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Jak zagiąć czasoprzestrzeń,
czyli czas w walce z korkami
Minął miesiąc, a korki na ulicach Mordoru nie odpuszczają. Proponowane projekty usprawnień nie przyniosą
zmian z dnia na dzień. Czy pozostaje nam bezradne oczekiwanie? Niekoniecznie. Kolejnym rozwiązaniem,
na które każdy z nas może mieć wpływ, jest wprowadzenie elastycznego czasu pracy. Do dzieła!
Masz wpływ
W poprzednim Antykorkowym
Pomysłowniku Głosu Mordoru
przedstawiliśmy dobrą praktykę w codziennym radzeniu sobie
z korkami. To racjonalne wjeżdżanie na skrzyżowania i ich
opuszczanie. Nawet dzięki takim
decyzjom wpływamy na usprawnienie ruchu i tym samym choć
częściowo rozwiązujemy problem
korków.
Kolejny temat, który mieści się
w obszarze naszych działań to
uelastycznienie godzin pracy. Jak
to ma działać na mniejsze zatłoczenie na ulicach? Wyobraźcie sobie, że przypływ masy ludzi, samochodów i rowerów rozłożony jest
w czasie i nie przypada tylko na
jedną konkretną godzinę. W założeniu – proste i oczywiste. Dlaczego zatem tak mało firm decyduje
się na wprowadzenie niestandardowych godzin pracy?

By wszystkim żyło się
lepiej

Paulina pracuje w firmie, która
do swoich standardów wprowadziła elastyczny tryb godzinowy.
Ze swojego mieszkania na Woli
dojeżdża do biura, mieszczącego
się w sercu Mordoru – przy Domaniewskiej. Przebycie tej trasy
komunikacją miejską zajmuje jej
niecałą godzinę. Gdyby nie to, że
przyjeżdża jeszcze przed „godziną zero”, czyli 9.00, czas dojazdu
byłby znacznie dłuższy. – Nasza
standardowa godzina rozpoczęcia pracy to 8.45. Możemy jednak
przyjść pół godziny wcześniej lub
później, jeśli tak wolimy. Z zastrzeżeniem, by nie przekraczać 9.30 –
mówi Paulina. – Grunt to ustalić z
pracodawcą godziny, które będą
dla nas wiążące. W takim układzie,
to o której kończymy pracę, jest
naszym wyborem.
Dzięki temu rozwiązaniu, pracownicy jej firmy mogą bardzo łatwo
ominąć największe korki i uniknąć
ścisku w tramwaju czy autobusie.
Sama Paulina najczęściej przyjeżdża do pracy o 8.15, co - jak pod-

kreśla - jest najskuteczniejszym
rozwiązaniem, by nie tłoczyć się w
komunikacji miejskiej.

Sposób na piątkowe
korkoszaleństwo
Jak wskazują badania, czas spędzony na staniu w korkach jest jednym z najbardziej stresogennych
elementów naszego codziennego
życia. Najtrudniejszym czasem,
również z logistycznego punktu widzenia, jest piątkowe popołudnie,
kiedy pobudzone wizją weekendu
rzesze korposzczurów opuszczają mury Mordoru dosłownie w tej
samej minucie. Ratunek od stresu
mogą przynieść ciekawe i sprawdzone rozwiązania. Przykładem
może być wspomniana przez Paulinę praktyka rozpoczynania pracy
o 8.45. – Codziennie odpracowujemy 15 minut i dzięki temu w piątek
wychodzimy o 16.15 – opowiada.
W istocie, dodatkowe kilkanaście
minut poświęcone na pracę każdego dnia może nie być nadmiernym
poświęceniem, kiedy pomyśli się o

czasie, którego przybywa nam w
piątek. Nie tylko dzięki wcześniejszemu wyjściu z pracy, ale i uniknięciu dzięki temu stania w niekończących się korkach.

Potrzebne generalne
porządki
Niestety, jedna firma to za mało, by
wpłynąć na zmniejszenie problemu
zatłoczenia w całej dzielnicy. Potrzeba tu rozwiązania na większą skalę,
uwzględniającego zaangażowanie
pracowników, pracodawców i administratorów biurowców.
Być może takim rozwiązaniem byłby
podział Mordoru na sektory, rozpoczynające pracę w innych godzinach? Na przykład sektor A zaczynałby pracę o 8.00, sektor B o 8.30,
a sektor C o 9.00.
– To mogłoby być jakieś ułatwienie
w rozładowaniu ruchu, ale nie wiem
czy wszyscy byliby zadowoleni.
Dopóki masz dowolność i możesz
wybrać godziny pracy, to jest w porządku. Ale kiedy otrzymasz nakaz
pracy do godziny 18, to już tak fajnie

nie jest – komentuje Paulina.
Rzeczywiście, praca między 10 a 18
może nie wzbudzać entuzjazmu.
Z drugiej strony, może jednak lepiej
spędzić godzinę dłużej w pracy, niż
stracić dwie w porannych i popołudniowych korkach?

Wspólne rozwiązania
Co tak naprawdę robimy w pracy?
Czy dziennie 8-9 godzin obecności
w firmie jest konieczne, by skutecznie wypełniać swoje obowiązki?
Z wielu badań wynika, że Polska
jest krajem, w którym pracuje się
najdłużej i… najmniej produktywnie. Dla porównania, Francuzi mają
35-godzinny tydzień pracy, a Holendrzy pracują średnio 30 godzin w
tygodniu. Ich wydajność jest ponad
cztery razy większa niż nasza. Gdybyśmy zatem uznali, że 6-7 godzin
to optymalny czas pracy, to nawet
ci, rozpoczynający swój zawodowy
dzień o 10.00 mogliby nadal czuć
się komfortowo. Pracodawca również byłby zadowolony, zwłaszcza,
że spadłaby liczba spóźnień i zwol-

nień lekarskich (wykorzystywanych
na czas choroby lub załatwiania
spraw urzędowych, toczących się
w zupełnie nieodpowiednich dla
korpoludków godzinach).
Krótszy tydzień pracy to jednak rozwiązanie, które znacznie wykracza
poza granice Mordoru i strefę naszego wspólnego wpływu. To co możemy zrobić jako orkowie, to śmiało wystąpić z apelem do naszych
pracodawców. Zaproponujmy im
wprowadzenie elastycznych godzin
pracy. Będzie sprzeciw? Przegadajmy to, pomyślmy wspólnie nad
możliwymi rozwiązaniami. Może
nawet niewielkie zmiany doprowadzą do obopólnych korzyści. Idźmy
też dalej – zaangażujmy w naszą inicjatywę firmy pracujące po sąsiedzku. Być może cały budynek chętnie
przystanie na pomysł sekwencyjnego dojeżdżania do Mordoru?
Niby takie proste rozwiązanie, a tak
wiele może zmienić. Spróbujcie –
życzymy Wam powodzenia!

Katarzyna Miłkowska
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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!

ELASTYCZNY CZAS PRACY PORA ROZPOCZĄĆ
7.00

5% 4000 osób

7.30

8% 6400 osób

8.00

28% 22400 osób

8.30

15% 12000 oSÓB

9.00

30% 24000 osób
17600 osÓB 22%

16.00

7200 oSÓB 9%

16.30

25600 OSÓB 32%

17.00

8000 OSÓB 10%

17.30

5600 oSÓB 7%

18.00

POWROTY Z PRACY

PRZYJAZDY DO PRACY

Teraz wygląda to tak

* analiza Głosu Mordoru na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Urząd Miasta Warszawa - Biuro Drogownictwa i komunikacji
Próba celowa osób pracujących na terenie Służewca N= 3076 osób.

Pracodawcy Mordoru, apelujemy!

Droga Szefowo, drogi Szefie,

w imieniu Twoich pracowników, zgnębionych staniem w codziennych korkach,
podpowiadamy: możesz polepszyć ich sytuację. Jednocześnie, poprzez swoją
inicjatywę i aktywne działanie, spotęgujesz motywację i zaangażowanie swojego
zespołu. Sprawisz, że Twój podwładny uniknie stania w korkach i pracę będzie
rozpoczynał z uśmiechem na ustach.
Wystarczy, że pozwolisz swoim pracownikom rozpoczynać dzień pracy godzinę
wcześniej lub później! Porozmawiaj ze swoim zespołem – być może wystarczy
ustalenie tylko 30-minutowej elastyczności?

Stwórzmy wspólnie grafik dla Mordoru
– niech żyje nam się lepiej!
Redakcja

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 wsparcie 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 i ku przestrodze: Jeśli pobolewa Was często gŁowa, idźcie się zbadać!
To może się przytrafić każdemu z nas w najmniej oczekiwanym momencie!
Sisi i Dżasta

04

GŁOS MORDORU

www.glosmordoru.pl

Cena strachu, czyli jak
sprzedać i się (nie)
zaprzedać
- Kiedy opowiadałem znajomym,
co się u nas wyrabia, to nie chcieli
mi uwierzyć. Im się zdawało, że tak
może być tylko w amerykańskich
filmach. Bo czy to normalne, że jak
sprzedasz więcej od innych, to walisz w gong, żeby się pochwalić? Sam
uważałem, że taka praktyka u nas się
nie przyjmie. Ale skoro działa w centrali i innych oddziałach, to musi i u
nas. Jesteśmy jednością. Taka motywacja ma napędzać innych i w konsekwencji całą firmę - mówi Janusz,
Dzwoni telefon. Pan X odbiera i słyktóry z Mordorem skończył kilka lat
szy uradowany głos. Dowiaduje się,
temu. Więc walimy w gong i wypiże jako stałemu klientowi należy mu Walimy w gong
namy pierś. Po kilku takich akcjach
się atrakcyjna oferta. Zanim „ofiara” Znamy korki na Domaniewskiej, wiemy już, że nasze doświadczenie
zdąży wydusić, że nie jest zaintere- Cybernetyki, czy Postępu. Praca w daje nam przewagę nad tymi, którzy
sowana, ruszamy do zmasowanego domu byłaby idealnym rozwiąza- nie znają Mordoru.
ataku. W zanadrzu mamy już przygo- niem, ale przecież szef musi widzieć
towane dodatkowe warianty. Otóż cię na miejscu. Brniesz więc w tych Codzienny pushing, w którym ciężko
nie pytamy, czy pan X potrzebuje korkach. Brniesz, ale w autobusie wytrzymać, przyciąga kuszące myśli
laptopa; mówimy, że laptop z mega lub na tylnym siedzeniu taksówki. o spokojnym życiu. Bez strachu, że
szybkim internetem już na niego Dojazd własnym samochodem to jeśli się nie sprawdzisz i nie osiączeka. Wyjątkowa okazja. Klient nie nieporozumienie, bo nie możesz gniesz miesięcznego targetu to cię
jest zainteresowany, ale to nas nie nigdzie zaparkować. Miejsce parkin- zwolnią. Że zostaniesz bez premii,
zniechęca - jedziemy dalej. Do lapto- gowe to przywilej szefów oraz tych próbując ujechać na samej prowipa dodajemy tablet i minuty w abo- nielicznych, którzy na takowe zasłu- zji. Bywają tacy, którzy wsiadają na
namencie. Oferta tego nie obejmu- żyli. Tak, to bonus. Nagroda, której skuter i nie oglądając się na to, co
je, ale przymykamy oko i robimy to się nie lekceważy.
zostawili na biurku, odjeżdżają ku
„specjalnie dla Pana, bo właśnie Pan
zachodzącemu słońcu.
jest naszym targetem”.
Z wachlarzem „kijów” i „marchewek”
spotykasz się zaraz po przekroczeniu Jakie sposoby mają firmy, by do tego
W naszej pracy nie ma problemów, granic Mordoru. Z miejsca wezmą nie dopuścić? Jak przed odejściem
tylko wyzwania. Przy tym pamięta- cię na te wszystkie szkolenia, każą powstrzymać najskuteczniejszych,
my, że czekają na nas bonusy.
walić pięścią w klatkę piersiową i ale mających dość?
wykrzykiwać, że sprzedasz więcej
Facet już ze trzy razy prawie rzuca niż inni. Sceny zupełnie jak ta z Mat- Czym przekupić
słuchawką, ale mimo to ciągle po- thew McConaugheyem i Leonardo najlepszych
zostaje na linii. Nie zwracamy na to DiCaprio w „Wilku z Wall Street”. Jak Tych sposobów jest całkiem sporo.
uwagi i zasypujemy go potokiem z reklamy z facetem, który wysyła Od najbardziej typowych - takich jak
słów. W końcu powinien się ugiąć. w miasto Świętych Mikołajów. Zwa- miejsce parkingowe, uprzywilejowaW futbolu mówi się: „Słabsza kość riować można. Kto to wytrzyma? na pozycja w open space, czy złota

„P

o ile i dlaczego tak drogo?” Takimi nieistotnymi pytaniami się nie
zajmujemy. Jako handlowcy jesteśmy zawsze na TAK,
a dobro klienta jest naszym najwyższym celem. Wiemy co dobre,
bo spróbowaliśmy praktycznie
wszystkiego. Jednak za naszą nieustającą gotowość płacimy wysoką cenę. Nas także trzeba docenić.

REKLAMA

pęka”. W końcu przyjmuje naszą
ofertę na próbę. Game over.
- Roztaczamy wizję, śledzimy reakcje. Dobry fachowiec zatańczy nago
na stole. Zaczynasz rozmowę i szukasz, dopóki nie znajdziesz punktu
zaczepienia – opowiada z uśmiechem Rafał, sprzedawca prawie od
dekady. - Nie wiem jak długo będę
to jeszcze robił. Radość z udanej
transakcji to jedno. Stres i groźba, że
wywalą na pysk - drugie. Dopóki jednak ta praca jest dla mnie opłacalna,
będę nadal sprzedawał - dodaje.

karta kredytowa - po takie, których
nikt się nie spodziewa. - W naszej
firmie najlepsi pracownicy otrzymują bezpłatny karnet do loży VIP na
mecze Legii - zachwala Michał, nasz
CEO. A co, jeśli ktoś nie interesuje się
piłką? - Wtedy może wybrać karnet
do wykorzystania w jednej z kilku
restauracji o wytypowanym profilu.
Jedni wybierają kuchnię włoską, inni
japońską. Wybrać można też bilety
do teatru. Dodatkowo mamy system, który umożliwia osobom, które
sprzedały najwięcej produktów danej firmy na otrzymanie od niej specjalnej premii. Jesteśmy elastyczni i
otwarci na pomysły - dodaje Michał.
Szkoda nie brać, kiedy dają. Warto
jednak zachować zdrowe granice i
nie pozwolić się zaprzedać. Trzeba
pamiętać, że te wszystkie nagrody
nie zawsze warte są naszego poświęcenia. Oprócz blasku sukcesów
są i cienie. Przytłaczająca rutyna,
presja, zszargane nerwy. Ci nad nami
wiedzą jak wygląda ta praca i zdają
sobie sprawę, że sama wypłata nie
zrekompensuje wszystkiego. Musi
być coś jeszcze, za co „warto umierać”.
Wachlarz „motywatorów” jest coraz
szerszy. Zniżkowe wizyty w prywatnej przychodni, czy karnet do siłowni to już standard. By wprowadzić
coś nowego, kilka firm zdecydowało
się na przydzielanie dodatku wakacyjnego (średnio 700 zł na osobę).
Innym pomysłem z ostatnich tygodni jest voucher na jednorazowe
wyjście z pracy na dwie godziny
przed ustalonym terminem. Fajnie,
tylko dlaczego jednorazowy?

Panie zwracają uwagę na jeszcze
inne udogodnienia. - Gdyby przy naszej firmie nie było przedszkola, już
dawno by mnie tutaj nie było - mówi
Marta, sprzedająca sprzęt gospodarstwa domowego.
Zaskoczeniem i przykładem zupełnie innego podejścia do motywowania pracownika może być historia firmy, która nawiązała kontakt z
kliniką zamrażającą komórki jajowe,
by przekonać swoje pracownice do
odłożenia macierzyństwa na później. W ten sposób liczyła na zmaksymalizowanie wydajności ich pracy w
okresie ich największej witalności. To
brzmi nieco tragikomicznie, ale kto
wie. Może to się przyjmie?

Co zrobić, żeby zarobić,
a się nie narobić
Aby utrzymać się na powierzchni i
dostać choćby wspomniane miejsce
parkingowe, w swojej pracy musisz
mieć wyniki. Musisz wiedzieć jak dotrzeć do potencjalnego klienta. Bez
większej różnicy, co i komu sprzedajesz. Po prostu siedzisz cały dzień w
biurze, ucho puchnie przyklejone do
słuchawki, a ty przemawiasz do ludzkiej wyobraźni. Jedziesz na drugi
koniec miasta czy kraju, żeby pokazać jak działa odkurzacz. I dlaczego
działa lepiej niż dokładnie taki sam,
oferowany przez konkurencyjnego
sprzedawcę. Bez wiedzy tajemnej,
dzięki której wiesz jak to zrobić, nie
zarobisz na nowy samochód i operację plastyczną żony.
Jak zrobić wrażenie? Dobrze znany trik, to operowanie niepełnymi
kwotami. Na przykład proponujemy
coś w cenie 999,99 zł. Klient może
wtedy ulec wrażeniu, że kupuje za
900, mimo że faktycznie zapłaci tysiąc. Można też tak rozłożyć towary
na półce i poprzyklejać ceny, aby
naklejka niekoniecznie odnosiła
się do danego produktu. Z kolei jeśli umieścimy dokładniejszą cenę,
np. 43,40 zł, to stworzymy pozory,
że jest perfekcyjnie skalkulowana i
niezawyżona. Potem, obniżając taką

cenę, osiągniemy łatwiej jeszcze lepsze rezultaty.
- Jednym ze sposobów na klienta
jest ładnie opakować towar. Ktoś
kupi go w wielkim, pięknym pudle,
po rozpakowaniu przychodzi rozczarowanie, ale wtedy jest już za późno.
Można też z marszu dać ofertę 20
procent zniżki, bo nikt przecież nie
sprawdza jaka faktycznie jest cena.
Gdy z kolei targujemy się na odległość, można zaproponować przesłanie zdjęcia produktu. Do czegoś
w końcu ten Photoshop może się
przydać. Na miejscu byłoby trudniej, ale przez telefon klient towaru
nie rozpakuje - doradza Rafał. Kiedy
znamy takie chwyty, łatwiej wyrwać
„marchewkę” od CEO. Mamy poczucie, że dostaniemy ją za coś. I wierzymy, że sprzedajemy towar, a broń
Boże siebie…

Wiedzieć, kiedy ze
sceny zejść
- Odszedłem z korpo, bo miałem
dość tej ciągłej gonitwy. Łapałem
się też na tym, że nawet w domu
próbowałem dobrze „sprzedać się”
przed żoną. Ciągle ściemniałem,
trudno było przestać. Tak się złożyło, że dostałem spadek po wujku.
To pozwoliło mi odejść i zacząć ze
start-upem. Inaczej bym chyba zwariował - wspomina Janusz. - Kiedyś w
nagrodę dostałem dzień zdalnej pracy w domu. Dojazdy pochłaniają tyle
czasu i energii, że to było jak zbawienie. Ale wtedy zdałem sobie sprawę,
że kiedy pojawia się takie odczucie,
to trzeba się zastanowić nad utrzymywaniem takiego stanu rzeczy.
Parafrazując, trzeba wiedzieć, kiedy
zejść ze sceny. Pamiętaj, miejsce w
open space przodem do wyjścia,
to nie jest najwyższa wartość na
świecie. Miej plan B, bądź gotów do
ewentualnego odwrotu. Mogą o tobie myśleć, że się sprzedałeś. Niech
myślą. To ty wiesz najlepiej jak jest
naprawdę.

Maciej Weber

GŁOS MORDORU

www.glosmordoru.pl

05

CIĄG DALSZY NASZEGO CYKLU PT. UCIEKINIERZY Z MORDORU

O

kazało się, że zapraszają mnie na imprezy nie dlatego,
że jestem Michałem
Kulką, tylko dlatego, że jestem
prezesem. Ludzie czasem zapominają o tym, że niektóre benefity, z
których korzystają, nie wiążą się
bezpośrednio z nimi, tylko ze stanowiskami, które zajmują w firmie – mówi w rozmowie z Głosem
Mordoru Michał Kulka, współzałożyciel firmy LAWMORE.
W naszym cyklu wywiadów rozmawiamy z „uciekinierami” z Mordoru. Czy zwrot w Twojej karierze
i odejście od pracy dla korporacji
nazwałbyś ucieczką?
Nie. Nigdy nie wykonałem takiego
klasycznego zwrotu i nie byłem typowym uciekinierem. Niemal w całej
swojej karierze, równolegle do pracy
w korporacjach, robiłem bardzo
dużo innych rzeczy – prowadziłem
własne sturtupy i realizowałem projekty jako freelancer.
Domyślam się, że raczej nie czułeś
się korpoludkiem, pracującym w
Mordorze?
Takie poczucie miałem tylko przez
pewien czas, w pierwszej korporacji, z którą byłem związany zawodowo. Zwykle funkcjonowałem na
styku dwóch światów: korporacji
oraz startupu i projektów o takim
charakterze. To rzadkość. Projekty
te wymyślałem od zera, nadawałem
im charakter, budowałem przy nich
zespoły. Robiłem więc rzeczy, które
zwykle robi się we własnej firmie. Tak
naprawdę, miałem sporo szczęścia.
Od końca 2014 roku, kiedy zakończyłeś współpracę z PKO BP, nie
pracujesz już dla korporacji. Skoro nie ucieczka, to jak nazwałbyś
tę decyzję?
U mnie to był płynny proces dojrzewania, w którym stopniowo coraz
bardziej stawiałem na swój własny
biznes. Chciałem, by wartość, jaką

generuję własną pracą, należała do
mnie, a nie do kogoś innego. Firmę
założyłem ze wspólniczkami, pracując jeszcze w korporacji. Moja rola
była bardziej doradcza i sprzedażowa, dlatego mogłem spokojnie
pogodzić oba zajęcia. Kiedy biznes
zaczął się rozrastać i wymagać większego zaangażowania, musiałem
wybrać, czy odpuszczę firmę, czy
korporację. Odpuściłem korporację.
Bez najmniejszych wątpliwości.
Czy to był moment przewartościowania w Twoim życiu?
Takie sytuacje zdarzały się wcześniej,
kształtując proces, o którym mówię.
Był na przykład taki czas, kiedy wewnątrz gigantycznego holdingu,
zarządzałem firmą, która była trochę
niezależnym organizmem, startupem w ramach wielkiej grupy bankowej. To był fantastyczny projekt,
który stworzyłem od zera. Zaczynając z trzema osobami, zbudowałem
ponad dwudziestoosobowy zespół,
działający jak w zegarku. Bardzo mi
to pasowało. Kontrakt jednak się
skończył i wtedy dotarło do mnie:
cholera, to nie jest moje! Mimo wysiłku i zaangażowania jakie wkładam w tworzenie czegoś naprawdę
dobrego, nadal może przyjść do
mnie człowiek „z góry” i powiedzieć:
„Super, że to zbudowałeś, ale już cię
nie potrzebujemy”. Zrozumiałem, że
wolę budować coś mniejszego, bez
zaplecza, które daje korporacja, ale
jednak z poczuciem, że to co robię,
jest całkowicie zależne ode mnie.
Na rynku pracy powszechne jest
przekonanie, że korporacja to instytucja, która wysysa z człowieka
jego zasoby. W Twoim przypadku można powiedzieć, że to Ty
wyeksploatowałeś
korporację,
zdobywając doświadczenie, które przekuwasz teraz na sukces na
własnym polu.
Nigdy nie czułem, że korporacja coś
ze mnie wysysa. Może to kwestia
charakteru, a może miejsc, do któ-

Przez lata zajmowałeś wysokie
stanowiska. Czy prestiż, który
się z nimi wiąże nie uzależnia i w
konsekwencji nie blokuje odejścia?
Obserwując innych, mogę powiedzieć, że tak, bardzo blokuje.
Nauczyłem się patrzeć na tytuły,
statusy i funkcje z dystansem. Kiedy byłem prezesem zarządu Noble
Concierge, zajmowałem się tematami luksusowymi, a moimi klientami byli najbogatsi klienci banku. To
mi otwierało wiele drzwi. Miałem
zaproszenia na każdy pokaz mody,
każdą premierę nowego modelu
samochodu, tak naprawdę na każdą istotną imprezę w kraju. Łatwo
się przyzwyczaić, zwłaszcza, gdy
taki styl staje się elementem codzienności. Kiedy to się skończyło,
Czy ta pierwsza grupa, o której miewałem momenty, kiedy myślawspomniałeś, zaangażowanych, łem: kurczę, chciałbym pójść na
prędzej czy później trafia ze swo- ten czy inny pokaz albo premierę.
imi własnymi projektami do firm I musiałem się wysilić, żeby zorgatakich jak LAWMORE, w której te- nizować zaproszenie, nie czekało z
raz jesteś partnerem?
wyprzedzeniem na moim biurku.
Nie, tu jest bardzo różnie. Do nas tra- Okazało się, że zapraszają mnie
fiają ludzie, którzy odchodzą z kor- na imprezy nie dlatego, że jestem
poracji, ale wykorzystują swoją wie- Michałem Kulką, tylko dlatego, że
dzę, kontakty i zgromadzony kapitał, jestem prezesem. Ludzie czasem
żeby inwestować, zakładać firmy, zapominają o tym, że niektóre
wspomagać inne projekty, rozwijać benefity, z których korzystają, nie
startupy. To jest model „ucieczki” wiążą się bezpośrednio z nimi, ale
z korporacji, który najbardziej mi ze stanowiskami, które zajmują w
się podoba. Ten mniej ulubiony, to firmie. Ja potrafiłem rozdzielić te
ucieczki, które uważam za pozorne. dwie kwestie i skupić się na noTo są właśnie te dramatyczne zwro- wych rzeczach, które pojawiły się
ty, wynikające z poczucia wyssania z wokół mnie. Szybko dostosowuję
zasobów, które – według tych ludzi się do nowych warunków.
– niczemu i nikomu się nie przydały.
Rzucają pracę w korpo i przenoszą Parafrazując: chcąc zachować
się na mazurską wieś, gdzie wyra- zdrową równowagę, trzeba uwabiają rękodzieło. Oczywiście są tacy, żać, by korpozbroja, którą ubiera
którzy się w tym fantastycznie znaj- się na danym stanowisku, nie stadują, ale bardzo często, takie przej- ła się skórą, tak?
ście ze skrajności w skrajność przy- To dobre określenie, szkoda, że nie
nosi w końcu kolejne rozczarowanie. ja to powiedziałem (śmiech – przyp.
Prawdziwe jest tu powiedzenie the red.). Tak, są ludzie, dla których ta
grass is always greener on the other korpozbroja staje się skórą. Nieside. Najważniejsze to znaleźć ba- trudno, by tak się stało, zważając na
lans między jednym a drugim.
to, że zbroja nie tylko błyszczy, jest
widoczna z daleka, dodaje pewnorych trafiałem. Jeżeli ktoś pracuje w
korporacji świadomie i ma na siebie
jakiś plan, to może z niej wynieść
bardzo wiele: wiedzę, umiejętności, kontakty. Ja nauczyłem się tam
bardzo dużo. Myślę też, że o ile korporacje efektywnie wykorzystują
kapitał, o tyle zazwyczaj zupełnie
nieefektywnie wykorzystują swój
drugi podstawowy zasób, czyli pracujących w niej ludzi. W mojej opinii,
osoby, które czują się wyssane przez
korpo, to najczęściej ci, którzy wnoszą do niej najwięcej swojego potencjału i budują najwięcej jej wartości.
Ci, którzy pracują w korpo bez większych ambicji, oczekując po prostu
względnej stabilizacji, regularnej
pensji i gamy benefitów, bardzo
rzadko czują się wyeksploatowani.

ści siebie, ale też chroni od tego, co
w firmie i jej otoczeniu niekorzystne.
Trzeba jednak pamiętać, że hełm z
pióropuszem, który dumnie nosimy,
będziemy musieli w końcu zdjąć, zanim ktoś zrobi to brutalnie za nas.
Zaciekawiło mnie, że jedną z Twoich pasji jest budowanie samochodów. Zmontowałeś Lotusa Super
Seven. Skąd masz na to czas?
Zgadza się, zbudowałem go samodzielnie i zupełnie od podstaw. To
było moje marzenie przez dziesięć
lat, odkąd zobaczyłem ten model na
jednym z pokazów w Monte Carlo.
W końcu przyszedł taki czas, kiedy
przestałem pracować w korporacji i
zdecydowałem, że zrobię sobie przerwę, w trakcie której zrealizuję swoje
marzenie. Zwykle budowa takiego
samochodu trwa około jednego
roku. Mnie zajęło to cztery miesiące, bo pracowałem przy nim po 16
godzin. Od pierwszego odpalenia,
jeździłem tym autem jeszcze przez
dwa lata, ciągle je naprawiając i udoskonalając. Im bardziej bezawaryjne
się stawało, tym bardziej zaczynało
mnie nudzić. W końcu je sprzedałem.

16 godzin w garażu robi wrażenie.
Czy to był detoks?
Tak, to był w dużej mierze detoks
i pewnie alternatywa dla terapii.
Czyli jednak uciekłeś, ale w budowę
samochodu.
To była ucieczka od dwóch pożarów,
które pojawiły się wtedy w moim życiu
– zarówno zawodowym, jak i prywatnym.
Co się zmieniło w Twojej relacji między życiem zawodowym a życiem
prywatnym od kiedy poświęciłeś się
pracy dla własnej firmy?
Pojawiła się znacznie większa elastyczność czasowa. Mogę sobie pozwolić,
żeby regularnie odbierać mojego syna
ze szkoły i spędzać z nim więcej czasu.
Z drugiej strony, nie mogę wyrwać
się na dwutygodniowy urlop, który w
korporacji był normą, a niekiedy nawet
przymusem, ze względu na przepisy.
Bez względu na wszystko, moim osobistym sukcesem jest to, że coraz lepiej
łapię balans między życiem zawodowym a prywatnym.

Bartosz Raś

SZUKAMY
DZIENNIKARZY/FELIETONISTÓW/
BLOGERÓW Z LEKKIM PIÓREM,
KAŻDEGO KTO CZUJE
KORPOKLIMAT
CZY KTOŚ PODEJMIE WYZWANIE ? PISZCIE NA
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Dzień dobry. Co robisz?
Nie odpowiadasz. Nie usłyszałeś?
Aaaa, teraz widzę, że jesteś zajęty. Pracujesz, tak? Realizujesz plan
i pchasz do przodu kolejny projekt?
Wiem, rozumiem, codzienna harówka.
Przerwij, proszę na chwilę. Przerwij
proszę…
Spójrz na mnie i odpowiedz na
moje pytanie: Lubisz grać? Dobrze
wiem, że lubisz. Większość z nas
lubi. Zatem zagramy dziś w prostą
grę, ok? To gra „Dziś pytanie, dziś
odpowiedź”.
Usiądź wygodnie. Weź czystą kartkę
papieru i ołówek. Ja będę pytał, a Ty
odpowiadaj. Odpowiedzi zapisuj na
kartce.
Pytanie pierwsze:
W jakim celu tu dziś jesteś? Pierwszą
swoją odpowiedź zapisz na kartce.
Pytanie drugie:
W jakim celu tu dziś jesteś? Drugą
swoją odpowiedź zapisz na kartce.
Pytanie trzecie:
W jakim celu tu dziś jesteś? Znowu
swoją odpowiedź zapisz, proszę, na
kartce.
Zaciskasz usta i śmiejesz się w duchu? Spokojnie, znam te reakcje.
Jak się czujesz? Wszystko w porządku? Jeśli tak, to gramy dalej. Uważaj
- kolejnym pytaniem zupełnie Cię
zaskoczę.
W jakim celu tu dziś jesteś?
Ojej, nie! Czego Ty chcesz? Proszę,
odpowiedź umieść na kartce.
I kolejne pytanie: W jakim celu tu
dziś jesteś ? Milczysz. Nie milcz proszę, graj. Piątą swoją odpowiedź napisz na kartce.
Tuż przed krótką przerwą jeszcze
ostatnie pytanie: W jakim celu tu
dziś jesteś?
Czemu tak patrzysz? Nie przyzwyczaiłeś się jeszcze. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
Jak się teraz czujesz? Było trudniej
niż w pierwszej rundzie pytań? Super!
W ostatniej będzie już łatwo Gotowy? To uważaj: trzy ostatnie pytania
i trzy ostatnie odpowiedzi:
W jakim celu tu dziś jesteś?
W jakim celu tu dziś jesteś?

© ZARYA MAXIM / FOTOLIA.COM

Minicoaching
na dziś
W jakim celu tu dziś jesteś?
Wszystkie
trzy
odpowiedzi,
nie śmiej się, zapisz na kartce.
Teraz możesz się uspokoić, już po
wszystkim. Spójrz na to co napisałeś i spośród dziewięciu odpowiedzi wybierz te trzy, które są dla
Ciebie najważniejsze.
Dam Ci chwilę. Zastanów się.
Wybrałeś? Jeśli tak, to przechodzimy do finału gry, na który składają
się trzy minirundy, rozpoczynające
się znów od tego samego pytania. W pierwszej z nich odpowiesz
mi, wykorzystując jedną z trzech
wybranych przez siebie wcześniejszych odpowiedzi.
Oto przykład minirundy:
W jakim celu tu dziś jesteś? Bo muszę pracować.
W jakim celu musisz pracować? Bo
chcę wykonać powierzone mi zadania.
W jakim celu chcesz wykonać powierzone Ci zadania? Ponieważ
chcę otrzymać wynagrodzenie.
W jakim celu chcesz otrzymać wynagrodzenie? By móc kupić bliskiej
osobie prezent.
W jakim celu chcesz bliskiej Ci osobie kupić prezent? By była szczęśliwa.
Dlaczego chcesz, by bliska Ci osoba
była szczęśliwa? Bo ja będę szczęśliwy.
Aha, mamy to! Czyli jesteś tu dziś
i robisz to, co robisz nie z powodu
narzuconych obowiązków, ale dla
szczęścia bliskiej Ci osoby i swojego
też. Fajnie, prawda? Teraz powinno
Ci się lżej pracować.
Kiedy to finałowe ćwiczenie
wykonasz w trzech minirundach,
poznasz prawdziwe powody, dla
których robisz to, co robisz. Pamiętaj o nim zwłaszcza wtedy, kiedy
naprawdę Ci się nie chce i potrzebujesz świeżej dawki motywacji.
Powodzenia!

tristan tresar
trener biznesu, mówca, menedżer i
konsultant. Prowadzi autorskie warsztaty
i symulacyjne gry biznesowe oparte na
dowodach (EBT). Podczas warsztatów i w
pracy menedżera (interim) wykorzystując
naukowe metody realizuje potencjał pracowników i wprowadza skuteczne zmiany,
które zwiększają efektywność zespołów oraz
konkurencyjność firm.

TAXI STORY

Rola życia
P

rzymus społeczny każe
mi się bawić w weekendy. Głos wewnętrzny od
21 w piątek pokrzykuje w
mojej głowie: „Cały tydzień harujesz jak wół, nie jesteś jeszcze za
stara, odepnij wrotki. Powinnaś!
Spotkaj się ze znajomymi, zabaw
się! Musisz! Wszyscy tak robią. Nie
bądź looserem”.
Wychodzę więc z domu, a potem
społeczeństwo mnie popycha, wylewa na mnie drinki, ktoś tańczy mi
d… na plecach, a ktoś inny wibruje
uparcie łokciem między żebrami.
Ja już chyba nie jestem dancing
queen. Postałabym, porozmawiała… Przy barze albo nie. Najchętniej
o czymś kompletnie bez znaczenia.
Tymczasem otarła się o mnie przynajmniej setka osób. Ktoś nawet
znienacka złapał mnie oburącz za
głowę. Na szczęście mi jej nie ukręcił, a tylko w nią pocałował.

z korporacji. Dawno. Zbyt dawno,
żebym mogła ją sobie od razu przypomnieć.
- Uwielbiam cię, uwielbiam jak piszesz! Czytam wszystko i śmieję się.
Co ty masz w głowie, dziewczyno.
Jesteś genialna. Pamiętam jak dwa
lata temu napisałaś o kolejce do
tramwaju. Do dziś o tym myślę, stercząc na Wierzbnie...
Nie przestawała trajkotać, a ja czułam się jak szyba w akwarium, do
której przywarł glonojad. Na szczęście moje przyjaciółki zlitowały się
nade mną. Chwyciły mnie za ręce i
chichocząc uciekłyśmy do taksówki.
Taksówka... Jedyne schronienie,
koło ratunkowe, tylne wyjście i szansa na powrót do domu. Jak ja lubię
taksówkarzy. Można z nimi porozmawiać o wszystkim, tyle wiedzą o
życiu. Usiadłam na przednim siedzeniu. Dziewczyny na tylnej kanapie.
Wciąż śmiały się ze mnie i z mojej
pseudo-popularności.
- Jedziemy w jakieś konkretne miejsce, czy mogę paniom zaproponować powolny objazd miasta? –
spytał taksówkarz. Po tych słowach
od razu go polubiłam. - Trafił pan
idealnie z tą przejażdżką po mieście.
Ale co się dziwić, jest pan taksówkarzem; trafianie do celu ma pan
we krwi – komplementowałam taksówkarza, podczas gdy dziewczyny
komentowały że znowu zaczepiam
w taksówce.
- Zawieźmy koleżanki na Mokotów,
a ja poproszę do domu, na Bemowo
– powiedziałam.

Nic nie wiem o tej setce osób, która
napastowała moje ciało. Nie wiem
nawet czy chcę wiedzieć. Za to ktoś
z tej setki znał mnie...
- O mój Boże, to ty! To naprawdę ty!
Tak krzyczała, patrząc w moja stronę, jakaś pijana dziewczyna. Kołysała się, jakby zamiast nóg miała płozy
od kołyski. Wymachiwała przy tym
rękami, ale do dziś nie wiem, czy
rozpaczliwie próbowała utrzymać
równowagę, czy chciała chwycić
mnie w ramiona. Podejrzewam,
że sama w tamtej chwili mogła nie
wiedzieć. Przypomniałam sobie,
że pracowałyśmy kiedyś w jednej Ruszyliśmy. Ktoś machał łapą przy

krawężniku. Chciał nam odbić taksówkę. Dziewczyny się śmiały. „Biedna Julka, pewnie myśli, że to jej fani”.
Taksówkarz podchwycił i też się ze
mnie śmiał.
- Pani ma fanów?
Dziewczyny chichoczą. - Nawet psychofanów, którzy cytują jej opowiadania sprzed dwóch lat o kolejce do
tramwaju.
- Pani Julio, pani jest poetką?
- Nie, skądże.
- Pisarką?
- Nie, nie.
- No ale coś Pani pisze?
- Blog! - rechoczą dziewczyny, zanim
na dobre wyjdą z taksówki, zamkną
jej drzwi, a przede wszystkim siebie.
- A o czym pani pisze?
- Takie historyjki z życia - wyjaśniam.
- Żeby rozbawić trochę zapracowanych ludzi, zestresowanych, zmaltretowanych przez szefów - tłumaczę lekko onieśmielona.
- Czyli pisze pani dla robotniczego
Służewca?
1:0 dla niego. Trochę się poirytowałam. Przyznaję.
- Wsiadałam do pana jako pisarka,
czuję, że na Bemowie wysiądę już
jako analfabetka. Uśmiechnął się,
najwyraźniej doceniając moją ripostę.
- Skoro jesteśmy sami, to ja pani
opowiem o mojej roli życia. Jako

młody chłopak zagrałem czarnoskórego studenta w serialu „W labiryncie”. Musiałem nawet w związku
z tym chodzić do solarium! A żeby
z akcentem nie było problemów,
nie mówiłem zbyt wiele, tylko schodziłem ze schodów i recytowałem
jedną kwestię do właścicielki mieszkania: „Przepraszam, gdzie mogę
zrobić siusiu”.
No proszę! Okazało się, że do domu
przywiózł mnie taksówkarz, który
przez 18 lat był aktorem w jednym z
warszawskich teatrów. Potem życie
zmusiło go do zmian i został handlowcem. Był w tym tak dobry, że
zwolniono go za zbyt wysokie obroty. Zawyżał target i psuł wewnętrzny rynek. Został więc taksówkarzem
i grał główną rolę w swoim mini
teatrze na czterech kółkach, gdzie
zamiast oklasków, dostawał najczęściej firmowe vouchery.
W jakim innym miejscu mogłabym
usłyszeć taką opowieść? Jechałam
z sześćdziesięcioletnim aktorem,
blondynem o niebieskich oczach,
który grał Afroamerykanina Ta jedna rozmowa była dużo ciekawsza
niż stanie przy barze i walenie shotów żeby się zrelaksować po ciężkim
korpotygodniu.
„Pędzimy gdzieś, na oślep, wciąż nie
wiedząc, którą wybrać z dróg (...) /
W labiryncie ludzkich spraw, zagubieni Ty i ja. / Odnajdziemy światło
dnia,/Na przekór nocy” (Grzegorz
Markowski, ”W labiryncie ludzkich
spraw”).

Jolie Jourek
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Historia pewnych
zakupów
K

orpoludzie
żyjący
na
ASAPie wiedzą jak cenna
jest każda minuta. Zdarza
się, że kiedy wreszcie odrywamy wzrok od komputera, orientujemy się, że pozabiurowa rzeczywistość do spółki z bezlitosnym
czasem zrobiła nam psikusa. Nagle
okazuje się, że to właśnie dzisiaj
są urodziny teściowej, w weekend
chrzciny córki szefa, a jeszcze przy
okazji czeka nas szalona impreza u
przyjaciół. W tych momentach dopadają nas szok, niedowierzanie i
lawina pytań. W co się ubrać? Jaki
prezent kupić? Kiedy i GDZIE ja to
wszystko zrobię?! Znasz to?
Ja znam to aż nazbyt dobrze, zwłaszcza że ostatnio zmierzyłam się z
podobną sytuacją. Otóż, kiedy zakorzeniona przy biurku, spokojnie
wypełniałam moje ukochane tabelki
w Excelu, zadzwonił telefon. „Pamiętasz, że jesteśmy dzisiaj umówieni
na kolację z Wojtkiem i jego żoną?”.
Padłam. Zanim panika do reszty
ogarnęła mój mózg, zdążyłam tylko
wydusić: „Oczywiście. Spotkamy się
na miejscu”.

Akcja reakcja
Umówmy się, kolacja z szefem męża
to wymagające zadanie. Nie mogę
wpaść na nią jak na kolejne spotkanie z codziennego grafiku, ubrana
w jedną ze standardowych, wymęczonych korpo-życiem garsonek.
Dobrze byłoby też zabłysnąć, wręczając niezobowiązujący, ale oryginalny
prezent, który wyrażałby moje szcze-

re zaangażowanie, mówiąc: „Tak,
jesteście dla mnie niezwykle ważni.
Wcale nie robię tego tylko ze względu na karierę męża”. Rutynowa biała
bluzka i wino w papierowej torebce
nie wchodzą w rachubę. Prędko kalkuluję więc w głowie. Ile mam czasu
na dojazd? Ile mam czasu na same
zakupy? Ile ze świeżo odebranej wypłaty mogę wydać? I skąd, do jasnej
anielki, wytrzasnę teraz pomysł na
niewymuszenie elegancką stylizację i
niebanalny prezent?! Jak żyć?!
Po błyskawicznych konsultacjach

miejscu. Patrzę na zegarek i stwierdzam, że do kolacji zostały jeszcze
niemal dwie godziny. Dobry czas!
Ucieszyłam się, bo na dodatek okazało się, że nie miałam najmniejszego
problemu z zaparkowaniem. Miejsc
parkingowych i wejść do samego
MODO miałam do wyboru, do koloru. Jako entuzjastka wielopiętrowych
parkingów średnio raz w miesiącu
gubię swój samochód, z nieskrywanym zażenowaniem pytając potem
panów z ochrony, czy przypadkiem
nie widzieli takiego małego, czarnego auta… Tutaj mam kłopot z głowy.
Odhaczam
więc następny punkt: nie
martwić się o
potencjalną
MUSZKA , TUDORS,
zgubę. KolejCENA: 29.90 PLN
ne minuty w
z internetem i koleżanką z sąsied- kieszeni.
niego stanowiska zapadła decyzja. Wpadam do środka i rozglądam
Około 10 minut od Domaniewskiej się. Widzę przestrzeń. Gdzie iść, co
znajduje się MODO. Nie byłam, nie wybrać, którym szlakiem podążyć?!
orientowałam się, zarobiona jestem, Zaraz przy wejściu znalazłam mapkę
a za ryzykiem nie przepadam. Ale MODO i ze zdumieniem odkryłam na
co zrobić – podbramkowa sytuacja. niej niemal 350 sklepów. Nie sądziGdy tylko wybiła godzina zero i pik- łam, że będę mieć aż taką możliwość
nięciem identyfikatora odnotowałam wyboru. Myślałam dotąd, że to tylko
mój wylot z firmy, ruszyłam z piskiem kolejne typowe centrum handlowe.
opon, by błyskawicznymi zakupami Sieciówki, powtarzające się wszędzie
uratować swój honor i… zbliżającą marki i wybór pięciu na krzyż sklepisię kolację.
ków. Zanurzyłam się więc w kuszące
mnie korytarze. Co mnie zaskoczyło?
Do boju!
Przede wszystkim oryginalność. Co
Wyjątkowo udało mi się uniknąć sła- rusz zatrzymywałam się przy kowetnych korków i raz dwa byłam na lejnych wystawach, bo zachwyciła
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Sukienka
Modlishka
CENA: 269 PLN
klasyczne czarne szpilki
Zapteria
CENA: 249 PLN

mnie torebka, to buty, a to zupełnie
nieznana mi dotąd marka. Wielki wybór i różnorodność propozycji wołały
do mnie z każdej strony. Ubrania na
co dzień, propozycje sportowe, elegancka biżuteria, przesłodkie ciuchy
dla najmłodszych. Istne szaleństwo!

Grunt to zadbać o siebie
Czas płynął jednak nieubłaganie I
zmuszał mnie do podjęcia konkretnych, natychmiastowych działań.
Przygotowania do ważnego wieczoru rozpoczęłam od siebie. Nie chciałam kupować czegoś tylko na jeden
raz, szkoda na to pieniędzy i zachodu.
Przy tym, chciałam jednak wyglądać
wyjątkowo i nieszablonowo. Zaskoczyć, ale też czuć się dobrze – kobieco, elegancko i przede wszystkim
na luzie. Moją uwagę przyciągnęła
czarna sukienka od MODLISHKI. Niby
prosty krój, ale przy tym maxi wycięcie. W dodatku to polska marka,
której nigdzie indziej w Warszawie
nie dostanę. Tak! Tego mi było trzeba.
To prawda, że mała czarna zachwyci
każdego. Mnie zadowalała przy okazji naprawdę przyjemna cena - nieco
ponad 300 złotych i szach mat! Już
słyszę pytania koleżanek: „Skąd masz
to cudeńko?”.
Wszystko poszło jak z płatka. Pomocne
ekspedientki wyrozumiale kibicowały
mi nie tylko w doborze ciuchów, ale
też w walce z napiętym grafikiem. Jako
że tempo miałam iście sprinterskie,
postanowiłam zbliżyć się jeszcze do
jednej rzeczy, która dotąd zdawała mi
się być tylko ekskluzywną fanaberią.
Szal od Paprockiego&Brzozowskiego
wręcz krzyczał do
mnie z wieszaka!
Jak mogłabym go
chociaż nie dotknąć,
nie przymierzyć, nie
sprawdzić ceny…
Co takiego?! Ostatni
bastion padł. Niecałe
100 złotych za dodatek od projektantów.
Jak to się stało, że dotąd myślałam o tego
typu ciuchach tylko
w kategorii: „Nie stać
mnie”?!
Idąc dalej tropem
prostej, lecz niebanalnej
elegancji,
trafiłam do salonu biżuterii Ditty
Zimmermann. Nie
mogłam uwierzyć,
że jeszcze nie spo-

tkałam się z jej projektami! Dowiedziałam się, że jest to pierwszy stacjonarny salon Ditty. To tłumaczyło,
dlaczego błądząc po popularnych
galeriach, nie trafiłam dotąd na jej
małe dzieła sztuki. Przepiękna i oryginalna biżuteria z klasą. Graficzne
wzory, które nie mają w sobie ni krzty
przesady, idealnie dopasowały się
do mojej nowej sukienki. Przepiękny pierścionek kupiłam za mniej
niż 100 złotych, co znów wywołało
u mnie uśmiech satysfakcji. Chyba
każda z nas może sobie od czasu do
czasu na coś takiego pozwolić. Myślę,
że nawet nasi mężowie by się z tym
zgodzili…

Dla każdego coś pięknego
Kiedy przyszła pora na wybór prezentu dla współtowarzyszy nadchodzącego wieczoru, pamiętałam, by było
to coś w dobrym guście. Postawiłam
na klasykę w postaci przepięknych
filiżanek. Znasz sklep z porcelaną
„Na Pięknej”, który istnieje w centrum
Warszawy od 40 lat? Tu, w MODO,
znalazłam drugi taki porcelanowy
butik. Byłam pełna uznania, myśląc
że klasyka i nowoczesność właśnie
zatoczyły koło.
Miło zaskoczył mnie fakt, że zakupy
poszły nadspodziewanie sprawnie.
Wciąż miałam około pół godziny w
zapasie, a że dojazd stąd do centrum
to prosta i szybka trasa, uspokoiłam
się i pomyślałam, że warto wykorzystać okazję. Co postanowiłam zrobić?
Uszczęśliwić również mojego ukochanego. Nie mogłam się oprzeć nie
tylko ze względu na to jak bardzo się
kochamy, ale również ze względu na
to, co poruszyło moje serce, gdy tylko
to zobaczyłam. Ręcznie wykonywane, bardzo stylowe… muszki! Te perełki to dzieło Marthu, która również
okazała się być polską marką. Sama
muszek nie noszę, ale musiałam za-

spokoić swój zmysł estetyczny spodziewanym widokiem mojego faceta
w tych cudeńkach. Wybrałam model
w nieco ekstrawagancką, kolorową
kratkę. Autorski projekt za niecałe
80 złotych - na sam widok od razu
człowiekowi robi się weselej. A jeśli
jeszcze oddaje ją w moje ręce tak
przystojny i przemiły sprzedawca, to
szkoda byłoby nie wrócić tu po raz
kolejny.

Melduję wykonanie
zadania
Deadline dzisiejszego wieczoru nieuchronnie się zbliżał. Wystrojona w
nowe zdobycze ruszyłam na podbój. Pomimo tego, że obawiałam
się ogromnego stresu i szalonego
pośpiechu, to zakupowe popołudnie okazało się być nad wyraz przyjemne. Nie dość, że blisko naszego
ukochanego Mordoru, to jeszcze w
komfortowej atmosferze bez przekrzykujących się tłumów i kolejek do
przymierzalni. Nie miałam też poczucia, że jestem tylko i wyłącznie kolejną natrętną klientką. Najważniejsze
jednak, że kupiłam rzeczy, z których
jestem autentycznie zadowolona.
Bardzo żałuję, że nie miałam więcej
czasu, ale niestety życie w naszym
korpo-tempie rządzi się swoimi prawami. Dobrze, że i na to znajduje
się rada w postaci nadchodzącego
piątku.
W weekend postaram się wyciągnąć
męża na większe zakupowe szaleństwo. Już bez specjalnych okazji,
pośpiechu i presji. Na spokojnie napijemy się włoskiej kawy i przygotujemy nasze szafy na nowe, wiosenne
otwarcie. Zbyt wiele przecudnych
torebek uśmiechało się do mnie z
wystaw, bym mogła tak po prostu o
nich zapomnieć...

Katarzyna Miłkowska
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Kasia Adamczyk
najsympatyczniejszą
recepcjonistką Mordoru

C

ałkowitą odskocznią
od codzienności, za
sprawą współpracy ze
stylistką oraz dzięki
profesjonalnej sesji zdjęciowej,
mogła cieszyć się laureatka konkursu na Najsympatyczniejszą
Recepcjonistkę – Katarzyna
Adamczyk. O tym jak trafiła do
Mordoru, co ma wspólnego z gabinetem masażu i dlaczego bliżej
jej do określenia „wek” niż „słoik”
opowiada w rozmowie z Głosem
Mordoru.

Jak przyjęłaś informację o wygranej?
Nie spodziewałam się, że ktoś zgłosi
mnie do konkursu, a już tym bardziej, że go wygram. Tymczasem
dzięki koleżance, która mnie zarekomendowała, przeżywam taką
fantastyczną przygodę. To dla mnie
bardzo miłe, czuję się doceniona.
Jak doszło do tego, że wylądowałaś w samym sercu Mordoru?
Tak naprawdę przez przypadek. Szukałam pracy w podobnym charakte-

rze do tej, którą wykonuję. Agencja
wysłała mnie na zastępstwo na dwa
tygodnie i tak już zostałam. Mimo że
z zawodu jestem fizjoterapeutką.
To przecież zupełnie inny świat!
Skąd zatem taki wybór?
Skończyłam też administrację, która zawsze była moim planem B.
Właśnie z niego korzystam. Jeśli zaś
chodzi o zawód fizjoterapeuty, to
jego wykonywanie jest obciążające
fizycznie. Prowadziłam przez dwa
lata swój gabinet masażu i bardzo
dobrze mi szło. Miewałam jednak
kontuzje. Pomagając innym szkodziłam sobie.
Nie myślisz o powrocie?
To zależy w jakim charakterze. Już
na pewno nigdy nie będę masować.
Jakaś inna forma fizjoterapii - czemu
nie. Może jako dodatek. Bardzo lubiłam te studia, pracę z pacjentami i
trochę mi szkoda, że nie mam kontaktu z zawodem.
Oba kierunki studiowałaś w Warszawie?
Tak, chociaż pochodzę z Opolszczy-

dystansem podchodzić do codziennych zdarzeń . Zawsze znajdzie się
ktoś, z kim można zamienić parę miłych słów i pośmiać się. W sytuacjach
kryzysowych staramy się wspierać i
właśnie to mam na myśli mówiąc, że
nie jest to typowa korporacja.
Stereotypowo zakłada się, że w dużych firmach relacje między ludźmi
są oficjalne, że jest wyścig szczurów
i nie ma przyjaźni. Jednak firma, w
której pracuję, jest zupełnym tego
zaprzeczeniem.

Jak koledzy z firmy zareagowali
na twoją wygraną?
Powiedziałabyś o sobie „słoik”?
Nie mogą się doczekać zdjęć i wyPowiedziałabym
nawet „wek” wiadu. Najsympatyczniejsza Re(śmiech). Miejsce skąd pochodzę cepcjonistka Mordoru to jest coś
dzieli od Warszawy około 300 km i (śmiech)!
takie ostatnio określenie usłyszałam.
W nagrodę otrzymałaś profesjoWiedziałaś coś wcześniej o Mor- nalną sesję w Studiu Sensi. Stydorze?
listka, makijaż…
No właśnie nie! Usłyszałam o nim Jakie masz wrażepierwszy raz dopiero gdy zaczęłam nia?
tutaj pracować. Pojawiły się też To była jedna wieloczywiście te negatywne konotacje ka przygoda. Po raz
– że korpo, że wyzysk, że zero życia. pierwszy w życiu
Znajomi, którzy dowiadują się, że uczestniczyłam
w
pracuję w Mordorze od razu się profesjonalnej sesji
krzywią. Ja jednak zawsze powta- i potraktowałam to
rzam, że firma, z którą jestem zwią- przede wszystkim
zana, nie jest zwykłą korporacją. Nie jak dobrą zabawę.
ma nic wspólnego ze złym znacze- Stylistka Kora Brylińniem tego słowa.
ska dokonała cudów
na moich włosach i
Nie wierzę jednak, że nie zdarzają twarzy. Makijaż zrosię stresujące momenty i zawsze biła naprawdę niejest tylko kolorowo.
ziemski! Podobnie
Jak w każdej pracy bywają takie fotograf
Damian
chwile. Jednak w Saint-Gobain pra- Maleszewski.
Wicują cudowni ludzie. Z jednej strony dząc, iż nie ma przed
profesjonaliści, z drugiej potrafią z obiektywem zawodowej modelki,
stworzył świetną atmosferę, tak że
całkowicie zapomniałam gdzie jestem. Wszystko odbyło się naprawdę profesjonalnie, bardzo przyjemnie i miło.
zny. W Warszawie jestem od 14 lat.

Domyślam się, że była to odskocznia od codziennych obowiązków?
Oczywiście, odskocznia i urozmaicenie. Na co dzień pilnuję, żeby w
całym biurze wszystko sprawnie
działało, wspieram office managera
REKLAMA

w codziennym prowadzeniu i organizacji pracy biura.
Moje obowiązki sprowadzają się do szeroko pojętej administracji i obsługi klienta. Spędzenie
dnia na specjalnie zorganizowanej
dla mnie sesji zdjęciowej, gdzie to
mną zajęli się profesjonaliści, było
niecodziennym przeżyciem i powinno zdarzać się zdecydowanie
częściej!

Katarzyna Miłkowska

11

12

GŁOS MORDORU

www.glosmordoru.pl

KANTY I KRAWATY

S

ystematyczne stukanie łyżeczką o filiżankę wyrywa
mnie ze snu. Moja luba,
paląc papierosa, szykuje
poranną kawę. Rzucam okiem
na zegar ścienny. Jest 6.40. W zasadzie i tak miałem już wstawać.
Dziś w banku mamy zebranie, a
jeszcze na dodatek Ewelina wymyśliła warsztaty. Nic to, że oddział
otwieramy o 10.00, o 7.45 melduj
się przy wejściu i dalej - będziemy
się szkolić.
Studiuję wychowanie fizyczne i
mógłbym być nauczycielem w
szkole. Lubię sport, a praca z dzieć-

mi mnie nie przeraża. Doprawdy
nie wiem, dlaczego nie poszedłem
w tym kierunku. Mógłbym mieć
wolne weekendy, święta i wakacje.
Pracować w pierwszej, dużo przyjemniejszej porze dnia, otworzyć
dodatkowo własny mały biznes i być
szczęśliwym człowiekiem.

W towarzystwie Kaśki jem śniadanie - dietetyczną sałatkę z tuńczyka
popijam zieloną herbatą. Życzymy
sobie miłego dnia i żegnamy się
całusem. Wiem, że to jej dzień będzie miły. Że to jej dyrektor zajrzy
do gabinetu i zapyta o samopoczucie, że to ona wyjdzie na lunch, i że
akurat będzie wtedy świecić słońAch, po cóż żyć w zgodzie ze sobą i ce. U mnie będzie padał deszcz.
z lekkim sercem chodzić do pracy?
Przecież można pracować w korpo- Biorę szybki prysznic i wkładam
racji. Szef-tyran? Daj spokój, zuchu garnitur. Ten element pracy w kor- norma. Miesiąc na realizację kwar- po akurat od razu przypadł mi do
talnych celów? Proszę cię, ty nie dasz gustu. Lubię elegancko się ubierać.
rady? Co z ciebie za człowiek? Presja Do pracy jeżdżę autem. To jedynie
cię zabija? Jesteś po prostu za słaby. 1050 metrów, ale i tak jeżdżę moim

© PFPGROUP / FOTOLIA.COM

Ach, po cóż żyć
w zgodzie ze sobą
i z lekkim sercem
chodzić do pracy?
roverem 400. W radiu nie skończą
się jeszcze reklamy, a ja już jestem
pod oddziałem. Te dwie, a przy
większym ruchu trzy minuty w aucie ładują mi baterie bardziej niż
RedBull.
Po ośmiu godzinach praca zazwyczaj się nie kończy. Mój profesor
od języka polskiego w liceum, gdy
stawiał komuś pałę, zwykł mawiać:
„Uczeń bez jedynki, jest jak żoł-

nierz bez karabinu”. Korporant bez
nadgodzin…
I te wszystkie kody: do drzwi, do
alarmu, do drugich drzwi, do sejfu, do trzecich drzwi, do szafy, do
czwartych drzwi… Jest ich tyle, że
czasem zapominam swojego kodu
pin do karty debetowej. God bless
PayPass.
Niby kucharz nie chodzi głodny, a
szewc bez butów, czy jakoś tak. Ja

też nie śmierdzę groszem - prędzej
pachnę tysiącami. Tylko po co to
wszystko? Nie utrzymuję rodziny.
No dobra, mam kredyt na auto. No
i co?
Słowo daję, że jeszcze dwa, trzy
ataki, a wybuchnę.
Poza tym ja zawsze chciałem pisać.

Łukasz Czajkowski

REKLAMA

www.act.edu.pl

WORLD NEWS

Animal friendly companies
American surveys focused on pets,
discovered that 17% of U.S. businesses allowed employees to bring their pets into the office. Many respondents said that having pets around
definitely increased their work
efficiency. These companies are a
heaven for pet owners. They have
a comprehensive list of guidelines
to follow — vaccine regulations, a
strict “no biting” policy, but as long
as those are followed, the offices allow a wide range of animals. In the-

se places, working hours are spent
with long-haired cats which like being high on top of things, climbing
cabinets and desks or laying down
on co-workers’ laps. Not to mention
fluffy creatures hanging around
unexpectedly near laptops, white
miniature schnauzers running after
people eating their lunch - and simply looking jealous! One employee
was even brave enough to bring his
python to work. Wearing the python
around his shoulders or hiding it in

cabinets – were just a few things he
used to do! There may also have
been funny or rather unpleasant
moments of stepping
into pet’s pooh (which it
unfortunate), but people
generally don’t find it problematic and incidents
are cleaned up promptly.

Aldona Ciarka
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Korpo-sport,
czyli projekt
crossfit
Z
nasz to uczucie, kiedy po całym dniu
siedzenia
przed
komputerem nie możesz ruszyć ręką ani nogą? W
krzyżu łupie, nic się nie chce,
a sił tylko ubywa. To ewidentny znak, że pora ruszyć swoje
szanowne cztery litery i dać
sobie zdrową dawkę ruchu.
Najlepszy sposób? Crossfit!
– Nasze ciało jest stworzone
do ruchu, nie do siedzenia –
mówi Dominik Górski, head
coach CrossFit Ursus.
Kiedy wstukasz w wyszukiwarkę hasło crossfit, przed oczami
pojawią ci się zdjęcia i filmiki

ludzi o ciałach Apolla, którzy
gigantyczną sztangę potrafią
podnieść jednym palcem. Owszem, tacy też są. Za nimi stoją
jednak miliony takich, którzy w
dzisiejszym, pędzącym w szalonym tempie świecie, szukają
dla siebie idealnej formy ruchu. Wybór crossfitu jest strzałem w dziesiątkę.

Cóż to właściwie jest?
– Jest to system treningowy,
według którego ćwiczyć może
każdy. Używamy w nim tak
zwanego skalowania, dzięki któremu każde ćwiczenie
można dostosować do swoich
indywidualnych możliwości –

uspokaja nas trener z CrossFit
Ursus i zapewnia, że zdrowy
ruch jest nie tylko przyjemnością, ale wręcz obowiązkiem.
– Im bardziej ogólnorozwojowy jest system treningowy,
tym lepiej. Crossfit jest właśnie
taki. Mamy tam elementy gimnastyczne, podnoszenie ciężarów oraz elementy sportów
wytrzymałościowych – dodaje
Dominik Górski.
Co ważne, jeśli dotąd twoim
ukochanym sportem było na
przykład bieganie, trening
crossfitowy będzie znakomitym uzupełnieniem. Specjalna
odmiana tego sportu – crossfit
endurance – wspomaga naszą

koronną,
wytrzymałościową
dyscyplinę. Jeśli więc chcesz
zabłysnąć na najbliższym korpo-maratonie, możesz śmiało z
niego skorzystać.

Jest moc!
Przede wszystkim chodzi jednak o niesamowitą i szaloną
energię! Sport wyzwala w nas
siłę i chęć dalszego działania. – W crossficie obowiązuje
zasada, że każdy trening ma
być dla ciebie wyzwaniem.
W czasie treningu masz dać
z siebie wszystko – tłumaczy
nam Dominik i dodaje: – Zaraz
po ćwiczeniach często widzi
się osoby leżące na podłodze

i próbujące złapać oddech.
Jednak po dwóch, trzech minutach człowiek jest wypoczęty i ma ochotę na więcej. Z
treningu mamy wyjść nabuzowani energią, a nie zajechani
na śmierć – wyjaśnia. To dla
trenerów szczególnie ważna
kwestia.
Crossfit jest bowiem na maksa intensywnym treningiem.
Jednocześnie
jest
bardzo
usystematyzowany i przede
wszystkim – długofalowy. Jest
to coś, co robimy regularnie i
na dłuższą metę. Wydaje ci się
to niemożliwe? Nic bardziej
mylnego. Jednostka treningowa, łącznie z rozgrzewką i

wygaszaniem, trwa godzinę.
Tyle chyba jesteś w stanie poświęcić dla własnego zdrowia i,
co podkreślamy grubą krechą ,
mega funu!

Trening? ASAP!
Kiedy znów poczujesz, że od
patrzenia w ekran komputera
siada ci kark lub masz trudności z zasypianiem, to znak, że
twoje ciało domaga się ruchu.
Nawet jeśli jesteś korpoludkiem, który nigdy dotąd nie
uprawiał żadnego sportu, dasz
radę. Crossfit: challenge accepted!

Katarzyna Miłkowska

REKLAMA

PRACA W KORPO NADWYRĘŻA?
PRA
TERAZ MASZ POT
POTRÓJNY FIDBAK NA KAŻDY RODZAJ BÓLU!*

URAZY SPORTOWE / KONTUZJE / ZWICHNIĘCIA / STANY ZAPALNE

KEEP
CALM

OBJAWY
BJJ AWY
YM
MI
MIGRENOWE
I GR
GRE
G
R NO
/ BÓLE GŁOWY / GORĄCZKA / BÓLE ZĘBÓW / URAZY

AND
DAJ AKCEPT

SZYBKIEJ ULDZE!

DOLEGLIWOŚCI: KRZYŻOWO-LĘDŹWIOWE /
REUMATYCZNE / MIĘŚNIOWE / STAWOWE / NERWOBÓLE

*Produkty posiadają działanie łagodzące dolegliwości bólowe
TAR/27/15/03/2016

160316-Polfa Tarchomin-ACTIVEPLAST i ACTIVEBAND-MORDOR2-prasa-260x158-v001.indd 1

16/03/16 11:29
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Tydzień za mną, czyli
pierwsze koty za płoty

P

ierwszy tydzień pracy zleciał
nie wiadomo kiedy. Przyszedł
piątek, a ja czułam się jakbym
przebiegła maraton. Ba! Pięć
maratonów!
Mimo feralnego pierwszego dnia, pozostała część tygodnia ułożyła się całkiem dobrze. Fakt, koledzy byli wciąż
dość sceptyczni i na dystans. Nikt nie
rozmawiał ze mną na tematy prywatne,
a gdy wchodziłam do kuchni i napotykałam na plotkującą grupkę pracowników, czułam jak atmosfera gęstnieje i
rozmowa nagle się ucina. Starałam się
nie przejmować, byłam przecież nowa.
Wiedziałam, że tak bywa.
Nie znają mnie, nie wiedzą czy nie pójdę kablować, czy nie będę kopać pod
nimi dołków. Na zaufanie trzeba sobie
zasłużyć, choć wiadomo, milej byłoby,
gdybym spotykała się z bardziej życzliwym nastawieniem.
Z szefem współpraca układała się dobrze. Dał mi czas na wdrożenie, był

REKLAMA

uprzejmy i kulturalny.
Ogólnie nie było źle. Potwornie wykańczały mnie jednak codzienne dojazdy,
stres i awantury w domu. Marzyłam o
sobocie i o tym, żeby ten dzień po prostu przespać! Tak, długi, nieprzerwany
sen był szczytem moich marzeń! Załatwiłam już nawet z mamą, żeby wzięła
dziś dzieci na noc do siebie.
Oczywiście nie były zadowolone. Mój
powrót do pracy nie spotkał się z ich
uznaniem. Były złe i rozżalone. Poranki
stały się horrorem, nie tylko ze względu
na dzwoniący niemiłosiernie wcześnie
budzik, ale także przez sceny, które
codziennie urządzały mi dzieci. Przy
każdej próbie wyjścia z domu był płacz,
krzyk, błaganie „mamo, nie idź”. Czułam
się z tym strasznie i musiałam wziąć
kilka głębokich oddechów, zanim mogłam spokojnie wyjechać z garażu.
Do tego historia z nianią, która po prostu nie przyszła do pracy i do tej pory
nie odebrała ode mnie telefonu, po

www.glosmordoru.pl

prostu zwaliła mnie z nóg. Na razie kryzys opanowały babcie i sąsiadka, ale to
tylko tymczasowe rozwiązanie, które
trzeba będzie zastąpić czymś stałym.
Teraz jednak nie miałam głowy, by tym
myśleć. Nie było mnie w domu od 10
godzin, w przerwie na lunch wyszłam
do sklepu, żeby nie tracić czasu na zakupy po pracy. Gdy wróciłam dzieci były
zmęczone, rozdrażnione i spragnione
mojej uwagi.
Nie spodziewałam się, że będzie tak
ciężko, a jednak… A jednak nie nachodziły mnie myśli, że powrót do pracy
był błędem. Wiedziałam, że jeszcze za
wcześnie na takie wnioski. Potrzebowałam więcej czasu, żeby się wdrożyć
i zorganizować swoje życie poniekąd
na nowo.

Marta Mazurkiewicz

© ALEUTIE / FOTOLIA.COM
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Klechdy na długą
podróż? Nie polecam

W

yjazd z dziećmi, niezależnie od tego, czy to tylko
krótki wypad na weekend, czy wakacyjna wyprawa, niesie za sobą konieczność
drobiazgowego przygotowania. Nie
mówię tu tylko o spakowaniu niezbędnego ekwipunku, ale przede
wszystkim o zgromadzeniu mniej
lub bardziej istotnych gadżetów,
które mają uprzyjemnić dziecku pobyt poza domem.

Jest kilka możliwości: nagrania
z bajkami lub muzyką, tablet (gry,
filmy), książki, zabawki (te o mniejszych gabarytach, nie polecam natomiast klocków, które można później
znaleźć w każdym zakamarku auta
podczas odkurzania).
W przypadku zestawu płyt (tudzież mp3) warto zatroszczyć się o
różnorodność. Pewien mój znajomy
do tej pory ma ciarki, gdy tylko słyszy
Smerfne Hity. Była to jedyna płyta,
którą zabrał dzieciom na wyjazd do
Chorwacji. Domyślacie się, co działo
się w umyśle biednego ojca, kiedy
przez kilkanaście godzin był skazany na skrzeczący śpiew niebieskich
ludków.
Sam nie zachowałem się rozsądniej. Na zeszłorocznych Targach
Książki kupiłem zestaw audiobooków dla dzieci. Ich podstawową zaletą był łączny czas nagrań: 9 godzin
bajek, baśni, legend. Powinno wystarczyć na dojazd do celu podróży.

O ja nieszczęśliwy, kupując
taki pakiet nie wiedziałem, czym
to może grozić. Na hasło „Klechdy sezamowe”, zarówno ja, jak
i moja żona dostajemy gęsiej skórki. Wprawdzie lektor na początku
każdej płyty zwracał uwagę, że jest
to utwór wielowątkowy i warto
słuchać z uwagą, ale liczba wątków
i stopień skomplikowania arabskich bajek przekroczył możliwości
naszej percepcji. Jestem pewien,
że starsza córka gubiła się już po
kilku minutach, ale ku naszemu
nieszczęściu, gdy tylko wsiadała
do auta, upominała się o klechdy.
I o dziwo nie zasypiała przy nich!
Z rozkoszą oddawała się słuchaniu
mrożących krew w żyłach historii.
Jeśli dbacie o rozwój dziecka, raczej unikajcie tego typu baśniowego świata na płytach. Oszczędzicie
swoje nerwy i nie będziecie mieć
wyrzutów sumienia, że nadwyrężacie niewykształconą jeszcze sferę
psychiki dziecka.
PS. Temat tej płyty powraca czasem podczas dłuższej jazdy samochodem, ale zawsze okazuje się, że
akurat „zapomnieliśmy” zabrać ją
z domu.

Tata z okolic Mordoru
www.facebook.com/tatazokolicmordoru/

GŁOS MORDORU

www.glosmordoru.pl

PIXABAY.COM

Kulturalnie w Wawie

„W marcu jak w garncu”, a „kwiecień plecień, wciąż przeplata, trochę
zimy, trochę lata”. Nasza oferta dla tych, którzy nie podniecają się
pracą w weekendy i bill’owaniem nadgodzin też będzie bardzo
różnorodna. Sami zobaczcie.
DLA FANÓW JAZU

Klub Proxima w Warszawie

25.03.2016 (piątek)

ul. Żwirki i Wigury 99a

Studio Koncertowe PR im.
Witolda Lutosławskiego

Start: 20:00

ul. Modzelewskiego 59

Bilety: od 75 PLN

Start: 19:30

Właściwie nazywa się Ellinor Olovsdotter.

Bilety: 30 PLN

Pochodzi ze Szwecji. Jej unikalne brzmienie,
mieszankę new rave, rapu i elektroniki,

Premiera albumu Jazz i koncert Maciej

porównuje się do twórczości M.I.A. czy

Fortuna Trio to wyjątkowe wydarzenie z

Diplo. Na swoim koncie ma już współpracę z

udziałem działającej od lat formacji jednego

takimi artystami jak: Skrillex, Ras Fraser Jr. czy

z najbardziej charakterystycznych polskich

Bunji Garlin. W grze FIFA 13 wykorzystano jej

artystów jazzowych.

debiutancki singiel Tekkno Scene.
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NIERUCHOMOŚCI
Nowe, 3-pokojowe mieszkanie z balkonem
na Osiedlu Krzemowym. Doskonała lokalizacja na Mokotowie, blisko stacji metra i komunikacji miejskiej. Na lokal o powierzchni
68 m² składają się dwie sypialnie, duży i
ustawny salon, kuchnia, łazienka, WC oraz
hol. W budynku przewidziano garaż podziemny oraz cichobieżne windy. Wysoki
standard wykończenia, sprawdzony deweloper,
atrakcyjna ceny 7 499,52 zł/m2.
Kontakt tel. 504 742 623

Kawalerka w promocyjnej cenie 8 349 zł /m².
Atrakcyjny układ mieszkania – duży, słoneczny pokój dzienny z wyjściem na balkon, osobna kuchnia, hol z miejscem na
szafę w zabudowie, łazienka. Doskonała
lokalizacja w dobrze rozwiniętej dzielnicy,
w pobliżu biurowców, z dobrym dojazdem do centrum miasta. Nowe osiedle,
wysoki standard wykończenia, cichobieżne windy, miejsca w garażu podziemnym
dla mieszkańców.
Rafał 663 980 487

Przestronne, 4-pokojowe mieszkanie narożne na nowym osiedlu przy ul. Cybernetyki
2 na Mokotowie. Mieszkanie składa się z
dużego salonu w wyjściem na balkon, jasnej kuchni, trzech sypialni, holu, łazienki
oraz WC. Łączna powierzchnia 80,58 m².
Funkcjonalny układ pomieszczeń i wysoki
standard wykończenia. W budynku garaż
podziemny i cichobieżne windy. Mieszkanie usytuowane na I piętrze.
Cena 564 018,10 zł
Kontakt tel. 514 907 867

Mieszkanie 2-pokojowe na 6 piętrze w nowym budynku z garażem podziemnym.
Duży salon z aneksem kuchennym i balkonem, sypialnia, hol, łazienka. Ustawny
układ, słoneczna strona południowo-zachodnia. Atrakcyjna lokalizacja na Mokotowie, blisko stacji metra, biurowców, z
dobrym dojazdem do centrum.
Cena 315 052,49 zł
Małgorzata 512 241 349

48-metrowe mieszkanie w nowym budownictwie, idealne na start lub pod wynajem.
Funkcjonalny projekt obejmuje sypialnię,
salon, osobną kuchnię, hol oraz łazienkę. Do
mieszkania przynależy balkon. Mieszkanie
usytuowane na I piętrze nowego budynku
na Osiedlu Krzemowym. Lokalizacja przy ul.
Cybernetyki na Mokotowie zapewnia dobry
dostęp do sklepów, usług i komunikacji
miejskiej.
Atrakcyjna cena 370 618,84 zł
Kontakt tel. 512 167 302

Ustawna kawalerka w dobrej cenie. Salon
16 metrów, osobna 8-metrowa kuchnia
z możliwością połączenia, hol i łazienka. Łączny metraż 30,60 m² plus balkon
o powierzchni 3,25 m². Drugie piętro w
nowym budynku z windą. Możliwość
kupienia miejsca w garażu podziemnym.
Nowy budynek na Mokotowie, rok budowy 2018
Cena 263 128,18 zł
Kontakt tel. 783 939 835

Jazz to pierwszy album MFTrio nagrany w
nowym/starym składzie: z Frankiem Parkerem

DLA FANÓW ROZWOJU OSOBISTEGO I TEATRU

oraz Jakubem Mielcarkiem, fenomenalnym

12.04.2016 (wtorek)

muzykiem i basistą.

„Rzecz o przywództwie i zarządzaniu,
czyli słów kilka o nienawiści, głupocie i

DLA TYCH, KTÓRZY MAJĄ „SKOŁATANE NERWY”

nadziejach”

2.04.2016 (sobota)

Teatr Palladium

Smolik / Kev Fox

ul. Złota 9 Warszawa

Klub Palladium
Start wydarzenia: 19:00

Warszawa, ul. Złota/9

Bilety: 170 PLN
Start: 19:00
Bilety: od 50 PLN

Milczarek | Bukowski trio to projekt biznesowo-artystyczny, wykorzystujący koncepcję

Dwie indywidualności, które już pięć lat

Mentoring Theater w procesie rozwojo-

temu mogliśmy usłyszeć w utworze L.O.O.T,

wym. Dzięki obserwacji i doświadczaniu

zamieszczonym na płycie Smolik/4 . Obecnie

przedstawienia, widz poddaje się procesowi

obaj pracują nad wspólną płytą sygnowaną

wewnętrznego rozwoju prowadzonemu

ich nazwiskami. Premiera jesienią, ale warto

przez profesjonalnych trenerów. W projekcie

posłuchać już dziś na żywo.

występują jego twórcy: Dariusz Milczarek –
doświadczony trener, doradca, mówca oraz

DLA NIENAWIDZĄCYCH PONIEDZIAŁKÓW

Michał Bukowski – konsultant biznesowy

4.04.2016 (poniedziałek)

i aktor.

Elliphant
z

Anna Wiosna Rogowska

NOWI PRACOWNICY NA MORDORZE.
WITAMY!
Zofia Połecka dołączyła do zespołu agencji K2 Media,
działającej w ramach Grupy K2 na stanowisko specjalisty ds.
PR i marketingu. Przed przyjściem do Grupy pracowała w
agencji marketingowej Berry Project.
Katarzyna Zaniewska z dniem 15 lutego dołączyła do firmy
Daymaker Sp. z o.o. na stanowisko international project
manager. Wcześniej pracowała w Chinach jako zawodowy
przytulacz pand.(od redakcji: zazdrościmy - chyba jeden z
przyjemniejszych zawodów świata)
Katarzyna Adamczyk, w styczniu tego roku dołączyła
do firmy Saint Gobain Construction Products Polska na
stanowisko recepcjonistki. Wcześniej jako fizjoterapeutka
prowadziła gabinet masażu i gimnastykę korekcyjną w
szkołach.

OGŁOSZENIA O PRACĘ
Marketing Specialist
Od: INDATA Solutions
• Wymagania: m.in. minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku specjalisty ds.
marketingu w branży IT; bardzo dobra znajomość narzędzi marketingu internetowego;
pomysłowość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
• Obowiązki: m.in. planowanie i realizacja
działań w celu promowania marki i zwiększania sprzedaży produktów, usług w kanale
B2B; analizowanie i raportowanie efektywności kampanii; bieżące usprawnianie działań;
organizowanie wydarzeń.
• Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie;
narzędzia pracy; prywatna opieka medyczna.
Regionalny dyrektor handlowy
Architekt Integracji
Od: Sygnity S.A.
• Wymagania: m.in. znajomość: architektury
SOA, rozwiązań kolejkowych i szyny usług
(ESB), tematyki architektury rozwiązań Web,
technologii WebServices, WS-Security, Websphere MQ; przynajmniej 1 rok doświadczenia
jako architekt integracji i programista; komunikatywna znajomość języka angielskiego.
• Obowiązki: m.in. definiowanie i modelowanie architektury integracji w oparciu
o paradygmat SOA; przygotowywanie
dokumentacji; konsultacje dla zespołów

wytwórczych; nadzór architektoniczny
nad zgodnością powstających rozwiązań
z architekturą integracji.
• Oferujemy: zatrudnienie w ramach działalności gospodarczej lub umowy o pracę;
długofalowa współpraca; udział w ciekawym
i zaawansowanym technologicznie projekcie;
możliwość wdrażania własnych pomysłów;
rozwój kompetencji.
Dyrektor ds. Sprzedaży
Od: Green In Sp. z o.o.
• Wymagania: m.in.: potwierdzona sukcesami umiejętność budowania i podtrzymywania długotrwałych relacji biznesowych;
znajomość specyfiki branży energetycznej;
samodzielność i inicjatywa w działaniu; doświadczenie w budowaniu i motywowaniu
zespołów sprzedażowych.
• Obowiązki: m.in. pozyskiwanie klientów;
opracowywanie długoterminowych strategii
sprzedaży i nadzór nad ich realizacją; uczestnictwo w działaniach marketingowych;
budowanie i rozwój zespołu handlowego;
sporządzanie analiz i raportów.
• Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie i
system premiowy; niezależność i samodzielność w pracy; możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktur firmy.
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