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KILKA SŁÓW
OD REDAKCJI
Witajcie! Styczeń to czas składania
silnych noworocznych postanowień
i czas powolnego ich niedotrzymywania. Obiecujemy sobie, że nie zgubimy
drogi do celu, ale zgubimy zbędne kilogramy i wszystkie nałogi. Nie zostawimy
Was samych na polu tej nierównej walki.
Wywiad ze znanym psychologiem biznesu, dr. Leszkiem Mellibrudą.
Wszystkich, którzy postanowili zmienić swoją ścieżkę kariery, zachęcamy
do przeczytania porad antyprawnych
i czekających nas od lutego w umowach
o pracę.
Dziękuje, że jesteś zamiast dzień dobry proponujemy powiedzieć wszystkim sekretarkom i asystentkom
25 stycznia. Sprawcie żeby w dniu swojego święta poczuły się docenione.
A wszystkim życzymy wyjątkowego
każdego dnia w 2016 roku
Redakcja
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Noworoczne oswajanie
smoków
Wywiad z dr. Leszkiem Mellibrudą – psychologiem biznesu

Nowy rok to chyba dobry okres
na zmiany, ale początek roku
nie należy do łatwych i pozytywnie wpływających na psychikę.
Każdy czas jest dobry na zmiany.
Zawsze na początku przebiegają
one w sposób bardzo dynamiczny, bo towarzyszy im silna dawka entuzjazmu. Większość osób,
szczególnie z grupy optymistów,
widzi w Nowym Roku możliwości
oraz szanse i z takim nastawieniem stara się żyć w styczniu.
Pesymiści z góry zakładają, że następne miesiące po grudniu będą
trudne i obciążające mentalnie.
Czyli banalnie, ale wszystko zależy od naszego nastawienia do
rzeczywistości…
Tak, na sposób radzenia sobie
z prawdziwymi źródłami smutków
bardziej wpływa to, co nosimy
w sobie w ramach „półświadomych nastawień” niż rozmiary
„smoka” faktycznie lub w wyobraźni nam zagrażającego.
Dlatego Chińczycy tak kochają
noworoczne tańce smoków, bo
właśnie w zabawie można je
oswoić. Potraktujmy więc nowy
rok jako fantastyczny moment na
oswajanie własnych smoków.
To oswajajmy… Trochę przeraża mnie, że znów kolejny rok
spędzę w tej samej korporacji,
a coraz więcej znajomych zakłada własne firmy.
To dobre dla osób, które posiadają na siebie i swoje życie bardzo
wyraźny scenariusz. Teoretycznie
każdy może otworzyć własny
biznes, bo start-upy mają wiele
wsparcia zewsząd. Ale trzeba nie
zgubić z oczu również realistycznych zagrożeń. Nowe, świeże biznesy są często „połykane” przez
dobrze i od wielu lat zadomowione rekiny biznesu. Nie wystarczy
tylko genialny pomysł, ale solidne przygotowanie do zawodu
wolnego strzelca. Trzeba być
solidnym, wytrwałym i pracowi-

tym. Wówczas sukces pojawia się
nawet wbrew woli mało przychylnego otoczenia.
Co pozostaje w takim razie etatowcom, którzy co dzień myślą,
że czas wyfrunąć na swoje, ale
wciąż jakoś im się to nie udaje?
Taka osoba może, w ramach, nazwijmy to osobistego eksperymentu zawodowego, próbować
przez określony czas przystosować się do warunków pracy
i „ludzkiego” otoczenia korporacji. Czasami jest to rok, czasami
dwa lata, w trakcie, których precyzujemy własny plan na życie
zawodowe.
Najgorzej w tych poszukiwaniach i dawaniu sobie czasu jest
uwolnić się od myśli, że „chciałabym/chciałbym gdzieś indziej
popracować, ale z uwagi na…
muszę tutaj”.
Często przymus pracy w danym
miejscu obezwładnia wolę, wyobraźnię i napęd do zmian lub
racjonalnego kontynuowania
wspomnianego eksperymentu.
Trzeba sobie wtedy powiedzieć,
że każdy ma prawo do zmian,
i próbować różnych wersji samego siebie w pracy. To pomaga
oswajać rzeczywistość, a przy
okazji uczy i rozwija.
Czasem, kiedy ciężko idzie
oswajanie rzeczywistości, pojawiają się w głowie marzenia.
Odjeżdżamy wtedy w świat fantazji, zanurzamy się w marzeniach i nie idziemy do przodu.
Fantazje i fantazjowanie to narzędzia ochrony zdrowia psychicznego. Czasami nasze fantazje są tak piękne, że wybieramy
je, rezygnując z rzeczywistości.
Są wspaniałym sposobem na
ukwiecenie monotonnego życia,
ale… nie na jego zmianę. Ci, którzy są tuż przed lub już po podjęciu decyzji w sprawie zmiany
(nawet małej) w swoim życiu,
dokonają jej pod warunkiem, że
wszystko, co mają w głowie (myślach, fantazjach, marzeniach),
spiszą i ujmą w słowa. W ten
sposób dojdą do sformułowania
celu, planu i sposobu realizacji
własnej fantazji. To jest proste
i wielu osobom się udaje.

Wiele osób często marzy o zmianie pracy, a np. po rozmowie
z coachem czy psychologiem
okazuje się, że tak naprawdę
chodzi o znalezienie odskoczni,
jakiegoś hobby, czegoś, co pozwoli złapać równowagę między
pracą a życiem prywatnym.
W tym przypadku można zapoznać się bliżej z zagadnieniem
work-life balance, które uświadamia potrzebę przywrócenia zachwianej równowagi w poczuciu
sensu i radości z życia w pracy
i poza nią.
red.: work-life balance najkrócej to
równowaga, spójność i wewnętrzny spokój. Poczucie, że wszystkie
części do siebie pasują (praca,
hobby, życie osobiste) i wspólnie
tworzą mnie: osobę, którą jestem
i chcę być.
Radość z pracy przeważnie jest
zabijana przez toksycznego
szefa i trudne relacje ze współpracownikami. Jak wykonać
w pracy głęboki oddech, kiedy
czujemy, że napięcie rośnie?
Często boksy, w których pracujemy, są duszne. Co wtedy?
Duszność i głęboki oddech? To
nic innego jak syndrom dusznego
budynku. Brak poczucia kontroli
w pracy przez pracownika może
być przyczyną złego samopoczucia i objawów fizycznych.
Chodzi o zespół dusznego budynku?
Tak, zaobserwowano go po raz
pierwszy wśród amerykańskich
pracowników, którzy po przeniesieniu do nowych, hermetycznie
szczelnych pomieszczeń zaczęli
doświadczać różnego typu dolegliwości fizycznych: zawrotów
głowy, bólów głowy, gardła, zmęczenia i pieczenia oczu. Inspekcje
pracy oraz uważne badania i obserwacje wykluczyły przyczyny
natury fizycznej i technologicznej. Wykryły natomiast problemy
związane z określeniem zadań
na poszczególnych stanowiskach
i z metodami zarządzania ludźmi.
… czyli totalny mętlik, każdy chce
rządzić każdym. Szeregowy pracownik tego raczej nie zmieni…
Aby cokolwiek zmieniać, trzeba
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Z dr. Leszkiem Mellibrudą
autorem ponad 80 publikacji
naukowych i ponad
250 popularnonaukowych
rozmawia Kasia Kamińska

najpierw podjąć wyraźną i jasną
dla siebie decyzję TaCheR, czyli
TAK-CHCĘ I ROBIĘ. To jest początek
wewnętrznego rozpędu – wtedy
wiem, że chcę, i zadecydowałem,
że będę robić to, co sobie ustalę. To
bardzo ważne, bo najczęściej ludzie
wiedzą o potrzebie zmiany i prowadzą wewnętrzne debaty, w którą
stronę iść i jak zareagować. Czasami
z braku własnych decyzji rodzi się
pomysł na słuchanie cudzych rad
i scenariuszy. To strata czasu, jeśli
wcześniej nie było mocnego postanowienia – osobistej decyzji. Po niej
większość spraw zaczyna wyglądać
inaczej i nie słuchamy już cudzych
sugestii lub cudownych rad.
Ale miło byłoby usłyszeć od Pana
cudowną radę, jak się zachować
w stosunku do wkurzającego
szefa… Czy warto reagować
buntem, sprzeciwem wobec niego?
Należy skupić się na tym, z repertuaru dotychczasowych zachowań,

co dawało rezultaty. I tyle, dalej
tylko determinacja i… poczucie
humoru. Tak dokonują zmiany
zwycięzcy.
Na zakończenie rozprawmy się
z najsilniejszym ze smoków…
Istnieje coś takiego jak nerwica
korporacyjna?
Pojęcie nerwica korporacyjna stosowane jest czasami wobec osób
pracujących w Mordorze, które
w wyniku przeciążenia emocjonalnego przeżywają nadmiernie różnego typu lęki i napięcia.
Przekładają się one na reakcje
fizjologiczne typu bóle głowy,
brzucha, jelit. Towarzyszą temu
powtarzające się, uporczywe
myśli np. nie dam rady albo nie
da się. To mechanizm łańcuchowy zamkniętego koła reakcji psychofizjologicznych na
trudne sytuacje. Mamy wtedy
tendencję do generalizowania
i oddzielania się od bezpośrednich źródeł, które je wywołały.

„Zabijamy” myślenie o tym, co
naprawdę nas zabolało, bo łatwiej jest myśleć, że to problemy
żołądkowe… Nie poproszę więc
o złotą radę na poranne mdłości
czy palpitacje serca towarzyszące wyjściu do pracy, bo chyba
znam odpowiedź…
Człowiek próbuje się wyzwolić
z napięć i ich objawów, uciekając
w marzenia, alkohol, mało realistyczne myślenie, że np. gdzie
indziej lub z innymi będzie mu cudownie i dużo lepiej.
W tej sytuacji konieczna jest pomoc specjalisty. Oczywiście są osoby, które potrafią latami, a nawet
dziesiątkami lat, żyć i pracować,
układając się ze swoją nerwicą,
adaptując się do niej, ale lepiej jest
poszukać osobistego konsultanta.
Wracając do początku naszej rozmowy. Nowy rok to fantastyczny
moment na oswajanie własnych
smoków. Życzę tego wszystkim
Czytelnikom.
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aprawdę
skuteczny menedżer musi
być nieobecny. Ciężko pracując, ramię
w ramię ze swoimi – za przeproszeniem – kolegami z pracy, pozbawiłby ich marzeń
o tym, że gdy już doczłapią
się do wymarzonej posady
menedżera, czekać na nich
będzie coś zgoła różnego od
ciężkiej harówy.

Podwładni muszą być więc
pewni, że świat menedżera jest
innym, lepszym światem. Światem tajemniczych, długich spotkań, w którym wszyscy menedżerowie godzinami rozmawiają
o sprawach, jakie nie mieszczą
się w głowach zwykłych pracowników, a jedynie w głowach tych
właśnie menedżerów. W głowach
wytrawnych Znikaczy.
Jak zostać jednym z nich?
Rozmawiamy z panem Wackiem
(35 l.), który znikanie praktykuje
z sukcesami od lat.
– Podstawą jest zniknąć tak,
aby wszyscy byli przekonani,
że gdzieś się jednak jest. Jako
początkujący Znikacz snułem
się korytarzami, przeciągałem
lunch, czasem nawet chowałem się w szafie – opowiada z
wyraźną flegmą, wpatrując się
w okno. – W końcu zrozumiałem
– oznajmia tonem tak śmiertelnie poważnym, że w oddali
niemal słychać marsz żałobny.
– Marynarka… zakładam dwie
marynarki!
Nie musimy długo czekać na
prezentację dowodzącą wiarygodności tej diabelnie skutecznej taktyki, pan Wacek bowiem
unosi się ze swojego obrotowego
fotela z menedżerską flegmą, którą wcześniej mogliśmy usłyszeć
REKLAMA

w jego głosie, a teraz konsekwentnie możemy zaobserwować także w jego ruchach. Ku
naszemu zaskoczeniu, ściąga
marynarkę, pod którą jest druga,
taka sama acz – co bez dwóch
zdań, świadczy o wysokiej klasy
Znikaczu – o rozmiar mniejsza.
– Wieszam marynarkę na oparciu krzesła i dzięki temu każdy,
kto zajrzy do mojego gabinetu,
z pewnością nabierze ujmującego przekonania, że jestem na
jakimś menedżerskim spotkaniu,
na którym wszyscy rozmawiają
bez marynarek, a być może nawet z podwiniętymi rękawami.
Co więcej – kontynuuje, zachłystując się swoim kunsztem – gdy
jakiś gapcio przyjdzie do biura
godzinę za wcześnie, z podziwem
konstatuje, że ja już od dawna
debatuję z innymi menedżerami,
bez marynarek, rzecz jasna.
Tak, tak, drodzy menedżerowie. Marynarka na oparciu krzesła to wyraz profesjonalizmu
najwyższej próby. Pozwala Wam
zniknąć bez wyrzutów sumienia,
gdyż część Was – w postaci tegoż
wyrobu garderobianego – jest
przecież ciągle przy Waszych pracownikach.
Ponadto marynarka, wzbudzająca w zespole uczucie Waszego
rychłego powrotu, zapobiega
wybuchowi weń krańcowej degrengolady i paragelii (zwanej
również głupawką) – objawów
charakterystycznych dla okresów nieobecności szefa w biurze.
A zatem już dziś zostań profesjonalnym Znikaczem i nie zapomnij zostawić marynarki.

Portal Hrstandard.pl
Korpokracja – Korporacyjny
Korespondent
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Skuteczny menedżer: Znikacz
N

REKLAMA

Z okazji zostania ojcem po raz
drugi, redakcja „Głosu Mordoru”
gratuluje i życzy Arturowi
z Domaniewskiej wytrwałości
oraz bycia supertatą.

Szukamy singla z lekkim piórem, który
pociągnie nową sekcję o singlu na
Mordorze!!!
Czy ktoś podejmie wyzwanie?
Piszcie na adres:
redakcja@głosmordoru.pl
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Życzenia
od firm dla
sekretarek:
Z okazji Święta Sekretarek
Zepter Girls Team życzy
Agnieszce Makowskiej samych najlepszości i nieustannego uśmiechu przez
kolejne 365 dni :-)
_______________________
We would like to wish all the
best for our Office Manager.
Many creative moments,
bag of money & many good
people on Your way. Once
again evretyhing best for
You Dear Ms.
Katarzyno Kujawa. Always
yours Daewoo International
Corporation Warsaw Office
Team.
_______________________
Z okazji Międzynarodowego Dnia Sekretarki i Asystentki, wszystkim wykonującym tę niełatwą pracę,
składa najlepsze życzenia
Leadenhall Polska
_______________________
@->----@->----@->----… dla Kingi, Izy i Karoliny
z okazji Dnia Asystentek
i Sekretarek.
Artegence.
_______________________
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Sekretarki i Recepcjonistki życzymy wszystkiego,
co najlepsze, szczególnie dla
Agnieszki, Pauliny i Ilony –
Firma Ringier Axel Springer

www.glosmordoru.pl
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Międzynarodowy Dzień Sekretarki

Ł

adna, zadbana, nienagannie ubrana, zawsze
uśmiechnięta, pomocna,
zaangażowana, rezolutna, zorientowana w każdej dziedzinie. Zaplanuje Twój dzień,
a gdy tego potrzebujesz, przyniesie kawę. Nie musisz nawet
prosić.
Ona patrzy i wie, czego potrzebujesz. Jest jak pamięć zewnętrzna. Nigdy Cię nie zawiedzie. Zawsze przy
Tobie jest. Na dobre i na niedobre.
Wita rano i żegna wieczorem. Ten
ideał to nie sen, nie Twoje marzenie,
nie matka, żona i nie kochanka. To
recepcjonistka. To asystentka!
Codziennie wyskakujesz z łóżka jak tost wyskakuje z tostera.
Wskakujesz pod prysznic, zaspany
ślizgasz się po podłodze, krztusząc pastą do zębów. Malujesz się
w aucie w drodze do pracy i w aucie poprawiasz swój krawat. Łapiesz
teczkę. Łapiesz torebkę. Ściskasz
w dłoni kanapkę w szarym papierze. Walczysz z drzwiami do windy,
żeby znowu Cię nie przycięły, kiedy spóźniony próbujesz się do niej
wślizgnąć w drodze na 10. piętro.
Przykładasz kartę do czytnika, zielone światełko i dyskretne „piiip”.
Myślisz, że otwierasz drzwi do
biura, a otwierają się przed Tobą
drzwi do nieba. Wita Cię anioł. Ten
pierwszy uśmiech, ten ciepły głos,
który życzy Ci „dzień dobry”, mówi
„cześć”, i pyta „jak się masz”, nastraja
Cię na pozostałe 12 godzin ciężkiej
pracy. Nie zauważasz tego często,
prawda? A gdyby tak pewnego dnia
przywitało Cię puste biurko, zgaszone światło i cisza? Ten dzień nie byłby tym samym dniem, ta praca nie
byłaby tą samą pracą. A to dopiero

poranek, co by było z resztą dnia?
Sekretarki, recepcjonistki, asystentki. Kontrowersyjne i wzbudzające
emocje. Powstają o nich filmy, piosenki i dowcipy. Bywają marzeniem,
męską fantazją, zmorą żon, prawą
ręką prezesów, stawiają na baczność i budzą respekt. One wiedzą,
czym jest cierpliwość, wiedzą, kiedy
wysłuchać, wiedzą, kiedy jednym
uchem wpuścić, a drugim wypuścić,
wiedzą, że chociaż jesteś, to dla nikogo Cię nie ma, wiedzą, kto umiera
od glutenu, kto ma uczulenie na laktozę, a kto je tylko liście. I tylko one
są w stanie to wszystko spamiętać
i nic nie pomylić. Nikt inny tak dobrze
nie zabookuje biletu na samolot
i hotelu w pobliżu lotniska.
Asystentka pamięta o urodzinach żony prezesa, kupi jej prezent,
wyśle kwiaty i zarezerwuje stolik na
romantyczną kolację, a to wszystko,
zanim prezes się zorientuje, zanim
zdąży pomyśleć, zanim sobie przypomni. Wie, kiedy Twój syn gra Jó-

Asystentka pamięta
o urodzinach żony
prezesa, kupi
jej prezent,
wyśle kwiaty
i zarezerwuje stolik
na romantyczną
kolację, a to
wszystko,
zanim prezes się
zorientuje, zanim
zdąży pomyśleć,
zanim sobie
przypomni.
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zefa w jasełkach, i nie ustali spotkania w tym czasie.
Każdy kij ma dwa końce, medal
ma dwie strony, a recepcjonistka
ma dwie osobowości. Jedna miła,
pomocna i kompetentna, a druga
ostra jak żyletka. Pazurki zawsze są
pomalowane i zawsze zaostrzone,
gotowe, by je wbić w najczulszy
punkt, gdy tylko spuścisz gardę.
Cięta riposta wpisana jest w DNA
każdej asystentki. Nikt inny tak skutecznie nie motywuje, jednocześnie
miażdżąc to, co zostało z szefa, gdy
zderzy się z porażką, proponując
z troską i pogardą jednocześnie:
„może podać panu wodę, chusteczkę… tampon”?. Kultowy cytat, który
odbiera argumenty: „Przepraszam,
nie mam pamięci fotograficznej,
mój mózg jest zbyt zajęty byciem
awesome”.
Stereotyp jednak wciąż każe
nam myśleć o recepcjonistkach
jak o ósmym blond cudzie świata.
Z tym blondem to może przesada.

Cuda świata różne mają odcienie,
czasem mają ombre, sombre albo
inne pasemka. Tylko cud świata
może jednocześnie stać jak barykada w drzwiach prezesa, ustalać międzynarodowe spotkania, trzymać
pod obcasem grupę samców alfa
i skutecznie ustalać im plan dnia,
dopieszczać ich przerośnięte ego,
dopompowując je delikatnie, żeby
rosły miarowo i nie pękły zbyt głośno. Sam Sun-Tzu w swojej „Sztuce
wojny” nie posunął się aż tak daleko. Takie umiejętności nie śniły się
nawet Mistrzom Jedi.
Recepcjonistki, asystentki, sekretarki codziennie ratują korpoświat
i korpokariery, a przez wrodzoną
skromność i niechęć do narzucania się w naszych myślach często
sprowadzają swoją rolę do parzenia
kawy, odbierania telefonów i ładnego wyglądania. Nie dajcie się zwieść
tej grze pozorów. Sięgnijcie głębiej
i przejrzyjcie je na wylot.
Czy „Suits” byłby tym samym serialem, gdyby nie Donna Paulsen?
Czy „Diabeł ubiera się u Prady” miałby rację bytu, gdyby nie Andrea
Sachs? Czy wyobrażacie sobie „Erin
Brockovich” bez Erin? Odpowiedź
może być tylko jedna: nie! Czy więc
Wasze życie byłoby tym samym bez
Pani Eli, Małgosi, Kasi i Ewy? Nie!.
Żadna firma nie przetrwałaby
bez nich nawet jednego dnia. Traktujcie je więc jak skarb, jak nieoszlifowany diament, jak fundament
Waszej korporacji, która runie bez
nich, jak domek z kart, a Wy będziecie uciekali w popłochu przed
chaosem, jak trzy świnki uciekały
przed wilkiem, kiedy ich domki
zdmuchnął wiatr.

Jolie Jourek

WYBIERAMY NAJSYMpATYCZNIEJSZĄ
SEKRETARKĘ/RECEPCJONISTKĘ MORDORU!
Uwielbiasz swoją sekretarkę ? Bez niej świat byłby zły, a kawa nie smakowałaby tak samo?
Zgłoś ją do konkursu, niech doceni i pozna ją cały Mordor!
Wygrywa najbardziej urzekające uzasadnienie.

Zasady konkursu:
– Zgłoszenia przyjmujemy do 3 lutego pod adresem: redakcja@glosmordoru.pl
– Zgłoszenia mogą nadsyłać bezpośrednio zainteresowane sekretarki lub ich koledzy z pracy
– Zgłoszenie powinno zawierać kilka zdań uzasadnienia na podstawie którego wybierzemy tę jedyną.
Partnerzy konkursu:

© lucia103 / Fotolia

Do wygrania:
– Biznesowa sesja fotograficzna
– Wywiad na łamach naszej gazety
– Bon o wartości 200 zł do wykorzystania w pralniomatach Hi’Shine

Głos Mordoru
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CIĄG DALSZY NASZEGO CYKLU PT. UCIEKINIERZY Z MORDORU
Pracowałem dla
agencji reklamowej, to
jest praca pod ciągłą
presją oczekiwań
klientów. W pewnym
momencie zaczyna
brakować czasu na
kreatywne podejście
do zadań i wkrada się
pewien automatyzm
czy też rutyna.

Z Marcinem Płużyczką
rozmawia Ryszard Jórczak

D

wanaście lat pracy w agencjach reklamowych i korporacjach. Praca pod presją czasu, stres, ale także
nowe kompetencje i wyzwania.
Aż wreszcie przyszedł czas na porzucenie korporacji i założenie
restauracji MadBox. Teraz Marcin
Płużyczka rozpoczął pracę nad budową własnej sieci franczyzowej.
Ryszard Jórczak: Niedawno
otworzyłeś własny biznes – restaurację z kuchnią orientalną.
Czy chodziło o podjęcie nowego
wyzwania, czy też po prostu miałeś dość pracy w korporacji?
Marcin Płużyczka: Pracę w korporacji wspominam dobrze, ale zdecydowanie miałem dość jej tempa.
W dodatku już od dawna myślałem
o własnym biznesie. Marzyłem
oczywiście o dużej restauracji, ale
od czegoś trzeba zacząć. Pracowałem dla agencji reklamowej, to jest
praca pod ciągłą presją oczekiwań
klientów. W pewnym momencie
zaczyna brakować czasu na kreatywne podejście do zadań i wkrada się pewien automatyzm czy też
rutyna. Uznałem więc, że nadszedł
czas na zmianę.
RJ: Jak zareagowali Twoi koledzy
z firmy, gdy usłyszeli, że odchodzisz na swoje?
MP: Mam wrażenie, że nie była to
dla nich jakaś szczególnie zaskaREKLAMA

kująca informacja. W środowisku,
w którym pracowałem, wiele osób
swój dalszy rozwój zawodowy wiązało z rozpoczęciem – prędzej czy
później – swojego biznesu. Była to
tylko kwestia czasu i podjęcia ostatecznej decyzji.
RJ: Czy korporacyjne doświadczenia przydały się Tobie w planowaniu i rozkręcaniu firmy?
MP: Zdecydowanie tak. Jestem
przekonany, że – niezależnie od
częstych negatywnych opinii –
praca w korporacji ma więcej,
o wiele więcej dobrych stron, niżby się to mogło wydawać. Przede
wszystkim można zdobyć olbrzymie doświadczenie zawodowe,
zdobyć nowe kompetencje, poszerzyć swoją wiedzę, a także nauczyć się tego, czego unikać i jakich błędów nie popełniać. Dzięki
pracy w korporacji zdobyłem wiele umiejętności, które przydały mi
się w zaplanowaniu biznesu i realizacji tych planów. W tym przypadku przydały się kompetencje
biznesowe i kontakty. Zdaję sobie
też sprawę z tego, że dzięki pracy
w korporacji nabrałem odwagi
i motywacji do stworzenia własnej firmy, a te kilka lat pracy pozwoliło mi również zgromadzić
środki finansowe na realizację
mojego marzenia.
RJ: Co było dla Ciebie największym wyzwaniem w tworzeniu
własnego biznesu?
MP: Tym największym wyzwa-

niem było przede wszystkim poznanie branży, o której nie miałem w ogóle pojęcia. Dlatego też
szukałem odpowiedniego kucharza, niekoniecznie z długim stażem pracy, ale przede wszystkim
człowieka z pasją. Zanim jednak
to nastąpiło, gotowaliśmy przez
rok rożne dania, testując je na naszej rodzinie i znajomych – tych
bliższych i dalszych. Potem do
rodzinnego pitraszenia dołączył
zawodowy kucharz, który odpowiednio zmodyfikował przyrządzane przez nas potrawy i wybrał
te, które obecnie serwujemy w
naszej restauracji. Jednocześnie
trwały poszukiwania lokalu oraz
praca nad koncepcją wystroju jeego wnętrza.
RJ: Restaurację zdecydowałeś
się otworzyć w rodzinnym Grodzisku Mazowieckim. Dlaczego
nie w Warszawie?
MP: Chciałem odpocząć od warszawskiego zgiełku, pędzących
tłumów, korków, szybkiego rytmu życia. Ponadto okazało się, że
w Grodzisku jest luka rynkowa,
nisza, którą mogę zagospodarować. Prawdopodobnie w Warszawie moja restauracja przyniosłaby więcej dochodów, a biznes
rozkręciłby się szybciej. Jednakże
dla mnie naprawdę kluczową
sprawą było zwolnienie tempa,
zdecydowana chęć nabrania dystansu i po prostu znalezienie
też czasu na odpoczynek. Grodzisk jest mniejszy i zdecydowa-

materiały prasowe

Z korporacji
do restauracji

nie spokojniejszy niż stolica, co
pozwoliło mi na ustabilizowanie
trybu życia.
RJ: Niedawno wystartowałeś ze
swoim biznesem i już planujesz
zostać franczyzodawcą. Co dalej – może sieć ogólnopolska?
A może Europa?
MP: Rzeczywiście, obecnie szukamy następnego lokalu, który najprawdopodobniej będzie znajdował się w Warszawie. W tym roku
zamierzam też wysłać w Polskę
food tracka, który rozpropaguje naszą kuchnię. Jednocześnie
szukam w całej Polsce partnerów franczyzowych. Stało się to
między innymi dzięki sugestiom
klientów, którym spodobały się
nasze dania. A Europa? Cóż, czemu nie. Jeżeli tylko znajdą się
chętni...

RJ: Jakie dania proponujesz
klientom swojej restauracji?
MP: Całe menu opiera się na smakach i produktach lekkiej kuchni
orientalnej. Dania przygotowujemy ze świeżych produktów
w otwartej kuchni, tak aby cały
proces mogli widzieć nasi goście.
Każda z proponowanych potraw
przygotowywana jest w około 10
minut i pakowana w specjalne pudełka (take out boxy). Takie danie
w pudełku można zabrać ze sobą
do pracy lub do domu. I tę możliwość chętnie wykorzystuje wielu
naszych klientów.
RJ: Co, Twoim zdaniem, jest największym atutem przejścia na
swoje?
MP: W moim przypadku – przede
wszystkim nie muszę rano wstawać,
stać w korkach, nikt mnie nie po-

gania. Bardzo ważne są elastyczne
godziny pracy i zdecydowanie mniej
stresu niż w korporacji. No i oczywiście mam zdecydowanie więcej czasu
dla siebie i dla rodziny. Mogę się umówić do lekarza wtedy, kiedy jest to dla
mnie wygodne i nie prosząc szefa
o godzinę czy dwie wolnego. Tak
więc, jak widać, dostrzegam raczej
same plusy. Pojawiają się też pewne
zagrożenia. Na przykład zauważyłem,
że trochę się rozleniwiam. Niektóre zadania, zamiast dwóch godzin
potrafią zająć cały dzień (śmiech).
Z jednej strony jest to przyjemne, ale
trzeba po prostu bardzo się pilnować,
żeby nie popaść w zbytnie rozprężenie. Ważna jest samodyscyplina, bo
w przeciwnym wypadku można zaprzepaścić efekty swojej ciężkiej pracy przez zwykłe lenistwo.
RJ: Jaką radę dałbyś osobie, która chciałaby pójść w Twoje ślady,
odejść z korporacji i przejść na
swoje?
MP: Dałbym dwie rady – przede
wszystkim nie bać się i spróbować
swoich sił. Nawet jeżeli się od razu
nie uda, to na pewno można będzie wrócić do korporacji albo do
jakiejś mniejszej firmy na etat. Po
drugie – postawić na pracowitość.
Przynajmniej na początku rozkręcania biznesu. Ale za to potem
pojawi się więcej wolnego czasu
dla siebie i dla bliskich, niż było go
w korporacji.
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W

oahaaaa!!! Jak te
światła pięknie wyglądają!
Latarnie
wdzierają się nam
przez okna taksówki do środka.
Jak super się świat rozmywa.
Let’s get loud! Niech muzyka
głośniej gra! Jak my płynnie,
zmieniamy te pasy. Pan Taksówkarz po nich płynie jakby ślizgał
się po lodzie. Jest wirtuozem na
drodze pięciolinii. Jedziemy, jedziemy tak szybko. Och, jak my
jedziemy!
Zaciągają człowieka na te integracje, świętowanie wyników, wigilie
służbowe, otwarcie nowego roku.
Z człowieka schodzi powietrze. Zapomina, że jest wśród korpowilków,
które zaraz staną się korposępami,
czyhającymi na jego wnętrzności,
REKLAMA

na otwarte serce, otwarty umysł
i poplątany język. I robi człowiek z siebie idiotę. I kto mu pomoże? Nikt mu
nie pomoże. Sam sobie człowiek też
nie pomoże. Człowiek może liczyć
tylko na taksówkarza, który przyjedzie z pomocą, zapakuje i odwiezie.
Zabierze z tego miejsca, gdzie chcą
go otruć alkoholem, i zniknie z nim
powoli w ciemności nocy z oddalającym się kogutem TAXI. – Jestem CEO.
Jestem finansowym. Jestem najważniejszy w tym całym burdelu! Jestem
challengerem, jestem stworzony do
rzeczy wielkich! Woahaaa! Jaka ta
Warszawa piękna. Woooaaahaaa.
– Tak, tak. Jest piękna a my jesteśmy na miejscu. 67,20, voucher czy
gotówka?
A rano, to już nie był nawet kac. To
był efekt uboczny, to były powikłania. Musieli nam nalewać strasznie

pixabay.com

Anioł stróż
z kogutem
złego alkoholu, każdy musiał być zły,
bo spróbowałem każdego i po każdym czuję się źle. Korpo nie wie ani
co to litość, ani co to rozgrzeszenie,
więc pozbierałem zwłoki, z godności
nic nie zostało więc nie było czego
zbierać.
TAXI! Taxi please – transport
zwłok kierunek Muranów – Mordor, poproszę.
Dziś już nic nie mówię, dziś jestem nikim. Wczoraj byłem każdym, byłem wszystkim! Taksówkarz
z wyrozumiałością patrzy mi w oczy.

Wie, że jedyne, czego potrzebuję to
cisza i powietrze. Uchyla okno. Może
po to, żeby miał czym oddychać, ale
lubię jednak myśleć, że otwiera to
okno dla mnie. Po litościwym spojrzeniu wyczuwam, że gdyby tylko
miał butelkę wody oddałby mi ją
bez wahania. – Jesteśmy na miejscu
– mówi szeptem. 43,50. Voucher czy
gotówka?
Oprócz godności, kilku godzin
świadomości oraz dzisiejszego dnia,
straciłem jeszcze kluczyki od auta.
Akurat w tym dniu, w którym miałem

go pożyczyć! Potem się pomartwię
całym światem, teraz trzeba działać. Taxi! Taxi please. Kierunek Mordor – Muranów. Jedziemy po zapas.
Zwalam zwłoki na tylną kanapę. No
żesz cholera, że też dzisiaj! Chłopaki
nie płaczą. No cholera, nie płaczą, ale
mniej boli jak się ktoś ulituje. Jak mnie
pożałują, mentalnie przytulą do piersi, utulą to będzie mi lepiej. Dzwonie
do Julki. Julka wspiera i lituje się nad
losem biednych kotów. Dokarmia
bezdomne psy, zagaduje staruszków.
Julka mnie pożałuje. Julka zgodnie

z przewidywaniami bardzo mnie żałuje. Z tylnej kanapy opowiadam jej, jakie
mam straszne powikłania, jaki mam
straszny efekt uboczny i jak strasznie
nie ma, nosz cholera, kluczyków. Przepraszam – wtrąca się dyskretnie
Pan Taksówkarz – czy Pan wczoraj w
nocy jechał na Muranów? - Jechałem.
– A czy Pan ma toyotą? – Przerywam
rozmowę z Julką. Wróż mnie wiezie!
Taxi driver predict my future, normalnie! Powikłania i efekt uboczny są
większe, niż sądziłem. – Tak, mam. –
To pana kluczyki ma mój kolega. Tak
się składa, ze to mój kumpel. Dzwonił
dzisiaj rano i opowiadał, że wiózł klienta, który myślał, że jest cowboyem
i wymachiwał kluczykami jak lassem.
Musiało panu lasso wypaść na kanapę. Hehehehe. Zawiozę pana do saloon’u…. to jest to kolegi. Ihaaaa! Jeśli
myślałeś, że rola taksówkarza ogranicza się od zawiezienia klienta z punktu
A do punktu B, to nic nie wiesz o życiu.
Taksówkarz to powiernik, czasem psychoterapeuta. Nie szuka uznania, nie
szuka wdzięczności, cierpliwie znosi
Twoje pijackie brednie wygadywane
nieskładnie, zbyt głośno i bez sensu.
Taksówkarz troszczy się o Ciebie jak
matka, która w młodzieńczych latach
odbierała Cię z imprez. Taksówkarz
– anioł z kogutem TAXI. Czuwa rano,
wieczór, we dnie i w nocy.

Jolie Jourek
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Strategia przetrwania dla biurowych
„opier…aczy” w 8 punktach
gdzie punktuje się siedzenie po
nocach – zaobserwuj i dostosuj
się. To, co robisz między wejściem a wyjściem, to już osobna historia – ważne, żeby się
rejestr zgadzał. Dostosowanie
się jest tak samo ważne jak odpowiedni wybór, bo niewłaściwe zachowanie – przesiadywanie w nadgodzinach w urzędzie
i na odwrót, sztywne trzymanie
się 17.00 i wolnych weekendów
w korpo – nie spotka się z aprobatą stada. A stado ma tu głos
decydujący, o czym będzie za
chwilę.

Będzie to esencja wieloletnich
obserwacji mordorowego ekosystemu. Oczywiście redakcja
nie praktykuje obijania się,
a wszelkie supozycje, jakoby
takiemu się oddawała w przeszłości, są wysoce niestosowne
i, rzecz jasna, wyssane z palca,
niemniej jednak postanowiła
zgromadzone informacje uporządkować i zaprezentować. Et
voila! Osiem zasad na początek.

2. „Nie wiem, nie orientuję
się, to nie ja”
Ambitni fighterzy, którzy biorą
na klatę wszystko, co im wpadnie w ręce, po prostu z tym
wszystkim potem zostają. Oraz
z pretensjami, że niezałatwione, albo że coś nie tak. Zanim
powiesz „tak, chętnie się tym
zajmę”, ugryź się w język i pomyśl jeszcze raz.

1. Bądź zawsze na czas.
Nieważne,
czy
pracujesz
w urzędzie od-do, czy w korpo,

3. „Zarobiona jestem”
PR to potęga. Zamiast siedzieć
cichutko w kąciku i zapieprzać,
lepiej twórczo się „poobijać,

a zaoszczędzony czas wykorzystać na rozmowy towarzyskie,
podczas których obowiązkowo
należy często rzucać hasła, ile
to się ma roboty. Wskazane jest
przy tym szybkie poruszanie
się, nagłe kończenie rozmowy słowami: „Muszę lecieć, bo
mam jeszcze tyyyle! No urwanie głowy po prostu”.
4. Porządek na biurku
to twój wróg.
Przyjrzyj się biurkom – swojego
szefa, jakiegoś pracownika postrzeganego jako zarobionego.
Najprawdopodobniej będą zawalone papierami, rzuconymi
chaotycznie jedne na drugie.
Co z tego jest aktualne? Co
ważne? Zrobione? Nawet oni
nie wiedzą. Puste biurko oznacza, że nie masz nic do roboty
– nawet niepapierowi informatycy gromadzą szpargały, choć
ich praca, wiadomo, nie jest na
papierze. Patrz i ucz się.
5. Nawiązuj przyjaźnie,
a przynajmniej sojusze.
Oczywiście jeśli chcesz wiedzieć, co się dzieje, kto z kim,
kto co komu i dlaczego. Bez

tego będziesz odbierać tylko
komunikaty oficjalne, a to tak,
jakby czerpać wiedzę z życia
sejmowego na podstawie stenogramów z posiedzeń.
6. Krąż po firmie z atrybutami pracy.
Możesz snuć się po korytarzach
i nawijać godzinami przez komórkę – bylebyś wystarczająco
często narzekała na nawał pracy. Nawet kiedy idziesz do barku, weź ze sobą jakieś papiery.
Jeśli zobaczą Cię z nimi na korytarzu, pomyślą, że idziesz coś
załatwić. Jeżeli w barze – że nie
miałaś czasu ich odłożyć po
spotkaniu lub że za chwilę masz
następne.
7. Komputer – podstawowym
narzędziem „opier…..nia się”
To chyba oczywiste – doskonale
można na nim imitować pracę,
oddając się w tym czasie przyjemniejszym zajęciom. Uwaga
na sieciowych szpiegów!
8. Drzemki – tak, ale bacz na
monitoring.
Można drzemać w pracy, chowając się za monitor albo za-

mykając się w swoim pokoju
na klucz. Wcześniej należy się
oczywiście zabezpieczyć, wymyślając i komunikując otoczeniu powód chwilowej nieobecności. Jest to rozwiązanie
sprawdzone, ale niedoskonałe
– nie wszędzie da się je wdrożyć. W ołpenspejsie odpada.
Jeśli nie możemy się zamknąć,
monitor musi być odpowiednio
ustawiony. W każdym przypadku w pomieszczeniu nie powinno być kamer, o co niestety
coraz trudniej. Co robić w takiej
sytuacji? Znaleźć mało strategiczne pomieszczenie, które
nie jest monitorowane, np. magazyn (o ile mamy do niego dostęp, rzecz jasna). I znowu dział
IT tu punktuje, mając do dyspozycji często różne różniste,

zawalone gratami i w dziwnych
miejscach – idealne wręcz do
budowania ścianek z kartonów
po czymś tam lub nawet tajemniczych korytarzy...
Coś mi się zdaje, że ta lista nie
jest jeszcze zamknięta...
Poszerzony, fachowy wpis na
temat „opier….nia” się w ogóle zamieszcza Nonsensopedia,
choć trzeba przyznać, że skupia
się na „opier…ctwie ” domowym, nastoletnim i chłopięcym,
pomijając zupełnie „opier…..
ctwo” profesjonalne.
Trzeba to było nadrobić.

Maia Bańska

www.zdziwienia.blox.pl

Prywata
od redakcji
Nasz wieloletni przyjaciel Piotr w maju 2012
miał operację tętniaka mózgu, w wyniku której
nastąpiły prawostronny paraliż i całkowita utrata mowy. Rehabilitacja przynosi efekty, ale jest
kosztowna. Jeśli nie macie jeszcze planów, komu
przekazać swój 1% podatku, to prosimy o przekazywanie tej kwoty na rzecz Piotra.
Najlepiej od razu zróbcie fotę tego ogłoszenia
i prześlijcie księgowemu
W PIT wystarczy wpisać KRS Fundacji:
KRS 0000270809 oraz w rubryce cel szczegółowy: ZDUNEK 2073
Będziemy wdzięczne za pomoc. A ku przestrodze: Jeśli pobolewa Was często głowa, idźcie się
zbadać!

© studiostoks/ Fotolia

D

owozisz targety hurtem, a Lord Dowódca
ciągle niezadowolony. O świątecznej atmosferze firmowych imprez
nikt już nie pamięta. W dziale
fakap goni fakap, człowiek
człowiekowi ostatnie krzesło spod tyłka by wyrwał,
atmosfera robi się nerwowa, a zdrowie psychiczne ma
swoje potrzeby. Co robić?
Proponujemy małą emigrację wewnętrzną (sprawdźcie
w słowniku) i strategię tyleż
przyjemną, co zdrową.

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

Głos Mordoru

ANTYPORADY PRAWNE

Co zmieni się
w umowach
terminowych
w 2016?

O

statnio w „Głosie Mordoru” mogliście przeczytać o wieloletnich
umowach na czas
określony, które są dość często stosowane przez pracodawców. Otóż
sytuacja nie jest tak bardzo beznadziejna.
Słońce wychodzi nad Mordorem,
od 22 lutego 2016 r. zmienią się bowiem przepisy dotyczące umów terminowych i pracodawcy już nie będą
mogli tak łatwo zatrudniać pracowników na długoletnie kontrakty.
REKLAMA

Łączny okres zatrudnienia na
podstawie umów na czas określony
u jednego pracodawcy od 22.02.2016
r. to maksymalnie 33 miesiące. Do
tego można dodać maksymalnie
trzymiesięczną umowę na okres
próbny, więc łącznie na podstawie
umów na czas określony będziemy
mogli pracować w jednej firmie 36
miesięcy, czyli 3 lata.
Wydaje się, że to wystarczający
czas na sprawdzenie pracownika. Po
tym okresie pracodawca nie będzie
miał już innego wyjścia jak zaproponowanie nam umowy na czas
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nieokreślony. W skrajnym przypadku
będzie mógł nam po prostu podziękować i umowy nie przedłużyć.
Dzięki nowym regulacjom zniknie
również możliwość tzw. zerowania
limitów umów. Nie będzie już można
przerwać zatrudnienia na miesiąc,
aby później ponownie móc zatrudnić
tę samą osobę na czas określony.
Oczywiście nie może być zbyt
pięknie i nie zawsze po 33 miesiącach
podpiszemy umowę na czas nieokreślony. Ustawodawca przewidział kilka
wyjątków od powyższej reguły, m.in.
taki, że w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny
leżące po jego stronie, będzie mógł
zawrzeć więcej niż 3 umowy i na
okres dłuższy niż 33 miesiące. Jakie
to mogą być przyczyny?
Aktualnie nie wiadomo. Okaże się
w praktyce. Możliwe, że mogą to być
np. projekty, które są dokładnie określone w czasie i powodują zwiększenie zatrudnienia (przeprowadzenie
dodatkowej kampanii marketingowej), albo projekty, które polegają na
ścisłej współpracy z kontrahentem
przez czas określony. Cóż, liczymy na
kreatywność pracodawców. Nie będzie jednak ona nieograniczona, każdy taki przypadek umowy powyżej limitów firma będzie musiała bowiem
zgłosić do Państwowej Inspekcji
Pracy. Może spowoduje to ostrożne
korzystanie z takiej możliwości.

Na tym nie koniec zmian w Kodeksie pracy. Dodatkowo nowe przepisy
gwarantują pracownikom dłuższe
okresy wypowiedzenia. Z Kodeksu

pracy w danej firmie. Będą się kształtowały następująco:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był
zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

nie będzie „wyjątkowa”, to zapewne będzie krótsza niż dotychczas,
a i okres wypowiedzenia będziemy
mieli dłuższy.

© Gajus / Fotolia
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pracy zniknie art. 33., który pozwalał
na rozwiązanie umowy na czas określony z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Od 22 lutego 2016 r. okresy
wypowiedzeń będą zależne od stażu

– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Reasumując, jeżeli nasza umowa

Marta Felczak
autor bloga dla pracowników
i samozatrudnionych:
prawowpracy.com

Głos Mordoru

www.glosmordoru.pl
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Work-life balance, czyli (nie) trudna
droga do osiągnięcia sukcesu
N
W ciągu kolejnych 10 minut dowiesz się, dlaczego work-life balance
to wcale nie wyświechtany slogan,
ale klucz do sukcesu w życiu zawodowym i szczęścia w osobistym. Brzmi
banalnie? Czas start.
– Przez dziesięć lat pracowałem
we włoskiej korporacji, gdzie wszystko było do zrobienia na wczoraj. Nie
było czasu na nic, nawet na normalne
wyjście na obiad. Pierwsze co robiłem
po przyjściu do biura, było włączenie
komputera, sprawdzanie wyników,
porównanie trendów sprzedaży, a dopiero potem zdejmowałem płaszcz –
mówi Tomasz Chodkiewicz, aktualnie
dyrektor handlowy Peugeot Polska.
– Kiedy zmieniłem pracę, narzuciłem ostre tempo swoim nowym
współpracownikom. Przychodziłem
do firmy jako pierwszy i często wychodziłem ostatni. W domu wysiadywałem przy laptopie do później nocy.
W końcu pewnego dnia ktoś zwrócił mi uwagę: „słuchaj, my tu tak nie
pracujemy!” – dodaje. Otrzeźwienie
przyszło dopiero, kiedy jeden z pracowników wysłał mu MMS-a chwaląc
się pokonaniem maratonu. – Pomyślałem: „Boże, jakim cudem on to
zrobił?! Przy takim nawale pracy?”. Dla
mnie było to tak nieosiągalne, jak lot
na Księżyc. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że coś nie gra. Że istnieje
jeszcze coś poza pracą – opowiada ToREKLAMA

masz Chodkiewicz. Tak właśnie odkrył
istnienie work-life balance.
Idea nie jest nowa, pojawiła się już
w latach 70-tych ubiegłego wieku, ale
od pewnego czasu robi w Polsce szybką karierę. Oznacza po prostu równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym i rodzinnym. Psychologowie,
coach’e i HR-owcy są w miarę zgodni:
to właśnie work-life balance jest kluczem do sukcesu zarówno w jednym,
jak i w drugim.
Tu pojawia się oczywiste pytanie:
czy mając kalendarz wypełniony po
brzegi, głód kariery i długą listę projektów do skończenia, da się postawić wyraźną granicę między pracą
a życiem osobistym? W końcu żyjemy
w szybkich czasach. No, i nie sprzyja
wszechobecna technologia: maile
i ASAP’y, które dzień i noc zalewają
skrzynkę, albo służbowe telefony,
które dzwonią późnym wieczorem.
W efekcie raz po raz obiecujesz sobie,
że czas na hobby i dla rodziny oczywiście znajdziesz, ale dopiero kiedy dostaniesz awans/podwyżkę/pochwałę
od szefa na porannym apelu. Otóż
błąd. Pracownik, który ślęczy przy
biurku do nocy i wyrabia nadgodziny,
bywa coraz częściej źle postrzegany.
Jako ten, który nie umie się zorganizować, zarządzać swoim czasem.
Z drugiej strony – coraz więcej firm
zaczyna wprowadzać programy
i modele zarządzania wspierające pracowników w ich życiu prywatnym. Era
pracoholików powoli dobiega końca.
A korporacje dostrzegły, że pracownik, który nie ma życia poza pracą,
z czasem staje się nieefektywny, traci
wydajność i szybko dopada go wypalenie zawodowe. Worf-life balance jest więc korzyścią dla obu stron.
Kluczem do wprowadzenia tej idei

work-life balance
- CZYLI równowaga
pomiędzy życiem
prywatnym a
zawodowym.
Kluczem do
wprowadzenia
tej idei w życie
jest efektywne
zarządzanie sobą
w czasie.
Nie oszukujmy się:
każdemu zdarza się
marnować czas
w pracy.

pixabay.com

ieprzeczytane książki od
miesiąca leżą w kącie,
znajomi już dawno przestali dzwonić z nadzieją na
spotkanie, a na pytanie o hobby
odpowiadasz: praca. Ta pochłania
Ci większość życia i masz wrażenie,
że na nic innego nie ma już miejsca?
Jeśli tak, to ten tekst jest dla Ciebie.

w życie jest efektywne zarządzanie
sobą w czasie. Nie oszukujmy się:
każdemu zdarza się marnować czas
w pracy. Główni „przeszkadzacze” to
Facebook i ulubione zakładki w przeglądarce, które odwiedzasz kilka razy
dziennie, koledzy, którzy co godzinę
wyciągają na papieroska albo kawę,
i nieustannie brzęczący telefon. Badania pokazują, że każda taka przerwa
w pracy kosztuje cię dodatkowe 15
minut, zanim z powrotem skupisz się
na porzuconej czynności. Zacznij więc
od zablokowania społecznościówek

i komunikatorów w służbowej przeglądarce.
Wycisz telefon i przemyśl, czy
skrzynkę mailową musisz koniecznie
sprawdzać co pół godziny, czy wystarczy, jeśli zrobisz to kilka razy dziennie.
Załóż słuchawki, jeśli rozprasza Cię
szum w openspejsie a 20-minutowe
przerwy na kawę i biurowe ploteczki
ogranicz do minimum. I co najważniejsze: zorganizuj sobie życie poza
pracą.
Zasada jest prosta: pracownik,
który nie ma nic poza swoją pracą –

nie ma motywacji, żeby wyjść z niej
punktualnie. Skoro poza biurem nie
ma alternatywy w postaci znajomych
czy rodziny, pasji, zainteresowań –
przesiaduje w nim do późna, często
podświadomie przedłużając czas spędzany w pracy. A w domu – z braku
lepszych zajęć – wyrabia drugi etat.
Takie błędne koło kończy się zwykle
przemęczeniem i – paradoksalnie –
narzekaniem na nawał pracy. Pojawia
się syndrom wypalenia zawodowego,
a wraz z nim spada kreatywność i zaangażowanie.
Inaczej jest w przypadku tych, którzy mają jasno zaznaczoną granicę
i rozumieją znaczenie powiedzenia
„nie samą pracą człowiek żyje”. Pracownik, który ma poukładane życie
prywatne – wykonuje swoje zadania

szybko, efektywnie i zwykle wychodzi
z biura o czasie.
Ma dobrą motywację, skoro zaraz po pracy umówił się na trening
kosza/odbiera dzieci z przedszkola,
albo idzie się ze znajomymi do kina.
– Kiedy zacząłem biegać, zmieniło się
wszystko. Inaczej zorganizowałem sobie czas, inaczej poustawiałem życiowe priorytety. Mam czas, żeby wszystko sobie przemyśleć i poukładać w
głowie, więc stałem się spokojniejszy,
lepiej radzę sobie ze stresem. Rozwiązania najtrudniejszych problemów
przychodzą mi do głowy w trakcie
biegania.
A najważniejsze, że teraz potrafię
się zorganizować tak, żeby znaleźć
czas dla siebie, dla dzieci, na życie
rodzinne. Dużo na tym wygrałem
– mówi Tomasz Chodkiewicz. Pozytywna zmiana przełożyła się na cały
zespół: – Zauważyłem, że większość
moich współpracowników poszła za
ciosem i też zaczęła biegać, organizować sobie życie poza pracą. Poukładali swoje życie prywatne, zmieniło się
też ich podejście do obowiązków. To
ma pozytywny wpływ na ich efektywność – dodaje.
Jaki z tego wniosek? Praca wypełnia Ci większość dnia i – jeśli nie
postawisz wyraźnej granicy – zawłaszczy też czas przeznaczony na
życie prywatne.
Nie musisz od razu wychodzić
z założenia, że „życie zaczyna się
po 17.00”. Grunt, abyś zrozumiał,
że Twoim największym wrogiem
na drodze do work-life balance nie
jest wcale krwiożercza korporacja,
ale... Ty sam.

Marta Ryczywolska

Głos Mordoru

Z pamiętnika korpomamy – odc. 4.

Nowy rok, nowe
postanowienia,
nowe wyzwania

T

ak, tak, godzina zero zbliżała się milowymi krokami.
Został jeszcze tylko tydzień
do mojego pierwszego dnia
w nowej firmie. I przede wszystkim
pierwszego dnia mnie jako mamy w
korporacji!
Nie będzie to więc zwykły powrót
do pracy, będzie to pójście do pracy
niejako na nowo, po raz pierwszy, w nowej roli, mimo tylu lat doświadczenia.
Wyzwań będzie wiele, pierwsze z nich
– nowa szafa. Mówią, że zakupy poprawią humor każdej kobiecie. No cóż, zawsze wiedziałam, że jestem wyjątkowa.
Już od dawna zakupy nie wywoływały
u mnie nic innego, jak tylko frustrację,
której niwelowanie kończyło się w kawiarni na kolejnym ciastku z karmelem i
czekoladą. No w końcu jakoś ten humor
trzeba sobie jednak poprawić.
REKLAMA

Choć po ciążach waga wróciła
mniej więcej do normy, to ciało niekoniecznie… Brzuszek urósł i powiększał się po każdej próbie uzupełnienia
garderoby (zakończonej ciastkiem
z karmelem). Tak, tak – widziałam ten
filmik na Youtubie, widziałam tę szaloną kobietę, która biegała z wózkiem
i robiła jakieś niestworzone wymachy
i przysiady. Dla chcącego nic trudnego
– powiadają… Może za mało chcę, ale
szczerze, czasem nie mam siły podnieść
rano powiek, a co dopiero mówić o 20
wypadach raz na jedną, raz na drugą
nogę! Szaleństwo! No ale dobra, czas
nagli, praca niebawem się rozpoczyna
i muszę jakoś się prezentować. Trzeba
więc stawić czoła temu wyzwaniu. Zatem dziś, dla odmiany, wrócę do domu
z zakupami ciuchowymi, a nie spożywczymi, i nowa bluzkę lub żakiet uczczę
green smoothie, a nie ciastkiem z kar-
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melem! To jest plan.
– Mógłbyś dziś zająć się dziećmi? Chciałam iść sobie coś kupić – pytam nieśmiało męża.
– Co?
– No jak to co? Coś do ubrania! Przecież zupełnie nie mam w czym chodzić!
– Masz całą szafę ubrań.
– Chyba dresów!
– Nie wracasz chyba do pracy, żeby
wydawać pensję na ciuchy?
– Nie, ale muszę jakoś wyglądać. Jest
obowiązujący dress code i moja
obecna garderoba mocno od niego
odstaje.
– Mhm – mruczy z niezadowoleniem
mąż.
– O co ci chodzi? Nie chcesz, żebym
szła do pracy? Chyba trochę za późno na takie uwagi.
– Nie chcę po prostu, żebyś wszystkie
pieniądze wydawała na ubrania.
– Boże, kiedy ja ostatnio byłam na zakupach? Przecież nie będę chodzić
co miesiąc.
– Mam nadzieję.
– Słucham? Co to ma w ogóle znaczyć? To chyba moja sprawa, co
będę robić z tymi pieniędzmi.
– Aaa, czyli jak ja pracuję, to wszystko
ma iść na dom i rachunki, a twoja
pensja to twoja sprawa?
– Nie odwracaj kota ogonem. Nie podobają mi się po prostu twoje uwagi.
– A ja uważam, że skoro już idziesz do

© nito / Fotolia
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pracy i i tak większość pensji pójdzie
na niańkę, to chociaż to, co zostanie,
powinno zasilać nasz wspólny budżet, a nie być wydawane na pierdoły.
– Dobra, widzę, że ta rozmowa nie ma
większego sensu. Nie będę co miesiąc chodzić na zakupy, ale teraz muszę kupić sobie parę ubrań do biura.
To zostaniesz z dziećmi?
– Tak.
Moje pozytywne nastawienie już
całkiem zniknęło, no ale trudno. Naprawdę muszę coś kupić, więc biorę
torbę i idę.
Święta i sylwester na pewno nie
przysłużyły się mojej figurze. Ale co się
dziwić. Oprócz dwunastu wigilijnych
potraw jest jeszcze dwanaście świątecz-

nych ciast i też trzeba każdego spróbować, choćby po kawałku. A i na sylwestra, mówią: lodówka musi być pełna
– no przecież nie będę ryzykować, że
cały następny rok będzie jakiś taki…
postny. Te kulinarne ekscesy widać było
gołym okiem.
Ale, ale, bez paniki! To tylko chwilowe, parę dni zdrowego jedzenia
i wszystko wróci do normy. Tylko jak tu
się zdrowo odżywiać, mając w perspektywie stresy związane z nową pracą
i próbą połączenia obowiązków domowych i zawodowych? No marchewką
ich zajadać nie będę! Ale to nie problem
na dziś. Dziś muszę skupić się na zakupach.
Pierwszy sklep – klapa, nic ciekawego, a kolejki jak w PRL-u. Drugi sklep

– klapa – nic mi się nie podoba. Trzeci
sklep – o, nawet fajne niektóre ubrania. Idę więc obładowana wieszakami
pachnących nowością ciuchów z wiszącymi metkami, by z odwagą spojrzeć w
lustro. Z każdym kolejnym fatałaszkiem
moja odwaga jednak maleje. W tej bluzce za ciasne rękawy, ta rozchodzi się na
biuście, w tej wyglądam fatalnie.
Na kogo oni szyją te ciuchy?! Nie,
to nie na moje nerwy. Tu po prostu nic
nie ma. Ale zaraz… coś jednak jest. No
co ja sobie będę kawy odmawiać. A do
kawy… wiadomo. Tak więc wizyta po
nową garderobę kończy się jak zwykle
– na moim ulubionym ciastku z karmelem i czekoladą!

Marta Mazurkiewicz

Głos Mordoru

www.glosmordoru.pl

Tabletowe
dzieci
D
ziś postaram się dotknąć
nieco
poważniejszego
tematu. Kiedyś kolega
opowiadał mi, że u jego
syna w przedszkolu nauczycielka
stwierdziła, że dzieci nie potrafią
właściwie trzymać w ręku kredki.
Za to świetnie sobie radzą z obsługą smartfona czy tabletu.
Ta opowieść dość mocno musiała
mnie zdziwić, skoro ją zapamiętałem.
Zaskoczyła mnie pewnie tym bardziej,
że nasza obecnie pierwszoklasistka
bardziej od nowych technologii lubiła
przesiadywać przy biurku, malując kolorowanki czy bawiąc się lalkami. Owszem, lubiła oglądać bajki w telewizji
lub słuchać audiobooków.
Sytuacja przestała mnie jednak dziwić, od kiedy obserwuję
REKLAMA

młodszą córkę, która jak każdy
szanujący się przedstawiciel braci żłobkowej płynnie posługuje
się ekranami dotykowymi, włącza
YouTube i korzysta z zainstalowanych aplikacji dla dzieci.
O tym, że nie powinienem jej dawać do zabawy służbowego laptopa, przekonałem się w momencie,
kiedy w pracy próbowaliśmy umieścić na firmowym koncie krótki filmik z instrukcją dla pracowników,
a na liście wybranych dla mnie
filmów królowały „Świnka Peppa”
i „Teletubisie”. Mina kolegi zza biurka bezcenna.
Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto od czasu do czasu,
dla kilku chwil spokoju nie daje
dziecku do ręki tabletu, tym samym fundując sobie bezcenną

pixabay.com

Okiem korpotaty – odc. 3.

ciszę. Sytuacje te stają się coraz
częstsze, wielu z nas zadaje sobie
pytanie, czy jest to oby bezpieczne. Ostatnio w żłobku natknąłem
się na plakat promujący kampanię
„Mama, tata, tablet”. Plakat jest
bardzo sugestywny. W ciemnym
pokoju w łóżeczku leży sobie
brzdąc trzymający w rączkach
właśnie tablet. Jego twarz oświetla bijące od niego światło. Co tu
dużo mówić, daje do myślenia.
Organizatorzy akcji (Fundacja
Dzieci Niczyje) na stronie mama-

tatatablet.pl przytaczają dane, nad
którymi też warto się na chwilę
zatrzymać. „Ponad 40% rocznych
i dwuletnich dzieci w Polsce korzysta z tabletów lub smartfonów,
wśród nich niemal co trzecie korzysta z urządzeń mobilnych codziennie lub prawie codziennie.
60% rodziców, którzy udostępniają
dzieciom tablet lub smartfon, robi
to, żeby zająć się swoimi sprawami, co czwarty po to, żeby dziecko
zjadło posiłek, 18% – żeby dziecko
zasnęło”.

Wiadomo, że korzystanie z tego
typu urządzeń w tak młodym wieku może nie być bez znaczenia na
dalszy rozwój malucha. Jako że
dziecko rozwija się w tym okresie
bardzo intensywnie, potrzebuje doświadczać świata wszystkimi zmysłami. Ograniczenie pola tylko do
bezmyślnego dotykania ekranu, jak
twierdzą organizatorzy akcji, może
mieć negatywny wpływ na rozwój
struktur neuronowych mózgu. Tabletowe dzieci to znak naszych czasów. Jesienią w Muzeum Techniki
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była wystawa starych komputerów
typu Spectrum, Atari, Commodore
(Festiwal Pixeloza), gdzie obecni
tatusiowie z nostalgią wspominali czasy, kiedy grę wgrywało się
z kasety, a stacja dysków była długo
oczekiwanym prezentem dającym
możliwość wejścia na wyższy poziom w hierarchii maniaków komputerowych.
Na wystawę przychodziło też
mnóstwo dzieci, które porażone
były brzydotą sprzętu i tragiczną
grafiką ówczesnych gier, takich jak
„Prince of Persia”, „Pac-Man” czy
„Montezuma’s Revenge” (pamiętacie oczekiwanie w napięciu na
wgranie gry i specyficzny pisk wydający się z monitora?). Organizatorzy zwrócili jednak uwagę na
jeszcze jeden szczegół. Po wystawie
trzeba było dokładnie doszorować
ekrany monitorów, bo większość
naszych milusińskich próbowała
kontrolować gry, dotykając kineskopowych ekranów.
Moje postanowienie noworoczne (jedno z wielu) to wprowadzenie
polityki korzystania z tabletu dla
moich dzieci. Na szczęcie sytuacja
jest u nas pod kontrolą, ale prewencji nigdy za wiele. Wszystkiego naj
w nowym roku!

Tata z okolic Mordoru
szukajcie mnie na FB
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Relacja z klientem jest,
sprzedaży nie ma. Dlaczego?

Ewa Kosmowska
Dyrektor Merytoryczny Brian Tracy International - www.briantracy.pl

Z

acznijmy od powszechnie panującego przekonania, że jeśli „Klient
Cię lubi to kupi właśnie
od Ciebie”. I tak i nie. Zwróć uwagę na subtelną różnicę pomiędzy
prawdziwym kontaktem jaki
z nim masz, a dobrą relacją.
Jeśli wspomniane lubienie jest

efektem zbudowanej niewidzialnej
więzi opartej na zaufaniu i partnerskim podejściu do sprawy możesz
już sobie pogratulować, o ile jesteś
pewien, że tak jest? Jeśli jednak zawahałeś się przez chwilę to znaczy,
że coś jest warte przemyślenia.
Kontakt to tak zwana „chemia”,
partnerskie traktowanie, strony nawzajem dbają o siebie. Zwykle po-

wstaje przez zasadę podobieństwa
ponieważ „podobieństwa się przyciągają”. Czasem z nowo poznaną
osobą czujesz się tak, jakbyście się
znali od dawna. Nie stosuj jednak tej
zasady myśląc, że skoro jesteście podobni do siebie i Ty jesteś przekonany do swojego produktu czy usługi,
to klient też będzie. Ludzie kupują
ponieważ mają ku temu swoje własne – a nie Twoje – powody.
I dotarliśmy do sedna sprawy. Do
najważniejszych rzeczy w sprzedaży
należy Twoja zdolność dokładnego
rozpatrywania potrzeb klienta – coś,
bez czego transakcja nie dochodzi
do skutku. Aby klient chciał Ci opowiedzieć, co jest dla niego ważne,
potrzebny jest autentyczny kontakt
i prawdziwa, szczera relacja. Co może
zyskać dzięki Twojej ofercie lub stracić
kiedy z niej nie skorzysta. Zrewiduj
swoje ostatnie spotkania handlowe.
Jak bardzo uległeś swojej naturze

Najlepsi
handlowcy
koncentrują się
na słuchaniu.
Im więcej zadajesz
pytań, im bardziej
cierpliwym
słuchaczem jesteś,
a Klient widzi,
że jesteś
prawdziwie
zainteresowany,
tym bardziej
otworzy się na
Ciebie.

opowiadania Klientowi o swojej
ofercie, o dokonaniach Twojej firmy,
o innych zadowolonych klientach?
… Czy pamiętasz o co dokładnie pytał Cię klient? Z dobrej relacji czasem
klient więcej „wyciągnie” od Ciebie,
pozna słabości Twojej oferty, a potem to już tylko rozmowa o cenie.
A przecież Twoim zadaniem jest pomóc klientowi w zaspokojeniu jego
potrzeb, za pomocą tego, co sprzedajesz.
Najlepsi handlowcy koncentrują
się na słuchaniu. Im więcej zadajesz
pytań, im bardziej cierpliwym słuchaczem jesteś, a klient widzi, że jesteś
prawdziwie nim zainteresowany, tym
bardziej otworzy się na Ciebie.
Czy tak poprowadzona rozmowa
czegoś Ci nie przypomina?
Na przykład: spotkań z przyjaciółmi, których nie widziałeś jakiś czas.
Pytasz ich wtedy o wszystko. Wiesz,
co myślą, co ich martwi, a co cieszy. To

mechanizm powstawania autentycznego kontaktu, bo szczere interesowanie się innymi.
Użyj umiejętności, które posiadasz z kontaktów ze znajomymi czy
rodziną, w kontaktach z klientem.
Bądź sobą. Rzeczywiste zainteresowanie się sprawami klienta sprawi, że
właściwie pytania pojawią się same.
Oczywiście zawsze możesz skorzystać z naszych usług, aby rozwijać
w sobie tą umiejętność.
Twoim zadaniem jest stworzenie
środowiska, w którym klient mówi
otwarcie, szczerze i czuje się komfortowo. Akceptuj obiekcje. Zamiast je
odpierać, po prostu na nie odpowiadaj. Każda obiekcja zawiera w swojej
treści to, co dla klienta jest najważniejsze.
Wszyscy życzylibyśmy sobie spotykać sprzedawców, handlowców
AUTENTYCZNIE zainteresowanych
nami – klientami.

Zamów prenumeratę
Głosu Mordoru do swojej firmy!
zamów bezpłatnie dostawę gazety wprost
do recepcji twojego biura. Pisz na adres:
redakcja@glosmordoru.pl

Głos Mordoru

www.glosmordoru.pl

Jak zostać królem lub królową w KorpolandiI – ODC.2.

Noworoczne porady do
stołu dworzan, proszę…

Niewielka inwestycja z Twojej strony i do pracy wróciłeś
11 stycznia, urlop zaczynając
24 grudnia. To jest to. Uśmiech
sam pojawia się na twarzy. I dobrze, niech się pojawia, wspomnienia z czasów regeneracji
będą Ci jeszcze, niejednokrotnie w tym roku, potrzebne.
Także noworoczna porada po
raz pierwszy, proszę: uśmiechaj się.
REKLAMA

Uśmiechaj się do siebie, do innych, do znajomych i nieznanych, uśmiechaj się wtedy, kiedy los Ci sprzyja, i kiedy sprzyja
Ci trochę mniej. Po prostu się
uśmiechaj.
Noworoczna porada po raz
drugi, proszę: śpij.
Czytając uważnie ostatni
„Głos”, zwróciłem uwagę na
artykuł na temat tajemniczego specyfiku na „M”. To coś, co
pozwala podobno kontrolować
sen. Nie wierz w to, kontrola to
Twoja domena, a nie czegoś
z zewnątrz. Warto jest spać i koniec. Warto jest spać regularnie
i długo. Minimum 8 godzin.
Do lamusa odeszli już wielcy
tego świata, którzy spali krótko i publicznie twierdzili, że
wystarczają im 4 godziny na

pixabay.com

D

zień dobry, mój Dworzaninie. Jak forma
po Świętach, dłuższych wczasach? Na
pewno dobrze. Był CZAS na
wszystko. Kalendarz pod koniec roku 2015 i na początku
nowego sprzyjał zapracowanym.

dobę. Nie wystarczają, po kilku
takich dniach jawa i sen zaczynają wyglądać tak samo. Nie
daj się wkręcać. Twoja kariera,
Twoje życie to nie trzy sezony
w Lidze Mistrzów i wakacje. Dla
większości to długodystansowy
bieg w różnym terenie, niejednokrotnie z przeszkodami.
Dostarczaj więc sobie tego,
co Ci najbardziej potrzebne
i nic nie kosztuje. Przecież kilka godzin snu dziennie nic nie
kosztuje. A ile dobrego wnosi.
Choć Ty śpisz, Twój mózg nie
śpi. Twój mózg pracuje, i to
pracuje w twórczym dla Ciebie
trybie rozproszonym. To nie Ty,
a Dali. Tak, Salvadore Dali na
drzwiach swojej pracowni wieszał kartkę z napisem: Śpię, to
znaczy pracuję. Nie przeszkadzać.
Nie graj twardziela, niejeden
już przed Tobą grał. Nie warto
go grać. Warto spać. Od czasu
do czasu oczywiście zarwij noc,
jednak tylko w słusznej sprawie.
Noworoczna porada po raz
trzeci, proszę: zacznij nieśpiesznie.
Nieśpiesznie, więc styczniowo, leniwie zacznij kolejny ROK.
Jeśli coś tam sobie postanowiłeś
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w noc sylwestrową, to dobrze.
Masz już nowe plany, nowe cele
i wyzwania. I fajnie, że masz. Jak
ciągnąć, to ciągnąć dobrze, ale
tylko kilka srok za ogon. Moja
rada: przejrzyj raz jeszcze swój
plan. Zostaw w nim tylko to, co
dla Ciebie najważniejsze. Max
3 rzeczy, po prostu wyeliminuj
to, co zbyteczne. Nie śpiesz się,
zwłaszcza na początku. Przecież
jeszcze nieraz przyśpieszysz
i osiągniesz w pracy nadludzką
prędkość światła.
A na deser krótka porada:
pamiętaj: Bohaterowie nie są
wieczni. Jeśli nie umierają, tyją
i leniwieją. W końcu to też ludzie. Ty też nim jesteś.
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.
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Kulturalnie w Wawie
KONCERT Little Simz
w Warszawie
22/01/2015, 21.00
Miłość
(ul. Kredytowa 9)
Little Simz to wkraczająca na hip
-hopową scenę 21-letnia Brytyjka,
która zachwyca charyzmą i tekstami. We wrześniu tego roku ukazał
się jej debiutancki album „A Curious Tale of Trials + Persons”, który
spotkał się z bardzo pozytywnymi
recenzjami nawet najbardziej wybrednych krytyków.
Little Simz wydała album we własnej wytwórni – AGE 101: Music. Jak
mówi, to w pełni przemyślany, kon-

KONCERT: MARCELINA + GOŚCIE
[ANIA RUSOWICZ, PIOTR ROGUCKI]
27/01/2016, 21.00
DJBAR Żurawia
(ul. Żurawia 32/34)

ceptualny projekt, a ona sama jest
w idealnym miejscu i czasie, by tworzyć własną markę i udowadniać, na
co ją stać. Warto sprawdzić na żywo.

KONCERT Ellie Goulding
23/01/2016, 18.00
Torwar
(ul. Łazienkowska 6a)
Nie lada wydarzenie dla fanów
miękkiego popowego brzmienia.
Koncert Ellie w Polsce jest częścią
trasy koncertowej, w którą artystka ruszyła krótko po premierze jej
nowego albumu „Delirium”. Oprócz
Warszawy Ellie Goulding odwiedzi
również inne największe europejskie miasta, m.in. w: Niemczech,
Holandii, Czechach, Hiszpanii, Francji, Włoszech.

KONCERT The Paper Kites
23/01/2016, 19.00
Klub Hydrozagadka
(ul. 11 listopada 22)
A jeśli nie Ellie, to może gitarowe
granie The Paper Kites? W 2015 roku

Kto nie zna Marceliny, ten pacan!
Na początku 2016 roku Marcelina rozpoczyna drugą część trasy
promującą swój trzeci autorski album o tytule „Gonić burzę” (premiera 9.10.2015 r.).
Koncert w Warszawie wzbogacony zostanie o znakomitych gości;
wystąpi Ania Rusowicz oraz Piotr
Rogucki.

głos mordoru

J

eszcze chwilę temu siedzieliśmy przy świątecznych
stołach, a tu boom! i mamy
koniec stycznia! Patrząc
bardzo pobieżnie na ciekawe
wydarzenia, z przyjemnością
stwierdzam, że zapowiada się
koncertowy początek roku. Oto
kilka propozycji, które mogą Was
zaciekawić:

Australijczycy wrócili z nowym krążkiem – „twelvefour”. Płyta oparta
jest na twierdzeniu, że najbardziej
twórczym czasem dla artysty są
godziny między północą a czwartą
rano – i w takim czasie właśnie powstały szkice piosenek, które tworzył frontman – Sam Bentley.
Przez dwa bezsenne miesiące po-

wstało około 30 numerów, które
finalnie złożyły się na nową płytę.
„twelvefour” ukazał się w sierpniu,
a zapowiadał go rewelacyjny singiel „Electric Indigo”. Jeśli są chociaż
w połowie tak dobrzy na żywo jak
na płycie, to zaprawdę powiadam
Wam, będzie smakowicie.

S

tyczniowa prapremiera,
to ukłon w stronę tzw.
Korpoludków - ludzi uwięzionych w sztywnych, a zarazem pod pewnymi względami
atrakcyjnych ramach korporacyjnej struktury.
„Korpo Story” jest sztuką współczesną. Rozgrywa się na ogromnej
przestrzeni PGE Narodowego, która
wygląda jak większość open space’ów
i od pierwszych sekund przenosi
nas w świat Korpo z jego cieniami
i blaskami. Sztuka wyreżyserowana
i napisana przez mężczyzn pokazuje
w dowcipny sposób wycinek korporacyjnej rzeczywistości, ale też zwra-

ca uwagę na kobiety, nie raz okrutniejsze od mężczyzn w „imię suczego
levelowania”. Spektakl mimo mocnego przekazu jest komedią.

ASAP!
KONIECZNIE ZOBACZCIE.

Kolejne spektakle
30, 31 stycznia, więcej na
ww.teatrxl.com
„Głos Mordoru” ma bilety
dla czytelników więcej
info na naszym FB.
Bilety dostępne w sieciach Empik,
E-bilet

Występują: Diana Karamon,
Magdalena Łoś, Sandra Stencel,
Dorota Chwedorowicz, Zbigniew
Pozoga, Grzegorz Jarek
Scenariusz: Przemysław
Kazusek
Reżyseria: Andre de la Cruz
Muzyka i Światła: Maciej
Bułtowicz
Kostiumy: Wojciech Wyza
Konsultacje scenograficzne:
Roman Woźniak

materiały prasowe

Teatr XL na PGE
Narodowym to jedyny
na świecie teatr
dramatyczny na arenie
sportowej

Klimat koncertu i płyty to gitarowe brzmienie, które w zestawieniu z delikatnym głosem
Marceliny dają cudownie świeży
efekt. Bez dwóch zdań, będzie to
przyjemny sposób na środowy
wieczór.

KONCERT Disclosure
13 lutego, 19.00
Torwar
(ul. Łazienkowska 6a)

Obraz dzisiejszej sceny elektronicznej nie byłby pełen bez uznania wkładu, jaki Guy i Howard Lawrence wnieśli wraz z ukazaniem
się ich debiutanckiego „Settle”
w 2013 roku. W ostatnich latach
Disclosure koncertowali na całym
świecie, ale ci, którzy widzieli ich
chociaż raz na żywo w przeszłości, i tak mają być zaskoczeni
rozmachem trasy promującej
„Caracal”. „Trasa promująca „Settle” pokazała nam, jakie koncerty
chcemy grać i w jakiej stylistyce
się poruszać.
Najpierw chcieliśmy po prostu
grać w klubach, ale teraz już
wiemy, że choć gramy muzykę
taneczną – możemy ją zaprezentować w teatrze albo sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia”
– powiedział Howard.
Zgodnie z zapowiedziami muzyków nowe show ma być jeszcze
większe i jeszcze lepsze! Koncert,
na którym powinno się być!

polecam –
Anna Wiosna Rogowska

Głos Mordoru

www.glosmordoru.pl
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Van Gogh Alive –
multimedialna wystawa
na błoniach PGE
Narodowego

Van Gogh Alive, bo o tej wystawie mowa, należy do nietypowych przedsięwzięć na kulturalnej mapie Warszawy. Goszcząca
do 14 lutego 2016 roku na błoniach PGE Narodowego, prezen-

tuje nowe podejście do sztuki.
Innowacyjna forma wystawy w
niczym nie przypomina tradycyjnych muzeów, gwarantując
doświadczanie obrazów malarza
z nieznanej dotąd perspektywy.
Obcowanie ze sztuką jeszcze nigdy nie było tak przyjemne!
Van Gogh Alive to ekscytująca
podróż po najdalszych zakątkach
Holandii i Francji, gdzie powstawały największe arcydzieła malarza. Intensywnej, wciągającej
grze świateł i kolorów towarzyszy
poruszająca muzyka klasyczna,
która świetnie dopowiada nastroje towarzyszące malarzowi.
Ciekawym uzupełnieniem obrazów są wyświetlane fragmenty
listów van Gogha do brata Theo

– świetnie rozszerzają kontekst
twórczości, pozwalając spojrzeć
nią z zupełnie innej perspektywy.
W czym tkwi fenomen Van
Gogh Alive? Jako jedna z nielicznych wystaw potrafi w zrozumiały
i interesujący sposób przekazać
nie tylko wiedzę, ale i emocje
towarzyszące malarzowi. Obrazy
mistrza postimpresjonizmu wyświetlane są na ścianach, suficie,
a nawet na podłodze! W jedynym
miejscu zgromadzone zostały
wszystkie działa artysty, także
te mniej znane szkice i rysunki.
Prawdziwa uczta dla zmysłów!
Głos Mordoru ma dla Was
bilety, szukajcie info
na naszym FB

materiały prasowe

W

yobraź sobie wystawę, która koncepcją
i formą odbiega od
standardowych instalacji muzealnych. Wystawę,
która dostarcza wiele zaskakujących przeżyć i która nakłania do
własnych poszukiwań czy interpretacji. Wystawę, która dzięki
nowoczesnej technologii umożliwia prawdziwe „zanurzenie się”
w obrazach artysty. Brzmi jak
abstrakcja? Niekoniecznie!

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie na Mokotowie, ul Bryły 3, 44m2, 2 pokoje,
3 piętro. Rok budowy: 1980
Cena: 360 000 zł
tel. 502 133 108
Atuty: Winda, balkon, umeblowanie, blisko centrum handlowe, plac
zabaw

Wynajmę mieszkanie blisko Galerii Mokotów, uprzedzam że
mieszkanie jest stare: lata 60/70,
50m2, 2 pokoje, 2 piętro
Cena: 1850 zł
tel. 518 519 552

Czekamy na
ogłoszenia drobne
w kategoriach:

Atuty: oddzielna kuchnia, balkon,
bliskość okolicznych sklepów.

***
Wynajmę mieszkanie na Mokotowie, ul Kolady, 57m2, 2 pokoje,
2 piętro. Rok budowy: 1970
Cena: 2500 zł
tel. 515 174 616

***
Wynajmę mieszkanie, ul Domaniewska, 38m2, 1 pokój, rok budowy: 2000
Cena: 2000 zł
tel. 726 128 023

Atuty: wyposażenie, balkon, blisko
do centrum handlowego, apteki,
przedszkola,
***
Wynajmę mieszkanie przy Metro
Służew, ul Puławska, 33m2, kawalerka, piętro 8. Typ budowy –
apartamentowiec
Cena: 1950 zł
tel. 519 504 605
Atuty: umeblowanie, blisko Galerii Handlowej, miejsce parkingowe
w cenie najmu
***

Atuty: monitoring, umeblowanie,
bliskość przystanków tramwajowych oraz centrum handlowe

Praca
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM/KUPIĘ/ODDAM

Cena: 1800 zł
tel. 517 720 428
Atuty: balkon, idealna dostępność
komunikacyjna

Nadzwyczaj zarozumiały i pewny
siebie szef firmy zaskoczył wszystkich współpracowników, przyznając, że zdarzyło mu się pomylić.
– Pan się pomylił? - wykrzyknęli
wszyscy obecni – to nie może być!
– Tak – potwierdził z zadumą szef –
kiedyś myślałem, że się pomyliłem,
ale okazało się, że się myliłem!
***
Dzwoni facet rano do swojego szefa
do pracy i mówi:
– Szefie, nie mogę dziś przyjść do
pracy.
– Ale dlaczego, co się stało, jesteś
chory?
– Sprawa jest bardziej skomplikowana, mam problem ze wzrokiem.
– Jak to, co ci dokładnie dolega,
masz zapalenie spojówek?

Głos

***
Wynajmę mieszkanie na Mokotowie, ul Pułku AK Baszta, 33m2,
2 pokoje, 1 piętro, do zamieszkania

Uśmiechnij się
jesteś w Mordorze

Mordoru

PISZCIE na:
ogloszenia@glosmorodru.pl

Wydawca Redaktor
Justyna Szawłowska

Wydawca Redaktor
SISI LOHMANN

– Nie, po prostu nie widzę się dzisiaj
w pracy!
***
Młody pracownik wychodzi z biura późnym wieczorem. W holu juz
opustoszałego biura widzi prezesa firmy, stojącego przed niszczarką z kartką papieru w ręce.
„Przepraszam,” mówi prezes, „to
bardzo ważny dokument, a mojej
sekretarki juz nie ma. Czy wiesz jak
obsłużyć te maszynę?”.
„Pewnie,” odpowiedział pracownik. Włączył niszczarkę, wsunął papier w szczelinę i nacisnął przycisk
start.
„Doskonale, doskonale!”, ożywił
się prezes, widząc, jak papier z głośnym mlaskiem znika wewnątrz
maszyny. „Chciałbym dwie kopie.”

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

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

wydanie on-line na: www.glosmordoru.pl

REKLAMA

