GŁOS

Luty 2016 r.

MORDORU #6
Bezpłatna gazeta dla korpoludków żyjących na ASAP’ie!

www.glosmordoru.pl

Wszystkie wydania gazety dostępne na www.glosmordoru.pl

MORDOR, 17:02
DZIEŃ POWSZEDNI

JEDŹ
DZIADU!

TE DZIUNIA!
PRAWKO NA
LOTERI
WYGRAŁAŚ?!

JANUSZE
KIEROWNICY
SIĘ TRAFILI!

KOCHANIE,,,
NIE CZEKAJ
Z KOLACJĄ,:(

PRZEPRASZAM?
DALEKO DO
OBWODNICY?

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI

CZY ON
MNIE JESZCZE
KOCHA?

Dziś trzymacie w ręku nasze 6. wydanie :). Jako „Głos Mordoru „
chcemy Wam przekazać relację z debaty, której tematem było
odkorkowanie Mordoru. Fajnie by było, gdyby skończyły się
przepychanki w tramwaju, jatki na skrzyżowaniach czy walka
na pasach jezdni, więc zaczynamy od siebie, małymi krokami. Na deser, przygotowaliśmy dla Was komiks. Podejdźcie do
niego z tak dużym dystansem, jak prezes do Waszej prośby
o podwyżkę. Jeśli postanowiliście zmienić coś w swoim zawodowym życiu, zapraszamy do lektury naszego nowego, cyklu
z ogłoszeniami o pracę. Lutowemu numerowi patronuje literka
D jak development, bo wszyscy wiemy jak, ważny jest rozwój…
na każdej płaszczyźnie. Ponownie nieśmiało przypominamy się,
abyście do nas pisali, komentowali artykuły i dawali znać czy
to co robimy ma sens :)
Dobrego miesiąca życzy Redakcja
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MORDORcze zmagania
z korkami
Codzienny dojazd do pracy przy Domaniewskiej: ogromne korki, brak chodników i różne strategie, by
zdążyć na czas. Na temat problemów komunikacyjnych i planów ich rozwiązywania rozmawialiśmy w trakcie
styczniowej debaty „Jaka przyszłość czeka Służewiec?”, zorganizowanej przez portal Transport-Publiczny.pl.
Komunikacyjny deadline
Sala, w której odbyła się debata,
wypełniona po brzegi. Na tle mapy
dzielnicy zabrało głos siedmioro panelistów. W trakcie niemal trzygodzinnego spotkania z każdą minutą
coraz szerzej otwieraliśmy oczy ze
zdziwienia i niedowierzania, ale też
z zawstydzenia. Zajęci swoimi codziennymi korpoobowiązkami nie
zdawaliśmy sobie sprawy, jak gigantycznym problemem jest kwestia
dojazdu do Mordoru i jak bardzo
wpływa to na nasze – pracowników
– życie. Jak to możliwe, że nikt nie
umiał sobie z tym dotychczas poradzić?
– Uczestniczyłam w debacie i cóż,
kwestie proponowanych rozwiązań mają często drugie dno – mówi
Justyna Szawłowska, wydawczyni
i redaktorka Głosu Mordoru. – Plany
planami, ale rozwiązań, tych drobnych, potrzeba nam na wczoraj!
Miasto zaspało i teraz zostało postawione pod ścianą: gorączkowo
rozpoczyna analizowanie zjawiska,
uruchamiane są ankiety itp.

Co mówi Ratusz?
Wśród propozycji miasta znajduje
się przebudowa ulicy Marynar-

REKLAMA

skiej. Projekt ten dofinansowany
ze środków europejskich, przewiduje m.in. powstanie dwupoziomowego wiaduktu, który
zdaniem specjalistów ułatwiłby
komunikację, Adrian Furgalski
z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR w rozmowie z nami
ostrzega jednak: – Przebudowa
Marynarskiej to rozwiązanie, które kompletnie tutaj nie pomaga.
Powstaną bowiem zatory, które
szybko rozleją się na boczne ulice,
i to będzie masakra. Według Furgalskiego, powyższa inwestycja
będzie sensowna tylko wtedy, kiedy powstanie także trasa północ-południe w stronę Ochoty i Woli.
Tego jednak w planach nie ma.
Kolejnym, wzbudzającym ogromne emocje planem jest przedłużenie ulicy Woronicza do ul. Żwirki
i Wigury. Opinie mieszkańców w
sprawie tej inwestycji są podzielone. – To nie jest rozwiązanie problemu: przepchnąć korki z jednej
dzielnicy do drugiej. Zwłaszcza
że to dzielnica mieszkaniowa.
Ulica Woronicza nie powinna
być przedłużana, ponieważ jest
zbyt wąska, by było to w stanie
rozwiązać jakikolwiek problem
komunikacyjny, zarówno dla Służewca, jak i Wyględowa – mówi
Aleksandra Rzewuska ze Stowa-

rzyszenia Mieszkańców Wyględowa i Służewca Północnego Etiuda
i również zwraca uwagę na ryzyko
zakorkowania się sąsiednich ulic.
Wydaje się, że szybszym i łatwiejszym rozwiązaniem byłoby postawienie na komunikację miejską.
Władze miasta idą tym tropem,
dlatego rozmawiano m.in. o projekcie połączenia tramwajowego
od ul. Wołoskiej do przystanku
Metro Wilanowska. Projekt jest
co prawda na liście rezerwowej
wśród ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych, ale
wiceprezydent Michał Olszewski
uspokaja, że wszystkie one zostaną zrealizowane przez spółkę
Tramwaje Warszawskie. Zarówno
te, które dotyczą Woli, jak i odcin-

ka Wilanowskiej.
Optymizm władz miasta studzi
jednak Adrian Furgalski. – Lista
priorytetów jest kompletnie niewłaściwa – ocenia. – Dzisiaj w
moim przekonaniu jest za późno,
żeby wprowadzić rozwiązania,
które nie będą bolały.

Kursujące korpotłumy
czekają na zmiany
Skoro propozycje włodarzy miasta
są tak mgliste, może warto wziąć
sprawę w swoje ręce. Większość
z nas wypracowała już własne strategie, by na czas dotrzeć do Mordoru. Jedni wychodzą 20 minut
wcześniej, by zdążyć na tramwaj,
któremu prawdopodobnie uda się
jeszcze wtedy ominąć korki. Inni
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Antykorkowy pomysłownik
„Głosu Mordoru”
Zamiast czekać na wielkie projekty i dziaŁania innych,
weźmy sprawy w swoje ręce. Zmieńmy nasz wspólny komunikacyjny los!

Krok 1.

Wyczelendżować infrastrukturę
Z ankiety przeprowadzonej wśród
pracowników Mordoru przez stowarzyszenie Lepszy Służewiec
wynika, że budżet partycypacyjny
chcieliby przeznaczyć na budowę
chodników, a dokładniej na brakujący odcinek przy Domaniewskiej.
Żyjemy w XXI wieku, a nasza trasa
do pracy rzeczywiście przypomina przeprawę do Mordoru. – To
nie jest tak, że wszyscy chcą tutaj
przyjechać i zaparkować. Przecież
ludzie nie mają tu nawet jak chodzić – komentuje Karina Koziej
z Lepszego Służewca.
Problemem jest nie tylko brak
chodników, lecz także brak ścieżek
rowerowych. Jeśli wykorzystujecie

rower jako swój środek transportu
do pracy lub po prostu miewacie ochotę wsiąść na swoje dwa
kółka i z piskiem opon zajechać
przed przeszklone, obrotowe
drzwi swojej korpo, na pewno
zdajecie sobie z tego sprawę.
Jak podkreśla w rozmowie
z nami Robert Buciak z Mokotowskiej Grupy Rowerowej, w tym
momencie to przede wszystkim
kwestia infrastruktury. – Jeżeli
zapewniony będzie bezpieczny
dojazd rowerem do pracy, ludzie
po prostu się przesiądą. Dla osób,
które mają do pokonania dwa,
czy trzy kilometry, jest to najszybszy i najlepszy sposób transportu – ocenia.
Wybierając dojazd rowerem, nie
stoi się w korkach, nie traci czasu na parkowanie, a dojechać
można prawie wszędzie. No właśnie – prawie. W praktyce dojazd
zapewniony jest tylko wzdłuż
Wołoskiej
i
Rzymowskiego
(ale i tu przeciąć trzeba ruchliwą
ulicę Puławską).
Niewygodne może być także szukanie „miejsca parkingowego”.
O ile proste wydaje się przycze-

„Wczesny pomarańcz
to nie późna zieleń”

pienie roweru, o tyle znalezienie
samego stojaka nieraz utrudnia
całą operację. Ale w dużej mierze,
akurat ten problem jest do rozwiązania raczej przez naszych pracodawców. Nie wszyscy inwestują
w stworzenie odpowiedniej przestrzeni dla rowerów.

UŁatwmy sobie życie i nie blokujmy się wzajemnie
na skrzyżowaniach. Jeśli wpadasz na nie na
pomarańczowym świetle, niczym kierowca bolidu
FormuŁy 1, to niestety jest duża szansa, że nie zjedziesz
na czas. Tak wŁaśnie tworzą się korki. WiedziaŁeś
o tym, prawda? Taka prosta zasada, a cieszy.
Zaoszczędzimy dzięki temu czas,
nerwy i sŁuch – klaksony niewiele tu pomogą.

Dlatego – Kochani – może krótka rozmowa, drobna sugestia,
a w razie konieczności – twarde
postawienie sprawy – przyniesie
wyczekiwany rezultat?
Czas na wdrażanie tych rozwiązań
kończy się, bo jak mówią prognozy, w 2025 roku w Mordorze pracować będzie już 100 tysięcy orków!
W takim tempie niedługo dogonimy biznesową dzielnicę Paryża,
La Défense, w której swoją zawodową przystań znalazło 150 tysięcy
osób. – To jest ulubione miejsce
wśród paryżan do popełniania
samobójstw, taki klimat tam panuje – ocenia dosadnie Furgalski.
– Nie chciałbym, żeby ta część Warszawy stała się czymś podobnym
– dodaje. Pomysłów na szczęście
nie brakuje i nie omieszkamy się
z Wami nimi na bieżąco dzielić.

Kasia Miłkowska

© FRESHIDEA / FOTOLIA.COM

wysiadają jeden przystanek wcześniej i nadkładają drogi. Niestety
pracujących w Mordorze orków
jest ok. 80 tysięcy, a mieszkańców
tej niezwykłej krainy tylko ok. 4
tysięcy. I to jest wyzwanie, na
które odpowiedział dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji,
Mieczysław Reksnis: – Chcemy ten
problem rozwiązać. Wszyscy chcą
przyjechać tu samochodami , a to
trzeba zmienić.
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Tytuł M jak Mieszkanie
w Mordorze
Mordor rozrasta się – to tu bije teraz
biznesowe serce stolicy. Szacunki mówią, że codziennie na PKB (i roczny
bonus) pracuje tu ok 80 tys. ludzi. Zdecydowana większość z nich dojeżdża –
w okolicach Mordoru mieszka zaledwie 4 tys. osób. Ale to się powoli zmienia, bo zgodnie z planami stołecznych
urbanistów okolica przekształca się
w dzielnicę biurowo-mieszkalną. Przybywa nowoczesnych inwestycji – coraz
wygodniej jest mieszkać tu, gdzie najłatwiej o pracę. Tę i kolejną.

WEKTOR NA MORDOR
Eksperci mówią, że o zaletach inwestycji mieszkaniowej decydują trzy
czynniki: lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Ale w prawdziwym
życiu najczęstszy dylemat dotyczy
proporcji między lokalizacją a ceną.
Ile jestem gotów zapłacić (czytaj: spłacać bankowi) za dogodnie położone
mieszkanie?
Czym się kierować przy wyborze
mieszkania – na to nie ma uniwersalnej recepty. – Jedni chcą przede
wszystkim móc szybko dostać się do
pracy. Dla takich osób mieszkanie
w pobliżu biura jest idealnym rozwiązaniem – mówi Marcin Krasoń,
analityk rynku nieruchomości Home
Broker. – Ale nie brakuje też osób, u
których bliskość pracy może powodować wewnętrzny dyskomfort. Od
bliskości biura ważniejsze dla nich
może być sąsiedztwo lasu czy parku.

REKLAMA

Ale dojazdy to zmora pracowników
Mordoru, dlatego coraz popularniejsze jest mieszkanie jak najbliżej biura.
Jak pokazują wyniki badania firmy
GoWork, co trzeci pracownik Mordoru
poświęca na dojazd od 30 do 60 minut w jedną stronę, 31% traci na dojazd ponad godzinę. Ledwie 17% jest
w biurze kwadrans po wyjściu z domu.
To oznacza, że tracimy na dojazdy
nawet 20 dni w roku – czyli prawie
tyle co pełnowymiarowy urlop wypoczynkowy! – Jak pokazały też wyniki
naszej ankiety, idealna jest sytuacja,
jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania
do pracy nie zajmuje więcej niż pół
godziny. – tłumaczy Kamila Małocha
z firmy GoWork.

CENA SZCZĘŚCIA
Powszechnie uważa się, że ceny poza
miastem są dużo niższe niż w jego
tętniących życiem dzielnicach. Ale ile
naprawdę kosztuje mieszkanie bardzo
blisko biura? – Ceny nieruchomości w
części biznesowej Mokotowa kształtują się w granicach 8300–9000 zł za
mkw. To przedział dla mieszkania dwupokojowego, w standardzie deweloperskim.– tłumaczy Rafał Piotrowski,
doradca ds. nieruchomości Home
Broker.
Mieszkanie w Mordorze i okolicach
ma sporo zalet – do pracy można dotrzeć pieszo, bez mordęgi tkwienia
w zakorkowanych autobusach czy
taksówkach. W drodze powrotnej zahaczyć o pobliskie sieciowe kawiarnie,
knajpy i kluby fitness, które czynne są
do późnych godzin. Budynki są oddawane |w wysokim standardzie, dlatego
coraz częściej kupno mieszkania w
biznesowej części Mokotowa jest dobrym pomysłem. Widoczna jest prze-

waga mieszkań dwupokojowych, o
powierzchni ok. 40 mkw. Taka jest np.
u dewelopera OKAM, inwestycja Mokka przy ul. Konstruktorskiej. Mieszkania
rozchodzą się w przedsprzedaży deweloperów, bo ich cena to ok. 300 tys.

ŻYCIE POZA MORDOREM
Z bezpośrednim sąsiedztwem Mordoru konkurują też dalsze dzielnice,
w których nie brakuje mieszkań zaprojektowanych specjalnie pod kątem
młodych ludzi. Wachlarz jest spory
– propozycje sięgają od 5,7 tys. zł za
mkw. (Robyg, Stacja Nowy Ursus), poprzez 6,6 tys. (Villa Nobile czy Królewski
Park w Wilanowie), aż do wyższych, ale
wciąż czterocyfrowych kwot. Tymczasem mieszkania zlokalizowane na
samym Mokotowie to nadal inna półka cenowa – ok. 8 tys. to koszt metra
kwadratowego na Osiedlu Moko, budowanego przez Ronson dwa kroki od
GalMoku, i nawet 9,8 tys. w inwestycji
Potoki Residence, w poblżu skoczni na
Mokotowie (Novisa Development).
Od kupna mieszkania dalej od biura
niektórych może odstraszać dystans –
ale wbrew pozorom, często odległość
geograficzna traci na znaczeniu, jeżeli
tylko dzielnica mieszkalna jest dobrze
skomunikowana. – W rezultacie, ci,
którzy mieszkają bliżej, i tak są w domu
o tej samej porze co ci, którzy mają
dłuższą drogę. To przekłada się zresztą na obecność w firmie – mówi Ewa
z Wilanowa. – Wszyscy moi koledzy
wychodzą o 19.00, i tak są w domu o
20.00. Byłoby tak nawet, gdyby opuścili biuro o 17.30. A tak zamiast w korkach przeczekują w firmie, przy kawie
podczas nadgodzin.
Podnosi się standard, a to dlatego, by
zaspokoić apetyty nabywców, którzy

na swoje M ciężko pracują w korporacjach. Strefa relaksu (Robyg Wilanów
Królewski Park), wewnętrzne patio
(Klondaik Włochy), strefa fitness i aktywnego wypoczynku (Green Mokotów) czy (Mokka Mokotów), wszędzie
garaże podziemne i place zabaw. To
już standardowa oferta. – Kiedy kilka
lat temu powiększyła się nam rodzina,
deweloperzy nasze pytania o wózkarnię, bezpieczny plac zabaw czy miejsce
na sanki uznawali za fanaberię – śmieje
się Rafał pracujący przy Domaniewskiej. – Teraz to standard, podobnie jak
stojaki na rowery dla całej rodziny.
Te marzenia dostrzegają deweloperzy
– kolejne biurowce przerabiane są na
apartamenty i, absolutnie najpopularniejsze w Warszawie – mieszkania
dwupokojowe. Ale widełki są szerokie – dobrze sprzedają się i mieszkania 28–38-metrowe, i te powyżej
150 mkw.

© GEORGEJMCLITTLE / FOTOLIA.COM

M

ordor
zmienia
się
z dzielnicy biurowej
w biurowo-mieszkalną.
To szansa na uniknięcie
morderczych korków. Czy mieszkanie blisko pracy to dobry wybór?

INWESTYCJE
Coraz częściej adres w okolicach
Mordoru to doskonały pomysł na inwestycję. Właściciele wynajmą lokal
pracownikom pobliskich korporacji,
a to procentuje latami. Ci, zwłaszcza na
początku kariery, będą szukać mieszkań za rozsądną cenę, ale o wysokim
standardzie.
Dlatego bardzo dobrym wyborem
pod kątem inwestycji jest dobór
mieszkania w bliskiej okolicy centrów
biznesowych lub rozwiniętej komunikacji. Mordor jest do tego idealny.
– W mojej opinii tego typu mieszkanie ma największą szansę wynajmu
oraz wzrostu wartości w perspektywie
czasu. – zauważa Rafał Piotrowski, doradca ds. nieruchomości Home Broker.
– Kupno nieruchomości w biznesowej części miasta oznacza, że zawsze
mamy dostęp do ogromnej liczby
osób pracujących w biurowcach. Ze
znalezieniem najemców nie powinno
więc być wielkiego problemu. Eksperci podkreślają, jak ważna jest mobil-

ność. Do tej pory statystyczny Polak
przeprowadzał się raz, dwa razy w życiu. Amerykanie robią to raz – ale raz na
kilka lat. Teraz i u nas widać ten trend,
bo zmiana adresu nie jest już rewolucją. Pytanie podstawowe brzmi: czy
warto więc zamieszkać blisko pracy?

SZYCIE NA MIARĘ
Jak mówi Kamila Małocha z firmy
GoWork, rozwiązanie trzeba uszyć
na miarę, dopasować je do własnych
potrzeb. A jak zauważa Marcin Krasoń,
każdy szukający mieszkania ma swoją historię, swoje podejście do życia
i swoje oczekiwania. Nie ma więc uniwersalnej recepty. No, może poza jedną. Dom jest tam, gdzie nasz smartfon
łączy się automatycznie z Wi-Fi.

Janina Staszewska

W kolejnym wydaniu
pod lupę weźmiemy
inwestycje
podwarszawskie.

STARE MIASTO
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www.glosmordoru.pl
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1
DEWELOPER: ROBYG
DZIELNICA: URSUS
INWESTYCJA: STACJA NOWY URSUS
ADRES: UL. POSAG 7 PANIEN
TERMIN UKOŃCZ.: KWIECIEŃ 2017 R.
CENY: OD 5 700 ZŁ
METRAŻE: 28 – 78 M²
WWW.ROBYG.PL/STACJA-NOWY-URSUS
22 185 59 95, URSUS@ROBYG.COM.PL

4
DEWELOPER: RONSON
DZIELNICA: MOKOTÓW
INWESTYCJA: OSIEDLE MOKO
ADRES: UL. MAGAZYNOWA 1
DATA UKONCZ.: I ETAP 3Q 2016, II ETAP 4Q 2016
CENA: OD 8000
METRAŻ: OD 37 M² DO 140 M²
WWW MOKO.RONSON.PL
605 607 801

7
DEWELOPER: ROBYG
DZIELNICA: WILANÓW
INWESTYCJA: KRÓLEWSKI PARK
ADRES: AL. RZECZYPOSPOLITEJ
TERMIN UKOŃCZ.: I – IV KWARTAŁ 2016 R.
CENA: OD 6 800 ZŁ
METRAŻ: 32 – 102 M²
WWW.ROBYG.PL/KROLEWSKI-PARK
22 885 41 55, BSPRZEDAZY@ROBYG.COM.PL

9

S2

2
DEWELOPER: KLODAIK
DZIELNICA: WŁOCHY
INWESTYCJA: STARE WŁOCHY
ADRES: UL. POPULARNA /RÓG KONEWKI
TERMIN UKOŃCZ.: I KWARTAŁ 2017 R.
CENA: OD 6600 ZŁ
METRAŻ: 35 – 102 M²
WWW.KLODAIK.PL
533 233 139, G.PIOTROWSKI@KLONDAIK.PL

5
DEWELOPER: NOVISA DEVELOPMENT
DZIELNICA: MOKOTÓW
INWESTYCJA: POTOKI RESIDENCE
ADRES: UL. CICHY POTOK
TERMIN UKOŃCZ.: GOTOWE DO ZAMIESZKANIA
CENA: OD 9800
METRAŻ: OD 57 DO 261 M²
WWW.POTOKIRESIDENCE.PL
502 603 887, BIURO@POTOKIRESIDENCE.PL

8
DEWELOPER: ROBYG
DZIELNICA: WILANÓW
INWESTYCJA: VILLA NOBILE
ADRES: AL. WILANOWSKA / SARMACKA
TERMIN UKOŃCZ.: II KWARTAŁ 2017 R.
CENA: OD 6600 ZŁ
METRAŻ: 28 – 150 M²
WWW.ROBYG.PL/APARTAMENTY-VILLA NOBILE
22 885 41 55, BSPRZEDAZY@ROBYG.COM.PL

3
SŁUŻEWIEC
DEWELOPER: OKAM CAPITAL
DZIELNICA: MOKOTÓW
INWESTYCJA: MOKKA
ADRES: UL. KONSTRUKTORSKA 7
TERMIN UKOŃCZ.: III KW. 2017 R.
CENY: OD 7100 ZŁ
METRAŻ: 35 – 104 M²
WWW.MOKKAMOKOTOW.PL
697 805 805, MOKKA@OKAM.PL

6
DEWELOPER: ROBYG
DZIELNICA: MOKOTÓW
INWESTYCJA: GREEN MOKOTÓW
ADRES: AL. WILANOWSKA/LUBASZKI
TERMIN UKONCZ.: II – III KWARTAŁ 2017 R.
CENA: OD 7500 ZŁ
METRAŻ: 38 –149 M²
WWW.ROBYG.PL/GREEN-MOKOTOW
22 300 52 23, MOKOTOW@ROBYG.COM.PL

9
DEWELOPER: ROBYG
DZIELNICA: WILANÓW
INWESTYCJA: MŁODY WILANÓW
ADRES: AL. RZECZYPOSPOLITEJ 1
TERMIN UKOŃCZ.: II KW. 2016 R. – II KW. 2017 R.
CENA: OD 6149 ZŁ
METRAŻ: 29 – 91 M²
WWW.ROBYG.PL/MLODY-WILANOW
22 885 41 55, BSPRZEDAZY@ROBYG.COM.PL

WILANÓW
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Kurka z siana
dla dyplomaty
P
o jedenastu latach pracy
w korporacjach, Irena Bieguńska stworzyła firmę,
dzięki której pojęcie „twórczość ludowa” kojarzy się z jakością i wyszukaną estetyką. Oferowane przez My Poland wyroby
kupowane są między innymi przez
klientów biznesowych oraz dyplomatów
Gdzie pracowałaś, zanim założyłaś
własną firmę?
Pierwszą pracę, a właściwie staż po
studiach, podjęłam w małej firmie
eventowej SilverLining Marketing Solutions w Nowym Jorku. Było to dla
mnie ważne doświadczenie, przede
wszystkim ze względów językowych.
Już po powrocie do Polski pracowałam w firmach telekomunikacyjnych.
Zaczęłam od T-mobile, potem było
Orange (telefonia stacjonarna), a następnie sieć Plus. Przepracowałam
w rożnych korporacjach ponad jedenaście lat, ostatnio na stanowisku kierownika ds. rozwoju biznesu. Byłam
współodpowiedzialna za tworzenie
produktów dla klientów biznesowych,
niewielkich firm zatrudniających do
pięciu osób.
Jak oceniasz lata pracy spędzone
w korporacji?
Zdecydowanie bardzo dobrze. Cenię
sobie to doświadczenie, bo dzięki
niemu mogłam się rozwijać zawodoREKLAMA

wo, poznać i zrozumieć mechanizmy
rządzące w biznesie oraz nauczyć się
budowania relacji ze współpracownikami i klientami biznesowymi. Praca
w korporacji, niezależnie od branży,
wymaga umiejętności tworzenia
i realizacji projektów, umiejętności
uporządkowania środowiska organizacyjnego oraz nauczenia się i przestrzegania określonych standardów
Moje zadania dotyczyły tworzenia
oferty dla klientów biznesowych oraz
wymagały współpracy z otoczeniem
techników, informatyków, co zdecydowania pomogło mi w ukształtowaniu narzędzia, dzięki któremu dzisiaj
funkcjonuje moja firma (sklep on-line).

pracować lub odejść na bardzo dobrych warunkach finansowych. To był
moment otwierający mi możliwości
i przestrzeń na bezpieczny rozruch
własnej działalności.

Czy było coś , czego zdecydowanie
nie lubiłaś w pracy korporacyjnej,
ale akceptowałaś jako nieunikniony element kariery korporacyjnej?

Czy Twoje doświadczenia korporacyjne pomogły Ci w budowaniu
własnego biznesu?

Twoja firma oferuje klientom z Polski i z zagranicy oryginalne polskie
rękodzieło. Skąd pomysł na tę branżę?

Oczywiście. Wszystkie zasoby, o których mówiłam wcześniej, okazały
się bardzo przydatne do stworzenia
mojej firmy i jej rozwoju. Szczególnie,
że My Poland w dużej mierze nastawiona jest na ofertę kierowaną do
sektora B2B (prezenty korporacyjne,
świąteczne, prezenty protokolarne,
itp.). Doświadczenie związane z obsłu-

Pomysł na My Poland narodził się
spontanicznie, podczas spaceru po
warszawskiej Starówce. Obserwowałam turystów, szukających pamiątek
i zastanawiałam się, czy one naprawdę muszą być takie brzydkie. Postanowiłam stworzyć miejsce, w którym
obcokrajowcy, i nie tylko, znajdą najpiękniejsze polskie produkty, poznają

Tak, przede wszystkim tego, że w naszym kraju korporacyjna kultura pracy
jest bardzo feudalna, a pracownik jest
pionkiem w firmie. Nie mogłam się też
pogodzić z inercją decyzyjną wynikającą z liczby szczebli decyzyjnych.
Dlaczego podjęłaś decyzję o porzuceniu korporacji?
Nie była to spontaniczna decyzja podjęta na fali emocji. Myślałam o tym
od dawna, ale ostatecznie zdecydowałam się, gdy w firmie, w której pracowałam na etacie przeprowadzono
restrukturyzację. Mogłam nadal tam

Co się zmieniło, kiedy już byłaś
u siebie?
Zniknęły feudalne obyczaje, a zamiast
inercji pojawiły się szybkie działanie,
sprawczość i decyzyjność. Wraz z tymi
zmianami musiałam też jednak zaakceptować, że od teraz osobiście ponoszę konsekwencje swoich decyzji
i błędów. Zniknął bufor w postaci struktury korporacyjnej, menedżerów itp.

gą klienta biznesowego, z tworzeniem
projektów i produktów dla niego okazało się absolutnie niezbędne w dotarciu do tego segmentu.

ich historię, symbolikę oraz związaną z
nimi tradycję.
Jak widzisz przyszłość swojej firmy
w perspektywie najbliższych lat?
Myślisz o rozszerzeniu oferty?
Przede wszystkim będę dbała o dalszą
rozbudowę oferty i o nawiązywanie
nowych kontaktów z twórcami rękodzieła. Chciałabym podkreślić, że
współpracujemy z licencjonowanymi
twórcami-rzemieślnikami, to znaczy
takimi, którzy przeszli weryfikację prowadzoną przez etnografów. Rękodzieło oferowane przez My Poland jest najwyższej jakości. Naszymi odbiorcami są
obecnie nie tylko klienci indywidualni,
lecz także biznesowi oraz placówki dyplomatyczne.
Obecnie My Poland jest firmą bazującą na sprzedaży przez Internet.
Czy tak pozostanie?

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

Raczej tak. Strona internetowa www.
mypoland.com.pl od początku była
REKLAMA

pomyślana nie tylko jako wizytówka firmy, ale przede wszystkim jako miejsce,
gdzie można zapoznać się z ofertą i dokonać zakupu. Wszystkie informacje na
stronie są dostępne w trzech językach –
polskim, angielskim i francuskim. Oczywiście umożliwiamy płatność online za
nasze produkty. Dzięki temu możemy
dotrzeć do klientów na całym świecie
i sprzedawać globalnie.
Jak była reakcja Twoich znajomych
z korporacji, gdy dowiedzieli się,
że odchodzisz„na swoje”?
Generalnie rzecz biorąc, bardzo pozytywna. Myślę, że większość z nich
widziało we mnie już wcześniej potencjał, który pozwolił mi na prowadzenie
własnej działalności. Oczywiście, pojawiały się też wątpliwości – bo nie każdy
czuł specyfikę branży, w której działam
obecnie – dość przecież odległej od telefonii mobilnej. Mam jednak głębokie
poczucie, że praktycznie wszyscy uznali, iż dam sobie radę.

Ryszard Jórczak

REKLAMA
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CO STOI ZA IMPREZAMI INTEGRACYJNYMI?

W Mordorze
nie ma nic za
darmo
P
oojęcie imprezy integracyjnej jest znane pracownikom
korpo tak samo dobrze jak
hasła FAKAP czy eskalacja,
z tą różnicą, że te drugie kojarzymy
jednoznacznie negatywnie, natomiast impreza integracyjna przywołuje wyłącznie przyjemne konotacje.
Czy słusznie?

się, że wyjazdy takie mają na celu
zredukować stres, rozładowując napięcie. Wszystko to w warunkach
kontrolowanych, bo przecież nie są
to warunki naturalne. Zdarza się również tak, że w tych „naturalnych” warunkach dochodzi do obserwowania
i oceniania kompetencji pracownika.
W skrajnych przypadkach można
wyeliminować „słabe ogniwa”. Opty-

Co to są te imprezy integracyjne?
Imprezy i wyjazdy integracyjne to,
z założenia, atrakcja dla pracownika.
Spotykamy się wieczorem w miejskim klubie lub, w wersji de luxe,
w hotelu w Kołobrzegu. Jemy, pijemy,
tańczymy. W wersji de luxe być może
również gramy w golfa, strzelamy do
siebie kulkami z farbą i uczestniczymy w szkoleniach z psychologiem.
Wszystko po to, żebyśmy mogli zżyć
się ze sobą nawzajem i jeszcze bardziej pokochać naszą firmę.
Sam widzisz, że to brzmi zbyt dobrze.
W Mordorze nie ma nic za darmo.

REKLAMA

Jeżeli odpowiesz, że impreza integracyjna/wyjazd integracyjny to:
	a. Super sprawa, bo będzie można poznać lepiej zespół, szefa i się z nimi wszystkimi zaprzyjaźnić.

To znaczy, że jesteś tu nowy i wciąż wierzysz, że tylko niebo jest limitem.
	B. Super sprawa, bo będzie można się napić.
To znaczy, że już trochę tu pracujesz i znasz życie. Pytanie, czy wiesz, z kim i ile napić się można.
	C. Impreza integracyjna? Ale dlaczego, kiedy i z kim?
Jesteś doświadczonym pracownikiem korpo. Wiesz, że jeśli coś wydaje się super, jest podejrzane. Tak trzymaj!

Trudniej odmówić czy zachować się
asertywnie, gdy prosi nas o coś przełożony (nawet, jeśli jest to coś, co nie
leży w naszych kompetencjach czy
nie należy do naszych obowiązków
służbowych), z którym jesteśmy „po
kielichu”.
Nadal uważasz, że impreza integracyjna to odpowiedź „a”: Supersprawa, bo będzie można poznać lepiej
zespół, szefa i się z nimi wszystkimi
zaprzyjaźnić?

Wielki Brat patrzy
Kto integruje się na tych spotkaniach? Czy naprawdę ci, którzy, na co
dzień siedzą w dwóch przeciwległych
krańcach biura, robią całkowicie co
innego i nie znajdują jednego, ciekawego tematu do rozmowy, kiedy trafią na siebie w kuchni? Oczywiście, że
nie! Zintegrowani w korpo, przy open
barze zintegrują się jeszcze bardziej,
a resztę ledwo zauważą. Ciche myszki
pozostaną cichymi myszkami, a wodzireje ołpenspejsa przejmą prym
w kółeczku na parkiecie. Całości chętnie przyjrzy się management lub wynajęty przez niego specjalista, który
wyłowi, kto ma zadatki na lidera, a kto
jest i pozostanie szczurus pospolitus.
Czasami puszczają hamulce

© ALEUTIE / FOTOLIA.COM

Impreza firmowa to NIE są naturalne warunki
Ewelina Telejko, psycholog, tłumaczy,
co, oprócz integracji, może być celem
takich imprez.
– Mogą spełniać wiele funkcji. Najważniejsze z nich to poprawa komunikacji w zespole i zwiększenie
motywacji pracownika do pracy poprzez identyfikację z firmą. Zdarza

malne natomiast mogłyby być informacje zwrotne na temat tego, co
kto ma do przepracowania w sferze
własnego rozwoju. Imprezy integracyjne mogą być również pomocne
w wywieraniu wpływu na podwładnych. Łatwiej jest uzyskać pomoc,
współpracę, ale również wymagać
czegoś więcej, gdy prócz zawodowej
relacji łączy nas relacja koleżeńska.

Pytanie jest nieco podchwytliwe, a odpowiedź może sugerować, jaki jest Twój staż W KORPO.

Wystarczy przeczytać kilka wypowiedzi na forach internetowych poświęconych wyjazdom firmowym, żeby
zorientować się, że małżonkowie niechętnie puszczają na nie swoje drugie połowy. Główna obawa to zdrada
po alkoholu.
Na portalu Kobieta.onet.pl Dr George
pisze: Jesteśmy tylko ludźmi ze swoimi słabościami, o których czasami
nawet sami nie wiemy. I dlatego też
uważam, że nie warto ryzykować takich wyjazdów, jeżeli naprawdę zależy nam na partnerze.
Dyskusję podkręcają pikantne opowieści niektórych korpointernautów
i chociaż na pewno część z nich jest

zmyślona, sama dotarłam do osoby,
która potwierdza, że miewają miejsce. Rozluźniona alkoholem atmosfera może sprawić, że powiemy lub
zrobimy za dużo. Czy należy jednak
się tego obawiać i uznać za normę?
Oczywiście, że nie.
– Na przesadzenie z ilością wypitego
alkoholu mogą być narażone przede
wszystkim te osoby, które na co dzień
nie radzą sobie z negatywnymi emocjami i nie dają sobie prawa do wyrażania swojego zdania. Gdy frustracja
rośnie, po alkoholu łatwiej puszczają
hamulce. Często jest to związane
z potrzebą kontroli naszych zachowań i wypowiedzi (na kontrolę
wpływ ma np. lęk przed negatywną oceną), która to, na co dzień jest
u niektórych osób silna, a na której
osłabienie wpływają kolejne wypijane drinki – mówi psycholog, Ewelina
Telejko.
Party hard czy hard to party?
Nie bez powodu czujność to cecha
doświadczonego pracownika korporacji. To umiejętność przydatna
nawet podczas, wydawałoby się,
beztroskiej imprezy integracyjnej.
Bo ta, zależnie od „dlaczego”, „kiedy”
i „z kim”, może okazać się reduktorem
stresu, albo przeciwnie, dopiero jego
początkiem. Dlatego czuj, czuj, czuwaj, Mordorze.

Karolina Tobolska

GŁOS MORDORU

Kawa na ławę,
czyli jak się pije
w korpo
S

ą priorytety i „priorytety”. Jeśli pracujesz
w korpo, kawa z pewnością jest na liście pierwszych i drugich. Filiżanka kawy
to dawka energii i optymizmu,
jakże potrzebnych w kontaktach z klientami i współpracownikami! Bez niej nie sposób
stawić czoła dniu pełnemu asapówów (i fackupów). Nic dziwnego, że do historii przeszło pytanie wielkiego pisarza Alberta
Camusa: „,Mam się zabić czy zaparzyć kolejną kawę?”

jedynie wysuszonym kawałkiem
pieczonego kozła”. I choć porównanie jest dość obrazowe, to
doskonale oddaje samopoczucie
każdego pracownika korporacji
o poranku. Kawa to podstawa.
Pewnie dlatego większość zaczyna dzień pracy właśnie od kubka
gorącej kawy. – Kiedy przychodzę
do biura, najpierw włączam komputer, a potem od razu idę zaparzyć kawę. Bez niej nie mogę się
rozruszać. Chyba wszyscy mają
podobnie, bo w kuchni zwykle
już od rana ustawia się kolejka
do ekspresu – wzdycha Karolina,
project manager w dużej agencji
reklamowej.

Skoro przy cytatach jesteśmy, to
Jan Sebastian Bach napisał, że:
„bez mojej porannej kawy byłbym

Kawa pod kluczem
Ekspres do kawy w biurowej kuchni to podstawa dla każdej szanującej się firmy. Ale co innego zapas
kawy. Tę zwykle pracownicy muszą
przynieść sobie sami i trzymać pod
kluczem – inaczej szybko zniknie.
– Kupuję dobrą, mocną kawę, nie
najtańszą. I dlatego trzymam ją
w zamkniętym biurku, bo kiedy
zostawiałam ją w kuchni, rozeszła
się w tydzień – stwierdza Karolina,
dodając, że w jej firmie pracownicy
muszą też sami zadbać o mleko i
cukier. Firmowe zapasy są przeznaczone tylko dla szefostwa i kontrahentów, którzy wpadają do firmy na
spotkania biznesowe. I tak to wygląda w większości korporacji.

WEŹ DRUGI MONITOR!

Chcesz podnieść
produktywność?
P
Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Jon Peddie Research efektywność pracy osób, które
pracują z dwoma monitorami jednocześnie, wzrasta o 20–30%. I to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia
z programistą, grafikiem, czy marketingowcem. Drugi monitor pozwala,
między innymi, na bardziej efektywne:
• porównywanie danych z dwóch
okien,
• kopiowanie danych,
• śledzenie przychodzących wiado-

PIXABAY.COM

racujesz stale przy komputerze? Piszesz dokumenty,
wypełniasz tabele danych,
odpowiadasz na maile,
tworzysz grafikę? Niezależnie od
tego, czym się zajmujesz, warto,
byś rozważył dołączenie do swojego stanowiska pracy drugiego
monitora – twoja produktywność
może istotnie wzrosnąć.

mości mailowych,
• zarządzanie komórkami tabeli.
Choć strata czasu przy przełączaniu się pomiędzy dwoma widokami
na jednym monitorze wydaje się
niewielka, to wyniki badań wykazują,
że wykorzystanie dwóch monitorów
przyspiesza pracę, bo nie trzeba odwracać uwagi od tego, co się robi,

i jest to znacznie szybszy proces. Redukuje też stres, bo nie trzeba pamiętać detali, kiedy coś porównujemy
– obie rzeczy mamy po prostu obok
siebie.

Źródło: www.infoPraca.pl

Dlaczego? – Bo zapewnienie miesięcznego zapasu kawy, mleczka
i cukru setkom pracowników kosztowałoby firmę krocie, to oczywiste
– mówi Monika, asystentka zarządu
w telekomie. – Dlatego kawa jest
tylko dla szefów i klientów.
Wspomina, że kiedyś pracowała w firmie, która
nie zadbała nawet
o to: – Byłam świadkiem, jak któregoś
dnia wpadł na
spotkanie

ważny klient,
który rozsiadł się
w sali konferencyjnej
i zażyczył sobie kawę
z mleczkiem. Szefowa
działu sprzedaży biegała
po całym biurze, prosząc,
żeby ktoś ją poratował – opowiada. –Od tego czasu szef dba, żeby
w firmie były kawa, mleko i cukier.
Ale też pod kluczem – dodaje.

Optymalizacja kosztowa
Zdecydowana większość dużych
firm i korporacji zapewnia swoim
pracownikom dostęp do kuchni,
w której stoi ekspres do kawy – albo
przynajmniej czajnik. Rzadkością są
te, w których kawę można dostać
co najwyżej z automatów na korytarzu. – I to jest baaardzo kiepski
pomysł. Nie dość, że muszę wrzucić dwa złote, to jeszcze dostaje
lurę w plastikowym kubku – krzywi
się Agata, która pracuje w firmie
mediowej, w sąsiednim biurowcu.
– Rano nie wybrzydzam, więc staję
cierpliwie w kolejce do automatu.
Ale jeśli chcę napić się porządnego
espresso, muszę w ciągu dnia wyskoczyć na kwadrans i pofatygować
się do najbliższej sieciówki albo do
stołówki na dole. Nie tylko zresztą
ja, wszyscy tak robią. Zastanawiam
się, kiedy szef się zorientuje, jaka to
strata czasu i pieniędzy – dodaje.
O dziwo, są firmy, które na to wpadły. Najlepiej mają pod tym względem informatycy i programiści - bo

09

firmy z tej branży prześcigają się
w zapewnianiu benefitów swoim
pracownikom. Jednym z nich jest
zazwyczaj darmowa kawa i napoje:
- Firma zaopatruje nas w naprawdę
dobrą gatunkowo arabikę, dzięki
czemu nie musimy przynosić własnych zapasów. W biurze mamy
dwie kuchnie, a w każdej stoi ekspres Krups’a. Jest też śmietanka,
biały i brązowy cukier, woda mineralna, co kto lubi. I to bez limitów na
głowę, wcale nie kończą się w połowie miesiąca! Wiem, że niektórych
to dziwi, ale u nas to taki standard.
Przy większych projektach często
siedzimy w firmie po nocach, nie
wyobrażam sobie, żeby nie było
kawy! - wyjaśnia Maciek, programista komputerowy. Potwierdza

dniu parzenie kawy potrafi przeciągać się do pół godziny. Ludzie spotykają się w kuchni przy ekspresie
i wymieniają ploteczki: kto na macierzyńskim, kto przechodzi do
innego działu, albo kiedy idzie na
urlop. Rozmawiają o klientach, dzieciach, o bieganiu, słowem: o wszystkim – mówi Karolina. Efektem tego
są zwykle sterty brudnych naczyń
w zlewie, bo: – Chociaż każdy ma
swój kubek, przyniesiony z domu,
po południu już nikomu nie chce
się zmywać. I tylko czekać ogólnego maila od naszej recepcjonistki,
która ciągle przypomina, że „trzeba
umyć po sobie naczynia!” – żartuje
Karolina. I przyznaje, że popołudniowa kawa to zwykle jej czwarta,
piąta w ciągu dnia. – Ale wcale nie

to Marta, specjalistka od logistyki
w międzynarodowym koncernie:
– Kilka razy dziennie, o stałych porach, pojawia się u nas pani bufetowa, która jeździ wózeczkiem od
biurka do biurka i pyta: „kawa czy
herbata?”. Każdy dostaje, co chce,
i to za darmo. Przypuszczam, że dla
firmy to i tak większa oszczędność,
niż gdybyśmy ciągle odrywali się od
pracy i stali w kolejce do automatu
albo w kuchni na pogaduszkach
– tłumaczy. . Co prawda, jakość tej
kawy nie wszystkim odpowiada
i często jest powodem utyskiwań,
ale jak mówi powiedzenie: „z braku
laku dobry i kit”. Ponoć kawa powinna być czarna jak noc, gorąca
jak piekło i słodka jak miłość (co
kto lubi), ale umówmy się – jeśli
pracujesz w korpo, zadowolisz się
jakąkolwiek. Zwłaszcza jeśli masz
popołudniowy kryzys.

piję więcej niż inni – zaznacza. Kilka
kubków kawy dziennie to biurowe
minimum, a im bliżej popołudnia
(i kryzysu), tym napar musi być
mocniejszy. Tu pojawia się więc
uzasadnione pytanie: czym grozi
nadużywanie kawy?
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Pić czy nie pić?

Nerwowość, niepokój i rozdrażnienie – to negatywne dla organizmu
skutki przedawkowania kofeiny, którą
zawiera kawa. Chociaż akurat te objawy mogą wynikać zupełnie z innych
powodów, zwłaszcza jeśli pracuje się
w korporacji. Trzeba też wspomnieć, że
kawa niedawno awansowała. W nowej
piramidzie żywienia zajmuje wyższą
o oczko pozycję, a specjaliści radzą
pić trzy filiżanki dziennie, najlepiej
bez cukru. Ponoć udowodniono,
że – wbrew obiegowym opiniom
– korzystnie wpływa na zdrowie, bo
zmniejsza ryzyko udaru, cukrzycy,
Kawa dobra na kryzys
chorób Alzheimera i Parkinsona. Jeśli
– U mnie w firmie od razu widać, kie- to prawda, korpoludkom z Mordoru
dy przychodzi ten moment. Rano przy Domaniewskiej raczej one nie
wszyscy szybko parzą sobie kawę grożą.
szybko i od razu siadają do biurek,
Marta Sawicka
biorą się do pracy. Za to po połu-

GŁOS MORDORU

Z PAMIĘTNIKA KORPOMAMY – ODC. 5.

Przygotowania
do pierwszego
dnia

N

o i nadszedł ten dzień! Dziś
wyjątkowo mąż okazał się
współpracujący. Umówiliśmy się, że on rano ogarnie
dzieci, żebym mogła się spokojnie
wyszykować. Prawda jest taka, że
z dziećmi nawet się nie widziałam.
Byłam tak zestresowana, że w nocy
nie zmrużyłam oka. Im bardziej
chciałam zasnąć, tym częściej przewracałam się z boku na bok. W efekcie wstałam o 5.00!
Do biura na 9.00. Nie było sensu
leżeć w łóżku, i tak bym nie zasnęła.
Wzięłam spokojnie prysznic, w szlafroku wypiłam kawę, przejrzałam gazetę,
ubrałam się. Nawet wyprasowałam
wyprasowaną wieczorem bluzkę.
Wydaje się, że miałam całkiem przyjemny poranek. Nic bardziej mylnego.
Skręcało mnie z nerwów i co chwila
spoglądałam na zegarek. Była 7.00.
Postanowiłam wyjść z domu. W końcu

biuro było na drugim końcu miasta,
nawet bez korków będzie się jechać
30–40 minut.
Po dwudziestu byłam na miejscu.
Plus taki, że bez problemu znalazłam
miejsce parkingowe. Ale co tu robić
przez kolejne półtorej godziny? Pogoda nie sprzyjała spacerom. Wprawdzie
nie padał jeszcze deszcz, ale było pochmurno, zimno i wietrznie. Posiedziałam w samochodzie i posłuchałam
radia. Było za wcześnie, żeby do kogoś
dzwonić.
W pewnym momencie wpadła mi
w oko mała kafejka na rogu ulicy. Czułam, że zaczyna burczeć mi w brzuchu,
więc zdecydowałam pójść tam na
śniadanie.
To był dobry pomysł. W kawiarni
było spokojnie i przyjemnie. Ciepło,
a z głośników leciała delikatna muzyka. Wzięłam kawę i tosty. Chyba nigdy

www.glosmordoru.pl

w życiu nie przykładałam jeszcze takiej
wagi do tego, by nie oblać się sosem
z kanapki. O bluzce na zmianę nie pomyślałam, więc nie mogłam pozwolić
sobie na wpadki. Zjadłam, poczytałam
gazetę. Pora zrobiła się bardziej ludzka.
Zadzwoniłam do domu.
– Halo – odebrał po dłuższym czasie
poirytowany mąż.
– No cześć – powiedziałam spokojnie. W tle słyszałam wrzaski dzieci. Jak
dobrze, że mnie tam nie ma – pomyślałam. – Jak tam u was?
– Chyba słyszysz!
– No ale co się dzieje?
– Hania nie chce się ubrać i biega
goła po całym domu, Janek wylał na
siebie kaszkę i muszę go przebierać,
a pani Jadzi jeszcze nie ma.
– Jak to nie ma? Dzwoniłeś do niej?
Przecież już po ósmej!
– No właśnie, ja muszę zaraz wychodzić, mam spotkanie, do którego muszę się jeszcze przygotować!
Słyszałam coraz głośniejszy płacz
Janka i złowieszczy śmiech Hani, która uciekając przed ojcem, bawiła się
w najlepsze.
– Dobrze, przebieraj Janka, ja zadzwonię do pani Jadzi.
Trochę zdenerwowałam się sytuacją, a zwłaszcza tym, że opiekunki,
którą wybrałam z taką dokładnością,
wciąż nie było! I w dodatku nie odbierała telefonów. Minęło parę minut
i dzwonił Marek.
– Co z tą panią Jadzią? Ja na serio
muszę wychodzić!
– Nie wiem, nie odbiera!
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– Boże, kogo ty wybrałaś? Mówiłem,
że trzeba było zapisać Janka do żłobka!
– Posłuchaj, nie wiesz, co się stało,
może miała jakiś wypadek.
– To się dzwoni do ludzi i informuje
ich, a nie nie odbiera telefonów! Posłuchaj, ja nie mogę zostać dziś w domu.
To spotkanie jest zaplanowane od
miesięcy!
– Dobra, zadzwonię do mamy.
Może ona przyjdzie.

Nerwowa atmosfera udzieliła mi
się. Zamiast kontrolować czas, zaczęłam organizować plan B dla męża
i dzieci. Mama była u lekarza, mogłaby wziąć dzieci za półtorej godziny.
Dzwoniłam po kuzynkach, koleżankach, nawet spytałam w przedszkolu
Hani, czy mogą przygarnąć Janka
na dwie godziny. Nie zgodzili się…
W końcu zadzwonił Marek i powiedział, że podrzucił dzieci sąsiadce do

czasu, kiedy przyjdzie moja mama.
Czułam się tak zmęczona tą sytuacją,
że najchętniej wróciłabym już do
domu. Spojrzałam na zegarek. Była
9.10. O, do cholery jasnej! Złapałam wiszący na krześle płaszcz i pognałam ile
sił w nogach do biura. Pierwszy dzień,
a już wpadka ze spóźnieniem. Lepiej
zacząć nie mogłam!

Marta Mazurkiewicz

OKIEM KORPOTATY – ODC. 4.

Sezon chorobowy
czas zacząć
J

PIXABAY.COM

eden z moich kolegów
powiada, że wkraczamy
w taki okres życia, że życzenia urodzinowe „Zdrówka”
zyskują całkiem nowy wymiar.
Kiedyś lekarz, zapytany przeze
mnie o jakieś moje niedomagania kondycyjne, popatrzył
na mnie i powiedział, że „chyba
jak się człowiek zbliża do czterdziestki, to nie ma co oczekiwać
kondycji dwudziestolatka”.
W sumie miał rację. O ile jeszcze
chwilowe niedyspozycje osoby
dorosłej nie są dla pozostałych
członków rodziny
specjalnie
uciążliwe, to choroba dziecka potrafi rozłożyć na łopatki normalne
funkcjonowanie gospodarstwa
domowego. I nie mówię tu o stanach przewlekłych, rodzinach,
które muszą stawić czoła ciężkim

chorobom swoich dzieci. Mówię
o grypie, zapaleniu oskrzeli, anginie i całej litanii innych chorób,
które skutecznie uziemiają niczego winne dziecko.
Czy jest ktoś, kto mając dziecko
w żłobku, widział kiedyś grupę
w komplecie? Czy macie grupowe
zdjęcia CAŁEJ grupy z przedszkola? Takie rzeczy się nie zdarzają.
Zawsze ktoś choruje. ZAWSZE.
Kiedy Pawełek przychodzi „tylko
z katarkiem”, z dużym prawdopodobieństwem można obstawiać,
że jutro zasmarkanych zobaczymy Julkę i Bartka. Akurat ich, bo
Pawełek zostanie chory w domu.
Julka i Bartek z kolei w postępie
geometrycznym zainfekują Igora,
Natalkę, Franka i Basię. Plus ciocię
Renatkę, która w końcu będzie
mogła odpocząć w spokoju na L4.

Podczas gdy jednie dzieci zaczynają chorować, inne właśnie kończą leniuchowanie w domu, wracają do grupy. Oczywiście tylko po
to, by złapać kolejnego wirusa od
kolegi, którego mama uznała, że
ten kaszel jest alergiczny. Jednak
okazało się, że nie jest. U nas system uczęszczania do żłobka ustabilizował się. To znaczy dwa tygodnie 100-procentowej frekwencji,
po czym tydzień absencji. I tak
non stop.
Dodatkową „atrakcją” towarzyszącą chorobom dzieci jest ekwilibrystyka związana z zapisywaniem małego pacjenta do lekarza.
Nie – nie mam obecnie dodatkowego abonamentu. Tak – ruszam rześko pod przychodnię, by
kiedy ranne wstają zorze, stanąć
w kolejce po numerek. Ostatnio

o 6.15 byłem dziesiąty, co dawało
mojemu dziecku z 39-stopniową
gorączką przywilej wizyty u lekarza jeszcze tego samego dnia.
Pytacie: dlaczego nie zapisuję na
wizytę telefonicznie? Zwykle tak
się składa, że po 47 próbie z kolei
dostaję odpowiedź, że nie ma już
numerków (też tak macie?). Więc
jak to powiedziała ostatnio pewna
mama w kolejce: „Nie dzwonię do
przychodni. Wolę nie ryzykować”.
Tak jak bohater w filmie Barei
nie narzekam – przecież zawsze
mógłbym być odesłany na konsultację do szpitala w Wołominie
czy Sochaczewie. Takie rzeczy
podobno zdarzają się. Zwłaszcza
w szczycie sezonu grypowego.

Tata z okolic Mordoru
szukajcie mnie na FB
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TAXI STORY

– Dzień dobry, zamawiałam taksówkę na nazwisko Kwiatkowska. Iga
Kwiatkowska.
– Zapraszam. Dokąd jedziemy?
– Proszę na ulicę Bernardyńską.
Zamierzamy z Jackiem kupić nową
urnę.
– Czekamy na pana Jacka?
– Nie. Jacek już jest.
(Klientka obojętnie, jak gdyby
nigdy nic, wskazuje na tekturowe
pudełko.)
– Pani zamawia, ja jadę, gdzie pani
chce i nic nie mówię. Ale w tej sytuacji – proszę przyjąć wyrazy współczucia – przykro mi.
– Przykro panu? Niech panu nie
będzie przykro! Mnie wcale nie jest!
38 lat ze mną walczył, a ja nie chciałam mu dać rozwodu, żeby w końcu
odziedziczyć cały jego majątek. A teraz co? Kiedy wreszcie zszedł na nerki, okazało się, że zamiast pieniędzy,
zostawił mi same długi! Wyobraża
REKLAMA

pan sobie? Wszystko przepił i wydał
na burdele! A domy zostawił swoim
kochankom!
– Proszę pani, tak nie można. Przecież pan Jacek leży na fotelu. On to
wszystko słyszy i na pewno jest mu
przykro.
– Przykro, proszę pana, to jest
mnie! Bo skurczybyk zażyczył sobie,
żeby go pochować w moim rodzinnym grobie! Wyobraża pan to sobie?
Będzie leżał obok babci i dziadka,
obok mamy i taty, a kiedy umrę, to
jeszcze koło mnie!
– Jak pani tak może?! Przecież pan
Jacek pewnie przewraca się w pudełku. Może on jednak panią kochał?
– Kochał? On mnie nienawidził!
Złośliwa kanalia! Nawet po śmierci mi
robi na złość. Pan posłucha – włożyli
go do ekologicznego kartonu, karton
się szybko rozłoży, a on się wtedy na
mnie i na moją rodzinę wysypie. Całe
życie był w rozsypce, to co pan my-

śli, że się teraz nie rozsypie?! A ja nie
chcę, żeby mnie dotykał! Nie chciał
mnie dotykać przez 38 lat, to ja teraz
nie chcę!
– Ja nie oceniam, ale mimo wszystko, to trochę zwariowane. Jeszcze
jeździ pani z tym panem Jackiem po
całym mieście. Po co go dźwigać i ciągać za sobą wszędzie? Po śmierci najeździ się pewnie więcej niż za życia.
– A pan myśli, że ja chcę go tak
ciągać za sobą? Chichot losu. To ja się
za nim całe życie ciągnęłam, a teraz,
jak zszedł – to on za mną. 38 lat byłam dla niego ciężarem, a teraz on mi
ciąży jak go tak przenoszę z komody
do taksówki, z taksówki do sklepu,
ze sklepu do taksówki, z taksówki
na komodę. A jeszcze nas podróż do
Częstochowy czeka. No ale co mam
zrobić? Jeżdżę z nim, bo mu muszę tę
urnę kupić. Trzeba go przecież przymierzać do każdej, żeby się zmieścił.
Wczoraj znalazłam ładną – grafito-

wa, lekko okrągła, ale nie za okrągła,
z marmuru. To się skurczybyk nie
zmieścił.
Mówię w sklepie: -Jak się nie mieści, to go przesypiemy. No ale podobno nie wolno przesypywać , bo
sanepid, bo jakieś procedury. Same
problemy. Że ja mu 38 lat temu nie
dałam rozwodu. Głupi człowiek był.
A jeszcze głupszy jak wychodził za
mąż. Niech pan powtórzy wszystkim
kolegom, póki nie jest za późno: nie
żenić się! A koleżankom niech pan
powie, żeby się chłopom zwieść nie
dały. Nie trzeba w końcu kupować
klauna, żeby mieć cyrk.
– Za późno. Jest już za późno.
Spóźniliśmy się.
– No, dla mnie za późno. A pan co?
Ożenił się pan już?
– Nie, sklep już zamknęli.

Jolie Jourek
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Hate Story, nic nas nigdy
nie rozdzieli
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ANTYPORADY PRAWNE

PIT-11, czy już go dostałeś od pracodawcy?
Z jakich ulg skorzystać można w tegorocznym rozliczeniu?

T

o, że deklarację PIT-11
powinniśmy otrzymać od
firmy, wie chyba każdy,
ale co zrobić, gdy nasz
pracodawca opóźnia się z wypełnieniem tego obowiązku?
W tym roku pracodawcy (płatnicy
podatku) są zobowiązaniu do dostarczenia nam deklaracji podatkowych do 29 lutego 2016 r. PIT-11
powinni otrzymać nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę,
lecz także wszyscy, którzy świadczyli
usługi na podstawie umów-zleceń
czy umów o dzieło.
W tym roku warto pamiętać, że Ministerstwo Finansów udostępnia
nam możliwość rozliczenia on-line,
za pomocą PFR – wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.
Jest to PIT-37, który będzie w dużej
części wypełniony naszymi danymi
osobowymi oraz informacjami o do-
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chodach. Dane te będą pobrane do
systemu na podstawie PIT-ów-11,
jakie prześlą do Urzędów Skarbowych pracodawcy. Takiego sprytnego rozliczenia będziemy mogli
dokonać w marcu na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:
https://pfr.mf.gov.pl/_/
Korzystając z możliwości elektronicznego rozliczenia, pamiętajcie
o ulgach, z jakich możecie skorzystać za 2015 r. Tych najbardziej dostępnych nie jest ich niestety wiele.
1. Rozliczenie wspólnie
z małżonkiem.
Nie dość, że dzięki temu składamy jedną deklarację, a nie dwie, to
jeszcze możemy zaoszczędzić na
podatku. Nasze dochody będą zsumowane i podzielone przez dwa,
a następnie podatek zostanie obliczony oddzielnie dla każdego mał-

żonka. Działa to zazwyczaj tak, że im
wyższe różnice między zarobkami
małżonków, tym większa oszczędność w przypadku składania wspólnej deklaracji podatkowej. Niestety
nie wszystkie małżeństwa mogą
skorzystać z tej preferencji. Przede
wszystkim należy pamiętać o tym,
że jeżeli zawarliśmy małżeństwo
w ubiegłym roku, niestety wspólnie
się nie rozliczymy. Nasza wspólnota majątkowa musi bowiem trwać
rok. Również rozwód lub separacja
w ciągu roku podatkowego skutkują
brakiem prawa do złożenia wspólnej deklaracji.
2. Ulga prorodzinna – z tytułu
wychowywania dzieci
Z ulgi mogą skorzystać wszyscy
rodzice dwójki i więcej dzieci, bez
względu na dochody. W przypadku osób wychowujących
w roku jedno dziecko pojawiają

się kryteria dochodowe, które
wynoszą:
• 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały
rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika
i jego małżonka),
• 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie
wychowującą dziecko,
• 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również
przez część roku

3. Ulga na Internet
Za 2015 rok przysługuje niestety,
jedynie osobom, które za 2014 rok
skorzystały z niej po raz pierwszy.
Limit takiego odliczenia wynosi
maksymalnie 760 zł.

W przypadku, gdy w ciągu roku
obydwoje rodziców wykonywało władzę rodzicielską, ale nie są
w stanie porozumieć się co do
podziału ulgi na dzieci, obojgu
rodzicom przysługuje 50% kwoty
tej ulgi. Nie ma tu znaczenia fakt,
ile dni w roku każdy z rodziców
spędził z dzieckiem.

Jak to zrobić? Musimy pracodawcę ponaglić. Wysyłamy uprzejme
prośby o PIT, w formie pisemnej,
mailowej itp. Zanim jednak zaczniemy oficjalną procedurę, spróbujmy
zadzwonić do działu kadr – może
PIT został wysłany na nieaktualny
adres, albo nie odebraliśmy listu poleconego z poczty na czas. Gdy na-

W tym roku na rozliczenie się z podatków mamy czas do 2 maja 2016 r.
Jeżeli nie otrzymamy od pracodawcy PIT-u w obowiązującym go terminie, mamy zawsze dwa miesiące,
aby wymóc na nim realizację tego
obowiązku.

sze prośby nie poskutkują, możemy
zawiadomić o tym fakcie właściwy
Urząd Skarbowy.
Gdy mimo naszych usilnych starań
deklaracji nie otrzymamy, niestety
nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku
rozliczenia się z fiskusem. W takiej
sytuacji powinniśmy wypełnić zeznanie podatkowe na podstawie innych dowodów o uzyskanych przychodach. Mogą to być druki RMUA,
paski płacowe, rachunki do umów-zleceń/ o dzieło czy potwierdzenia
przelewów na konto.
Piszcie do nas o czym byście
chcieli przeczytać w następnych
wydaniach !!!!

Marta Felczak
Autor bloga dla pracowników
i samozatrudnionych:
prawopracy.com
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Bajka o mrówce
Zatrudnił więc karalucha, który
posiadał szerokie doświadczenie jako nadzorca i znany był
z pisania znakomitych raportów. Pierwszą decyzją karalucha było wprowadzenie systemu kart zegarowych.
Potrzebował też sekretarki, by
pomagała mu pisać i drukować
raporty, oraz zatrudnił pająka do zarządzania archiwami

i monitorowania wszystkich
rozmów telefonicznych.
Lew był zachwycony raportami karalucha i poprosił go
o sporządzenie wykresów w celu opisania
tempa
produkcji
i analizowania trendów tak, by mógł
je wykorzystać do
prezentacji na zebraniach Zarządu.
Tak więc karaluch
musiał kupić nowy
komputer,
drukarkę laserową
i
zatrudnił
muchę do
prowadze nia działu informatyki.
Mrówka,
kiedyś
tak produktywna i zrelaksowana,
nienawidziła
nadmiaru nowej papierkowej
roboty i spotkań, które zabierały jej większość czasu. Lew
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Porozmawiajmy o...
Monika
Siedlak-Pęczek:
Właśnie ruszyła IV „RE:Akcja
w depresji”. Przez miesiąc
w 11 miastach psychoterapeuci, psychologowie, lekarze
oferują bezpłatne konsultacje
i warsztaty. Będziemy rozmawiać, jak rozpoznać depresję,
leczyć ją i reagować na nią.
Zależy nam, aby jak najwięcej
osób mogło skorzystać z akcji,
bo wiedza na ten temat jest
w dalszym ciągu niewielka.
Renata Mizerska: W Polsce
choruje 1,5 miliona osób! O
depresji nikt nam nie powie
podczas studiów MBA czy na
szkoleniach w pracy, a dotyka
wiele osób pracujących również
w korporacjach. To temat tabu.
Wiemy, że najczęściej chorują
20-40-latkowie, kobiety dwa
razy częściej niż mężczyźni.
Niewiele osób ma odwagę mówić o tym w Mordorze.
M: Cały czas, pomimo nagło-

śnienia w mediach, comingoutów znanych osób leczących się na depresję, trudno
o tym mówić otwarcie. Obawa,
że ktoś będzie wytykał mnie
palcami, obmawiał, zaszufladkuje jako osobę mniej wydajną, niezaradną, słabą… Łatwiej
przyznać się do raka niż do depresji! Czy masz podobne spostrzeżenia?
R: Tak, kiedy pracowałam jako
dyrektor w dużej firmie, nikt
nie poruszał tego tematu. Gdy
zostałam
psychoterapeutą,
ci sami ludzie zaczęli mi mówić o nieprzespanych nocach,
braku radości i sensu w życiu,
ciągłym zmęczeniu. Wtedy
dopiero zobaczyłam, jak wielu menedżerów choruje na
depresję. Niestety, często bez
wsparcia w pracy, zrozumienia,
za to z ciągłymi oczekiwaniami. Zdarza się, że w gabinecie
proponuję wizytę u psychiatry
czy skorzystanie z L4. Napraw-

dę trudno zdrowieć, pędząc,
pracując po godzinach. Potrzebne jest zatrzymanie się,
stop. Zazwyczaj pierwsza reakcja to obawa, jak ta wiadomość
będzie przyjęta w pracy.
M: Trudno się najpierw przyznać przed sobą, że nie daję
sobie rady, powiedzieć bliskim,
a co dopiero szefowi, czy koledze w pracy. Dochodzi również
realna obawa przed tym, że
powód L4 stanie się tematem
plotek. Niedopuszczalne jest
przekaz ywanie
takich informacji przez osoby
z HR i przełożonych, plotkowanie o zdrowiu
pracowników.
R: Zamiast tego
szef może zapytać: „Jakiej pomocy potrzebu-

doszedł do wniosku, że nadszedł czas mianowania osoby
kierującej działem, w którym
pracowała mrówka. Stanowisko dano cykadzie, której
pierwszą decyzją był zakup
do biura nowego dywanu
i ergonomicznego krzesła.
Nowy kierownik, cykada,
też potrzebowała komputera i osobistego asystenta, którego wzięła ze
sobą z poprzedniego działu po to, by
pomagał jej przygotowywać Strategiczny
plan optymalizacji kontroli pracy i budżetu. Dział,
w którym pracuje mrówka
jest teraz smutnym miejscem,
gdzie nikt się nie śmieje, za to
wszyscy stali się nerwowi.
W tym samym czasie cykada przekonała szefa, lwa, co
do absolutnej konieczności
przeprowadzenia badania kli-

PIXABAY.COM
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odziennie
wcześnie rano, mała
mrówka
przybywała do firmy
i natychmiast rozpoczynała pracę. Produkuje dużo i
jest szczęśliwa. Szef, lew, był
zdumiony widząc, że mrówka
pracuje bez nadzoru. Pomyślał, że jeśli mrówka może
wytwarzać tak dużo bez nadzoru, to czyż nie wytwarzałaby jeszcze więcej, gdyby
miała nadzorcę.

jesz?”. Takim pytaniem okaże
zaintersowanie, a jednocześnie
da możliwość wspólnego szukania rozwiązań.
M: Słyszę w gabinecie: „Nie
daję już rady, wszystko mi się
sypie, jestem przemęczona, ciągle coś trzeba robić, w pracy, w
domu”. Za dużo, za szybko, tylko
asapy. Brak czasu na refleksję:
czego właściwie potrzebuję? Bez
względu na oczekiwania szefa,
kolegów i rodziny, nie można
bez końca się eksploatować. Pojawia się kolejne pytanie: jak postawić granicę i sobie, i innym?
Tego można, a nawet trzeba się
nauczyć.
R: Wiele przeciążonych i zestreso-

wanych osób w korpo sięga po tabletki. Panuje mylne przekonanie
„wezmę antydepresanty i po sprawie”. Faktem jest, że często pomagają i poprawiają samopoczucie.
Niestety, też często dają jedynie
ulgę, krótką poprawę. Nie rozwiązują jednak problemu i nieraz depresja powraca. Z badań wiemy, że
skuteczną metodą zapobiegania
nawrotom depresji jest psychoterapia lub łączenie obu tych metod.
M: Dla mnie jako psychoterapeuty
ważna jest współpraca z lekarzem,
to, czy osoba nie cierpi na inne
choroby, których skutkiem „ubocznym” jest zmiana zachowania i
nastroju. Depresja to sygnał alarmowy, że organizm nie daje rady,
w dłuższej perspektywie powodu-
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matycznego środowiska. Przy
przeglądzie kosztów funkcjonowania działu mrówki, lew
stwierdził, że produkcja uległa
znacznemu zmniejszeniu.
Zatrudnił więc sowę, prestiżowego i znanego konsultanta,
by ta przeprowadziła audyt
i zaproponowała rozwiązania. Sowa spędziła w dziale
trzy miesiące i przygotowała
ogromny, wielotomowy raport, kończący się następującym wnioskiem: „W dziale jest
przerost zatrudnienia”.
Zgadnijcie, kogo lew zwolnił
jako pierwszego?
Oczywiście
mrówkę,
gdyż
wykazywała brak motywacji
i negatywną postawę.

Źródło: Internet

je zmiany w funkcjonowaniu mózgu i całego ciała.
R: Niestety, często takie sygnały,
jak ciągłe zmęczenie, drażliwość,
bezsenność czy brak apetytu przypisuje się złemu samopoczuciu,
a nie depresji czy innej chorobie.
Dlatego nie diagnozujmy się sami
sięgajmy po pomoc specjalisty.
Więcej o depresji w pracy:
www.karuna.com.pl

Monika Siedlak-Pęczek
– psycholog i psychoterapevutka Gestalt, 16 lat pracy w roli trenera, HR-owca,
menedżera, w mniejszych
firmach i w korporacjach.
Renata Mizerska
– psycholog, psychoterapeuta Gestalt i nauczyciel
uważności (mindfulness).
Przez 12 lat zarządzała
finansami w korporacjach
i firmach.
Pracujemy w Ośrodku
Psychoterapii i Rozwoju
KARUNA w Warszawie.

GŁOS MORDORU
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Kulturalnie
w Wawie

PIXABAY.COM
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Mam dla Was całą paletę dobrych wydarzeń kulturalnych
– jest szansa, że każdy znajdzie coś dla siebie
24 lutego
World Wide Warsaw: Shigeto,
Lord Raja, Heathered Pearls
Miłość, Kredytowa 9
Warszawa

28 lutego
VÖK w Warszawie!!!
Cafe Kulturalna
Plac Defilad 1, Warszawa

Wydarzenie warte uwagi, jeśli jesteś
fanem muzyki elektronicznej.
World Wide Warsaw 2016 to ponad miesiąc spotkań z artystami
z różnych zakątków świata. Koncerty i imprezy spod znaku nowych
brzmień w różnych klubach i przestrzeniach zawładną stolicą na długie tygodnie. Na pierwszy ogień
będziemy gościć trzech przedstawicieli Ghostly International.
Ghostly International to jedna z
najpopularniejszych undergroundowych wytwórni ostatnich lat,
która łączy elektronikę, ambient,
hip-hop i wszystkie możliwe gatunki „nowej szkoły”. Pod koniec
lutego na start World Wide Warsaw
zagrają Shigeto, Lord Raja i Heathered Pearls.

Nie lada gratka dla fanów alternatywy!
Koncert tego zespołu to, bez dwóch
zdań, świetny plan na niedzielę!
Vök tworzą Margrét Rán (wokal, gitara,
instrumenty klawiszowe), Andri Enoksson (saxofon, syntezatory) i Ólafur
Alexander (gitara, gitara basowa), a nazwa zespołu wywodzi się od islandzkiego słowa określającego przerębel.
Najnowszy utwór „Waterfall” okazał się
tego lata hitem internetu, osiągając 60
000 odtworzeń na SoundCloud oraz
trafiając do pierwszej dziesiątki „HypeMachine Most Blogged Artists”. Utwór
pochodzi z epki „Circles”, wydanej na
początku zeszłego lata. „Natarczywe”
bity, które znalazły się na płycie „Circles”, zostały stworzone we współpracy
z Biggim Veirą, geniuszem z GusGus,
oraz producentem „The Pale Green
Ghost” Johnem Grantem.

Bilety: 40 PLN
Start: 20.00

Bilety: 35–45 PLN
Start : 22.00

ZAMÓW
BEZPŁATNIE
DOSTAWĘ
GAZETY WPROST
DO RECEPCJI
TWOJEGO BIURA.

REDAKCJA@
GLOSMORDORU.PL

19 marca
WYSPA DŹWIĘKÓW – koncert Efter/
Sóley/ Asikids!
Kino Iluzjon
ul. Narbutta 50a
Warszawa
Efter/ Sóley/ Asikids! to kontynuacja
projektu Efterkids zainicjowanego
kilka lat temu przez duńską grupę
Efterklang, opartego na międzynarodowej współpracy w zakresie
edukacji muzycznej. Do jego realizacji w ramach „Ultima Thule” zostały zaproszone dzieci uczące się
w polskich szkołach muzycznych
(kwartet smyczkowy). Na żywo uzupełnią wideoklipy z muzyką zarejestrowaną przez: islandzką artystkę
Sóley, inicjatorkę pomysłu Asi Minę
(Joannę Bronisławską) oraz zespół
Efterklang, o partie swoich instrumentów. Grupą młodych muzyków
dyrygować będzie Bartłomiej Bunio
(orkiestra kameralna Aukso).
Bilety: Wstęp wolny. Wejściówki
dostępne na stronie kina.
Start: 15.00

polecam –
Anna Wiosna Rogowska

GŁOS MORDORU

www.glosmordoru.pl

LIST OD CZYTELNIKA

WIEJEMY!
Zastanawiam się ostatnio, czy
już weszłam w ten wiek, że
wszyscy dookoła starają się odnaleźć siebie na nowo i chwytają się czegokolwiek innego niż
korpo, czy po prostu jest to jakiś
zryw.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy
solidna liczba osób zwierzyła mi
się, że ucieka z wielkiej firmy. Przypomina to trochę ten świeżuni
czas policealnych wyprowadzek
od rodziców i życia na własną,
rękę, nierzadko przymierając głodem.
Rzucają pracę i robią kursy z nadzieją na inne jutro, bez przełykania rzygowin w każdy jeden dzień
świstaka. I ja jestem w tym samym
zbiorze X.

Mam dość mnożących się cyferek
w Excelu, które z zapałem kopiowałam i wklejałam w inny skoroszycik, i klientów, którzy są przewidywalni i kapryśni jak deszcz
w Londynie. Mam dość kanapek
za 5 zł z jajecznicą z trzeciej rano
i zmierzłego pomidora w sałatce. Wszystko, na co mnie stać, to
zmienić kierunek jazdy i przestać
uśmiechać się na siłę w imię mamony.
Moi znajomi po kolei kleją po nocach własne projekty, robią kurs
barmański, trenera kulturystyki,
otwierają sklep z wędlinami. Rezygnują z kariery, żeby otworzyć
restaurację i w końcu, nareszcie
robić to, co czują, że powinni,
i w czym umieją pływać.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie na Mokotowie, ul. Woronicza, 104 mkw. 3 pokoje, 2 piętro. Rok budowy 2006.

Wynajmę mieszkanie, ul Woronicza, 67 mkw, 2 pokoje, rok budowy 2012

Cena: 799 000 zł,
tel.: 668-117-100

tel.: 606-618-614 ,
Czynsz najmu: 4000 zł

Atuty: Winda, balkon, umeblowanie.

Atuty: Apartament dwupoziomowy,
umeblowany, duży taras od strony
patio, klimatyzacja, komórka lokatorska 4m., miejsce parkingowe w
garażu podziemnym.

Wynajmę apartament ul. Bukowińska 135 mkw, 4 pokoje, 16 piętro, rok budowy 2008,
tel: 606-618-614

Wynajmę mieszkanie na Mokotowie, ul Dolna 64,8 mkw, 3 pokoje,
2 piętro. Rok budowy 2010 ,

Wynajmę mieszkanie Al. Niepodległości, 58 mkw, 2 pokoje,
3 piętro,
tel: 668-117-100
Czynsz najmu: 2400 zł
Atuty: mieszkanie umeblowane,
w doskonałej lokalizacji.

Czynsz najmu: 3000 zł,
tel.: 602-232-667
Atuty: wyposażenie, doskonała komunikacja, apteki, przedszkola,

Wynajmę mieszkanie przy Etiudy Rewolucyjnej,
25 mkw,
kawalerka, parter , Typ budowy –
blok.
tel.: 608-694-594,
Czynsz najmu: 1300 zł
Atuty: umeblowanie, ogródek 60 mkw

Więcej ofert na www.locus.pl

CZEKAMY NA
WASZE OGŁOSZENIA DROBNE
ogłoszenia@
glosmordoru.pl

Nie wiem, czy to jest znak naszego
pokolenia, że otrząsamy się nagle
z tej mgiełki, obrazu mamy cieszącej się z Twojej pierwszej poważnej pracy w firmie, która ma reklamy w telewizji! Dla mnie to jedyny
dobry znak, jedyny słuszny kierunek. Jeśli chcesz paść owce w Nowej Zelandii, to zrób to i zestarzej
się w spokoju ducha. Ja trzymam
za Ciebie kciuki i Ty za mnie też
trzymaj, nawet jeśli nie zauważę,
bo zza boksu przecież nie widać.

Karolina Gdula
www.halosuvwfit.pl

UWAGA NOWY DZIAŁ!

NOWI PRACOWNICY NA MORDORZE

PISZCIE DO NAS KTO DOŁĄCZYŁ
DO WASZYCH TEAMÓW

OGŁOSZENIA O PRACĘ
Key Account Manager
Od: SMT Software Services S.A.
• Wymagania: 2 lata doświadczenia, Znajomość realiów i praktyka w utrzymywaniu kontaktów biznesowych z międzynarodowymi
korporacjami, Bardzo dobra znajomość języka
angielskiego pozwalająca na swobodną
komunikację
• Oferujemy: Atrakcyjne warunki finansowe,
bogaty pakiet socjalny (karta Multisport,
ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie
zdrowotne, lekcje języka angielskiego, zajęcia
sportowe)
Regionalny dyrektor handlowy
Od: ABC Polskiej Gospodarki Sp. z o.o
• Wymagania: Doświadczenie w zarządzaniu
strukturami handlowymi oraz w pracy z kluczowym klientem, dobra znajomość języka
czeskiego lub słowackiego
• Obowiązki: Zarządzanie zespołem sprzedażowym
• Oferujemy: Szkolenie w zakresie marketingu
i sprzedaży na najwyższym poziomie, wynagrodzenie na poziomie standardów europejskich,(podstawa + wysoka prowizja)
Chief Operating Officer
Od: Sidly Sp. z o.o.
• Wymagania: Znajomość środowiska start-upowego, warunek obligatoryjny: znajomość
procedur ISO wg normy PN:EN 13485:2012,
znajomość technik zarządczych
• Obowiązki: Przygotowanie organizacyjne
firmy do realizacji celów strategicznych,
rozwój firmy zgodnie z założeniami i celami
formułowanymi przez zarząd spółki
• Oferujemy: Wynagrodzenie adekwatne do
efektywności, samodzielność w działaniu,
brak rutyny i nudy :)

Analityk / Project Manager
Od: Contract-consulting Sp. z o. o.
• Wymagania: dyspozycyjność od poniedziałku do piątku 8.00-16.00 (warunek
konieczny), doświadczenie w sporządzaniu
dokumentów analitycznych z obszaru
ochrony środowiska i energetyki,
• Obowiązki: przygotowanie analiz finansowych przedsiębiorstw, przygotowanie
modeli finansowych i biznes planów
• Oferujemy: pełny etat, umowa zlecenie
Specjalista ds. kadr i płac
Od: Mobilis Sp. z o.o.
•Wymagania: bardzo dobra znajomość
WIĘCEJ INFORMACJI NA:
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programu Płatnik oraz MS Office, 2-letnie
doświadczenie na samodzielnym stanowisku
w dziale personalnym, najlepiej w branży
produkcyjnej
• Obowiązki: prowadzenie pełnej obsługi
płacowej, sporządzanie deklaracji do ZUS,
US, GUS, wystawianie dokumentów
i zaświadczeń dla pracowników.
• Oferujemy: Stałą i pełną wyzwań pracę
w dynamicznie rozwijającej się firmie, Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji oraz
powierzonych zadań, pakiet medyczny
Specjalista ds. e-commerce na rynku
europejskim
Od: Sidly Sp. z o.o.
• Wymagania: min 2-letnie doświadczenie,
znajomość mechanizmów SEM, SEO,
i narzędzi analitycznych Google Analitcs,
Ad Words, Brand24
• Obowiązki: Przygotowanie i realizacja całokształtu procesów związanych z kreowaniem
przyszłości marki i produktów na rynku
międzynarodowym
• Oferujemy: pełny etat, umowa-zlecenie
Key Account Manager
Od: Sidly Sp. z o.o.
• Wymagania: poszukujemy orłów sprzedaży,
ludzi z pasją, którzy chcą kreować przyszłość
branży telemedycznej i współtworzyć młodą,
prężnie rozwijającą się firmę, min 2-letnie
doświadczenie w B2B, znajomość rynku
medycznego i mechanizmów sprzedaży
• Obowiązki: Budowa strategii sprzedażowej
na rynku europejskim, aktywne pozyskiwanie
nowych klientów z sektora Healthcare
• Oferujemy: pełny etat na czas nieokreślony
Developer.NET
Od: Sii Sp. z o.o.
• Wymagania: 2 lata doświadczenia
związanego z programowaniem w ASP.Net,
znajomość ASP.NET, MVC, WCF; Java Script,
frontend+backend; HTML5, komunikatywna
znajomość języka angielskiego, wykształcenie wyższe, umiejętność pracy w zespole
• Obowiązki: programowanie w technologii
.Net, analiza wymagań biznesowych, sprawne diagnozowanie sytuacji błędnych
i rozwiązywanie problemów
• Oferujemy: pracę w międzynarodowej
firmie - Najlepszym Miejscu Pracy IT w Polsce,
realizację innowacyjnych projektów dla
klientów z sektora telekomunikacyjnego,
ubezpieczeniowego, bankowo-finansowego,
świeże owoce oraz fotel do masażu...

REDAKCJA@GLOSMORDORU.PL

CZEKAMY NA
OGŁOSZENIA DROBNE
W KATEGORIACH:

PRACA

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM/KUPIĘ/ODDAM
ogłoszenia@
glosmordoru.pl
GŁOS

MORDORU

WYDAWCA REDAKTOR
Justyna Szawłowska

WYDAWCA REDAKTOR
SISI LOHMANN

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

