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Mordor – tu jeździ się w korkach, a parkuje na rozjeżdżonych trawnikach. Tu działa zasada „kto pierwszy, ten 
lepszy”. Samochody stoją na poboczu, chodnikach, trawnikach, wszędzie tam, gdzie kierowca znajdzie choć 

odrobinę przestrzeni. 

By zająć te miejsca, trzeba przyjechać 
przynajmniej godzinę przed rozpo-
częciem pracy. Komfortu, którego 
teoretycznie samochód ma być źró-
dłem, nie ma w tym żadnego. Dojeż-
dżający samochodem nie mają jed-
nak innego wyjścia, ponieważ miejsca 
na okolicznych parkingach są zare-
zerwowane lub ich zajęcie wiąże się z 
dużymi, zaporowymi wręcz, kosztami. 
Przyjrzyjmy się bliżej tej sytuacji. 

W poszukiwaniu miejsca
Zaczynamy na rogu Domaniewskiej i 
Wołoskiej, przy Platinium. Tu parking 
przeznaczony jest wyłącznie dla firm 
i, czego nie trzeba dodawać, zajęty. 
Ogólnodostępny znajduje się bliżej 
ulicy Konstruktorskiej. Do Europarku 
wjeżdża się przez otwartą bramę, 
a za postój płaci się w parkomacie. 
Jedna godzina kosztuje tu 5 zł, a cały 
dzień 20 zł. Brak skasowanego biletu 
skutkuje karą w wysokości 95 zł i ryzy-
kiem zapłacenia dodatkowych 300 zł, 
jeżeli nadzorcy wezwą Straż Miejską i 
zostanie założona blokada. Jednak o 
skutkach płacenia i niepłacenia roz-
mawiać można i tak czysto teoretycz-
nie, ponieważ znalezienie wolnego 
miejsca pośród 50 dostępnych grani-
czy z cudem. 
Drugi parking znajdziemy przy ulicy 
Postępu 2. Tu każda z trzech pierw-
szych godzin postoju kosztuje 5 zł, a 
cała doba 20 zł. Miejsc jest ok. 80, ale 
podobnie jak w poprzednim przy-
padku są wiecznie zajęte. Parking jest 
strzeżony, więc informacje o ewentu-
alnych wolnych miejscach otrzyma-
my przy bramie.

Z takimi samymi cenami oraz obsługą 
parkingową spotkamy się przy ulicy 
Suwak 7.  Tuż obok wjedziemy na par-
king galerii handlowej, gdzie opłata 
wynosi 7 zł za godzinę. 
W Mordorze istnieją również parkingi 
należące do deweloperów zarządza-
jących biurowcami. Tam co prawda 
większość miejsc wynajmują firmy, 
ale na niektórych z nich są wydzielo-
ne części komercyjne. Do firmy Adgar 
należą dwa takie miejsca: Adgar Wave 
przy Rzymowskiego 53 i Adgar Plaza 
przy Postępu 17 A i B. W każdym z 
nich znajduje się po ok. 850 stanowisk 
parkingowych (wliczając w to stano-
wiska dla firm). Pierwsze 20 minut 
parkowania jest tam za darmo. Na-
stępnie trzeba zapłacić 5 zł za każdą 
godzinę na parkingu podziemnym 
i 4 zł na zadaszonym naziemnym. – 
Trudno powiedzieć ile wolnych miejsc 
mamy w danym momencie. Samo-
chody nieustannie wjeżdżają i wyjeż-
dżają. Liczba ciągle się zmienia - mówi 
Magdalena Bronowicka z firmy Adgar. 

Do stanowisk oferowanych przez 
Adgar doliczyć można miejsca par-
kingowe przy budynkach innych 
deweloperów, co w sumie daje około 
2 tysiące.  Możliwość zaparkowania 
jest, jednak  to luksus, za który trze-
ba słono zapłacić. Czy cen 
nie można obniżyć? - 
Tylko wtedy, gdyby 
wszyscy wspólnie 
podjęli taką decy-
zję - odpowiada 
przedstawicielka 
Adgaru. Szanse 
są więc znikome. 
Pozostaje czekać, aż 
porządek zrobi miasto. 
Przez najbliższy rok korki na 
pewno nie znikną, tak samo jak par-
kujące na poboczach pojazdy.

Miejsca tylko dla gości
 - Z odpowiednim wyprzedzeniem 
jestem w stanie załatwić miejsce na 
parkingu dla gości. Kiedy jednak 
umawiam się z kimś na spotkanie, 

sugeruję, żeby skorzystał z metra 
lub tramwaju - opowiada Michał 
Pol, redaktor naczelny „Przeglądu 
Sportowego”, pracujący w budynku 
koncernu Ringier Axel Springer przy 
Domaniewskiej, na skrzyżowaniu z 
ulicą Suwak.
Każda z firm ma przypisaną określoną 
liczbę miejsc parkingowych. Tych sta-
nowisk jest jednak  za mało, należą do 
stałych pracowników, a abonamenty 
są już dawno wykupione.  Ratunkiem 
mogą być miejsca komercyjne. Te z 
kolei sporo kosztują. - Mam miesięcz-
ny abonament na parkingu podziem-
nym, który kosztuje 100 zł. Połowę 
taniej wyniesie opłata za parking 
naziemny. Decyzje o przyznawaniu 
miejsc zapadają na wyższych szcze-
blach. Zdarza się, że jednym z pierw-
szych pytań nowo zatrudnianych 
osób jest to, czy będą mieć miejsce 
parkingowe - dopowiada Pol.
Wybierając się na spotkanie warto 
skorzystać z piętrowego parkingu 
w Galerii Mokotów. Trzeba jednak 
uważać, żeby spotkanie nie przekro-
czyło trzech godzin. Po tym czasie, od 

czerwca 2012 roku, trzeba 
płacić 4 zł za każdą 

kolejną godzinę. 
Sprytnym roz-
wiązaniem by-
łoby wyjeżdża-
nie i ponowne 
wjeżdżanie na 

parking po każ-
dych kolejnych 

trzech godzinach. 
Trzy rundy każdego dnia. 

Niestety ten sposób nie wchodzi w 
rachubę.
- Opłaty wprowadziliśmy z myślą o 
klientach. Wjeżdżanie i wyjeżdżanie 
w ciągu dnia nic nie da, bo za darmo 
można wyjechać tylko raz. Za każdy 
następny wjazd pobieramy opłaty - 
tłumaczy odpowiedzialna za kontak-
ty z mediami Diana Kopycka z Galerii 
Mokotów.  - Wiemy o kłopotach z par-
kingami, ale przecież nie będziemy 
budować ich specjalnie dla pracow-
ników biur. O to powinni zadbać ich 
pracodawcy - dodaje przedstawiciel-
ka „Galmoku”.

Straż na Wirażu
I tu wracamy do miejsca, z którego 
przyszliśmy, czyli na chodniki, pobo-
cza i porozjeżdżane trawniki. Rządzą  
tu strażnicy miejscy, z zapalczywością 
wkładający mandaty za wycieraczki, a 
ostatnio coraz częściej odholowują-

cy pojazdy. 29 lutego z bocznej ulicy 
Wiraż zniknęło w ten sposób kilka-
dziesiąt aut.
- W poszukiwaniu pieniędzy straż 
przeniosła działalność z fotoradarów 
na odholowywanie pojazdów bez 
wcześniejszych ostrzeżeń, manda-
tów, blokad na koła. Mandat może 
tutaj wynieść aż 615 zł! Z tego 478 zł 
kosztuje odholowanie, 37 doba par-
kingowa, mandat 100 zł plus jeden 
punkt karny. Odpowiedzią mogą 
być pieniądze od firm lawetowych 
– mówi dotknięty sytuacją czytelnik 
„Głosu Mordoru”, najwyraźniej znaw-
ca tematu.
Nieco inaczej postrzega problem 
Katarzyna Dobrowolska, rzeczniczka 
Straży Miejskiej. - Na wskazanym te-
renie stoją znaki B-36 i T-24.  Wydanie 
dyspozycji usunięcia pojazdu jest 
tu procedurą standardową, dlatego 
takie działania będą kontynuowane. 
29 lutego zostały przeprowadzone na 

prośbę mieszkańców. Nie miały cha-
rakteru akcyjnego, chociaż faktycznie 
odholowano aż 26 pojazdów. Z pew-
nością jednak nie ma to nic wspól-
nego z poszukiwaniem przez straż 
dodatkowych pieniędzy. 

Bez dodatkowych parkingów
Niezbyt szerokie uliczki nie są przy-
gotowane na przyjęcie takiej liczby 
środków transportu. Kiedyś była tu 
wieś, od lat 50. XX wieku zaczęły po-
wstawać fabryki, a pod koniec 90. biu-
rowce. Nikt nie zawracał sobie głowy 
planami zagospodarowania i w koń-
cu doszliśmy, a nawet dojechaliśmy 
do tego, co mamy dzisiaj. Do płatnej 
strefy mroku.
Niektóre firmy nie zadowalają się 
tym co otrzymały od deweloperów. 
Przy budynku Zeptera przy Doma-
niewskiej 37 jest ok. 140 miejsc na 

powietrzu i prawie 100 na parkingu 
podziemnym. To wszystko mało, więc 
od niedawna jest też placyk dla 100 
pojazdów, od strony ulicy Samocho-
dowej. Też już prawie zajęty, ale moż-
na próbować. Pod warunkiem, że jest 
się pracownikiem firmy mieszczącej 
się w budynku Zeptera, czyli np. TTP, 
InterRisk, Neauvii czy TechnoGymu. 
Dodatkowy parking? - Można byłoby 
wybudować parking na końcu drogi 
S8 – proponuje Jan Włodarczyk, nasz 
czytelnik. - To nieuczęszczany odcinek 
zablokowany betonowymi zaporami. 
Udostępniając gotowy teren zyskamy 
ok. 200 miejsc parkingowych, moż-
liwość postawienia pojazdów w od-
powiednich warunkach, tj. bez błota, 
brudu itp. Dodatkowo jest tu łatwy i 
szybki wyjazd bezpośrednio do tra-
sy, co na pewno odciążyłoby ruch na 
ulicach Marynarskiej i Sasanki. Miesz-
kańcy zyskaliby kilka, a nawet kilkana-
ście minut dziennie dzięki  ominięciu 

korków - uzasadnia nasz  czytelnik. 
Pomysł ciekawy, ale zdaniem tych, 
którzy problemem zajmują się od 
początku, nic nie dający i w dodatku 
trudny do wykonania.
- Nie ma potrzeby tworzenia nowych 
miejsc parkingowych, bo chodzi o 
to, żeby coraz więcej osób korzysta-
ło z transportu publicznego, nie z 
samochodu. Inaczej nie rozwiążemy 
kwestii korków  - uważa Karina Koziej 
ze stowarzyszenia Lepszy Służewiec. - 
Fizycznie nie ma już możliwości, aby 
wszyscy chętni przyjeżdżali do pra-
cy. Oprócz wzmocnienia transportu 
publicznego widzimy konieczność 
wprowadzenia płatnej strefy par-
kowania. W garażach podziemnych 
znajdujących się w biurowcach są 
wolne miejsca. Niestety pracownicy 
zamiast zapłacić miesięczny abona-
ment porównywalny do opłaty za ten 

Płatna Strefa Mroku
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 Maciej Weber

sam okres w strefie płatnego parko-
wania wolą zostawiać samochody w 
miejscach nielegalnych, np. na rozjeż-
dżonym trawniku. Chcemy też wspie-
rać rozwój infrastruktury rowerowej 
– dodaje Koziej.
A dodatkowe sposoby na uniknięcie 
korków? - Kończę o 17, ale przez dwie 
godziny załatwiam sprawy w okolicy. 
Na przykład idę na zakupy do „Galmo-
ku”. O 19 już wyjeżdżam swobodnie  -  
mówi Sylwia, oczywiście zatrudniona 
na terenie Mordoru. Można i tak. 
Miejskie Biuro Komunikacji w lutym 
tego roku przeprowadziło analizę 
sytuacji w całym rejonie Służewca. W 
Mordorze mamy prawie 100 budyn-
ków, w których pracuje blisko 80 tys. 
ludzi. Z ankiety Biura wynika, że 34 
procent dojeżdża do pracy samocho-
dem (czyli ponad 27 tys.). Zimą nawet 
38 proc. (ponad 30 tys.). Aż 26 proc. 
pracowników pod żadnym pozorem 
nie zamierza korzystać z publiczne-
go transportu. To przekłada się na 20 
tys. samochodów, tyle więc miejsc 
parkingowych minimum wypada-
łoby mieć. Jest 5 tys. i wiadomo, że 
pozostałe potrzeby nigdy nie zostaną 
zrealizowane. Trzeba szukać innych 
rozwiązań. Miasto na szczęście ma już 
pewne plany.

Będzie płatna strefa
Czy problem pomogą rozwiązać 
parkingi „Park & Ride” przy stacjach 
Dawidy i Jeziorki? Może, gdyby po-
wstały, dałoby się tam zostawiać 
auta i dojeżdżać koleją.  - Mamy 
zarezerwowane lokalizacje, ale 
trudno powiedzieć, kiedy plany 
będzie można wprowadzić w życie. 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania 
administracyjne, nie wcześniej niż 
za dwa lata. Zresztą, 300 czy 400 
miejsc parkingowych nie załatwi 
problemu - uważa Waldemar Lasek 
z Wydziału Komunikacji Publicznej 
Biura Drogownictwa i Komunikacji.
Biuro przygotowuje jednak opra-
cowanie, w którym wskazuje na 
konieczność rewolucji komuni-
kacyjnej. - Przewidujemy zmianę 
organizacji ruchu, bus pasy na 
Konstruktorskiej i Domaniewskiej, 
a także mającą rozładować korki 
inwestycję. Dzięki niej ulica Suwak 
połączy się z Woronicza oraz z uli-
cą Cybernetyki pod wiaduktem 
przy Marynarskiej. Pozyskaliśmy 
już grunty. Sprawa jest rozwojowa 
- mówi przedstawiciel Wydziału Ko-
munikacji.
W przyszłym roku najprawdopo-
dobniej w całej strefie zostaną za-
montowane parkomaty, co nie tyl-
ko zmniejszy problem ze stojącymi 
na poboczu autami, ale zapełni też 
nieużywane częściowo parkingi ko-
mercyjne. - Nie możemy mówić, że 
płatna strefa na pewno będzie, ale 
jest taki projekt - zastrzega Walde-
mar Lasek. 

pracowników korporacji  dojeżdża 
do pracy samochodem

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

Którymi ulicami dojeżdżamy do pracy?

30 000

ul. SASANNKI / UL. MARYNARSKĄ
UL. RZYMOWSKIEGO

UL. WoŁoską
UL. DOMANIEWSKĄ

UL. 17 STYCZNIA
UL. WILANOWSKĄ

UL. WORONICZA

20 000

22%
17%
15%
13%
11%
6%
5%

pracowników pod żadnym pozorem 
nie zamierza korzystać 

z publicznego transportu!
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Z
darza się, że praca nas wykańcza i prowadzi donikąd. Pewien mój znajomy o cynicznym usposobieniu  ma-
wia, że właśnie po to jest, żeby mieć jej dość. Powiecie: owszem, pracą można się zmęczyć, ale bez przesady. 
Jeśli jednak zaczynacie zastanawiać się jak jest z Wami, sięgnijcie do poniższego testu. 

1) Pracujesz z:
a)  niebezpiecznymi substancjami chemicznymi 

– 1 pkt 
b)  osobnikami, których napędzają niebezpieczne 

substancje chemiczne – 3 pkt

2)  Nuda w pracy:
a)  w Twojej pracy wystarcza Ci mózg małpy – 3 

pkt
b)  twoja praca nie ma sensu – 2 pkt
c)  w swojej pracy wykonujesz nieustannie tę 

samą czynność, aż chce Ci się krzyczeć z nudów, 
aż chce Ci się krzyczeć z nudów, aż chce Ci się 
krzyczeć z nudów … – 1 pkt

3) Twój szef:
a)  nic nie mówi, tylko tępo gapi się przed siebie 

– 1 pkt
b)  na czole wyskakują mu pulsujące żyły – 2 pkt
c)  co piątek wzywa Cię na dywanik w celu „domo-

tywowania” Cię – 3 pkt
d)  śmierdzi mu z ust – 1 pkt

4) Ekspozycja na stres:
a)  musisz pracować szybko – 1 pkt
b) musisz pracować wolno – 3 pkt
c) musisz pracować jak maszyna – 2 pkt
d) nie masz czasu na ten test – 3 pkt

5) W pracy:
a)  dostajesz groteskowo nierealne terminy – 3 pkt
b)  musisz sprawiać wrażenie zajętego, nawet jeśli 

nie masz nic do roboty – 1 pkt
c)  z nudów liczba Twoich szarych komórek maleje 

w zastraszającym tempie – 2 pkt
d)  ilość obowiązków rośnie w tempie odwrotnie 

proporcjonalnym do wysokości pensji – 3 pkt

6)Problemy natury psychicznej:
a) chroniczne zmęczenie – 3 pkt
b) gorzki cynizm – 1 pkt
c) narastająca furia – 2 pkt
d) test? Jaki test? – 3 pkt

7) Perspektywy rozwoju:
a) zero szans na awans – 3 pkt
b) zero szans na podwyżkę – 3 pkt
c) zero szans na rozwój – 3 pkt
d)zero szans na ucieczkę – 3 pkt

8) Stan fizyczny:
a)  powiększający się z każdym rokiem garb – 3 pkt
b) bóle pleców – 2 pkt
c) suchość w gardle – 2 pkt
d) poranne mdłości niezwiązane z ciążą – 1 pkt

9) Stan umysłu:
a) ale dlaczego ja…? – 1 pkt
b) gdyby tylko, gdyby tylko - 3 pkt
c) ale że o co chodzi? – 2 pkt
d) mam to w dupie – 1 pkt

10) Filozofia życia:
a)  pracuję w korporacji, więc jestem – 3 pkt
b)  jestem, więc pracuję w korporacji – 3 pkt
c) jestem, bo jestem – 1 pkt
d)  co tu dużo gadać, wracam do roboty! – 2 pkt

0 – 12 punktów: Praca w Splendorze
Gratulacje! Należysz do tych szczęśliwców, dla których 
praca w korpo to bułka z masłem. Masz co prawda 
swoje napady cynizmu, dzięki którym łatwiej Ci prze-
trwać, ale poza tym jest naprawdę nieźle. 

13 – 20 punktów: Praca w Mordorze
Jesteś klasycznym Homo Corporaticusem – masz lep-
sze i gorsze momenty, ale w korpo czujesz się jak ryba 
w wodzie. 

Powyżej 20 punktów: Praca na Ugorze
Dobra wiadomość jest taka, że wiesz na czym stoisz, 
co daje Ci dobry punkt wyjścia, by to zmienić. Możesz 
jeszcze zarobić milion dolarów (choć już przekro-
czyłeś/aś 30-tkę), założyć własną firmę albo rzucić 
wszystko i wyjechać na Islandię.

J
est taka kraina niemal w 
każdym biurze, gdzie za-
puszczają sie tylko najod-
ważniejsi i najbardziej do-

świadczeni accountowie. Kraina 
niebezpieczna, zdradliwa. Kró-
lestwo smutku i rozpaczy, które 
powstało z ograniczenia wol-
ności artystycznego ducha i w 
zarodku udupianych przez brief 
pomysłów. Miejsce, gdzie aura 
nienawiści do świata od czasu do 
czasu rozpraszana jest zupełnie 
niespodziewanymi wybuchami 
radości i twórczego ożywienia, 
tłamszonymi jednak powoli i 
boleśnie przez nieprzyjaznych 
project managerów, zasadni-
czych accountów i zdradliwych 
art directorów, zostawiających 
swoich podopiecznych na łasce 
wszystkowiedzących klientów. 
Różne firmy, różne biura, różne 
działy, ale w nich jeden klan: 
GRAFICY. 

Nieważne czy juniorzy, czy se-
niorzy, czy nawet headofowie.  
Nieważne czy w branżuni od wczo-
raj, od roku, czy od setek tysięcy lat 
przed wynalezieniem photoshopa. 
Nieistotne czy w kreacji, produkcji 
czy nawet DTP. Ich bólu i cierpień 
nie zna nikt. A dziś ich dzień! 

Z tej okazji więc, pochylmy się nad 
bolączkami tych biednych ludzi - 
takich jak my - i zastanówmy się, 
co możemy zrobić, albo czego mo-

żemy NIE robić, aby było im lepiej. 
Oto siedem rzeczy, których nigdy, 
pod żadnym pozorem, nie należy 
mówić grafikom (kolejność przy-
padkowa)

1. Masz na to godzinę.  
I ma być dobre
Istnieje proste równanie, które 
można zastosować nie tylko do 
pracy grafików, a które najlepiej 
przekłada się na pracę kreatywną, 
wymagającą nie tylko systema-
tyczności, umiejętności twardych 
i miękkich, jakiegokolwiek talentu, 
skupienia, ale przede wszystkim 
braku pośpiechu. Idzie ono mniej 
więcej tak: Jeśli „X” to projekt, któ-
ry należy wykonać, a „Y” to czas jaki 
na niego mamy, to Y=X. Im mniej-
szą wartość ma Y, tym mniejszą 
wartość będzie mieć X.

2. Skończyłeś już?
Dla każdego, kto akurat nad czymś 
pracuje, to pytanie jest jak woda 
na młyn. Istnieje udowodniona 
przez radzieckich naukowców 
Jewgienija Bezsensowa i Władi-
mira Zdupowziewa teoria, że im 
częściej będziesz pytać, kiedy coś 
zostanie skończone, tym szybciej 
to będzie gotowe. Pamiętaj! Ta za-
sada działa zawsze i wszędzie.

3. Przecież to łatwe!
Być może to łatwe, a być może nie. 
Wyrokować o tym może ktoś, kto 
się zna na pracy grafika. Zwykle 

jest to właśnie pracujący grafik, a 
nie ten, który wygłasza taką opinię. 
Można podejrzewać, że nie zna się 
on zresztą nie tylko na pracy grafi-
ka, ale też na motywowaniu ludzi 
i zarządzaniu czasem. Swoim cza-
sem, który zamiast marnować na 
pouczanie w kwestiach, o których 
nie ma się pojęcia, mógłby prze-
znaczyć na coś pożytecznego. Na 
przykład zrobić dla grafików ka-
napki. (Patrz pkt. 2)

4. Zrób to ładniej, bo tyle białe-
go zostawiasz
Brzmi jak dobra rada? Błąd. Nie jest 
nią. Jakakolwiek rada, która wy-
chodzi poza Twoje kompetencje, 
a narusza i podważa kompetencje 
kogoś innego, nie jest dobrą. Jest 
oznaką dupkowatości. No i poza 
tym zastanów się: słyszałeś, aby 
ktokolwiek powiedział o jakiejś 
reklamie, że „za dużo w niej białe-
go?”

5. Czy mogę z tobą usiąść na 
chwilę?
No cóż - jak to zwykle bywa - to 
zależy. Czy będziesz chrupać chip-
sy, czy będziesz mówić grafikowi 
co ma robić, udzielać mu rad (nie 
tylko zawodowych, ale i życio-
wych), opowiadać dowcipy albo 
po raz dwudziesty snuć opowieść 
o tym, jak ze szwagrem wpadliście 
do klubu Parana, który okazał się 
być klubem dla gejów, bo pomy-
liliście go z klubem Panama. Jeśli 

zamierzasz robić cokolwiek z po-
wyższych, odpowiedź brzmi „nie”. 
Jeśli zamierzasz cokolwiek mówić, 
to odpowiedź brzmi „nie”. Wła-
ściwie to nawet jeśli zamierzasz 
siedzieć cicho jak trusia i tylko pa-
trzeć człowiekowi przez plecy, to 
odpowiedź będzie dokładnie taka 
sama.
6. Nieźle to wymyśliłem, co nie?
Siedzisz nad grafikiem, każesz mu 
co chwilę coś poprawiać zgodnie 
z wytycznymi klienta. W końcu 
wysyłacie mu czterdziestą wersję 
projektu. I kiedy mówisz „nieźle to 
wymyśliłem”, widzisz, że ta wersja 
wygląda zupełnie tak jak pierwsza 
przygotowana przez grafika dwa 
dni temu.

7. A czy można powiększyć logo?
Tak właśnie kończy się nieuważa-
nie na lekcjach plastyki w szkole. 
Tak, można. Razy trzy? Osiem? 
Siedemdziesiąt? Najlepiej niech 
nie będzie niczego widać poza lo-
giem. Niech logo przykryje wszyst-
ko. Tylko umówmy się na to od po-
czątku, dobrze? Wszystkim będzie 
łatwiej pracować.

Nie denerwujmy naszych grafi-
ków. Lepsi mogą się nam nie trafić. 
Istnieje nawet spore prawdopo-
dobieństwo, że dostaną nam się 
znacznie gorsi.

Michał Michalski

Joanna Krysińska
Autorka drugiego wydania książki „Homo  

corporaticus”, która właśnie ukazała  
się w sprzedaży.

Szanuj grafika swego,
bo możesz mieć 

gorszego

Ugór, Mordor czy Splendor? 
Jaka jest Twoja praca? 

DWA CIUTY... 
W LEWO... RAZ...

W PRAWO... NO I DAĆ LOGO 
WIĘKSZE.... 

A I BIAŁY ZROBIĆ 
BARDZIEJ BIAŁY....

MAMY TO!

A teraz policz punkty i sprawdź jaka  
jest Twoja praca.
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Izabela Marczak

Z
dejmij nogę z gazu, 
zmień bieg na niższy! 
Wbrew pozorom to ha-
sła skierowane nie tylko 

do kierowców. Dotyczą one tych, 
którzy żyją w ciągłym życiowym 
pędzie, których ambicje nigdy 
nie słabną, potrzeby nie maleją, 
a słowa: „więcej, szybciej, sku-
teczniej” są wyznacznikiem ich 
codzienności. „Slow Down and 
Green Up” - radzą downshiftersi, 
którzy porzucili wyścigowy tryb 
życia. Warto rozważyć ich suge-
stie, tym bardziej, że trend, w 
którym „mniej” znaczy „więcej” 
znajduje coraz szersze grono 
zwolenników.

Choć downshifting staje się co-
raz bardziej popularny, nie należy 
traktować go wyłącznie jako kolej-
nej mody. Pojawia się zwykle jako 
odpowiedź na konsumpcjonizm 
współczesnych społeczeństw i zbyt 
szybkie tempo życia, jakie narzuca 
cywilizacja. To styl życia, wynikają-
cy z cyklu zmian, następujących w  
jednostce.
Zwolennicy „redukcji biegów” wi-
dzą jaki koszt płacą za życie na wy-
sokich obrotach i ile mogą zyskać, 
modyfikując swoje przekonania, 
zachowania i priorytety. To wcale 
nie znaczy, że porzucają cywilizację 
na rzecz życia w dżungli. Pozostając 
częścią wielkiej gospodarczej ma-
chiny, zaczynają jednak dokonywać 
selekcji, redukcji i cięć w różnych 
sferach swojego życia. Świadomość 
tego, co w życiu naprawdę ważne, 
pozwala poczuć się im bardziej wol-
nymi, mniej zależnymi i znacznie 

szczęśliwszymi. 
Do biegu, gotowi? Stop!
Zaczynając przygodę z downshi-
ftingiem warto zadać sobie zasad-
nicze pytania: „Po co?” i „Za jaką 
cenę?”. Po co biorę udział w wyścigu 
szczurów? Po co mi czterystumetro-
wy dom,  kolejne wypasione bmw, 
czy nieustanne powiększanie sumy 
na koncie? Czy nie płacę za to zbyt 
wysokiej ceny? Ceny utraty zdrowia, 
braku poczucia wolności i braku 
czasu na jakiekolwiek pozabizneso-
we aktywności. Szczera odpowiedź 
na te pytania zwykle uświadamia 
pędzącym, że bez wielu dóbr mo-
gliby się z łatwością obejść. 
Tak stało się na przykład z Leo Ba-
bautą – Amerykaninem, ojcem 
wielodzietnej rodziny, który mimo 
nieustannej pracy tonął w długach, 
tracił zdrowie i popadał w coraz 
większą depresję. W końcu zadał 
sobie słynne Frommowskie pytanie: 
„mieć czy być?”, na które odpowie-
dział jednoznacznie: „być”. To zmu-
siło go do weryfikacji jego dotych-
czasowych potrzeb i sposobów ich 
zaspokajania. W efekcie postawił na 
minimalizm, by krok po kroku redu-
kować „mieć” z poszczególnych sfer 
swojego życia. Okazało się, że rezy-
gnacja z wielu rzeczy nie jest wcale 
tak trudna jak mogłoby się wyda-
wać. W swojej diecie zrezygnował 
na przykład z jedzenia mięsa, po-
tem nabiału, by ostatecznie stać się 
weganinem. Przed nabyciem jakiej-
kolwiek nowej rzeczy, dawał sobie 
miesiąc na zastanowienie czy na-
prawdę jej potrzebuje i czy nie jest 
ona jedynie kolejną konsumpcyjną 
zachcianką, wyuczoną przez lata 

życia pod wpływem reklam. Znalazł 
również czas na bieganie i zaczął 
startować w maratonach. Ideą mi-
nimalistycznego życia zainspirował 
swoją rodzinę, przekonując ją do 
świadomego i mądrego konsumo-
wania dóbr cywilizacyjnych. Dzięki 
przeformułowaniu swojego dotych-
czasowego życia, wyszedł z długów, 
odzyskał zdrowie i realizuje się jako 
znany na całym świecie bloger i au-
tor poradników. Jak sam twierdzi, 
teraz jest szczęśliwy, bo nie dość, 
że udaje mu się utrzymać swoją 
ośmioosobową rodzinę, to jeszcze 
ma dla swoich bliskich czas. Nie 
dziwi więc fakt, że jednej ze swoich 
książek Leo Babauta nadał tytuł: 
„Przez minimalizm do szczęścia”.

Mniej znaczy więcej
Trend na mini króluje nie tylko za 
oceanem. Od kilku lat rozwija się 
także w Polsce, czego dowodem 
jest choćby ilość blogów i publikacji 
poświęconych „upraszczaniu” sobie 
życia. Jednym z Polaków, który do-
łączył do grona downshiftersów jest 
Adam Brzezowski. Kilka lat temu 

postanowił „zmienić bieg na niższy”, 
by móc cieszyć się takimi małymi-
-wielkimi rzeczami jak słoneczny 
dzień czy przejażdżka motocyklem 
z głową wolną od zmartwień. 
Brzezowski porzucił intratną po-
sadę grafika komputerowego w 
jednej z lubelskich agencji reklamo-
wych, by zająć się tym, do czego od 
dawna go ciągnęło: do malowania 
aerografem. Czy z malowania na za-
mówienie da się utrzymać? 
Gdy podejmował decyzję o tak 
radykalnej zmianie, wiedział, że 
fortuny na tym nie zbije, ale miał 
nadzieję, że zdoła zarobić choć na 
utrzymanie. Na wszelki wypadek 
zredukował swoje potrzeby. Mer-
cedesa zamienił na cinquecento, 
by nie martwić się, że ktoś mu go 
ukradnie czy zarysuje. Nie zainsta-
lował kablówki z setką kanałów i 
zrezygnował z najnowszego tele-
fonu z tysiącem nowoczesnych i 
potencjalnie użytecznych funkcji. 
Postanowił nie żyć ponad stan, cie-
szyć się z tego co ma i nie wybiegać 
za bardzo w przyszłość. Dziś, po kil-
ku latach od zmiany swojego życia, 

twierdzi, że dokonał właściwego 
wyboru. - Teraz uważam jedynie, 
by nie stracić tego, co osiągnąłem 
i nie stać się niewolnikiem rzeczy 
– mówi. - Choć zleceń mam coraz 
więcej, nie przyjmuję wszystkiego, 
bo nie o to przecież chodzi, bym 
znów nie wychodził z pracowni, jak 
kiedyś z agencji, i nie oglądał słoń-
ca. Nie zabiegam też szczególnie 
o promocję. W moim życiu oprócz 
pracy, która sprawia mi dziś wielką 
satysfakcję, mam też parę innych 
hobby, które lubię i chciałbym im 
poświęcać czas. Żyjąc w ten sposób, 
czuję, że żyję.

Carpe diem
Wieki temu rzymski poeta Horacy 
napisał: „Chwytaj dzień, bo prze-
cież nikt się nie dowie, jaką nam 
przyszłość zgotują bogowie.”. Dziś 
carpe diem powraca jako nowo-
czesna filozofia i styl życia. Żeby 
jednak móc się skupić na „tu i teraz”, 
trzeba wrzucić na luz, odpuścić i 
przewartościować swój osobisty 
świat. Niektórzy mówią tu o filozo-
fii uwalniania czy też poddania się. 

Zamiast nieustannej walki, kontroli, 
pożądania, jest świadome zaprze-
stanie działania i rezygnacja z napę-
dzania jednych emocji i „chciejstw” 
kolejnymi. Chodzi o to, by pozwolić 
rzece płynąć. Oczywiście wielu oso-
bom może się to wydać kompletnie 
nieatrakcyjne. Czyż bowiem indywi-
dualizm i bohaterstwo nie oznacza 
brnięcia pod prąd? Czy nie przywy-
kliśmy do życia w kłębowisku ście-
rających się ambicji i pragnień? Co 
nam zostanie, kim się staniemy, re-
zygnując z takiego sposobu bycia? 
Obawy związane z odpowiedziami 
na te pytania, mogą skutecznie sto-
pować proces uwalniania. Jednakże 
dopuszczając taką możliwość do 
świadomości, już zaczynamy proces 
zmiany. A ta najlepiej, aby odbywała 
się powoli i systematycznie. Down-
shifting nie wymaga radykalnych 
posunięć, szybkich decyzji i precy-
zyjnych cięć. On niczego nie wyma-
ga. Zostawia nam wolność. I może 
dlatego jest tak skuteczny i przynosi 
tak satysfakcjonujące efekty.

Downshifting: 
Mniej, wolniej, 
szczęśliwiej
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M
ówią o nich: młodzi, 
zdolni, z potencjałem. 
Cechuje ich wysokie 
mniemanie o swoich 

kompetencjach, dobrze wiedzą 
czego chcą. Z drugiej strony, by-
wają roszczeniowi i potrafią nieźle 
dać się we znaki menadżerom. Ge-
neracja Y, czyli pokolenie obecnych 
dwudziestolatków, zdobywa rynek 
pracy. A pracodawcy kombinują co 
zrobić, by ich zadowolić.

Termin „generacja Y” ukuli socjologo-
wie, odnosząc go do osób urodzonych 
w latach wyżu demograficznego 1984 
- 95. Nazywa się ich również pokole-
niem iPodów, millenialsami lub po 
prostu: rozpieszczonymi bachorami. 
- Osoby z pokolenia Y oczekują szyb-
kiego sukcesu, żyją intensywnie i są 
zawsze on-line. Ich celem jest komfor-
towy styl życia oraz możliwość rozwi-
jania zainteresowań - charakteryzuje 
tę grupę Ewa Gugała, Recruitment 
Specialist z agencji doradczej Rand-
stadt.

Wieczna młodzież?
Mówi się, że Igreki to pokolenie do-
brze wykształcone, wychowane w 
dobrobycie i dopieszczone przez ro-
dziców. To sprawia, że mają wybujałe 
ego, są egocentryczni i nie uznają żad-
nych autorytetów. Raczej nie wybie-
gają myślami w przyszłość i nie snują 
dalekosiężnych planów, związanych 
choćby z emeryturą. Złośliwi twierdzą, 
że wyluzowane Igreki do pracy naj-
chętniej przychodziłyby w klapkach 
i w dresie, bo nawet tam oczekują 
wygody. W tym kontekście często za-
rzuca się im, że są beztroscy i roszcze-
niowi, jakby nigdy nie wydorośleli. 
Prowadzą nocny tryb życia, w kuchni 
kierują się nowymi trendami, wabi ich 
blask reklam i neonów, a ich fetyszem 
są techno-gadżety. Zmiany ich nastro-
ju można obserwować na Facebooku 
i Twitterze, bo nie wyobrażają sobie 
świata off-line, bez smartfonów i wi-fi. 
Na rynku pracy, to właśnie przedstawi-
ciele generacji Y  zajmują coraz więcej 
stanowisk w korporacjach.

Co istotne, przedstawiciele generacji Y 
mają zupełnie inne podejście do pra-
cy niż ich starsi koledzy z pokolenia X. 
O tych ostatnich mówiło się, że żyją, 
aby pracować. Igreki wręcz odwrotnie: 
pracują, żeby żyć. Nie chcą robić karie-
ry za wszelką cenę, a ważniejszy jest 
dla nich work-life balance i lifestyle. 
Od pracy oczekują, że będzie ciekawa, 
ambitna i elastyczna. - Przedstawiciele 
pokolenia Y chcą mieć poczucie, że 
to co robią ma sens. Zależy im, żeby 
wykonywać pracę, która daje nie tylko 
wynagrodzenie, ale też interesuje ich, 
a nawet bawi - tłumaczy Ewa Gugała.

Leżak do biura poproszę
Pomimo niektórych wad, przedstawi-
ciele generacji Y są pożądanymi pra-
cownikami. Po części to zasługa wyso-
kich kompetencji, wykształcenia oraz 
biegłości w nowych technologiach. 
Ważniejsze jednak są ich umiejętności 
miękkie: są bystrzy, kreatywni i ponoć 
nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. 
Dlatego pracodawcy wychodzą im 
naprzeciw. Z open space’ów coraz czę-

ściej znikają sztywne fotele i biurka, a 
na ich miejscu pojawiają się leżaczki, 
hamaki i miękkie sofy. Obok kompute-
rów miejsce znajdują konsole do gier 
lub stoły do piłkarzyków, a w pracow-
niczych stołówkach zaczyna królować 
wegańskie menu albo kuchnia fusion. 
Niektórzy idą o krok dalej, organizu-
jąc strefy do wypoczynku, firmowe 
przedszkola i darmowe zajęcia jogi w 
siedzibie firmy. Wszystko po to, aby 
przyciągnąć przedstawicieli generacji 
Y, którzy oczekują wygody. Prym wio-
dą tu zwłaszcza firmy z branży infor-
matycznej. W biurze katowickiej firmy 
Future Processing, nazywanej „śląskim 
Google”, zorganizowano nawet strefę 
SPA i darmową siłownię, a pracownicy, 
zamiast schodzić po schodach, korzy-
stają z gigantycznej zjeżdżalni. Wylu-
zowanie Igreki mogą być zadowolone.

Na kawę z prezesem
Zmiany zachodzą nie tylko w wystro-
ju wnętrz, ale i w zarządzaniu. Nowy 
trend to skracanie dystansu między 
pracownikami a kadrą zarządzającą 

na wyższym szczeblu. Generacja Y 
nie lubi sztucznych barier i bardzo so-
bie ceni nieformalny styl pracy. Liczy 
się dla niej dobry kontakt z szefem, z 
którym przy kawie można omówić 
ważny projekt. Chce czuć się ważna 
i doceniona, dlatego lubi dostawać  
feedback w postaci maila z pochwałą 
po dobrze wykonanym zadaniu. Do-
ceni też, że firma pamięta o ich urodzi-
nach i wysyła kartkę z życzeniami.
Co jeszcze motywuje Igreki? Poczucie, 
że firma powierza im ważne zada-
nia oraz stwarza możliwości rozwo-
ju. - Millenialsi są mocno nastawieni 
na rozwój osobisty. Stawiają przede 
wszystkim na rozwój kompetencji 
oraz samodoskonalenie. Z naszych 
badań wynika, że co trzecia osoba 
wskazuje na potrzebę dofinanso-
wania nauki w ramach systemów 
motywacyjnych - mówi  Krzysztof In-
glot, rzecznik prasowy Work Service. 
- Pokolenie Y można zmotywować, 
dając mu możliwość wykonywania 
ambitnych zadań, przy jednoczesnym 
pozostawianiu mu swobody działania, 
aby czuło się wartościowe i mogło wy-
kazać się w pracy swoimi pomysłami i 
skutecznością - dorzuca Ewa Gugała.

Benefity w standardzie
„Zwykłe” benefity takie jak karty Mul-
tisport, prywatna opieka medyczna 
czy darmowa kawa, Igrekom przesta-
ły już wystarczać. Ubezpieczenie na 
życie i własne miejsce parkingowe to 
dla nich spodziewany standard, wy-
nikający z obowiązków pracodawcy. 
Oczekują też, że firma wyposaży ich 
w służbowy laptop i telefon, pozwoli 
pracować w systemie home office i 
będzie miała luźne podejście do czasu 
ich pracy. - Ostatnio mocno rozwijają 
się systemy kafeteryjne, które pozwa-
lają pracownikowi dowolnie wybrać 
swoje benefity - zauważa Ewa Gugała. 
Mile widziane będą dodatkowe dni 
płatnego urlopu i prestiżowe szkole-
nia, fundowane przez pracodawcę. 
Co ciekawe, badania pokazują, że 
wymienione bonusy są dla millenial-
sów równie ważne jak wysokość wy-
nagrodzenia. Istotnym jest dla nich 
również wizerunek i prestiż korporacji, 
w której będą pracować. To dlatego w 

ostatnim czasie kampanie employer 
brandingowe są skierowane właśnie 
do przedstawicieli generacji Y.

Spór pokoleniowy?
Starsi koledzy Igreków z pokolenia X 
twierdzą, że millenialsi nie są ani bar-
dziej ambitni, ani bardziej zdolni niż 
ich współpracownicy. - Nie wiem, o 
co ten szum. Z mojej perspektywy 
wygląda to tak, że młodsze pokole-
nie traktuje pracę jak zabawę. Wcale 
nie są super kreatywni, nie pracują 
też lepiej ani szybciej. W dodatku 
trudno im się skupić. Są za to prze-
mądrzali i nie można im powiedzieć 
złego słowa, bo obruszają się przy 
najmniejszej krytyce. Nigdy nie 
wiem kiedy podważą moje zdanie i 
zaczną forsować coś według własne-
go uznania. Nie potrafią się dosto-
sować, a sami oczekują, że wszystko 
zostanie im podane na złotej tacy 
- narzeka Anka, 36-latka na stanowi-
sku accounta, kierująca kilkuosobo-
wym zespołem w dużym koncernie 
mediowym. W swojej opinii nie jest 
odosobniona: wielu menadżerów 
skarży się na współpracę z Igrekami.

Krzysztof Inglot z Work Service wyja-
śnia, że w sporze między X i Y chodzi 
głównie o stanowiska i możliwość 
awansu: - Prawie połowa pracow-
ników twierdzi, że nie mają szans 
na awans, ponieważ stanowiska na 
wysokich szczeblach są blokowane 
przez obecnych menedżerów. To 
pokazuje jak silnie mamy zabeto-
nowany rynek pracy. Na tym polu 
może dochodzić do sporów między-
pokoleniowych. Poza tym, Igreki są 
bardzo ambitne i chcą realizować 
ważne projekty, ale większość z nich 
trafia do starszych przełożonych. To 
rodzi napięcia. 

Zdaniem Anki, nie ma co narzekać i 
trzeba się przystosować, bo za kilka 
lat rynek pracy i tak czeka rewolucja: 
- Nadchodzi następne w kolejności 
pokolenie Z, które jest jeszcze bar-
dziej asertywne. W przyszłości to 
ono będzie dyktować warunki.
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Generacja Y  
pokolenie hedonistów

Marta Sawicka
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Everyday lunchtime is a crucial time 
in a worker’s day. It gives time to rest, 
grab some food and get energy for 
the second part of the day! Lunch is 
usually spent in various places offe-
ring fast food and sandwiches, and 
which in most cases, is more expen-
sive than home-made food, not to 
mention its quality and nutrition va-
lues. A Scandinavian company ba-
sed in Denmark, after a few years of 
having its employees using nearby 
cafeterias and lunch bars at regular 

time 12:00-13:00, came up with an 
idea to invest in kitchen equipment 
and hire an internal cook to prepare 
office home-made lunch meals and 
serve them to the whole team in the 
office canteen. Each day, the lady 
cook prepares fresh salads, meat 
dishes, pastas and appetizers based 
on fresh ingredients and home re-
cipes. The management offered to 
provide cooking services under the 
condition that each month a cer-
tain amount of money is deducted 

from employees’ salaries to 
cover expenses. After trying 
out the cook’s home-made 
meals, the team has become 
so delighted that everyone 
started eating in the canteen 
and enjoying fresh, home-ma-
de lunches. It has become an office 
tradition and the cook lady is a true 
“office family member”. 

Aldona Ciarka

Real home-made food at work 
WORLD NEWS

Nie narzekaj, że masz 
pod górę, kiedy 
zmierzasz na szczyt

M
agdalena Korycka 
przez 16 lat zarządza-
ła projektami w IBM, 
będąc odpowiedzial-

ną za pracę Project Managerów 
w Europie Środkowo-Wschod-
niej, Afryce i Bliskim Wschodzie. 
Obecnie prowadzi własną klinikę 
podologiczną FootMedica, zaj-
mującą się diagnostyką, specja-
listyczną pielęgnacją i leczeniem 
stóp. O tym co w podróży z korpo-
racji do własnego biznesu dało jej 
zdobywanie szczytów w Andach i 
Himalajach, opowiada w rozmo-
wie z GŁOSEM MORDORU.

16 lat w korporacji to szmat cza-
su. Jak wyglądała Twoja ucieczka 
z Mordoru?
Z korporacją rozstawałam się po-
woli, dlatego nie nazwałabym tego 
typową ucieczką. Po urodzeniu dru-
giego dziecka pracowałam w nie-
pełnym wymiarze godzin, potem 
wzięłam półtora roku bezpłatnego 
urlopu. W tym czasie przeprowadzi-
łam dokładne analizy, które utwier-
dziły mnie w przekonaniu, że jestem 
gotowa, by wystartować z własnym 
biznesem. Dzięki temu moje rozsta-
nie z korporacją było łagodne.
W rozmowie ze mną Michał Kulka 
swoje odejście od pracy w korpo i 
skupienie się na własnych projek-
tach nazwał procesem dojrzewa-
nia. Mam wrażenie, że z Tobą jest 
podobnie.
Tak, to prawda. Doświadczenie, któ-
re zdobyłam w korporacji pozwala 
mi teraz efektywnie zarządzać wła-
sną firmą i za to jestem wdzięczna. 
Inna sprawa, że zdobywając je, 

ugruntowuje się swoją pozycję 
w korporacji i coraz trudniej jest 
wykonać krok w kierunku czegoś 
niepewnego. Dlatego w pewnym 
momencie trzeba podjąć ryzy-
kowną decyzję. Ja to zrobiłam, nie 
wykluczając, że do pracy w swoim 
obszarze mogłabym wrócić. Pewnie 
nie do korporacji, ale na przykład 
do prowadzenia szkoleń z zarządza-
nia projektami. 
Dlaczego nie wróciłabyś do kor-
poracji?
Wolność decydowania, którą teraz 
mam, jest jednak bardzo atrakcyjna. 
W dużej firmie często męczyła mnie 
powolność procesu decyzyjnego 
i często jego niezrozumiałość. We 
własnej firmie jest inaczej. Najczę-
ściej decyzja i odpowiedzialność za 
nią są jednoosobowe.
Teraz jesteś właścicielką Kliniki 
Zdrowej Stopy FootMedica, którą 
prowadzisz drugi rok. Wydaje się, 
że to wąski i precyzyjny obszar 
branży medycznej. Skąd pomysł 
na taką firmę?
Tematyka zdrowia jest mi bliska, po-
nieważ od najmłodszych lat mam 
kontakt ze środowiskiem medycz-
nym. Moi rodzice są lekarzami a sio-
stra fizjoterapeutką. Na ten grunt, 
po wielu latach pracy w IT, padła 
moja tęsknota za robieniem czegoś 
bezpośrednio dla ludzi, czego efek-
ty będę widzieć na własne oczy. To 
miała być odmiana od pracy, której 
specyfika sprawia, że funkcjonuje 
się w sferze wirtualnej. Moja siostra 
od lat prowadziła badania na temat 
związku pomiędzy wadami stóp i 
kręgosłupa. Gruntownie przeana-
lizowałyśmy ten obszar pod kątem 

biznesowym i stwierdziłyśmy, że to 
coś, czego na polskim rynku bra-
kuje. Myśląc o podiatrii, jako rozwi-
jającej się w innych krajach Europy 
specjalizacji medycznej, zależało mi 
na stworzeniu miejsca, w którym w 
zakresie profesjonalnego badania 
i leczenia stóp współpracowaliby 
prawdziwi specjaliści.
Wiem, że uwielbiasz góry. Cho-
dziłaś po Himalajach, Andach, 
niedawno zdobyłaś Kilimandża-
ro. Co Ci jest bliższe – prowa-
dzenie biznesu czy podróżnicza 
pasja?
W tym momencie prowadzenie biz-
nesu. Nie tylko dlatego, że mocno 
mnie angażuje, ale też dlatego, że 
sprawia mi przyjemność. W obu pa-
sjach widzę zresztą podobieństwa. 
Kiedy gdzieś wyjeżdżam, poświę-
cam dużo czasu na analizowanie 
i planowanie, a potem wszystko 
okazuje się być prostsze niż za-
kładałam. Podobnie z firmą: dużo 
energii włożyłam w przygotowanie 
biznesplanu, analizy ryzyka, itp. Kie-
dy wystartowałam, okazało się, że 
wiele z tych spodziewanych trud-
ności nie istnieje. Jednocześnie po-
jawiały się sytuacje, których nie by-
łam w stanie wcześniej przewidzieć, 
i na które musiałam reagować na 
bieżąco. Na obu drogach otrzy-
małam wsparcie od wspaniałych 
ludzi. Łączącą wszystko klamrą jest 
motto, którym kieruję się w życiu, 
a które sprawdza się w górach i w 
biznesie: „Nie narzekaj, że masz pod 
górę, kiedy zmierzasz na szczyt”.
Powiedziałaś o wsparciu ludzi, 
którzy doradzają jak na wspo-
mniany szczyt dotrzeć. Ty, w ob-

szarze biznesowym, spotkałaś 
takie osoby w ramach programu 
Biznes w Kobiecych Rękach. Czy 
na polskim rynku kobiecie jest 
trudniej rozpoczynać własną 
działalność?
Ciężko mi odpowiedzieć, bo nigdy 
nie byłam mężczyzną, który roz-
poczyna swoją działalność (śmiech 
– przyp. red.). Jeszcze pracując dla 
korporacji, angażowałam się w pro-
gramy, które pomagały kobietom 
rozwijać się w firmie i planować ka-
rierę. Wiedziałam, że taki mentoring 
jest wartościowy, więc gdy zaczyna-
łam własny biznes chciałam znaleźć 
się w środowisku, z którego wiedzy 
mogłabym skorzystać. Trafiłam do 
Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Do 
udziału w programie podeszłam 
projektowo: dokładnie się przygo-
towałam; wiedziałam jak się zapre-
zentować, żeby przejść rekrutację. 
Wyselekcjonowałam osoby, z który-
mi chcę pracować i sama wybrałam 
sobie mentora. Wiedziałam kogo 
potrzebuję pod kątem osobowości, 
wiedziałam czego chcę się nauczyć 
i w czym potrzebuję wsparcia. Na-
wet każde spotkanie miałam za-
planowane: zawsze dostarczałam 
listę tematów, o których chciałam 
rozmawiać. Myślę, że właśnie przez 
to przygotowanie mentoring był 

efektywny, a ja uzyskałam to, czego 
chciałam.
Czy odejście z korporacji i zde-
cydowanie się na własny biznes 
to nie efekt doświadczenia przez 
Ciebie zjawiska „szklanego sufi-
tu”.
Nigdy nie odczułam tego zjawiska, 
zwłaszcza, że to zawsze ja zarządza-
łam grupą mężczyzn. Oczywiście w 
tak zmaskulinizowanej korporacji, 
bywały momenty kiedy czułam, że 
jest mi trudniej. Jako matka musia-
łam dzielić swoją uwagę pomiędzy 
pracę i dom. Chłopcy z zespołu mó-
wili często: „Żona idzie na wywia-
dówkę”, „żona zajmuje się komunią”. 
Śmiałam się, że też przydałaby mi 
się taka „żona”. Pracowałam jednak 
w wyjątkowej firmie, która dbała 
o pozycję kobiet w zespole. Na jej 
czele stała kobieta, moim szefem w 
regionie była kobieta. Sama uczest-
niczyłam w specjalnym programie 
High Potential Women, do którego 
wybierane były wyróżniające się pa-
nie w różnych krajach. 
Powiedziałaś o wolności decyzji 
i bezpośredniej odpowiedzial-
ności, które teraz Ci towarzyszą. 
Co jeszcze zmieniło się w Twoim 
życiu po odejściu z korpo? 
Pracuję znacznie więcej niż kiedyś. 
Wychodzę z pracy, ale nie przestaję 

o niej myśleć. Na każdym kroku szu-
kam inspiracji. Nawet na wakacjach. 
Sprawia mi to jednak ogromną fraj-
dę, a mój zapał do pracy jest znacz-
nie większy.
To co powiedziałaś kłóci się z 
wyobrażeniem o odejściu jakie 
można mieć, pracując w korpo-
racji: „Kiedy już będę wolny/a, 
będę miał/a więcej luzu i czasu 
dla siebie”.
Tak, mówię to z premedytacją, bo 
wiele osób ma właśnie takie wy-
obrażenie. Kiedy jednak ktoś myśli 
w ten sposób i jednocześnie chce 
prowadzić swoją firmę, to nieko-
niecznie musi się to zakończyć 
sukcesem. Rozwijanie firmy, szcze-
gólnie w tych pierwszych latach, 
wymaga ogromnego zaangażowa-
nia. 
Zbierając informacje o Tobie, 
wytworzył mi się obraz kobiety 
aktywnej, która cały czas dokądś 
zmierza. Gdzie siebie widzisz za 
16 lat?
Przy tak szybkim rozwoju technolo-
gii ciężko mi wyobrazić sobie siebie 
i świat za 5 lat, a co dopiero za 16 
(śmiech – przyp. red.). Chciałabym 
rozwinąć sieć klinik specjalizują-
cych się w leczeniu stóp. Może też 
otwarcie dużego ośrodka, w któ-
rym moglibyśmy zajmować się pa-
cjentami w zakresie operacji stóp i 
rehabilitacji pourazowej.
A góry? Widzisz kolejne szczyty 
do zdobycia?
Tego na razie nie planuję. W tej 
chwili realizuję moje ambicje zwią-
zane z bieganiem. Chciałabym po-
łączyć podróże z udziałem w mara-
tonach na różnych kontynentach.
Biegasz maratony?
Na razie półmaratony, ale myślę, że 
pełen maraton to już tylko kwestia 
podjęcia decyzji, a nie fizycznych 
możliwości. Trzeba mieć cel, żeby 
się do niego przygotowywać. Je-
żeli coś jest tylko w sferze myśli i 
marzeń, to nie powstanie z tego 
wystarczająca motywacja do dzia-
łania. Natomiast kiedy już sobie coś 
postanowię, to będę dążyć, by to 
zrealizować.

UCIEKINIERZY Z MORDORU

Bartosz Raś
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Matka Polka  
na ASAP-ie
N

igdy nie ma dobrego mo-
mentu, by zacząć starać 
się o dziecko. Zwłaszcza, 
jeśli pracujesz w korpora-

cji. Kobiety coraz częściej odkła-
dają decyzję o zajściu w ciążę „na 
lepsze czasy”, kiedy już dostaną 
podwyżkę, skierują swoją karierę 
na właściwe tory, a sytuacja w fir-
mie się poprawi. Często obawiają 
się, czy będą mogły łączyć pracę 
z macierzyństwem, nie chcąc być 
„korpomatkami” na pół etatu. 
Tymczasem ginekolodzy uprze-
dzają, że nie warto czekać do 
ostatniej chwili – może się okazać, 
że będzie już za późno. Jak po-
znać kiedy pojawia się właściwy 
czas na ciążę?

- Nie mam teraz czasu na dziecko 
- stwierdza bez ogródek Milena, 
której za kilka miesięcy stuknie 
trzydziestka. Od dwóch lat pracuje 
na stanowisku specjalisty ds. HR w 
międzynarodowej firmie doradczej, 
a niedawno wyszła za mąż. - Lubię 
to, co robię. Dobrze zarabiam i mam 
perspektywy rozwoju. To oczywi-
ście przekłada się na ilość czasu spę-
dzanego w pracy. Ale niestety, coś 
za coś. Niedługo spodziewam się 
zasłużonego awansu. Zawodowo 
i prywatnie to mój najlepszy okres. 
Właśnie kupiliśmy z mężem miesz-
kanie, mamy pieniądze i czas, żeby 
zwiedzić kawałek świata, wrzucić na 
luz. Nie chcę teraz z tego wszystkie-
go rezygnować. Znam wiele kobiet, 
które myślą podobnie - wyjaśnia.

Późno, coraz później
Tę opinię potwierdzają statystyki. 
Według Fundacji Mamy i Taty (która 

w ubiegłym roku dała o sobie znać 
głośną kampanią pt. „Nie odkładaj 
macierzyństwa na potem”) kobiety 
coraz częściej odraczają decyzję o 
posiadaniu dziecka. W Warszawie 
średnia wieku, w którym zachodzą 
w pierwszą ciążę to 30-35 lat. Jakie 
powody podają? Najczęściej brak 
partnera, chęć skupienia się na ka-
rierze albo poukładania sytuacji ży-
ciowej. - Wciąż mam czas na zajście 
w ciążę. Wiem, że zegar biologiczny 
tyka, a coraz więcej koleżanek ma 
już dzieci. Ale z drugiej strony boję 
się, że wypadnę z obiegu, ktoś inny 
przejmie moich klientów, ominą 
mnie fajne projekty. A co, jeśli pójdę 
na macierzyński i w tym czasie zmie-
ni mi się szef? Znów będę musiała 
udowadniać, co potrafię? Moja po-
zycja w firmie osłabnie - wylicza Mi-
lena. - Wolę zaczekać kilka lat, usta-
bilizować swoją sytuację. Nie jestem 
typem karierowiczki, ale po prostu 
mam swoje ambicje i plany. W do-
datku jeszcze nie czuję instynktu 
macierzyńskiego. Zdanie Mileny po-
twierdza jej mąż, Bartek: - Mam 34 
lata i nie chcę zostawać ojcem przed 
czterdziestką. Dziecko to poważne 
zobowiązanie, a ja chcę jeszcze ko-
rzystać z życia, skupić się na pracy, 
awansować. Nie czuję się gotowy i 
przecież mam do tego prawo.

Dziecko na „lepsze czasy”
Wiele par myśli: „To nie jest dobry 
moment na dziecko”. Zawsze jest 
jakieś „ale” - w firmie szykuje się 
reorganizacja, trzeba by zamienić 
mieszkanie na większe, a w kolejce 
czeka duży projekt albo kupno sa-
mochodu. Kobieta coraz częściej, 
zanim zdecyduje się zajść w ciążę, 

chce zrealizować swoje życiowe 
priorytety i dopiero wtedy poświę-
cić się macierzyństwu.

Ale jest i druga strona medalu: nie 
zawsze praca w korporacji równa 
się etat, wysokie dochody i perspek-
tywa kariery. Niestabilna sytuacja 
życiowa - to kolejny argument, dla 
którego kobiety przekładają de-
cyzję o dziecku „na lepsze czasy”. 
Żadnej nie uśmiecha się przecież 
zostać Matką Polką na śmieciówce. 
Częstym powodem bywa też brak 
odpowiedniego partnera na hory-
zoncie albo niedojrzałość mężczy-
zny do założenia rodziny, niechęć 
do zobowiązań. 

Decyzji o macierzyństwie nie da się 
jednak odkładać w nieskończoność 
- zegar biologiczny tyka. Z punktu 
widzenia ginekologii, optymal-
ny czas by zajść w ciążę 
przypada przed 
trz ydziestk ą. 
Im później, 
tym staje się to 
trudniejsze. Po 
35. roku życia 
szansa na ciążę 
maleje trzykrot-
nie, a liczba ko-
mórek jajowych 
spada dziesięciokrotnie. Wzrasta 
też ryzyko poronienia i możliwość 
wystąpienia wad rozwojowych u 
płodu. Na domiar złego coraz wię-
cej kobiet ma kłopot z zajściem w 
ciążę niezależnie od wieku. - Z roku 
na rok wzrasta liczba par, które mają 
problemy z płodnością - przyznaje 
Marta van der Toolen, właścicielka 
warszawskiej kliniki leczenia nie-

płodności FertiMedica. Statystyki 
pokazują, że dotyczy to już ponad 
2,5 mln Polaków. Co czwarta, pią-
ta para ma trudności z poczęciem 
dziecka, a problem stale narasta. 
Świadome planowanie rodziny i 
kariery wydaje się logiczne, ale czy 
przy tych informacjach nie poja-
wia się strach, że wraz z „ostatnim 
dzwonkiem” może być za późno? 
- Nie jestem naiwna i wiem, że lata 
pracy w korporacji odbijają się na 
moim zdrowiu. Młodsza już nie 
będę, a ciągły stres, pigułki antykon-
cepcyjne i nieuregulowany tryb ży-
cia mogą później skutkować proble-
mami z zajściem w ciążę. Mimo to, 
liczę, że uda mi wybrać dobry mo-
ment i zobaczę wtedy dwie kreski 
na teście ciążowym. Ale to dopiero 
za parę lat – odpowiada Milena, do-
dając: - Mam wie-
le koleża-

nek, które myślą o dziecku, ale nie 
chcą być „korpomatkami”na pół 
etatu, więc odkładają to na później. 
Zabrzmi banalnie, ale każdy sam 
musi zdecydować, co jest dla niego 
priorytetem.

Jajeczka w korporacji
Próbę rozwiązania macierzyńskie-
go dylematu podjęły koncerny 

Facebook i Apple, które w ramach 
benefitu socjalnego zaoferowały 
swoim pracownicom możliwość 
zamrożenia komórek jajowych i za-
chowania ich na później. Układ wy-
daje się idealny, bo kobiety nie mu-
szą wybierać pomiędzy dzieckiem i 
karierą zawodową, a korzyści kadro-
we dla firmy są oczywiste. Dlatego 
za oceanem nowa usługa nie dziwi, 
a jej popularność rośnie. Takiemu 
zabiegowi poddała się m.in. model-
ka Joanna Krupa, która w wieku 35 
lat wyznała, że co prawda nie czuje 
się jeszcze gotowa na dziecko, ale 
nie chce zaprzepaścić swojej szansy.

Wspomniany zabieg kosztuje kilka 
tysięcy złotych plus kilkaset złotych 
rocznej opłaty za odpowiednie 
przechowywanie jajeczek. Kwoty 

mogą wydawać się wysokie, ale to i 
tak o wiele mniej, niż w przypadku 
pełnej procedury in vitro. Jakie są 
gwarancje, że dzięki zabiegowi w 
przyszłości uda się mieć dziecko? 
Niestety jest tu pewien haczyk: ko-
bieta, która decyduje się zamrozić 
swoje komórki jajowe „na potem” 
nie ma stuprocentowej gwarancji, 
że w przyszłości uda jej się zostać 

matką. Wpływa na to wiele czyn-
ników, chociażby wiek i ogólny 
stan zdrowia. Należy pamiętać, że 
największe szanse na powodze-
nie mają kobiety, które zdecydują 
się zamrozić swoje jajeczka przed 
ukończeniem 30. roku życia. 

W Polsce podobnych zabiegów 
wciąż wykonuje się relatywnie 
mało, np. w porównaniu do na-
szych niemieckich sąsiadów, jednak 
coraz więcej kobiet upatruje w nich 
szansy na przedłużenie swojej płod-
ności. Zwykle mają wtedy około 
trzydziestu lat, są singielkami, żyją 
zamożnie i skupiają się na robieniu 
kariery zawodowej. - Zdarza się, że 
na takie rozwiązanie decydują się 
też pary, które jeszcze nie są gotowe 
na założenie rodziny. Odroczenie ro-

dzicielstwa 
i zamrożenie 

komórek jajowych 
zapewnia swobodę, 

poczucie bezpieczeń-
stwa i ułatwia podej-

mowanie życiowych wy-
borów - wyjaśnia dr n. med. 

Monika Szymańska, ginekolog 
z FertiMedica. Bankowanie ko-

mórek jajowych wciąż jest u nas te-
matem tabu i stosunkowo niewiele 
kobiet ma w ogóle świadomość, 
że taka opcja istnieje. - Minie sporo 
czasu zanim społeczeństwo dojrze-
je, a firmy będę oferować takie be-
nefity jak w Stanach – przewiduje 
Marta van der Toolen.

Marta Sawicka
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NIE MASZ SIŁ NA CZELENDŻ? 
CZAS NA GLUCARB!

CODZIENNIE CZELENDŻUJESZ, ALE NAWET NAJWIĘKSZY FAN KORPO MOŻE ZALICZYĆ ENERGETYCZNY FAKAP.  
SIĘGNIJ PO CUKIER GRONOWY GLUCARB DLA DIABETYKÓW I KORPOLUDKÓW W PRZYPADKU:

HIPOGLIKEMII LUB ZWIĘKSZONEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA GLUKOZĘ I WITAMINY.

DODAJ SOBIE ENERGII Z EFEKTEM WOW!

GLU/37/15/04/2016
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REKLAMA

Weekend w Rybackiej Osadzie
W

am też kolejne mie-
siące przelatują przez 
palce? Jasno, ciemno, 
jasno, ciemno. Praca, 

dom, praca, dom. Z trudem znaj-
dujecie chwile na bycie rodzicem/
przyjacielem/kolegą? Macie po-
czucie, że życie toczy się szybciej 
niż byście tego chcieli? 

My tak właśnie mamy. Postanowi-
łyśmy to jednak zmienić i z pasji do 
podroży stworzyć nową rubrykę 
w naszej gazecie. Będziemy pre-
zentować Wam ciekawe miejsca w 
Polsce, gdzie warto się wybrać, by 
naładować akumulatory i nie zostać 
uznanym za towarzyskiego aliena. 
Chcemy Was zachęcić do spędzania 
czasu ze znajomymi w realu, a nie 
online. Obie z Sisi nie bez powodu 
ukończyłyśmy studia turystyczne. 
Podróże (te małe i duże) to nasza 
wielka pasja, więc czy chcecie,  czy 
nie, od czasu do czasu coś o tury-
styce napiszemy. Połączymy pracę 
z hobby i obiecujemy,  że dzięki 
temu otrzymacie na łamach „Głosu 

Mordoru” obiektywne oceny miejsc, 
które idealnie nadają się na weeken-
dowy (i nie tylko) wyjazd. 
Jeśli chcielibyście podzielić się z 
nami ciekawymi miejscówkami, to 
zapraszamy  do kontaktu.

Weekendowy wypad 
Jak postanowiłyśmy, tak zrobiłyśmy. 
Szybko utworzone wydarzenie na  
portalu społecznościowym, data, 
cena, miejscówka i po tygodniu 
miałyśmy już grupę 14 dawno nie-
widzianych przyjaciół. A do tego…  
ośmioro dzieci w wieku 2-12 lat. Za-
powiadało się hardcorowo. 
Kierunek: Mazury, jezioro Dłużec  
(powiat mrągowski), a tam domki 
oferowane przez www.mazury-
jezioro.pl , na których widok, już 
podczas oglądania zdjęć, zapierało 
dech. Do wyboru: Dom Góralski, 
Wiejska Chata, Borowik, Rybacka 
Osada i Dom nad linową zatoką. 
Wybór tego jedynego, docelowe-
go, nie był łatwy, bo każdy budynek 
ma swój charakter i styl. Ostatecznie 
zdecydowaliśmy się na Rybacką 

Osadę, głównie ze 
względu na rozkład 
pokoi i bawialnię 
dla dzieciaków z 
prawdziwą łodzią 
piracką (dawało 
nam to nadzieję na 
spokój). 
Podobno pierwsze 
wrażenie jest naj-
ważniejsze. Szczę-
ściarze tacy jak my, 
pracujący zdalnie 
lub w swojej fir-
mie, zjawili się na 
miejscu już przed 
południem. Nie-
szczęśliwcy z kor-
poracji dojechali po 
zmroku, ale nieza-
leżnie od pory, ko-
lejni przybywający 
zgodnie stwierdzali: to miejsce ma 
niewyobrażalny urok. 
Dom z kamienia i bali, z kominkiem, 
sauną, basenem i bilardem, położo-
ny nad brzegiem jeziora Dłużec, 6 
km od Mrągowa, to było to! Zapo-
wiadało się rewelacyjnie! 
Co było dalej? Zagospodarowali-
śmy pokoje, także dziecięcy, który 
w tym domu przygotowano w stylu 
marynistycznym, zabezpieczyliśmy 
dyżury przy naszych pociechach i 
w cudownej atmosferze przegadali-
śmy, żeby nie powiedzieć „przebalo-
waliśmy” całą noc.
Poranek wiadomy… Tupot białych 
mew z ośmiorgiem dzieci nad gło-
wami. Skaczącymi i krzyczącymi, 
że chcą na basen, na basen, basen, 
basen, ba…... Więc skoro mamy ten 
basen w domu (5 m średnicy, w sam 
raz dla kilkunastu osób), to boli gło-
wa, czy nie boli, trzeba iść się zanu-
rzyć. Woda ciepła, sauna nagrzana. I 
dla dzieciaków, i dla nas był to wy-
marzony relaks. 
Po szaleństwach wodnych znaleźli-
śmy czas na  bilard, gry planszowe i 

rozmowy przy kominku. Rozmowy 
nie byle jakie, bo grupy przyjaciół, 
którzy w takim składzie ostatni raz 
wspólnie wyjechali 10 lat temu. 
Gdy my oddawaliśmy się wspo-
mnieniom i błogiemu lenistwu, 
dzieci, poprzebierane w udostęp-
nione przez właścicieli stroje małych 
piratów, szukały skarbu.

Widok z okien i ciepło kominka wy-
nagradzały marną pogodę. Wyobra-
żaliśmy sobie więc jak cudownie 
musi być tu latem, kiedy woda w 
jeziorze jest już nagrzana. Dom ma 
własne kąpielisko; do dyspozycji go-

ści pozostaje łódź wiosłowa, trzy ka-
jaki, rower wodny,  katamaran oraz 
zadaszony grill. 
Przemili właściciele (notabene ucie-
kinierzy z warszawskich korporacji) 
oprowadzili nas również po pozo-
stałych domach, które w rzeczywi-
stości zrobiły na nas jeszcze większe 
wrażenie niż gdy oglądaliśmy je na 

stronie interneto-
wej. 
Trzy z czterech 
położone obok 
siebie w linii brze-
gowej jeziora 
Dłużec, idealnie 
nadają się na 
wspólny wypad 
dużej ekipy. Każ-
dy z nich ma zej-
ście do jeziora, 
gdzie cumują łód-
ki i kajaki, a przy 

domu o nazwie Wiejska Chata zbu-
dowano dla dzieci nawet domek na 
drzewie. 
Największy z budynków, Dom nad 
linową zatoką, położony nieco bliżej 
Mrągowa, we wsi Nowe Bagieni-

ce nad jeziorem Janowo to raj dla 
wędkarzy. Jest bardzo obszerny; 
pomieści nawet 21 osób. 100 m od 
niego znajduje się wyspa, na której 
specjalnie dla dzieci powstała mała 
wioska indiańska. Do dyspozycji 
dorosłych gości jest za to piwniczko-
-winiarnia, w której można zorgani-
zować biesiadny wieczór i skoszto-
wać wina.
Pobyt w domkach mazuryjezioro.pl 
to doskonały pomysł na spędzenie 
świąt i organizację imprez okolicz-
nościowych. Jeśli jest taka potrzeba, 
właściciele oferują dla grup catering, 
Ceny za pobyt nie są wygórowane i 
przy wynajęciu całego domu koszt 
od osoby to ok. 70 zł poza sezonem 
i ok. 100 zł w sezonie . Wysoki stan-
dard, oryginalność, kameralność 
i  położenie domków – pozwalają 
ocenić to miejsce  na 5+. 
Przed nami wiosna i kolejne wypra-
wy. Z czystym sumieniem poleca-
my na pogodę i niepogodę domki 
www.mazuryjezioro.pl Pozdrawia-
my właścicieli i deklarujemy szybki 
powrót.

Justyna Dżasta Szawłowska

Znasz urokliwe miejsce w Polsce do  
spędzenia weekendowego chilloutu?

Pisz: redakcja@glosmordoru.pl

Z PRZYJACIÓŁMI PRZEZ POLSKĘ

www.mazuryjezioro.pl

Wydanie_24_04.indd   12 24.04.2016   13:20



13GŁOS MORDORUwww.glosmordoru.pl

T
ak jak każdy medal ma dwie 
strony, a każdy   kij dwa koń-
ce, tak praca w korporacji ma 
swoje wady i zalety. Wadą jest 

to, że pracujesz do nocy, ale zaletą to, 
że kiedy tak się dzieje, możesz wrócić 
za voucher. Wadą vouchera jest, że ni-
gdy nie wiesz z kim pojedziesz, zaletą 
jest to, że jedziesz za darmo. 

Spotkanie z klientem skończyliśmy po 
dwudziestej drugiej, więc bez wyrzutów 
sumienia, że naciągam korporację na 
zbędne wydatki, zamówiłam taksówki 
dla Kuby i dla siebie. Pierwsza za 7 minut, 
ale druga dopiero za 20. W życiu jak w 
korporacji – nikt nie ma po równo. Ktoś 
jest pierwszy, ktoś ostatni. Jeden dowozi 
lepiej, drugi wolniej. Kuba, korporacyj-
nym nawykiem, proaktywnie wyszedł 
z inicjatywą i rekomendacją: „Ej, skoro 
i tak jedziemy za voucher, to weź mnie 
na Kabaty, a potem wrócisz do siebie na 
Zbawix”. 
Czemu miałabym siedzieć sama, kiedy 
mogliśmy pojeździć sobie razem. Deal 
- done. 
Podjechał samochód. Taksówkarz star-
szy. Znaków szczególnych na pozór 
brak. 

- Dobry wieczór, jesteśmy we dwójkę i 
pojedziemy w różne miejsca. Kurs był 
deklarowany na Kabaty, ale tam dziś 
nie skończymy. Kończymy na Zbawi-
ciela. Odwołałam drugą taksówkę. 
- To dobrze, jak się nie odwoła, to 
dziewczyny się potem denerwują, a 
to bardzo miłe dziewczyny są. Miłe i 
fajne dziewczyny nie powinny się de-
nerwować. 
- Ja akurat rozmawiałam z panem, ale 
też był bardzo miły. 
Co mnie podkusiło żeby to powie-
dzieć, to nie wiem. Chyba sam diabeł. 
- Pan?! Jak pan, to musiał być manager! 
Nie znoszę złamasa, bydlę nie szef. Wie 
pani, co on mi kiedyś zrobił. Zawiesił 
mnie! Po tym jak trochę przyszurałem 
błotnik. Śnieg był, nie zauważyłem, 
a coś tam się urwało. Normalne! Jak 
człowiek jeździ, to tak się zdarza. A ten 
kretyn mnie zawiesił. To ja do niego, 
proszę panią, z pałką i mówię: „Widzisz 
żeby brakowało jakiejś części?” No i 
wtedy przestał widzieć, zgodził się, że 
mu się przywidziało. Ja mam, proszę 
panią, w domu trzy kobiety na utrzy-
maniu. Pani wie ile kosztuje jedna? To 
niech sobie pani wyobrazi co dopiero 
trzy. 

- No ale jak to tak, z pałką? Myśl o na-
rzędziu napawała mnie lekkim niepo-
kojem. 
- Jak to jak? Normalnie! Zawód tak-
sówkarza jest bardzo niebezpieczny. 
Muszę się bronić jakoś. Proszę, niech 
państwo zobaczą.
Sięgnął gdzieś do boku i wyjął wielką 
czarną pałkę. - Pan to może się czymś 
takim bawił, ale pani pewnie jeszcze 
nie widziała
I podał mi ją. Chwyciłam i od razu 
sobie pomyślałam, że gdzieś już mo-
głam widzieć coś podobnego. A może 
jednak nie. Mimo wszystko nie chcia-
łabym, żeby mi tą pałą przyłożył. Nie-
pewnie oddałam. 
- Kiedyś weszła taka para, wiedzą pań-
stwo. Dziewczyna usiadła z przodu, bo 
niby miała chorobę lokomocyjną, a 
facet z tyłu, za mną. Ledwo ruszyłem, 
a ta mała sięga do schowka. Myślała, 
że znajdzie tam hajs. No to ja szyb-
ko walnąłem ją pełną dłonią w łeb. 
Dziewczyna czołem w półkę, zalała 
mi krwią deskę rozdzielczą, a na wy-
cieraczce zostawiła dwa zęby. Zatrzy-
małem się na poboczu, wyciągnąłem 
kolesia i strzaskałem go pałą prawie 
do nieprzytomności. Dziewczynę wy-

rzuciłem z taksówki, no i wziąłem so-
bie kolejne zlecenie. 
Dojechaliśmy na Kabaty. Kuba po-
klepał mnie po ramieniu, powiedział 
”Trzymaj się”, a na do widzenia dorzu-
cił jeszcze: ”Do jutra. Mam nadzieję”.
- Którędy chce pani jechać na ten plac 
Zbawiciela? Uznałam, że to pytanie 
retoryczne. Nie śmiałabym mu nicze-
go narzucać, czy choćby sugerować. 
Już nawet nie wiedziałam, czy chcę 
na plac Zbawiciela. Gdyby uznał, że 
jednak Grzybowski albo Zawiszy jest 
bardziej odpowiedni, z pewnością 
bym nie oponowała. 
- A policja nie interweniowała, jak pan 
ich tak pobił? - Policja była oczywi-
ście. Powiedzieli mi tylko, żebym na-
stępnym razem bił tak, żeby nie było 
widać, albo tak, żeby nie można było 
znaleźć ciała. 
Przełknęłam głośno ślinę. Potem roz-
mawialiśmy o tym jak to samotne 
matki myślą, że są pępkiem świata. 
I że te niesamotne to właściwie też, 
albo nawet bardziej. A w ogóle, to te 
samotne i niesamotne nie są aż takie 
złe, bo najgorsze to są kobiety w ogó-
le. Zastanawialiśmy się też, że może 
nie ma się im tak co dziwić, bo jakie 

mają być, skoro w dzisiejszych cza-
sach wszystkim facetom pourywały 
się jaja i myślą tylko o tym, żeby nie 
zabrakło im olejku do brody. Tak, zde-
cydowanie wszystkiemu winne są 
czasy. Bo co to za czasy, kiedy wszyst-
ko jest za drogie? Zwłaszcza kursy 
taksówkarskie są dla ludzi za drogie. 
Ale jak by nie było, to ludzie za nic 
przecież nie chcą płacić, wszystko by 
za darmo chcieli. A psy szczekają, a 
koty się łaszą. 
Kiedy zbliżaliśmy się do placu Zba-
wiciela, otworzył szerzej usta jakby 
chciał dobrze przerzuć kolejny kawał 
mięcha, którym, przy okazji, całkiem 
sprawnie rzucał.
- A tu co się dzieje? Wszystkich tych 
hipsterów bym życia nauczył. Kom-
puterki, rureczki, sterczą tylko na 
chodnikach, nic nie robią i myślą, że 
wszystko wiedzą. Fircyki w zalotach 
i zepsute Barbie bez szkoły. Tylko 

by jedli burgery vege i pili prosecco 
albo koktajle z jarmużu. Modne pa-
sożyty.  Że też pani mieszka w takiej 
strasznej okolicy. Ale w sumie, która 
w tym mieście lepsza. Nowy Wilanów 
– same słoiki, Żoliborz – burżuazja, 
Mokotów – dla artystów zapijaczo-
nych. Bielany – za daleko… No, ale 
przynajmniej jest już pani w domu. 
Jakie to smutne, że wraca pani tak 
późno do domu i jeszcze pewnie nikt 
tam na panią nie czeka. W każdym 
razie dobrze, że pani przynajmniej na 
taksówkę długo nie czekała. Dzięku-
ję za przemiły kurs i polecam się na 
przyszłość. 
Wiele o tym kursie mogę powiedzieć, 
ale słowo ”miły” przyszłoby  mi do 
głowy jako ostatnie. Był raczej… 
sprawiedliwy. Pan wyjątkowo niena-
widził wszystkich po równo.

Każdemu po równo

Jolie Jourek

TAXI STORY
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PROBLEM Z ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ?

NIEUDANA TERAPIA W INNEJ PLACÓWCE?

WWW.fERTIMEDICA.PL

NOWA JAKOŚĆ 
    LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

PO sĄsIEDZKU!

tel. 22 379 79 87 e-mail: info@fertimedica.pl

ul. J.P. Woronicza 31 lok 8U; 02-640 Warszawa
(budynek Woronicza Qbik, wejście od strony zajezdni ZTM)

FertiMedica Centrum Płodności to miejsce, które  
pozytywnie Was zaskoczy. Czeka na Was:

• doświadczony zespół specjalistów, którzy zawód swój  
    wykonują z pasją i empatią

• program terapii “szytej na miarę” indywidualnie  
    dostosowanej do potrzeb pacjentów

• profesjonalne wsparcie leczenia podwyższające szansę  
    na poczęcie dziecka

• najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny

• zaawansowany system filtracji powietrza mający  
   pozytywny wpływ na powodzenie zabiegów in vitro.w

*oferta specjalna ważna jest do 31 maja 2016r, warunkiem skorzystania z niej jest  
podanie hasła „Głos Mordoru” przy rejestracji w naszej recepcji.

Dla czytelników Głosu Mordoru przygotowali-
śmy ofertę specjalną* - przy skorzystaniu  
z wizyty ginekologicznej badanie cytologiczne 
gratis.

FE-mordor-260x159-3.indd   1 14.04.2016   10:11:59
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Pochwała cierpliwości
OKIEM KORPOTATY – ODC. 5

N
ajlepszym testem na 
skalkulowanie własnego 
poziomu opanowania i 
cierpliwości jest opieka 

nad małymi dziećmi. Jeśli nawet 
wydaje Ci się, że nie tak łatwo 
wyprowadzić Cię z równowagi, 
przeczytałeś wiele książek z psy-
chologii, zaliczyłeś renomowane 
szkolenia z zarządzania,  a w pracy 
uchodzisz za mistrza rozwagi, wy-
trawnego negocjatora i oazę spo-
koju, to musisz zdać sobie sprawę, 
że jeden dzień spędzony z milusiń-
skimi zburzy wysokie mniemanie 
o posiadanych umiejętnościach 
interpersonalnych. 

Znam ludzi, którzy doskonale ra-
dzą sobie w ogarnianiu wielowątko-
wych projektów, koordynując pracę 
dziesiątek (ba, setek!) konsultantów 
na całym świecie, a w kontaktach z 
własnym dzieckiem czują się mali 
i nieporadni. Komunikacja z takim 
brzdącem jest o wiele bardziej wy-
magającym zadaniem niż codzienne 
delegowanie zadań. 

Moja trzyletnia córka w odpowie-

dzi na pytanie rozpoczy-
nające się od „Dlaczego” 
ma z reguły dwie odpo-
wiedzi. Pierwsza: „Dlate-
go”, a druga „Bo tak”. Umów-
my się, że w świecie zależności 
służbowych obie są dalece dys-
kwalifikujące. 

Wyobraźcie sobie szefa 
projektu, który na zebraniu 
najpierw wygłasza siermiężną 
mowę o opóźnieniach, a po-
tem oczekuje od swoich pod-
władnych podania przyczyny 
niedotrzymania deadline’u. 
Na pytanie „Dlaczego 
pojawiły się te cho-
lerne obsuwy?” Darek 
odpowiada „Dlatego” i wy-
chodzi z lizakiem w ustach, a Michał 
tylko słodko uśmiecha się i mówi „Bo 
tak”, po czym wraca do rozgrywki w 
Saga Crush Candy. O ile w przypad-
ku przykładowych korporacyjnych 
Darków i Michałów można jeszcze 
skorzystać z przysługujących nam 
uprawnień dyscyplinarnych, to sły-
sząc to z ust własnych dzieci, czło-
wiek czuje się rozbrojony. Rozbrojo-

ny i wzięty do niewoli.
Ale co ja mówię o małych dzie-

ciach. Nastolatki, to dopiero wy-
zwanie. Podobno, bo sam jeszcze 
tego nie doświadczyłem. Raz po raz 
docierają do mnie jednak newsy w 
rodzaju: „I tak z dnia na dzień prze-
stała chodzić do szkoły”, albo „całymi 
dniami ogląda koncerty Justina Bie-
bera i płacze do poduszki”, ewentu-

alnie w przypadku chłopaków: „w 
maturalnej klasie uparł się, że chce 
zamieszkać z dziewczyną, starszą 
o sześć lat…”. Trzeba być napraw-
dę cierpliwym i opanowanym, by 
przejść gładko przez etap wychowy-
wania dzieci.

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

ZAMÓW PRENUMERATĘ GŁOSU 
MORDORU DO SWOJEJ FIRMY!

ZAMÓW BEZPŁATNIE DOSTAWĘ GAZETY
 WPROST DO RECEPCJI TWOJEGO BIURA.

OSTATNI DZWONEK!
NIE ROZLICZYŁEŚ JESZCZE PITU ? 

To dobrze się składa bo masz jeszcze szanse pomóc 
naszemu przyjacielowi Piotrowi!

To proste!
W PIT w miejsce dotyczące przekazania 1% podatku wystarczy  

wpisać KRS Fundacji: KRS 0000270809 oraz w rubryce Cel szczegółowy: 

ZDUNEK 2073
Najlepiej od razu zrób fotkę tego ogłoszenia i prześlij swojemu księgowemu.

Dzięki  Sisi i Dżasta

REDAKCJA@GLOSMORODRU.PL
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Sprzedam mieszkanie  na Mokotowie ,ul 
Woronicza, 104m2, 3 pokoje, 2 piętro. Rok 
budowy 2006.
Atuty: Winda, balkon, umeblowanie.
Cena 799 000 zł,
Nr tel  668-117-100     

Wynajmę apartament ul. Bukowińska 135 
m2, 4 pokoje, 16 piętro, rok budowy 2008,
Atuty: blisko metro, piękny widok
Nr telefonu 606-618-614

Wynajmę  mieszkanie na Mokotowie, ul 
Dolna 64,8m2, 3 pokoje, 2 piętro. Rok bu-
dowy 2010 , 
Atuty: wyposażenie, doskonała komunika-
cja, apteki, przedszkola,
czynsz najmu 3000 zł,
Nr tel 602-232-667  

Wynajmę mieszkanie przy Etiudy Rewolu-
cyjnej,  25m2, kawalerka, parter , Typ budo-
wy – blok.
Atuty: umeblowanie,   ogródek 60 m2
Nr tel 608-694-594, 
Czynsz najmu 1300 zł 

Wynajmę mieszkanie, ul Woronicza, 67 m2, 
2 pokoje, rok budowy 2012
Atuty: Apartament dwupoziomowy, ume-
blowany, duży taras od strony patio, klima-
tyzacja, komórka lokatorska 4m., miejsce 
parkingowe w garażu podziemnym.
Nr tel 606-618-614 , 
Czynsz najmu  4000 zł

Wynajmę mieszkanie Al. Niepodległości, 58 
m2, 2 pokoje , 3 piętro, czynsz najmu 2400 zł
Atuty: mieszkanie umeblowane, w dosko-
nałej lokalizacji.
Czynsz najmu 2400 zł
 Nr telefonu: Nr tel  668-117-100     

WIĘCEJ OGŁOSZEŃ NA LOCUS.PL

Manager z pozyskiwania gruntów
Od: Nowa Bud Sp. z o.o.
 Wymagania: Doświadczenie (min. 1 rok) w 
pozyskiwaniu projektów, działek pod budo-
wę obiektów budownictwa mieszkaniowe-
go; dobra znajomość rynku nieruchomości; 
zdolności negocjacyjne; samodzielność i sku-
teczność w działaniu. 
Obowiązki: Aktywne wyszukiwanie i po-
zyskiwanie gruntów pod budownictwo na 
obszarze województwa mazowieckiego; 
współpraca z agencjami nieruchomości; ne-
gocjowanie ze sprzedającymi; prowadzenie 
bazy informacji o potencjalnych działkach.
Oferujemy: Praca na pierwszym etapie przez 
4-5 godzin dziennie; pełny etat po przejściu 
okresu próbnego i umowa o pracę; udział w 
programach edukacyjnych; dalsze możliwo-
ści rozwoju zawodowego.

Programista .Net
Od: Mondial Assistance Sp. z o.o.
Wymagania: M.in.: poszukiwane osoby z wy-
kształceniem wyższym informatycznym (lub 
w trakcie studiów); preferowane min. 2-letnie 
doświadczenie na podobnym stanowisku 
(oferta jest skierowana także do studentów); 
znajomość C#, .NET 3.5/4/4.5, Visual Studio 
2012, WinForms, T-SQL w oparciu o pracę na 
Microsoft SQL Server 2012; dobra znajomość 
języka angielskiego.
Obowiązki: M.in.: budowa systemów i apli-
kacji w oparciu o platformę .NET; tworzenie 
oprogramowania zgodnie z  wymaganiami 
biznesowymi; prowadzenie dokumentacji 
technicznej projektu; współpraca z zespołami 
programistów, analitykami i testerami. 
Oferujemy: M.in.: umowa o pracę; premia 
roczna oraz bogaty pakiet socjalny, w tym: 
prywatna opieka medyczna, karta żywie-
niowa; ubezpieczenie na życie; możliwość 
nauki wybranego języka obcego; dodatkowe 
świadczenia (bilety do kin, teatrów, karnety 
sportowe, dofinansowanie do wczasów, 
bony do wybranych sklepów).

Grafik Kreatywny do Działu Marketingu
Od: G&G Studio Sp. z o.o.
Wymagania: Jeśli masz głowę pełną szalo-
nych pomysłów, potrafisz te pomysły przelać 
na przysłowiowy papier, a  końcowe efekty 
wywołują efekt ŁAŁ; możesz pochwalić się 
ciekawym portfolio i powiedzieć, że Twoi 
Klienci chcą pracować tylko z Tobą; potrafisz 
pracować pod presją czasu, nie boisz się, jak 
szef stoi Ci nad głową i czeka na projekty, któ-
re powinny być „na wczoraj”.
Obowiązki: M.in.: przygotowywanie mate-
riałów promocyjno-marketingowych, takich 
jak: ulotki, broszury, plakaty, gadżety firmo-
we, materiałów na potrzeby internetu i social 
media, branding floty firmowej, wszelkie ma-
teriały firmy na zewnątrz.
Oferujemy: M.in.: praca w młodym, dyna-
micznym zespole; stabilne warunki zatrud-
nienia (umowa o pracę); atrakcyjne wynagro-
dzenie; przyjazna atmosfera pracy.

Doradca Energetyczny RWE
Od: Adecco Poland. Sp. z o. o.

Wymagania: M.in.: doświadczenie w sprze-
daży B2B minimum 2 lata (warunek koniecz-
ny); mile widziane doświadczenie w sprzeda-
ży instalacji solarnych lub fotowoltaicznych; 
wykształcenie wyższe – mile widziane tech-
niczne; znajomość technik sprzedaży i obsłu-
gi Klienta Biznesowego.  
Obowiązki: M.in.: aktywna sprzedaż oraz 
doradztwo w zakresie rozwiązań fotowol-
taicznych; pozyskiwanie nowych klientów 
biznesowych; budowanie i rozwój relacji biz-
nesowych z Klientami; profesjonalna opieka 
posprzedażowa.
Oferujemy: M.in.: atrakcyjny system wyna-
grodzenia (część stała + system prowizyjny); 
niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop, 
samochód służbowy; opieka medyczna, kar-
ta Multisport.

Inżynier bezpieczeństwa - audytor maszyn
Od: Elokon Polska Sp. z o.o.
Wymagania: M.in.: wykształcenie wyższe 
techniczne; znajomość budowy i działania 
maszy; znajomość zagadnień bezpieczeń-
stwa w przemyśle (Dyrektywa Maszynowa 
(2006/42), Dyrektywa dot. Wymagań Mini-
malnych (2009/104)); znajomość zagadnień 
(doświadczenie) do przeprowadzania oceny 
ryzyka maszyn; ogólna wiedza w zakresie 
BHP.
Obowiązki: M.in.: przeprowadzanie pełnego 
procesu oceny ryzyka dla maszyn; rozpozna-
nie działania maszyny i procesu produkcyjne-
go; identyfikacja zagrożeń; dokumentowanie 
wyników procesu oceny ryzyka,
opiniowanie rozwiązań bezpieczeństwa pro-
ponowanych przez klientów.. 
Oferujemy: M.in.: kontakt z najnowszymi 
światowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa 
stosowanymi w przemyśle; szkolenia we-
wnętrzne i możliwość uzyskania certyfika-
tów; stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyj-
ny system wynagrodzeń.

Spedytor morsko-lotniczy
Od: BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. j.
Wymagania: M.in.: Doświadczenie w pracy 
w spedycji międzynarodowej na stanowisku 
spedytora morskiego lub lotniczego, min. 
2-letnie; aktywna baza klientów i podwyko-
nawców; komunikatywna znajomość języka 
angielskiego; wykształcenie średnie, w trak-
cie studiów lub wyższe.
Obowiązki: M.in.: praca operacyjna – obsłu-
ga frachtów morsko – lotniczych; prowadze-
nie i nadzór ewidencji zleceń; pozyskiwanie 
klientów; prowadzenie i nadzór ewidencji 
zleceń spedycyjnych (m.in. poprawność i 
kompletność dokumentacji); przygotowywa-
nie ofert we współpracy z działem sprzedaży.
Oferujemy: M.in.: stała lub zewnętrzna 
(freelancer) współpraca w uzgodnionej for-
mie (umowa o pracę, kontrakt, inne); atrakcyj-
ne wynagrodzenie motywacyjne; możliwość 
otrzymania samochodu służbowego; eksklu-
zywne pakiety medyczne; firmowa drużyna i 
rozgrywki w biznesowej lidze piłkarskiej; na-
grody i vouchery dla Pracowników.
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Wiosna w pełni. Mam do tej pory roku ponadprzeciętny sentyment, 
ale wiem, że nie jestem w tym uczuciu osamotniona. Przekonywać 
Was do korzystania z długich, słonecznych dni z pewnością nie mu-
szę. Gdyby jednak pogoda spłatała psikusa, mam dla Was specjalną 
wiosenną ofertę kulturalną. 

Pusha T

3 maja  \ Klub Palladium

Warszawa, ul. Złota/9

Start: 20:00

Bilety od 115 PLN

Doskonale znany fanom hip-hopu artysta, w kwietniu 

wydał swój kolejny album - “King Push”. Koncert będzie 

okazją do promocji jego nowych i starych produkcji.

Dixon 

14 maja \ 1500m2 do wynajęcia

Warszawa, Emilii Plater 29

Start wydarzenia: 22:00

Bilety: od 35 PLN

Wydarzenie warte uwagi fanów muzyki elektro-

nicznej. Niepowtarzalny i wyjątkowy, zaskakujący i 

hipnotyczny - jedyny w swoim rodzaju Dixon. Od połowy 

lat 90. był rezydentem najważniejszych berlińskich 

klubów, m.in. legendarnego E-Werk czy Tresor. Teraz 

pojawi się na imprezie w Warszawie. 

Line up: Dixon (Innervisions / DE)

bshosa (1500m2)

Artur8 (King Of Kong)

+ more

Zbigniew Wodecki With Mitch & Mitch Orchestra 

and Choir

15 maja \ Amfiteatr Park Sowińskiego

Warszawa, ul. Elekcyjna 17

Otwarcie bram : 18:00, koncert 19:00.

Bilety: 110, 130 i 160 PLN

Kto nie był na koncercie w Stodole, ten ma szansę 

usłyszeć wyjątkowy projekt na żywo. Zbigniew 

Wodecki i Mitch & Mitch zwarli ponownie szyki, by nieść 

wieść o Świętym Graalu polskiej muzyki rozrywkowej 

– zapomnianej debiutanckiej płycie z roku 1976 pt. 

„Zbigniew Wodecki”. 

RED BULL MUSIC ACADEMY WEEKENDER WARSAW: * 

STORMZY * ZEBRA KATZ * BRODKA CLASHES * SWINDLE 

LIVE * Robot Koch * IBEYI * JESSY LANZA * & INNI

19-22 maja \ Pałac Kultury i Nauki

Warszawa, plac Defilad 1

Festiwal prezentujący najświeższe muzyczne 

zjawiska, unikalne kolaboracje i muzyczne premiery 

ponownie zagości w centrum Warszawy. Podczas 

festiwalu usłyszeć będzie można ponad 30 artystów 

kształtujących współczesne brzmienie.

Szczegóły na: www.redbull.pl/weekender 

Drogi Czytelniku, jeśli chciałbyś zarekomendować w „Mordorowni”,
 jakieś imprezy, daj znać na redakcja@glosmordoru.pl 

Kulturalnie w Wawie
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Polecam - Anna Wiosna Rogowska

REKLAMA

Zapraszam na lekcje i kursy gry na 
gitarze oraz pianinie - od klasyki, 
przez rock, aż po jazz. Jestem 
kreatywną oraz wykształconą 
gitarzystką, muzykiem, a także 
pedagogiem w jednym. Posiadam 
kilkuletnie doświadczenie. Lekcje 
prowadzę na dolnym Mokotowie. 
 
W ofercie również 
lekcje z dojazdem. 

508 449 076

ogloszenia@
glosmordoru.pl

CZEKAMY NA WASZE 
OGŁOSZENIA DROBNE
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