, czy może
nie zostawać w biurze trochę dłużej. Nie od dziś bowiem wiadomo, że temperatura rośnie wraz z gasnącym światłem, a nadgodziny niejedno mają imię.

Administracja/ Office manager/ recepcja
Office manager’owie są jak księża w konfesjonale. Wiedzą o wszystkich grzechach biura. W nadchodzącym roku ta spostrzegawczość znacznie się wyostrzy. Detektyw Monk byłby dumny. Nic nie umknie Waszej uwadze, od xero
gołego tyłka, które się zrobi pod jego ciężarem, po wypływające sex-maile. W
tym roku będziecie wiedzieli więcej niż Pudelek. Musicie tylko zdecydować:
czy milczeć, czy poznać smak szantażu.

IT
Tylko światło bijące z monitorów rozjaśnia szare dni Informatyków. Są tak poszukiwani w biurze, jak ET w science-fiction. Ich rady są nieocenione nawet
dla CEO. Nikt inny tak profesjonalnie nie przekona, że „u mnie działa”. 2016
rok dostarczy Informatykom wielu wyzwań. Będą musieli zwinnie poruszać
się wśród kolorowych tonerów, które będą znikały równie szybko, jak tęcza
z Placu Zbawiciela. W połowie roku Informatycy mogą liczyć na przypływ
cierpliwości i z większym uśmiechem będą odzyskiwali zapomniane hasła.
Komunikacja stanie się tak łatwa, jakby wszyscy zaczęli mówić językiem JAVA.

HR
HR męczy się wymyślając bzdurne pytania rekrutacyjne i trenuje samodyscyplinę widząc, jak zdezorientowany kandydat, poproszony by usiąść, rozgląda
się po sali bez krzesła. 2016 rok wprowadzi większą skłonności do refleksji.
HR-owcy będą się zastanawiać, gdzie widzą się za pięć lat, a jeśli mieliby być
zwierzęciem, to którym i co jest ich silną, a co słabą stroną. Odpowiedzi na te
egzystencjalne pytania będą towarzyszyły HR-owcom przez cały rok. Niewykluczone, że gdy Księżyc wejdzie w trygon z Saturnem, zaczną się zastanawiać nad zmianą zawodu.

REKLAMA
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Dział prawny
Papuga i hiena w jednym garniturze. Wiadomo, że prawda będzie taka, jaką
nam ją przedstawią i znajdą na to odpowiedni paragraf. W pierwszej połowie
roku prawnicy będą pobudzeni jak rekin, który wyczuje krew, a krew będą
czuli wszędzie. Na pytanie „czy chcesz kawki?” będą odpowiadali: „Kawki interesuje mnie tylko proces”. Prawnicy wszystkich korporacji wyjmujcie świnki
skarbonki, bo pod koniec 2016 roku będziecie jak rolnicy zbierający obfite
plony. Dobrze wykorzystajcie tę passę. Nie często się przecież zdarza, że
mysz sama wskakuje w otwarte usta kota. Wystarczy je tylko domknąć.

Client Service
Uciemiężony jak górnik w kopalni, przewala tonę e-maili. Wciąż challeng’owany, nie ma problemów, ma za to wyzwania. W nadchodzącym roku Accounci na stałe wyrzucą ze słowników „nie da się”. Ulubionym słowem będzie zaś
„idiota” i „kretyn”, stosowane jako synonim słowa „klient”. Będzie się od nich
wymagało więcej i szybciej. Każdy wysiłek zostanie nagrodzony uśmiechem
szefa. Zwiększy się aktywność fizyczna, ponieważ nie zabraknie okazji do
trzymania się za kostki, upadania na kolana i tańczenia, jak klient zagra. Dobra rada gwiazd: klientowi można napisać wyrazy szacunku białą czcionką
na końcu maila.

specjalnie dla Głosu Mordoru horoskop przygotowała Jolie Jourek

www.glosmordoru.pl
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Na skróty
przez korpo

mini coaching na dziś

CZY PRACA ZMIENIA CIĘ W
KOGOŚ, KIM CHCESZ BYĆ?
Kilka przykładów. Jeśli jesteś wynagradzana/y
za wyszukiwanie zagrożeń (ocena ryzyka, dyrektor
finansowy, bodyguard), w codziennym życiu też
będziesz patrzeć na świat przez filtr zagrożeń. Jeśli
codziennie stykasz się z przestępcami (policjanci,
prawnicy), to nie masz zbyt wysokiego mniemania o
ludzkiej moralności i to wpływa na Twoją percepcję
osób, które spotykasz na swojej drodze.
W sytuacjach niejednoznacznych, prawdopodobnie szybciej w myślach „skażesz je za przestępstwo”
niż „posądzisz o dobre intencje”. Jeśli Twoja praca jest
twórcza i na co dzień wymyślasz nowe rzeczy (projektanci, ludzie sceny, artyści), będziesz też bardziej kreatywny w codziennym życiu. A kiedy w pracy musisz
działać zgodnie z procedurami (banki, produkcja, administracja), na co dzień też niepostrzeżenie będziesz
REKLAMA

przestrzegać swojego niepisanego regulaminu.
To oznacza, że Twoja osobowość powoli się zmienia i dostosowuje do potrzeb stanowiska. I to może
być dobra wiadomość, jeśli praca wymusza na Tobie
zmiany, których pragniesz i które są dla Ciebie dobre.
Jednak może to być wiadomość mrożąca krew w żyłach, jeśli właśnie dociera do Ciebie, że praca zmienia
Cię w kogoś, kim nie chcesz być.
Dlatego zastanów się, jaki jest charakter Twojej pracy? Załóżmy, że będziesz się zajmować tym, co robisz
przez kolejne dziesięć lat – jaką osobą coraz bardziej
będziesz się stawać? Zapisz swoje odpowiedzi opierając się na tym, jakie zachowania (sposoby myślenia)
są premiowane w Twojej pracy, jakie są nagradzane.
A teraz zastanów się i wypisz trzy cechy, które bardzo chcesz rozwijać i które sprawią, że coraz bardziej
będziesz tym, kim chcesz być.
Porównaj obie wersje, jeśli są spójne – wspaniale,
jeśli nie – to pomyśl, co możesz z tym zrobić. Zadbaj,
byś stawał/a się coraz bardziej taką osobą, z której
będziesz dumny/a. Niezależnie od tego, jaką pracę
wykonujesz...

Ctrl + SHIFT + P
Jeśli chcemy błyskawicznie włączyć tryb incognito, wystarczy nacisnąć tę kombinację... Przeglądarka natychmiast przestanie zapisywać historię. W przypadku Chrome, ten sam efekt osiągniemy wciskając Ctrl + Shift + N.
Ctrl + Shift.
Nic tak nie wkurza, jak zamieniające się klawisze „Z” z „Y”.
Znacie to? Na pewno. Zanim wyrzucicie monitor przez
okno, spróbujcie prostego sposobu, czyli kombinacji
klawiszy .
FOT. MAT. PRASOWE

M

yślałaś/eś kiedyś o tym, że praca wpływa na to, jaką jesteś osobą? Że zawód
kształtuje Twoją osobowość, czy tego
chcesz czy nie? I stajesz się coraz bardziej taka/i, jak wymaga od Ciebie praca.

K

to z nas ma za dużo czasu w pracy? W biurze ta zbitka słów właściwie nie istnieje, bo
niemal wszystko musimy robić na wczoraj. Jeśli chcesz przetrwać osiem godzin,
musisz być nie tylko sprytniejszy od kierownika,
ale i... szybszy! Podpowiadamy, jak za pomocą prostych trików ustrzec się kłopotów i wyjść cało z biurowej opresji.

Sylwia Zawada
Coach ICF ACC
tel. 795 069 695

www.coach.sylwiazawada.pl

Shif+delete
Szef zmierza w naszą stronę, a na naszym pulpicie znajduje się jego kompromitujące zdjęcie z ostatniej imprezy. Aby nie stracić stanowiska, a openspace mógł dalej
naśmiewać się za jego plecami, użyj tych klawiszy. Fotka,
lub inny plik zostanie usunięty na dobre z twojego komputera, zamiast trafić do kosza.

Krzysztof Majak
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Matchmaker – pozytywny poradnik singla

Wolne życie singla
wybór czy konieczność?

T

rzydziestoletni faceci bez pary nie
czują ciśnienia ze strony społeczeństwa. Nie znaczy to jednak, że nie
czują samotności. Mariusz, 32-letni
informatyk, chciałby się zakochać i ustatkować. Obecnie, jak zaczyna czuć tęsknotę, to
ją tłumi lub przekuwa w sport, i biega długie
dystanse.

nerkę. Chciałby, aby była to kobieta wyrozumiała, ciepła, mądra życiowo, aktywna, dbająca o
dom i wspierająca partnera, do przytulenia i
do rozmowy o wszystkim. Z taką listą Mariusz
przyszedł do naszego biura. Zyskał mój szacunek, ponieważ nieczęsto spotykam ludzi o tak
dojrzałym podejściu do tematu znalezienia
partnerki.

Gdzieś w głębi duszy ciągle jednak marzy o
spotkaniu swego ideału. Szczególnie dopada
go to wtedy, gdy widzi, że dookoła tworzy się
coraz więcej par, a znajomym rodzą się dzieci.
Wtedy samotność daje się we znaki i pojawia
się odczucie, że coś go omija. Kiedyś zaadoptował kota. Zdawało mu się, że mając w domu
żywą istotę, będzie za kogoś odpowiedzialny i
zmniejszy w ten sposób poczucie pustki.

W typowaniu partnerki dla Mariusza sprawdziliśmy, czy jej pierwotna rodzina nie przejawia symptomów patologii społecznej. Problemy takie jak: alkoholizm, narkomania, przemoc
domowa, rozwód, a nawet otyłość przyszłej
teściowej mówią nam, jakie problemy może
wnieść w nasze życie osoba wychowana w dysfunkcyjnej rodzinie. Wpływ powielania wzorców rodzinnych jest bardzo silny i dlatego warto na to zwracać uwagę.

Niedawno podjął decyzję i postanowił podejść do problemu naukowo. Zaczął od przeczytania kilku książek psychologicznych i spisał
listę cech, które definiowały jego idealną part-

dzić, czy jej rodzice stanowią kochająca się
parę. Odpowiedziała: „Tak, marzyłam marzę o
tym, aby moje małżeństwo kiedyś tak wyglądało”.
Dalej było jak w bajce. Mariusz i Ania spotkali
się, pokochali. Są już razem od trzech lat.
Przez wieki małżeństwo miało przede wszystkim zapewnić kobiecie byt, a mężczyźnie potomka, który przedłuży ród, i były to zbyt poważne rzeczy, aby powierzyć je młodej parze.
Kandydatom i kandydatkom na męża i żonę
przyglądała się cała rodzina, a decyzję podejmował najczęściej ojciec z pomocą dzielnej
swatki stojącej u jego boku. Wygląda na to, że
instytucja swatki we współczesnym świecie
znowu wraca do łask.

Po analizie oczekiwań Mariusza wytypowaliśmy profil 24-letniej Anny, ładnej brunetki,
dziennikarki. Zadzwoniłam do niej, aby spraw-

Agata Sybilska, kierownik biura
Centrum Matrymonialno Poznawcze
OSTOYA
www.ostoya.com.pl

ASAP COOKIES!
ŚWIĄTECZNY DEDLAJN ZA PASEM, WIĘC DZIŚ BRIFUJEMY WAS PRZEPISEM
NA OBŁĘDNE, świąteczne CIASTECZKA, KTÓRYMI MOŻECIE OBDAROWAĆ
KOLEŻANKI I KOLEGÓW Z wASZEGO OŁPEN SPEJSA! Możecie też zjeśc
wszystkie sami :)
1. Do garnka wlej miód, dodaj cukier brązowy, cukier biały i masło.
Podgrzewaj aż cały cukier i masło się rozpuszczą, wymieszaj aby
uzyskać jednolitą masę. Odstaw do ostygnięcia.

Składniki na ciasteczka:

2. Do przestudzonej masy dodaj jajko (najlepiej żeby miało temperaturę pokojową). Mieszaj energicznie do połączenia składników.

● 100 g cukru brązowego

3. Do dużej miski wsyp mąkę, cynamon, imbir oraz resztę sproszkowanych przypraw. Dokładnie wymieszaj. Do sypkich składników
przełóż masę i wyrób ciasto.
4. Stolnicę podsyp delikatnie mąką. Ciasto rozwałkuj cienko
i powycinaj ciasteczka.
5. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Piecz ciasteczka w 180ºC
przez 8 minut.

● 400 g mąki pszennej
● 100 g miodu
● 100 g cukru białego
● 140 g masła
● 1 jajo
● 1 łyżka cynamonu
● 1 łyżka mielonego imbiru
● 1/2 łyżeczki sproszkowanych
przypraw: goździków, gałki
muszkatołowej, kardamonu

EST. 2015

ŻYCZYMY WAM WESOŁYCH I SMACZNYCH ŚWIĄT!
Ten i więcej przepisów znajdziecie na naszej stronie
www.takakarma.pl

TAKA
KARMA
PRZEPISY

FOT.www.takakarma.pl

6. Nastepnego dnia ciasteczka będą idealnie chrupiące!

www.glosmordoru.pl

„ORKA POZNA ORKA”
• Iwona 25, manager: męskiego, d. zbudowanego, z brodą
• Anna 31, handlowiec: silnego, zdecydowanego, opiekuńczego
• Marta 30, filolog dla czułego i wiernego
optymisty
• Karolina 32, syn 3l., dla opiekuńczego i
poważnego do 50
• Adriana 34, dyrektor MBA: dla niezależnego, aktywnego
• Izabela 37, aktorka/modelka dla domatora, rodzinnego
• Lucy 28, ekonomistka dla ambitnego:  
kobieca, urokliwa, , zaradnego, z jasnym planem na życie
• Małgosia 29, designer dla aktywnego:  
zgrabna blondynka, inteligentnego, z
pasją
• Kasia 34, pośrednik:   śliczna, szczupła
blondynka, dla czułego, mądrego, szlachetnego

www.glosmordoru.pl
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Poszukiwany
chłopak z SKM!

KULTURALNIE W WAWIE

„SKM - S3 1.12.2012 - drugie drzwi
Wysiadłeś na stacji Służew. Granatowa kurtka
z kapturem, podobnego koloru spodnie, zarzucona na chwile przed wyjściem z kolejki szara czapka
i piękne piwne oczy. Znak rozpoznawczy, w ręku
- kefir/jogurt/maślanka... smak truskawkowy. Nie
wiem czy torba, czy plecak. Pobiegłeś w kierunku
Mordoru... a może pętli tramwajowej... dla mnie
trochę za szybko, żeby nadążyć wzrokiem. Może
gdzieś tu jesteś... i się znajdziesz, bo trudno zapomnieć.

Czyli, co, gdzie i kiedy warto zobaczyć

Napisz: redakcja@glosmordoru.pl

Głos
FOT. GŁOS MORDORU

Mordoru

Grudzień. Czas, kiedy wystawy sklepowe atakują nas niewidzialnym „kup mnie”, a ilość targów
świątecznych absolutnie zalewa każdy weekend.
Jeśli macie ochotę odciągnąć się od „mieć” w kierunku „być”, to zapraszam Was do przejrzenia kilku propozycji poniżej:

16 grudnia, czyli dzisiaj
KONCERT PAMIĘCI SŁAWKA GOŁASZEWSKIEGO
Wystąpią :
- 52UM z Robertem Brylewskim
- Vienio z P.K.P. Trio z gośćmi specjalnymi: Tomkiem
Lipińskim oraz Robertem Materą, w premierowym
wykonaniu projektu „Profil pokoleń”
- Miood
Artyści uczczą pamięć zmarłego 16 lipca tego roku
Sławka Gołaszewskiego, jednego z najważniejszych
propagatorów kultury alternatywnej w Polsce,
z wykształcenia filozofa, który przez lata prowadził
w radiowej Trójce kultową audycję „Pieśni wędrowców”, gdzie w magiczny sposób opowiadał o reggae
i rastafarianiźmie. Współtworzył zespoły Izrael, Kultura, Armia, pisał książki (najsłynniejsza to „Reggae
Rastafari”), ale także teksty dla Habakuka, tworzył
projekty muzyczne Asunta, Maxidap, działał też jako
Audiomara.
Na imprezę zapraszają Narodowe Centrum Kultury,
Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj oraz klub
Fugazi.
Koncert poprowadzi Mirek „Maken” Dzięciołowski

i będzie on streamingowany przez Radio eNCeK.
Wstęp na imprezę jest wolny!
Start koncertu: 18:30

Wszystkich, którzy kochają „shorty” zapraszamy do
Iluzjonu na Short weekend: filmy z Short Waves Festival!
Bilety od 12 do 14 złotych

ŚCIANKA: NIEZWYCIĘŻONY / KONCERT
Alternatywna oferta na ten dzień dla fanów gatunku!
Koncert wyczekiwany, oczekiwany...
Ścianka zagra w barStudio!
My name is Lem, Stanisław Lem.
Lema nie czytałeś?
Nowa płyta legendy polskiej alternatywy to dwie
dwudziestominutowe wycieczki w kosmos.
Historia była prosta: w styczniu 2013 roku Audioteka.
pl zamówiła u zespołu ŚCIANKA muzykę do słuchowiska na podstawie powieści Stanisława Lema „Niezwyciężony”. Słuchowisko miało premierę w maju
i wkrótce okazało się bestsellerem.
W 2015 roku, członkowie ŚCIANKI przesłuchali nagrany materiał i wybrali dwie niemal dwudziestominutowe nagranie, w całości na żywo.
Jedna, to ekstatyczna podróż przez rozgwieżdżony
kosmos, a druga, to wyprawa zwiadowcza łazikiem
w głąb pustynnej planety.
Start koncertu: 21:00

Zobaczymy trzy fascynujące sekcje
1. „Comedy Shorts” - dwanaście absurdalnie śmiesznych i zadziwiająco różnorodnych krótkometrażowych komedii
2. „Best of Seven”- nowe, świeże, zaskakujące shorty,
wyróżniające się świetną techniką oraz nieprzeciętną fabułą.
3. „Dances with Camera” – „shorty” łączące różne gatunki filmu, sztuk wizualnych i mediów.

Wydawca Redaktor
Sisi Lohman
Wydawca
Auto Fix Bartosz Las-Opolski
Al. Jerozolimskie 247
05-816 Michałowice

Napisz do Nas :
redakcja@glosmordoru.pl
reklama@glosmordoru.pl
www.glosmordoru.pl

Start koncertu: 20:30
_______________________________________
19 grudnia
ELDO I GRUBSON NA 1500 m2.
Gratka dla fanów hip-hopu w 1500 m2 – Koncert GrubSona oraz Eldo. Dwie mocne osobowości rodzimej sceny hip-hopowej zagrają w pełnych składach instrumentalnych. Oprócz tego, Eldo na scenie będzie wspierane
przez Pelson oraz Daniel Drumz, natomiast GrubSon pojawi się w towarzystwie Jareckiego oraz DJa BRK. Kilka
godzin muzyki w najlepszym wydaniu gwarantowane.

_______________________________________
Wesołych Świąt Mordorowicze!
18-20 grudnia
Short weekend: filmy z Short Waves Festival w Iluzjonie

Wydawca Redaktor
Justyna Szawłowska

Polecam - Anna Wiosna Rogowska

REKLAMA

