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Dobra robota robota
Gdy jedni piszą
czarne scenariusze,
dotyczące
wprowadzania
robotów do
środowiska ludzi,
inni twierdzą, że to
właśnie one mogą
pracy przywrócić
ludzką twarz. Bać
się ich czy nie?
Oto jest pytanie. A
odpowiedź wcale
nie jest prosta.
Strach przed zastępowaniem ludzi
maszynami nie jest bezpodstawny. Jeśli maszyna może na jakimś
stanowisku z powodzeniem zastąpić człowieka, to logiczną staje się
myśl: „po co w takim razie firmie
człowiek?”. Ludzie bywają zawodni i nieprzewidywalni. Mają swoje
REKLAMA

ograniczenia; męczą się, chorują,
muszą spać, wypoczywać, potrzebują motywacji, miewają humory,
nierówno przyswajają wiedzę, itd.
Maszyny za to są znacznie mniej
skomplikowane niż człowiek,
mniej awaryjne, bardziej wytrzymałe, w dużej mierze przewidywalne i nie mają wielkich wymagań egzystencjalnych. Co ważne,
nie trzeba im wypłacać pensji,
posyłać na urlop, czy martwić się,
że dopadnie je syndrom wypalenia zawodowego. Z pewnością w
obsłudze są łatwiejsze od pracownika z krwi i kości. Z punktu widzenia pracodawcy zastępowanie
podwładnych robotami miałoby
zatem liczne i wymierne korzyści.
Dlaczego jednak z „zatrudniania”
robotów mieliby się cieszyć pracownicy?
Lizanie znaczków
Pracująca w jednej z warszawskich
korporacji Monika, o swojej pracy
mówiła niekiedy z przekąsem, że
jest ona tak ambitna i rozwojowa,
jak etatowe lizanie znaczków na
poczcie. W natłoku obowiązków,

jakie miała na swoim stanowisku
w dziale obsługi międzynarodowych klientów, do jej zadań należało również zbieranie sprawozdań sprzedażowych z firmowych
oddziałów i tworzenie dla prezesa
zestawienia zbiorczego z tychże.
- Odbierałam dziennie 120 maili
z różnych oddziałów – opowiada.
- Każdy zawierał załącznik Excel,
który trzeba było zapisać, otworzyć, wyciąć i skopiować do tabeli
zbiorczej, a później jeszcze wszystkie wyniki z sobą zsumować. Zajmowało mi to mnóstwo czasu,
który mogłabym poświęcić na o
wiele ważniejsze sprawy, niż czynności typu Ctrl „C” - Ctrl „V”. Bywało
tak, że wśród tych 120 tabel, zawierających po 70 wierszy każda,
gdzieś jakiś wiersz się zgubił, źle
skopiował i wtedy... „mogiła”! Wynik końcowy się nie zgadzał. Trzeba było albo cały proces zaczynać
od nowa, albo znów mozolnie
analizować maile w poszukiwaniu
błędu. Tymczasem liczba naprawdę ważkich spraw do wykonania
– oczywiście wszystkie na cito –

nieubłaganie rosła.

takiego robota można wynająć na
minuty czy godziny, bez konieczności kupowania od razu pełnej
licencji, więc koszty wręcz żadne,
a poprawa efektywności działań
ogromna, zgodził się na eksperyment.

Rosła zresztą wprost proporcjonalnie do frustracji Moniki. Ta
jednak nie za bardzo widziała
wyjście z sytuacji. Bo przecież to,
co robiła, było konieczne, choć
wyjątkowo mało ambitne i niezwykle czasochłonne. Rozmowy
z korporacyjnymi informatykami,
których Monika pytała o możliwość uproszczenia lub najlepiej
zautomatyzowania procesu obróbki maili, też nie napawały optymizmem.

W Polsce wynajmem „siły roboczej” zajmuje się m.in. Rhenus Data
Office. Gdy jakaś firma zgłasza się
do nich z prośbą o pomoc w automatyzacji procesów biznesowych,
gdy potrzebuje „odchudzić” czynności zwłaszcza w obszarach tzw.
„long tail” czyli tych niezwiązanych
z procesami głównymi, Rhenus
wychodzi z ofertą RPA (Robotic
Process Automation) i dostosowuje ją do indywidualnych potrzeb
klienta.

- Obowiązuje „ticketowanie” –
słyszała - ustaw się w kolejce na
wiosnę 2018. Poza tym ile kosztowałaby modyfikacja naszego
firmowego systemu pod zmieniony proces lub napisanie interfejsu
pod twoje indywidualne potrzeby? Tego nie da się zrobić od ręki.
Taka zmiana zajmie miesiące i pochłonie fortunę.

W przypadku Moniki, nauczenie
robota zadań, które miałby za
nią wykonywać, trwało zaledwie
kilka godzin. Najpierw Monika
opowiedziała
administratorowi
robota, na czym polega jej praca,
a on odwzorował go na ekranie
w postaci graficznej, dołączył odpowiednie komendy i testowo
uruchomił robota. Chwilę trwało
również uwzględnienie wyjątków związanych z procesem.
Okazało się, że robot doskonale
radzi sobie z powierzonymi mu
zadaniami. Przegląda maile, które
przychodzą do Moniki, otwiera
załączniki, wyszukuje w nich właściwe treści, wycina, kopiuje do
innego pliku, zestawia je ze sobą,
generuje dzienny raport na ponad
20 tysięcy wierszy. Ustawiony na
pracę w nocy, może całą operację
przeprowadzić w godzinach, w
których Monika śpi. Tak więc gdy
rano przychodzi do pracy, w jej
komputerze czeka już na nią gotowy dokument stworzony przez jej
robopomocnika. Dodajmy, że na
plik ten czekają pozostali pracownicy, którzy bez niego nie mogą
wykonać swojej pracy.

Kiedy już w zasadzie Monika poddała się, przypadkiem natrafiła w
sieci na artykuł o software robotach.- To było objawienie! - wspomina z entuzjazmem, bo od tamtej
chwili jej zawodowe życie diametralnie się zmieniło... na lepsze.
Robot niewidek
Na hasło „robot”, większość ludzi
reaguje podobnie - wyobrażają
sobie, dysponującą sztuczną inteligencją, maszynę o postaci androida. Dopóki więc nie widzą krążącego po firmowych korytarzach
R2-D2 lub siedzącego za biurkiem
C-3PO, sądzą, że mogą czuć się
bezpiecznie. Nikt nie odbierze im
pracy, nikt nie zastąpi ich na stanowisku, choć – jak pokazuje przypadek Moniki – niekiedy byłoby to
nawet pożądane.
Tymczasem wokół nich setki niewidzialnych robotów wykonują
miliardy operacji. Pobierają dane
i wpisują je do odpowiednich
pól, analizują treści załączników i
samych maili, zestawiają wyniki,
przenoszą dane między systemami, generują wnioski. Prace, które
człowiekowi zajęłyby godziny, one
wykonują w kilka minut. Powtarzalne czynności, z jakimi na przykład mierzy się Monika, dla robota
to pikuś. Dlatego właśnie, gdy Monika dowiedziała się o możliwości
„zatrudnienia” w firmie takiego
pomocnika i to bez konieczności
modyfikacji całego systemu informatycznego, od razu zwróciła się o
to z prośbą do swojego szefa.
- Na początku był sceptyczny –
wspomina. - Jednak kiedy opowiedziałam mu, że w zasadzie

- To niewiarygodne! - cieszy się
Monika. - Mam teraz w końcu
czas na lunch, na kino po pracy i
na lepszą obsługę klientów. Nie
musząc wykonywać „głupawej” roboty, koncentruję się na sprawach
istotnych i spokojnie je ogarniam
w ramach 8-godzinnego czasu
pracy. Dziś nie zabieram już zadań do domu, jak to miało miejsce
wcześniej. Mam lepsze wyniki, szef
jest zadowolony i na tyle zainteresował się RPA, że teraz testuje kolejne roboty w innych procesach.
Korporacja Moniki myśli np. o
zaangażowaniu robotów do wyszukiwania w internecie interesujących ją przetargów, zautomatyzowaniu procesu ofertowania
i zgłoszeń do nich. Planuje też
wprowadzić roboty do działu księgowości, gdzie w zasadzie mogłyby one przejąć gros zachodzących

tam procesów – szczególnie uciążliwej rejestracji faktur przychodzących.
Księgowość jednak patrzy na te
pomysły bykiem.
- Hola! Hola! - mówi. - Wprowadzicie jednego robota, a zaraz się
okaże, że nikt z nas tu nie jest już
potrzeby!
Ma rację?
Walidacja 3.0
- Cóż, nie można zaprzeczyć, że
robotyzacja ma sprzyjać optymalizacji procesów – mówi Bartosz
Kochanowski, Project Manager w
Centrum Robotów Rhenus Data
w Warszawie. - Jeśli więc roboty
mogą jakieś wykonywane przez
człowieka czynności usprawnić
lub też zastąpić go w nich, to siłą
rzeczy, firmy, których celem nadrzędnym jest zysk, będą takie
rozwiązania wprowadzać. Robot
nie zastąpi jednak całkowicie
człowieka, choćby dlatego, że nie
podejmuje za niego ważnych decyzji. Robot pracuje bezbłędnie,
pobierając dane z plików i systemów, może jednak sam wymagać
kontroli, gdy dane pochodzą z dokumentów papierowych, których
jakość jest słaba. Do kontroli pracy
robotów zastępujących manualne
i powtarzalne czynności 10 osób
potrzebnych jest nadal 2 pracowników. Ale czy dla tak kolosalnej
oszczędności nie warto wspomóc
się robotami ?
Choć z RPA oferowanego przez
Rhenus korzysta obecnie już wiele
polskich i zagranicznych firm, jak
dotąd nie zdarzyło się, by wprowadzenie do firmy robotów skutkowało zwolnieniami ludzi. Działy HR
cieszą się, że unikną problemów z
dodatkowym zatrudnieniem, a z
dotychczasowym zespołem firma
jest w stanie wygenerować więcej
biznesu.
- Bo roboty nie mają eliminować
ludzi z pracy, ale przede wszystkim służyć wyciąganiu robota z
człowieka – twierdzi Jacek Dudkiewicz, Prezes Zarządu Rhenus
Data Office i jednocześnie Chief
Innovation Officer. - Ich celem
jest wspieranie ludzi, a nie ich zastępowanie. Fakt, w przyszłości
mogą one przejąć jeszcze większą
część obowiązków pracowniczych
należących do tzw. pracy odtwórczej, ale patrzyłbym na to jako na
szansę dla nas, a nie przeszkodę.
Szansę na realizację przez pracowników ambitniejszych celów,
a więc takich za które i wynagrodzenie jest zwykle wyższe, szansą
na przywrócenie naszej pracy i to
dzięki robotom właśnie, ludzkiej
twarzy.
#Marta Dawid
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ABC korporacyjnego
survivalu,
cz.5
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Nadchodzi zmiana klimatu. Za
sprawą pory deszczowej, brutalna
przyroda eliminuje najsłabsze egzemplarze, usuwając z łańcucha
pokarmowego
nieprzystosowanych pracowników. Wyposażony
w odpowiedni do nowych warunków strój, korzystając z pomocy
przysposobionego pomocnika, bez
problemu radzisz sobie w początkowej fazie ulewy. Jednak strumień
przybiera na sile, a z odległych krain
przybywają obce, groźne gatunki,
które zajmują wyższe miejsca w
łańcuchu pokarmowym. Za oknem
szarobury świat, w pracy istny sajgon, dlatego każda gałązka, znajomy fragment poszycia, bezpieczna
przystań, zamieniają się w nieustające pole walki. Szmer nad głową,
odgłos łamanych gałązek, plusk
wody, może być zwiastunem twojej
zguby. Gdy spadnie korporacyjny
deszcz, bądź przygotowany!
Musisz przekanselować początkoREKLAMA
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wą strategię wtapiania się w otoczenie. Populacja korpoludzi uważa cię
za swego, odniosłeś już pomniejsze
sukcesy, jednak powoli zbliżasz się
do przełomowego momentu. Albo
ruszysz w górę korporacyjnej drabiny, albo na zawsze zagnieździsz
się w korporacyjnej drobnicy, na
której inni, silniejsi od ciebie zbudują swoje kariery. Czas wyróżnić się
na tle współpracowników. Aplikuj
na wyższe stanowiska, uczestnicz
w drafcie nowych projektów, opowiadaj przełożonym, że chciałbyś
się rozwijać. Podkreślaj swoje zalety,
zgłaszaj się na ochotnika. Jednak
pamiętaj, by nie przesadzić, selekcjonuj inicjatywy, nie każde zadanie
musisz wykonać osobiście. Korzystaj z przysposobionego w zeszłym
miesiącu pomagiera. Pokaż, że to ty
zlecasz zadania.
Bądź w touchu z bezpośrednimi
przełożonymi. Dowiedz się co lubią, jak spędzają wolny czas. Może

grają w siatkówkę? Piłkę nożną?
Lubią pogadać? Jeździcie tym samym autobusem\tramwajem, albo
gracie w tę samą sieciową grę komputerową? Zawsze jest jakiś punkt
zaczepienia, znajdź go i zacznij
funkcjonować w świadomości menedżerów. Szukaj, dopóki nie odnajdziesz punktów stycznych. Nikt
nie lubi nagabywania poza biurem.
Musisz zachować choćby pozory
naturalności, osaczony władyka od
razu zorientuje się, że nie masz pojęcia na temat obcej ci aktywności.
Dzięki tym zabiegom, gdy następnym razem twój team będzie miał
coś ważnego do przekazania całej
grupie, zbrifuje właśnie ciebie,
abyś wdrożył resztę pracowników.
Zorientuj się, jakie możliwości
szkoleniowe oferuje twój kawałek
korporacji. Kursy językowe, warsztaty, programy rozwoju zawodowego. Wszystko i nic. Cokolwiek. Koniecznie poszerzaj swój projektowy

REKLAMA

noł-hoł, część kadry zarządzającej
również uczęszcza na podobne kursy, więc łatwiej ugruntujesz swoją
pozycję. Być może któryś z nich
ma pewne kłopoty z angielskim?
Zaproponuj pomoc, ale nie pusz
się. Nikt nie lubi być upokorzonym
przez podwładnego. Dowiedz się
jakie warunki należy spełnić, aby
zostać korpowładcą, przygotuj się,
a podczas aplikowania nie obudzisz
się z ręką w nocniku. Wyższe stanowisko nie przyjdzie samo, musisz
dać sobie szansę!
Zadbaj o swoje CV. Wyciągnij życiorys z szafy i przepisz zgodnie z
obowiązującą modą. Dopasuj treść
pod konkretne stanowisko i firmę.
Zaktualizuj zdjęcie, sprawdź czy nie
ma głupich literówek. Wybolduj
fonty, uzupełnij informacje i sendnij CV, wyjdź z cienia! Czas, żebyś
to ty był adorowany, podchodzony
przez świeżaków. To twoja chwila
prawdy!
Korposłownik:
Sajgon– w znaczeniu„mieć sajgon”.
Ostry, brutalny zapierdziel. Zwykle
w okolicy deadline’u całe biuro postawione na nogi, wszyscy ciężko
pracują, by przyszłoroczne wykresy
aż przebijały dach swą wysokością.
Pojęcie uniwersalne stosowane nie
tylko w korporacji.

Przekanselować – z angielskiego
cancel. Omawialiśmy już podobne
słowo, jednak w tej zmutowanej
wersji oznacza: zmienić, nadać
nowy kształt, a nie tylko anulować.
Często używane w znaczeniu: „Musimy przekanselować strategię, inaczej klient poszuka innej firmy”
Draft – z angielskiego oznacza
wersję roboczą. W korporacyjnym
świecie dotyczy fazy planowania,
ustalania wstępnych rozwiązań
danego problemu. Wszystkie korporacyjne działania powinny być
poprzedzone draftem.
Być w touchu – bolesny przejaw
ponglishowskiej, starej szkoły. Z
angielskiego to be in touch, czyli
po prostu być w kontakcie. Zbrifować – to także brzydka mutacja
ponglishowego briefiengu, omawianego w którymś z poprzednich
fragmentów poradnika. W obecnym znaczeniu: przekazać komuś

ważne informacje, przygotować go
do ważnego spotkania.
Noł-hoł – z angielskiego know-how- moim zdaniem najbrzydsze
spolszczenie z omawianych do tej
pory. Nawet nie przypomina sensownego wyrazu, stanowi obrazę
dla słowa pisanego. Oznacza „wiedzieć jak”, odnosi się do zgromadzonej wiedzy na temat obowiązujących procedur oraz sposobów
postępowania w danej sytuacji lub
na określonym projekcie.
Wyboldować fonty – pogrubić
czcionkę. Tak, moi drodzy. Również
tak proste sformułowania mają
swoje odpowiedniki w korpomowie.
Sendnąć – z angielskiego to send,
czyli po prostu wysłać coś. Najczęściej maila.
# Albert Kosieradzki
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Korpomikołaj
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Korporacyjna
machina wojenna
kroczy dumnie
wśród słupków
rosnących zysków.
Uwaga prezesów,
dyrektorów oraz
pozostałych
władców skupia się
na matematycznych
wzorach,
wykresach, kontach
bankowych,
numerach
ubezpieczenia,
notowaniach
giełdowych,
ekspansji czysto
bezosobowej.

Jednocześnie ten jeden raz w
roku możni zdają się dostrzegać
maluczkich, podczepiając się pod
silnie zakorzenione w naszej kulturze Boże Narodzenie, starają się
pokazać ludzką twarz, obdarowując szaraczków. Bezinteresowność
i hojność aż bije po oczach, gdy
w korpokalendarzu zakreślamy
listopad. Pierwszy prawdziwy cud
objawia się w postaci dokumentu,
który obdarowany musi wypełnić
zanim otrzyma głęboko przemyślany bon prezentowy. Informacje
spływające na papier mają wskazać
w jak wielkim stopniu nie stać cię
na życie i jak bardzo potrzebujesz
zapomogi. Bo tym właśnie jest ów
“prezent”. Częścią składową funduszu socjalnego, ale kto by tam
kwestionował jego pochodzenie,
czy intencję oraz wysiłek obdaro-

wującego, są przecież święta!
Kryterium finansowe również
jest częścią podarunku! Im więcej zarabiasz, tym Mikołaj będzie
mniej hojny. Niewątpliwie warto
karać pracownika za sukces. W
takim razie, czy prezesi nie powinni otrzymać rózgi? Czy podobne
rozwiązania sprawdzą się w innych dziedzinach życia? W takiej
chociażby bankowości, im większą
kwotę wpłacamy na lokatę, tym
lepszą stopę procentową otrzymamy i na koniec roku zarobimy
więcej pieniędzy. To błąd! W myśl
świąteczno-korporacyjnej
logiki powinniśmy otrzymać niższy
procent od większej kwoty. Co się
będzie bogacz wychylał? Sam sobie kup pan prezent! Dzwoneczki
dzwonią, sanie jadą dalej, a korporacyjny Mikołaj pozostawia po
sobie nawet więcej pamiątek!
Zanim przejdziemy do obecnych
korpoświąt, warto przedstawić
kontekst historyczny. Nie jest tak,
że pracodawca zawsze trafia kulą
w płot, bądź odwraca się do pracownika spodnią częścią swej szlachetnej sylwetki. Istnieją tzw. stare
dobre czasy, których wspomnienie
tylko podkreśla mizerię obecnej sytuacji. Nie dalej jak trzy lata temu,
w pewnej korporacji, za siedmioma
górami i lasami, zorganizowano
dużą, obfitującą w strawę i napitki
imprezę, na której w ramach loterii rozdawano podarki. Oczywiście
nie każdy mógł zostać obdarowanym szczęśliwcem, jednak konkretny charakter owych prezentów,
solennie wynagradzał selektywny
charakter Świętego Mikołaja. Wieże audio, dyski przenośne, telewizory, sprzęt AGD, odkurzacze, bonifikaty finansowe, czego tylko dusza
zapragnie! Na usta ciśnie się radosne „Hurra”! I właśnie taki okrzyk
wypłynął z wnętrza mile zaskoczonych pracowników, wibrując
wśród ścian roztańczonej knajpy,

w samym sercu stolicy. Efekt „wow”
nieco przygasł, gdy okazało się, że
fundatorem nagród nie była firma
matka, a klienci korporacji. Cóż,
pomyśleli sobie pracownicy, liczy
się skuteczność, może to sprytne
rozwiązanie długofalowe? Nic bardziej mylnego. W kolejnych latach
nagród rzeczowych nie przewidziano. Atrakcje były, a jakże. W tej
roli losowanie... dni wolnych! Nie
zrozumcie mnie źle, każda godzina
poza biurem to wspaniałe przeżycie tyle, że... w poprzednim roku
były konkretne prezenty, które
niewątpliwie przydały się pracownikom i prawdopodobnie będą
dumnie stały na półkach przez najbliższe kilka lat. Następnym razem
rozlosują kolejność wychodzenia
do łazienki? Miejsce przy oknie?
Możliwość ucałowania obu dłoni
prezesa?
Pokrzepieni lekcją historii wracamy do obecnych „nic już nie jest takie jak dawniej” czasów, oczekując
na kolejne podarki od korporacyjnych Mikołajów!
Kalendarz adwentowy z papierowymi oknami kryjącymi pyszne
czekoladki. Ależ się w tym roku
postarali, myślisz sobie. Tylko zaraz,
dlaczego na okładce nie ma szopki, zwierząt, Jezuska, czy świętego
Mikołaja? Może chociaż choinka,
prezenty, trochę śniegu? Nie, zamiast tego przyozdobiono ów kalendarz gustownym logo. Zarządcy
budynku. No cóż, miło, że dział PR
nie próżnuje. Czuć ducha outsourcingu! To tylko pierwszy prezent,
niewątpliwie rodzima firma czeka
na moment bliższy Wigilii, to pewne jak fakt, że zima zaskoczy drogowców. Dni mijają, pogoda wariuje, deszcz, śnieg atakują szklane
biurowce, zaczynasz się niepokoić.
Zdradziecko, w kuluarach, krytykujesz politykę firmy, zakładasz
prezesom słomiane buty, ciężko
wzdychasz wpatrując się w szare

REKLAMA

CAILLER Ambasador Dark 245g

25,00 zł

Pomysł na...
Słodki Prezent
od Nestlé
Wyjątkowa oferta specjalna dostępna tylko
w Sklepie Nestlé – ekskluzywne produkty CAILLER prosto
ze Szwajcarii to doskonały pomysł na prezent. Elegancki
design i słodkie wnętrze zachwyci każdego!

CAILLER
Ambasador 490g

47,00 zł

Zapraszamy do świata Nestlé do Sklepu Firmowego przy
ulicy Domaniewskiej 32 w godzinach 11:00-18:00.
Dowiedz się więcej na:
https://www.nestle.pl/pl/aboutus/nestlepolska/sklep

CAILLER
Femina 500g

50,50 zł
niebo. Niepotrzebnie. Bo oto jest,
długo wyczekiwany podarek od
Świętego Mikołaja.
Czerwone, całkiem spore pudełko,
gustownie oplecione złotą wstążką
idealnie koresponduje z pozytywnym zaskoczeniem na twarzach
korpoludków. Zaczynasz czuć się
głupio, jak niewdzięczne dziecko,
które nie zorientowało się, że rodzice szykując niespodziankę jedynie
udawali, że nie pamiętają o twoich
urodzinach. Z uśmiechem chwytasz spojrzenia pozostałych pracowników. Wreszcie, pełen nadziei
i spokojnego, radosnego oczekiwania zdejmujesz pokrywkę, a
tam… trociny. Niemal prawdziwe,
tylko powstałe z przepuszczonego
przez niszczarkę, białego papieru.
Niechybnie umieścili w środku coś
kruchego, cennego i zabezpieczyli
papierem. Dzięki tej myśli odrzucasz rodzące się rozczarowanie
i sięgasz po kartkę. Na pewno w
środku znajduje się bon prezentowy albo może gotówka? Niestety
kartka jest pusta, pozbawiona
świątecznych motywów, marnej
jakości i opatrzona logiem firmy.
Ciężko wzdychając, myślisz sobie:
- Może chociaż z życzeniami się
postarali?
“Wszystkiego najlepszego z okazji

świąt Bożego Narodzenia”
No cóż, nawet w standardowym
szablonie zwykle życzymy również
szczęśliwego nowego roku. Z drugiej strony pracodawca wie, że twój
takowy nie będzie. Zagryzasz zęby i
zaglądasz w przestrzeń pod kartką.
Wśród trocin znajdujesz czekoladkę oraz plastikową szyszkę na pokrytej brokatem sztucznej gałązce.
Czekoladkę. Jedną. Część pracowników od razu „przyozdobiła” boksy
plastikową gałązką, aby stworzyć
namiastkę świątecznej atmosfery.
Wyszeptano pierwsze dowcipy w
stylu: „Hej, to przecież za dużo czekolady! Kiedy ja to wszystko zjem?”.
Nagle przychodzi wiadomość mailowa. Otwierasz ją i patrzysz na
zdjęcie rozpakowanego pudełka,
w którym ktoś rozgrzebał niby-trociny i “znalazł” 50 zł na dnie. Kolejne
zdjęcia przedstawiają ukryte w trocinach pendrive’y, długopisy, temperówki, czy stare myszki komputerowe. Parskasz śmiechem. Część
ciebie jednak wciąż żywi nadzieję,
więc rozgrzebujesz własne ścinki,
które nie kryją nic więcej poza zażenowaniem. Opuszczasz biuro z
silnym przeświadczeniem, iż szkoda pieniędzy na takie akcje. Zapomoga świąteczna słabo koresponduje z radosnym obrazem świąt.

Lepiej już nic nie przygotować, niż
zrobić to źle. Z całego serca, możni
korpowładcy:
“Wszystkiego najlepszego z okazji
świąt Bożego Narodzenia” I jako
że słomiane buty pozostawiamy
wam, dopisujemy ręcznie na każdej kartce:
„I szczęśliwego nowego roku!”
Wracając do domu, postanawiasz
się przejść. Szczelniej otulasz zmęczone ciało płaszczem, poprawiasz
czapkę, chuchasz w zmarznięte
dłonie, uświadamiając sobie, że
przecież niedługo kolejna okazja,
by wesprzeć pracownika. Noworoczna impreza na pewno przyniesie oczekiwane spełnienie! Mijasz
rozśpiewanych, uśmiechniętych
kolędników, a mroźne powietrze
stopniowo rozwiewa rozczarowanie. Pewnie się oszczędzali,
przecież garść prezentów, gdy
wszyscy się tego spodziewają to
żadna zasługa! Uspokojony, pełen
nadziei, idziesz dalej, do domu, by
odpocząć i cieszyć się chwilą wytchnienia. Gdy następnego dnia
docierasz do biura, jesteś niemal
pewnien, że słyszysz dzwonki sań....
#Albert Kosieradzki

REKLAMA

DLA STARSZYCH SAMOTNYCH OSÓB ŚWIĘTA TRACĄ SENS...
Pomóż nam to zmienić!
Ufunduj kolację wigilijną
na podarujwigilie.pl

Pan Stefan ma 80 lat i nikogo bliskiego...
Wigilię spędzi sam. Pomóż odmienić jego święta!
podarujwigilie.pl

www.korpovoice.pl

05

Idealne prezenty
dla menadżerów
Mata masująca
BEURER MG 300
Mata do masażu shiatsu
• 4 głowice do masażu pleców.
• 2 głowice do masażu karku z możliwością wyboru
wysokości masażu oraz kierunku obrotów w
prawo lub w lewo.
• Funkcja podgrzewania z możliwością wyłączenia.
• Automatyczne wyłączanie po 5, 10 lub 15
minutach.

Cena: 952 zł

cena brutto z kodem promocyjnym „gwiazdka”
www.sferis.pl

Nawilżacz i oczyszczacz
powietrza Beurer LW 220
Oczyszczacz powietrza umożliwia nawilżenie powietrza
dzięki dużej powierzchni wilgotnych płytek. Nawilżenie
powietrza odbywa się na zasadzie samoregulującego
parowania na zimno. Nie są potrzebne żadne
dodatkowe urządzenia sterujące.
• Cichy i energooszczędny wentylator zasysa
zanieczyszczone powietrze od góry.
• Powietrze wędruje przez płytki nawilżacza
nieustająco obracające się w wodzie i pobiera wilgoć
niezawierającą wapnia.
• Woda służy jako naturalny filtr, który oczyszcza
doprowadzone powietrze z pyłów.
• Oczyszczone, wzbogacone wodą powietrze wydostaje
się przez boczne otwory.

Cena: 729 zł

cena brutto z kodem promocyjnym „gwiazdka”
www.sferis.pl

Garmin Fenix 3 Silver
HR - 010-01338-77
Niezawodny zegarek GPS dla osób trenujących wiele
dyscyplin sportu
Antena EXO™ ze stali nierdzewnej z obsługą GPS +
GLONASS zapewnia szybkie wyszukanie satelitów i
dokładne wyznaczenie pozycji
1,2-calowy, kolorowy wyświetlacz Chroma™, czytelny
nawet w pełnym słońcu
Zegarek Fenix 3 Silver HR z nadgarstkowym pomiarem
tętna Garmin Elevate™ (tylko 010-01338-77)
Funkcje treningów fitness, takie jak pułap tlenowy
i asystent odpoczynku (w połączeniu z czujnikiem
tętna¹)
Funkcje nawigacji w otwartym terenie, takie jak
3-osiowy kompas, wysokościomierz i barometr oraz
funkcje TracBack
Zgodność z Connect IQ™ zapewnia możliwość
spersonalizowania aplikacji, widżetów, tarcz zegarka
i pól danych
Czas działania baterii: do 20 godzin w trybie treningu
GPS; do 6 tygodni w trybie zegarka

Cena: 1620 zł

cena brutto z kodem promocyjnym „gwiazdka”
www.sferis.pl

DJI Osmo Mobile do smartphona Czarny
Zawsze w kadrze
DJI Osmo Mobile posiada wiele przydatnych funkcji
które pozwolą Ci na nagrywanie dokładnie tego co
chcesz. Technologia ActiveTrack za pomocą Osmo
Mobile oraz aplikacji DJI GO pozwala na śledzenie
przez kamerę zaznaczonego na ekranie smartfona
obiektu. Dzięki temu nie musisz skupiać uwagi na
nagrywaniu i możesz przeżywać wyjątkowe momenty
razem z Twoimi przyjaciółmi i rodziną.

Cena: 999 zł

cena brutto z kodem promocyjnym „gwiazdka”
www.sferis.pl

Laptop Apple MacBook Air
2017 MQD32ZE / A 13,3” 8GB
SSD 128GB Mac OS X
Smukły. Lekki. Mocarny
Procesory Intel Core piątej generacji oraz procesor
graficzny Intel HD Graphics 6000 sprostają
każdemu zadaniu. Bez względu na to, czy edytujesz
zdjęcia, czy przeglądasz Internet — wszystko
działa niewiarygodnie szybko. Cała ta potężna
technologia kryje się w niesamowicie smukłej
obudowie unibody o grubości 1,72 cm i masie
zaledwie 1,08 kg.

Activejet lampka biurkowa LED
Zapomnij o plątających się kablach dzięki wbudowanej
w podstawę lampki funkcji bezprzewodowego
ładowania!Bezprzewodowe ładowanie smartfonów
Smukła, wytrzymała obudowa. Wysoka jakość
materiałów użytych do produkcji zapewnia lampce
długotrwałą żywotność, a jej srebrne, stylowe
wykończenie idealnie zaakcentuje walory Twojego
biurka.Przede wszystkim energooszczędność
Zastosowanie diod LED zapewnia minimalne zużycie
energii elektrycznej, co bardzo korzystnie przełoży się
na Twoje rachunki za prąd.

Cena: 189 zł

cena brutto z kodem promocyjnym „gwiazdka”
www.sferis.pl

Cena: 3699 zł

cena brutto z kodem promocyjnym „gwiazdka”
www.sferis.pl

dostawa gratis, cena promocyjna ważna od 27.11-24.12.2017
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WARSZAWA | KRAKÓW | GDAŃSK | WROCŁAW

dr Marcin Capiga
Trener/ Coach/ Konsultant/ Dyrektor Zarządzający TRAINING TREE

ZADAJ PYTANIE COACHOWI

Jak poradzić sobie z paraliżem przed
wystąpieniem publicznym?
List od Mileny: Niedawno awansowałam na wyższe stanowisko.
W ramach nowych obowiązków często przygotowuję prezentacje. Bardzo mnie to stresuje, bo zawsze bałam się wystąpień
publicznych. Jestem dobrze przygotowana, ale kiedy zbliża się
wystąpienie, czuję się sparaliżowana, a efekt nie jest taki, jakiego
bym oczekiwała. Czy mogę prosić o jakieś rady, jak poradzić sobie
z tremą?

Skąd bierze się w nas strach przed
wystąpieniami publicznymi?
Strach może wynikać z wielu powodów. Między innymi z obawy przed
tym, że nie będziemy w stanie obronić swojej tezy i zostaniemy negatywnie ocenieni.
Jak przygotowywać się do wystąpień?
Przede wszystkim odpowiedzieć
sobie na klika pytań, m.in.: Po co występuję? Co chcę swoim rozmówcom
przekazać? Co jest niezbędne? Czego nie chcę mówić? Do kogo będę
mówić? Jaki efekt np. związany z
nastrojem słuchaczy, chcę wywołać?
Podstawą jest przygotowanie merytoryczne. Jeżeli nie odrobiliśmy pracy
domowej, nie dziwmy się, że czujemy
stres. Jednak wiedza to nie wszystko.

Dobrze jest jeszcze przetrenować swoją prezentację np.
przed gronem współpracowników
i posłuchać jakie mają dla nas wskazówki. Im częściej zrobisz próbę,
tym naturalniej będziesz się czuł,
wygłaszając wystąpienie. Możemy
też nagrać się na kamerę i dać sobie
feedback.
A co byś odradzał?
Nie powinniśmy uczyć się wystąpienia na pamięć, ponieważ zapominając jednego słowa, możemy zupełnie
zapomnieć, co chcieliśmy powiedzieć. Doradzałbym na pierwszym
etapie zapisanie wystąpienia na kartce, a następnie wybranie najważniejszych punktów, które będą tworzyć
scenariusz naszej przemowy. Dzięki
temu zachowamy lekką elastycz-

ność, ale będziemy się trzymać logicznego planu.
A jeśli jesteśmy przygotowani, a
mimo tego nie potrafimy zapanować nad paraliżującym strachem?
Każdy przypadek jest inny, a wskazówka jest ukryta w odpowiedzi
na pytanie: co tak naprawdę mnie
stresuje? Bardzo często, kiedy pytam
moich klientów, odpowiadają: wystąpienie publiczne. Jest to jednak
bardzo ogólnie zakreślony problem.
Jednego może onieśmielać duża
sala i tu rozwiązaniem może być np.
wcześniejszy przyjazd na miejsce wykładu. Inną osobę może paraliżować
lęk przed tym, że nie będzie potrafiła
odpowiedzieć na każde pytanie, ponieważ w jej przekonaniu specjalista
wie wszystko i się nie myli.
Specjaliści się mylą?
Każdy się myli. Specjaliści też nie wiedzą wszystkiego i aby uniknąć stresu
wywołanego taką sytuacją, możemy
przygotować sobie gotową odpowiedź np. „To bardzo ciekawe pytanie, nie jestem w stanie teraz na nie
odpowiedzieć, ale sprawdzę i wyślę

mail z tą informacją”.
Co robić, gdy łamie się nam głos
lub zaczynamy się jąkać?
Tak jak biegacz nie startuje w zawodach bez rozgrzewki, tak my nie powinniśmy zaczynać wystąpienia bez
rozgrzewki naszego aparatu mowy.
Ćwiczeń z emisji głosu znajdziemy
bardzo dużo w Internecie, choć ja zachęcam również do skorzystania ze
specjalistycznego szkolenia. Osoby o
dobrze ustawionych głosach, mówiące z tzw. przepony, są odbierane jako
osoby atrakcyjniejsze i mądrzejsze.
Podświadomie przypisujemy im bowiem więcej zalet.
Jak słuchacze odbierają zestresowanego mówcę?
To zależy od tego jak bardzo empatycznego słuchacza mamy. Niektórzy
zaczną się stresować razem z nami,
inni będą nam współczuć, a jeszcze
inni zaczną się irytować. W każdym
razie zawsze takie widoczne emocje
będą odciągać uwagę słuchacza od
tego co mówimy.
Mówić uczestnikom na początku
wystąpienia, że jesteśmy zestre-

sowani?
Są różne szkoły. Moim zdaniem zanim to zrobimy, warto zadać sobie
pytanie: czy jeśli powiem słuchaczom, że jestem zestresowany, to rzeczywiście przestanę się stresować?
Jeśli to pomoże, nie widzę większych
przeciwskazań - szczególnie jeżeli
jest to przemówienie np. na zebraniu
firmowym. Nie warto jednak mówić
o tym za długo. Najczęściej zdarza się
bowiem tak, że słuchacze dopiero po
takiej informacji zaczynają dostrzegać trzęsące się ręce. Gdybyśmy o
nich nie wspomnieli, nie dostrzegliby
tego. W związku z tym w większości
przypadków odradzam mówienie o
swojej tremie.
Czy jeśli nic nie zrobimy z tremą,
to będzie ona miała negatywny
wpływ na nasze zdrowie?
Stres wywołuje napięcie, a nierozładowane napięcie ma tendencję do
kumulowania się i efektów ubocznych. To dlatego w wyniku stresu
mamy objawy np. w postaci problemów z kręgosłupem czy wrzodów.
Dlatego należy pamiętać o rozłado-

ty rabatowe oferujące do 25 proc.
zniżki na zakup wykończenia, a
także ubezpieczenia – mieszkania
(pierwszy rok gratis) i na życie (do
3000 zł gratis).
Osiedle Nowa 5 Dzielnica powstaje w Krowodrzy, obecnie najlepiej
prosperującej dzielnicy Krakowa.
Inwestycja jest propozycją dla
najbardziej wymagających klientów, którzy pragną zamieszkać
w spokojnej okolicy, pozostając
przy tym w niedalekiej odległości od centrum miasta. Kompleks
mieszkalny położony jest w są-

siedztwie najważniejszych szkół
i uczelni wyższych oraz punktów
usługowo-handlowych, gwarantuje szybki dostęp do rekreacyjnej
i biznesowej części centrum Krakowa. Spacer do Rynku Głównego
zajmie zaledwie 30 min.
Inwestycja oferuje szeroki wachlarz mieszkań o zróżnicowanych
powierzchniach, od kawalerek po
przestronne 4 pokoje. Do każdego
lokalu przynależeć będzie balkon,
loggia lub prywatny ogród. Ponadto przyszli mieszkańcy będą mieli
do dyspozycji wygodne miejsca

waniu tremy nie tylko przed wystąpieniem i w jego trakcie, ale również
po nim. Po wystąpieniu zafundujmy
więc sobie nagrodę i zasłużony relaks.
Pamiętaj
• Wypisz korzyści, jakie niesie za sobą to, że
wygłosisz wystąpienie.
• Ubierz się w wygodny, niekrępujący ruchów strój;
niech podkreśla twój autorytet.
• Trzęsą ci się dłonie? Nie trzymaj w nich notatek,
ale jakiś cięższy przedmiot np. eleganckie pióro.
• Drżą ci nogi? Oprzyj się delikatnie o stół.
• Mówisz za szybko? Napisz w swoich notatkach
przypomnienie: WOLNIEJ!
• Patrz ludziom w oczy lub - jeżeli to cię stresuje
- na ich czoła.
• Spoglądaj na najbardziej przyjaźnie wyglądające
osoby.
• Naucz się pierwszego zdania na pamięć.
• Daj sobie prawo do odczuwania tremy!
#Marta Wujek

Drzwi otwarte!
MATERIAŁ PROMOCYJNY

Rosnąca wśród klientów popularność inwestycji w
nieruchomości potwierdza, że zakup mieszkania na własność
bądź na wynajem to obecnie najbezpieczniejszy sposób na
lokatę kapitału. Dlatego do połowy grudnia br., w biurze
sprzedaży Nowej 5 Dzielnicy, przy ul. Wrocławskiej 53 w
Krakowie można będzie skorzystać z organizowanego przez
dewelopera Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., S.k.
wydarzenia pn. „Drzwi otwarte!”.
Wydarzenie Nowej 5 Dzielnicy
pod hasłem „Drzwi otwarte!” to
doskonała okazja do zapoznania
się ze specjalną ofertą dewelopera, dedykowaną szczególnie
zainteresowanym zakupem wy-

marzonego „M” oraz inwestorom,
którzy wiedzą, że nieruchomości
są ważnym elementem rynku kapitałowego, a inwestowanie w nie
własnych oszczędności przynosi
pewny zysk. Rentowność lokaty

w postaci mieszkania wiąże się ze
wzrostem wartości lokalu w czasie
oraz zysku z wynajmu. Jednak to,
jaki klient osiągnie profit w dużej
mierze zależy od tego, na jakiego
dewelopera postawi. Jeśli ma do
czynienia z silnym podmiotem,
może być spokojny o zainwestowane środki.
W ramach „Drzwi otwartych” w
Nowej 5 Dzielnicy, do połowy
grudnia br. klienci mogą skorzystać ze specjalnej oferty i kupić
w atrakcyjnej cenie mieszkanie
najbliższe ich oczekiwaniom, jeśli
nie na własne potrzeby, to inwestycyjnie. Wśród dedykowanych
promocji znalazły się bezpłatne
komórki lokatorskie dla mieszkań
o powierzchni powyżej 70 m kw.
oraz rabat w wysokości 50 proc.
ceny za taką komórkę w przypadku mieszkań poniżej 70 m kw., kar-

parkingowe w dwupoziomowym
garażu dla każdego mieszkania i
dla gości, osiedlowe przedszkole
i trzy edukacyjne place zabaw,
a także przestronny wybieg dla
psów, parking zewnętrzny dla rowerów oraz wózkownie.

Więcej informacji: Biuro sprzedaży Nowa 5 Dzielnica, ul. Wrocławska 53, tel. (12) 201 55 55,
biuro@nowa5dzielnica.pl lub na
stronie www.nowa5dzielnica.pl.

www.korpovoice.pl

07

Facebook#korpo#lajki#szpan

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

W korpo bawił mnie tekst: dziś nie
spychamy ze schodów, tylko wyrzucamy
z Facebooka. Humanitarnie, bo Facebook
rządzi się zasadami: nie pal za sobą
mostów oraz wroga trzymaj blisko. Nie
spychaj!
Podstaw nogę, gdy nie widzi. Tak
to wygląda zwykle: świeżak, nowa
firma, tłumy ludzi. Kilka tygodni
pracy i hurtowy napływ zaproszeń
do grona znajomych. Czasem nawet nie kojarzy kto jest kim, ale
on już jest kojarzony. Staje przed
dylematem: akceptować? Może lepiej założyć dodatkowy profil pracowy? Jednak akceptuje i zaczyna
się wahać: wrzucić głupi obrazek,
zdjęcie czy post z serii „bo wyszedłem z pracy o 16”. Tylko po co? W

końcu prywatny Facebook , a pracę od życia prywatnego powinno
się rozdzielać. Niestety to trudne.
Pewno ktoś z was spotkał się kiedyś z uwagą od przełożonego, że
ten czy inny mem nie powinien
znaleźć się na profilu, bo daje zły
przykład, a to nie jest dobrze widziane przez zarząd (swoją drogą
zarząd nie widzi naszej niskiej i
ciągle zaniżanej prowizji, co roku
mniejszych dodatków za „wczasy
pod gruszą” czy bonów świątecz-

nych – taka autostrada w jednym
kierunku). Zawsze jest wyjście.
Można usunąć post albo zablokować korpokolegów. W końcu
oni tego nie widzą, a Facebook
znowu jest nasz. Wolność słowa to
nasze prawo, ale jak to z prawem
bywa, zależy od punktu widzenia,
a może raczej rzędu, w którym się
siedzi.
Moim ulubionym tematem są facebookowe życzenia urodzinowe.
Wchodzi sobie człek rankiem na
swoją prywatną pocztę, a tam trzy
powiadomienia: Nie zapomnij złożyć życzeń X, Y i Z. Chwała Panu,
bo ja bym na bank zapomniała.
Otwierasz FB i widzisz te obłędne,
wiele mówiące i płynące ze szczerego serca, takie wylewne – 100
lat, najlepszego, pomyślności etc.
Czasem wśród nich można dojrzeć
bukiet kwiatów czy kilka zdań co

napawa nadzieją, że ktoś tu kogoś
naprawdę lubi, bo poświęcił kilka
sekund więcej – wysilił się. Na koniec dnia podsumowanie. Y dostał
85 powiadomień z życzeniami. Y
to jest gość, nawet prezes napisał
dwa słowa. Jejku jejku, Y to lizus!
Na Facebooku najlepiej pisać tylko
„ochy i achy”. „Ach, na jakim super
filmie byłam w weekend – kino
kostarykańskie”, albo „Och w tym
roku na wakacje obieram kierunek na Wyspy Owcze”. Albo tak:
„Ach, nasza firma wygrała konkurs na najlepszy projekt okładki
z okazji Dnia Śledzia”. I zupełnie
banalnie: „Och, ta nowa restauracja nigeryjska jest mniam”. Nie
wolno bezwzględnie zamieszczać
postów w stylu: „mam już dość,
nie mam pracy, nie daję rady”, bo
jak mi powiedziała kiedyś jakaś
pani z korpo, to jest negatywne,

nie świadczy o waleczności, daje
złą energię. Każdy ma problemy,
ale nie musi myśleć o problemach
innych i takie tam bla bla bla. Dlatego nawet jak jest źle, nic nie wychodzi, nie ma się ochoty, by wstać
z wyrka, wylali cię z pracy (jak śpiewał Soyka: „Gdy wszystko idzie źle
i nie masz dokąd pójść, przyjaciół
tłum rozproszył się…”) to i tak
nie piszemy, że jest dół, że nie ma
pomysłu na siebie, tylko po prostu łykamy tabletki i nie męczymy
innych swoim narzekaniem, nie
zwalamy winy na zły świat korporacji i ludzi. Leczymy się, by wstawać z łóżka, by znowu dać radę i
nie czuć się wypalonym, i w końcu
szukamy nowej pracy w innym
korpo. Bo nie oszukujmy się, ale
korporacja daje poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa i przyzwoite
pieniądze. A kiedy już znajdziemy

to kolejne stanowisko, znowu będziemy brylować na FB. Znowu
będą lajki. Bo Fb to towarzystwo
wzajemnej adoracji na targowisku próżności. Czyż nie? I kocham
te programy do przeróbek zdjęć.
Zatem, Moi Drodzy, pamiętajmy,
że Facebook jest złudny. Patrzymy
na setki pięknych zdjęć, uśmiechniętych twarzy, energetyzujących
postów. I to jest fajne. Ale oglądajmy to z pewną dozą nieśmiałości,
gdyż nie wszystko co widać jest w
stu procentach szczere. Zamiast
siedzieć online, lepiej umówić się
ze znajomymi w realu i oderwać
się od życia przy komputerze. W
innym wypadku coś naprawdę fajnego może Was ominąć.
#NS

Rozmowa z Dorotą Wellman
Aleksandra Kozłowska: Za oknami listopad. Zimno, ciemno, człowiek z trudem krzesze z siebie
energię, by rano wstać i zrobić
kawę, a co dopiero zmotywować
się do pracy.
Dorota Wellman (szybko, głosem
pełnym energii): Nie rozumiem
takiej sytuacji, kiedy człowiekowi
nie chce się wstać do pracy. Sama
bardzo ją lubię, więc wstaję raźno,
by jak najszybciej się w niej znaleźć.
Codziennie mam wiele planów,
spieszy mi się, by zacząć je realizować. I myślę tu nie tylko o korporacji, jaką jest TVN, ale również o
moich pasjach, dla których równie
chętnie zrywam się z łóżka, takich
jak choćby lotnictwo czy czytanie.
Myślę, że to również bardzo istotne - mieć zajęcia, zainteresowania,
które napędzają nas do życia. To,
czy mamy rano energię, by wstać
do pracy, moim zdaniem, zależy
od nastawienia do życia. Jeśli wciąż
nas ciekawi co przyniesie dzień, jeśli
chcemy się sprawdzać, ciągle uczyć,
zdobywać nowe doświadczenia, to
nawet w najciemniejszy listopadowy poranek wstaniemy rześko i bez
problemów.
Już wiem co panią najbardziej
motywuje do pracy. A co zniechęca?
Motywują mnie nowe zadania, wyzwania. Lubię sprawdzić czy dam
sobie radę, jak wypadnę w nowej
roli. Rzeczywiście, w mojej pracy nie
doświadczam na szczęście nudy i
powtarzalności. Każdy dzień jest dla
mnie czymś nowym. Gdyby tak nie
było, zmieniłabym pracę. Bo najbar-

dziej zniechęca mnie monotonia.
Ktoś może powiedzieć, że jest
pani po prostu szczęściarą, która
ma bardzo ciekawą, dobrze płatną pracę w telewizji i nic dziwnego, że tak ochoczo pani do niej
wstaje. A co moją zrobić ci, którzy
w stresie i pocie czoła mozolnie
pną się w korporacyjnej hierarchii?
Tacy ludzie, jeśli nie czerpią z tego
satysfakcji, może powinni zastanowić się nad tym, czy nie cierpią na
wypalenie zawodowe lub na depresję. W takich sytuacjach powinni
poszukać pomocy specjalistów. Nie
warto przecież tkwić w czymś, co
nie daje nam radości, poczucia, że
się rozwijamy. Jeśli mamy się męczyć, pogrążać w zniechęceniu, bez
szans na awans, zacznijmy szukać
nowej pracy, choć oczywiście nie
zawsze jest to łatwe. Najważniejsze
to zacząć o tym myśleć, wyjść poza
schemat codziennej rutyny i rozglądać się za czymś nowym. Może warto zastanowić się nad założeniem
własnej firmy? Po latach praktyki,
zdobywania wiedzy i doświadczeń
takie rozwiązanie często okazuje
się najlepsze. Wreszcie robić coś po
swojemu, na własny rachunek. Różne mikrobiznesy, np. w internecie
przynoszą swoim właścicielom satysfakcję i niezłe pieniądze.
Dlatego nie należy bać się zmian?
Właśnie! Oczywiście „stara” praca
wydaje się bezpieczna, daje stabilizację, co w sytuacji, gdy spłacamy
kredyt jest ważne. Często właśnie
kredyty trzymają nas przy niesatysfakcjonującym zajęciu. Ale równie

ważny jest rozwój. Zmian można
szukać nawet w obrębie tej samej
korporacji; na innym stanowisku, w
innym dziale.
Ale tu pojawia się strach przed
nowymi zadaniami, nowymi
technologiami. A jeszcze ci młodzi, pełni zapału i pomysłów depczący nam po piętach.
Ci młodzi pełni energii niech się
dowiedzą, że mam 56 lat, a energii
i odwagi jeszcze więcej. I że zamierzam pracować jeszcze długo, długo. Zmiany to dziś clou tego świata.
Pracownik, który jest na zmiany
otwarty, który nie zakłada z góry, że
każda zmiana oznacza zmianę na
gorsze, to pracownik idealny. Takich
ludzi się poszukuje: chętnych do
poznania czegoś nowego, sprawdzenia się. Odwagi, otwartości na
zmiany można się nauczyć, wyćwiczyć małymi krokami.
Czy zdarzały się w pani życiu zawodowym chwile zwątpienia,
rezygnacji?
Każdy je ma, ja też. Takie momenty przeżywałam, gdy dostawałam
propozycje odległe od moich oczekiwań. Z niektórych rezygnowałam,
niektórych się podejmowałam,
choćby po to, by zobaczyć jak sobie
poradzę. Dzięki temu wiem, że nie
poprowadziłabym dobrze np. teleturnieju - to nie moja „bajka”.
Wykłady motywacyjne, które
pani prowadzi, opiera pani na
własnych doświadczeniach?
Wyłącznie! Wtedy są one w stu
procentach wiarygodne. Mówię o
tym, co rzeczywiście miało miejsce,
opowiadam o prawdziwych sytu-

acjach i wydarzeniach, nie o czymś,
co zasłyszałam gdzieś z drugiej ręki.
Opowiadam o tym, czego sama
doświadczyłam - o sukcesach i klęskach - ta autentyczność najlepiej
działa na słuchaczy. I okazuje się, że
choć wykonujemy różne zawody,
mnie i słuchaczy bardzo wiele łączy.
Praca w telewizji to tak samo, jak w
innych korporacjach nieraz sprawy,
które trzeba zrobić, a niekoniecznie
ma się na nie ochotę, to współpracownicy, z których część się lubi,
część nie, to szef i jego określone
wymagania...
Dostaje pani potem jakiś odzew?
Wie, jakie efekty przynoszą wykłady?
Często tak. Nawet po kilku latach
ktoś mi mówi, że po takim spotkaniu jednak zmienił pracę, otworzył
własny biznes. W październiku dostałam Nagrodę Hortensji, którą
przyznaje Kapituła National Speakers Awards i Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców za mówienie
„do rzeczy i do ludzi” oraz użyteczną
twórczość dla publiczności. A więc
moje wykłady to nie czcza gadanina. Przyjęłam w nich zresztą zasadę,
że najpierw ja mówię przez godzinę, rozmawiam ze słuchaczami,
odpowiadam na ich, często trudne
pytania, o karierę w telewizji, o tym
jak radzić sobie z głupcami w pracy.
Moje wystąpienie jest tylko pretekstem do dyskusji, z której ja również
dużo czerpię dla siebie.
#Aleksandra Kozłowska

Dorota Wellman jest dziennikarką telewizyjną, radiową i prasową. Niezwykle
aktywna, wciąż poszukująca nowych wyzwań - w ostatnich latach zajęła się też
prowadzeniem wykładów motywacyjnych. Pytania z jakimi się w nich mierzy
to m.in.: jak połączyć pracę zawodową i szczęście rodzinne? Dlaczego nie warto
bać się zmian? Jak budować zespół?
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Wyrzeźbić sobie sukces
Wojdak, bo tak mówią na niego znajomi
i przyjaciele, to człowiek, który przez
dziesięć lat spalał się na stanowisku
wysoko postawionego korposzczura.
Z informatyka przemienił się w artystę
i uciekł z korporacji, stawiając na świat
jubilerów, czaszek, zjazdów Herleya
Davidsona, łysą głowę i tatuaże.
Co takiego się stało, że odszedłeś z
korporacji robić biżuterię?
Grzegorz Wojdak: Zwykły przypadek. Z żoną, Lusią, zamówiliśmy
obrączki, które miały być fajniejsze
niż ślubne. Okazało się bowiem, że
renomowana firma zupełnie je spartoliła, a my nie odebraliśmy ich, tylko
wkurzyliśmy się niesamowicie. Jakoś
w tym czasie Lusia znalazła w necie
pierścionek z czaszką, który bardzo
jej się spodobał. Nawet do ślubu kościelnego byłem „ubrany” w czaszki,
więc stwierdziłem, że w zasadzie możemy mieć takie czaszkowe obrączki,
powiedzmy sygnety.
Mam przed sobą łysego faceta z
dziarami i artystyczną duszą. To
jak się zaczęła twoja przygoda?
Artystycznej duszy, to może odrobinę miałem, gdy jeszcze byłem dzieckiem i rzeźbiłem ludziki z kory. Całe
moje życie było tak naprawdę związane ze sportem i informatyką. A jak
otworzyłem Custom Rings? Dzięki
żonie. Znalazła stronę, ja wybrałem
sygnet, zamówiliśmy. Dopiero jak
dostaliśmy paczkę, dowiedziałem
się, że to cudo przyleciało z Tajlandii.
Jak to, kurde, z Tajlandii? Nie było nic
bliżej? Okazało się, że nie. Szybki research pokazał, że mamy niszę.
Czy wtedy pojawiła się pierwsza
myśl, otwieram sklep?
Dokładnie; zastanawiałem się może
z pół godziny, wyciągnąłem telefon
i zadzwoniłem do Tajlandii. Telefon

REKLAMA

odebrał „szef”, który po 5 minutach
rozmowy łamaną angielszczyzną
potwierdził, że mogę być jego dystrybutorem. Chyba jeszcze tego
samego dnia złożyłem pierwsze zamówienie.
Na początku sprzedawałeś biżuterię, którą produkował ktoś inny?
Tak, i w zasadzie nieznany projektant. Dziarałem się akurat w Junior
Ink’u i chłopaki pomogli mi znaleźć
złotnika (Gene), z którym współpracuję do dziś. W tej branży nie znałem
nikogo i nie umiałem kompletnie nic.
Dogadaliśmy się gdzieś na kawce.
Zajebiście, robimy! Ja będę sprowadzał, on poprawiał i wrzucę do oferty
jego wzory.
Czyli to nie była dystrybucja na
wyłączność?
Powiedzmy, że on sobie, ja sobie
- jako Custom Rings. Stworzyłem
stronę internetową, zrobiłem sesję
zdjęciową pożyczonym aparatem,
obrobiłem fotki. Wystawiłem wszystko na Allegro. Myślałem, że to dobry
pomysł, ale niewiele się sprzedawało.
Dlaczego?
Nie mamy w Polsce kultury noszenia
biżuterii przez mężczyzn, w szczególności takiej. Powiedziałem sobie,
dobra, fajnie, jakoś się rozkręci, od
czegoś trzeba zacząć. Po około miesiącu na Allegro dostałem zamówienie na zaprojektowanie pierwszego
naszyjnika ze złota w „moim” stylu.
Pierwsze wzory wyrzeźbił Gene, bo

ja się bałem, nigdy nie rzeźbiłem w
wosku.
W jaki sposób wykonuje się takie
rzeźbienie?
„Wiesz co, Grzesiek, masz tu kawałek
wosku i weź to wyrzeźb” - pierwszy
wzór wyrzeźbiłem szpilką i nożykiem
kuchennym. Stworzyłem tak kilka
wzorów, ale bardzo szybko rozpocząłem przygodę z projektowaniem
3D, ze względu na możliwości druku
3D, a do tego zawsze można zrobić
CTRL+Z. Projektowanie na komputerze, to również masa pracy, ale bezpieczniejszej. Cała reszta pozostaje
jednak starą szkołą, czyli jest procesem ręcznym.
Artysta, ale nowoczesny.
W sumie tak, choć nigdy nie czułem
się artystą. To ludzie dookoła i klienci
określają mnie czasem tym mianem.
Ja natomiast widzę, że mogę lepiej
i codziennie uczę się, aby kiedyś
zasłużyć na to określenie. Z projektowaniem na komputerze jest tak
jak ze szlifowaniem. Kiedyś nie było

pilników, a teraz są, więc jest łatwiej.
Liczy się to, co mamy w głowie, a narzędzia pomagają nam to stworzyć.
Moim narzędziem jest oprogramowanie i drukarki 3D.
Jak udawało ci się łączyć to wszystko? Praca, dom, rodzina, dziecko?
Ciężko. Założyłem Custom Rings niedługo po narodzinach córki i chwilę
przed rozpoczęciem budowy domu.
Sprzedaliśmy mieszkanie, wyprowadziliśmy się do mojego przyjaciela.
6-miesięczna córka, pies i nas troje
dorosłych w małym dwupokojowym
mieszkaniu z pokojem przechodnim.
I tak półtora roku. Żona nie pracowała, ja robiłem etat w Citi, czasami
drugie tyle na nadgodzinach, po pracy firma, projektowanie, obrabianie
zdjęć, zarządzanie stroną internetową, prawie codziennie doglądałem budowy domu. Przez dwa lata
poświęcałem średnio 2,5 godziny
dziennie na sen. Wtedy właśnie wyłysiałem i postarzałem się (śmiech-red).

Teoretycznie problemy, ale jednak
wszystko szło do przodu
Tak, szło do przodu, ale wg „mojego”
planu. Z drugiej strony stały oczekiwania ludzi, którzy widzieli, że
coś jest nie tak. Widzieli, że nie śpię
trzecią dobę i z otwartymi oczami
zawieszam się przy stole, a po 20 minutach odpowiadam na pytanie, nie
wiedząc, że miałem black-out. Non-stop niewyspany, non-stop na kawie, non-stop na wysokich obrotach.
To kiedy zaczęło się uspokajać?
Jakoś po pięciu latach prowadzenia
CR i ciągłej walki jak w kalejdoskopie:
z nadzieją, że się uda, nie zrezygnuję,
rzucę to w kąt, oleję, będę siedział
tylko w korporacji i od początku uda
się, nie zrezygnuję, wytrwam. Dzięki
zarobkom z CR najpierw odpuściłem
nadgodziny. Następnie zacząłem
spotykać się z kumplami z dzieciństwa i młodości, którzy wcześniej
musieli umawiać się ze mną przez
Lusię, bo ja stale nie miałem czasu.
Zmieniłem dział i przestałem pracować na nocki. I tak powoli odcinałem
rzeczy, które zabierały mi czas na „życie poza korpo”.
Odcinałeś, odcinałeś i dochodzimy do momentu, w którym stwierdziłeś: „zrywam z korporacją”.
Oj bardzo długo do tego dochodziłem i tak na dobrą sprawę nawet na
samym końcu nie byłem pewien.
Trzymało mnie to, że informatyka i
korporacja daje stabilność. Do tego
wiecznie obietnice awansu. W korpo
łatwiej jest zmienić dział i „wskoczyć”
na wolne stanowisko, niż wytrwałą
pracą w jednym dziale doczekać się
awansu. Początkowo wierzyłem, że
korporacja to jest to, ale niestety po
kilku latach zwątpiłem. Najlepsze
oceny, a takie same zarobki jak trójkowicze, bo „im też trzeba było wyrównać”, obietnice awansu, a obok
znajomi „wyskakują” sobie lepsze i
lepsze stanowiska. Motywacja spadła do zera.
Więc się zbuntowałeś.
Wyznaczyłem sobie deadline, który
znów z nadzieją wydłużyłem o trzy
miesiące do końca stycznia, ponie-

waż to wtedy głównie dowiadujemy
się o awansach, a na ten właśnie,
obiecany od kilku miesięcy, czekałem. Dobre newsy od szefostwa niestety nie przyszły, bo „jeszcze trochę,
jeszcze chwilę”.
Dlaczego nie chciałeś po prostu
zmienić pracy?
Dziesiątki rozmów ze znajomymi
uświadamiają, że wszędzie jest tak
samo. Kilka lat prowadzę Custom
Rings i wiedziałem, że to działa, mam
klientów i zarabiam na tym „P”rzyzwoicie. Lepiej mieć rodzinę, przyjaciół i czas na wydanie „P”, niż nie mieć
na nic czasu, bo wtedy pieniądze się
nie liczą.
Jesteś teraz szczęśliwy?
Bardzo. Dużo bardziej niż byłem. Jestem spokojny, wolny, szczęśliwy. W
zasadzie, to mógłbym powiedzieć,
że realizuję moje nowe życie tak, aby
być szczęśliwym dniem codziennym,
zamiast planować „szczęśliwe” chwile.
Równowaga nastała.
Tak i każdemu jej życzę.
Trzeba zaznaczyć, że nie sprzedajesz biżuterii tylko w Polsce, ale
również na świecie.
Oprócz sklepu internetowego,
współpracy z salonami Harley Davidson i zamówień mailowych czy
telefonicznych, ponad trzy lata temu
założyłem konto na portalu Etsy.
com, które otworzyło furtkę na cały
świat. Mam klientów w 35 krajach i
zrealizowałem prawie 700 zamówień
z samego Etsy. Polecam każdemu.
W takim razie życzę ci owocnych
pomysłów i dużo czasu na ich realizację.
Oj, tych owocnych pomysłów jest tysiąc pięćset, dwa dziewięćset i dużo
czasu bardzo się przyda. Pracuję
właśnie nad nowymi wzorami obrączek ślubnych i pierścionków zaręczynowych, oczywiście z czaszkami.
Dobrze więc, że mam resztę życia
przed sobą
# Magdalena Kazubska

www.korpovoice.pl

REKLAMA

Z pamiętnika
recepcjonistki,
czyli kilka słów pomiędzy
„dzień dobry” a „do widzenia”

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

W poprzednim tekście opisałam wam jak wyglądają najmniej
przyjemne aspekty mojej pracy. Obiecywałam, że następnym
razem przybliżę, co mnie tak naprawdę trzyma w tej pracy; co
mnie z nią wiąże do tego stopnia, że zamiast rzucić to wszystko
w cholerę i nie psuć sobie krwi dojazdami, dalej trwam na
posterunku i wstaję o 5 rano.
Tak naprawdę są to dwie rzeczy.
Niby niewiele, ale znaczą dla mnie
bardzo dużo.
Pierwszą jest podejście firmy do
pracownika. Wbrew pozorom moja
firma naprawdę liczy się z nim. Wypłata jest zawsze na czas, a wszelkie
sprawy i wątpliwości są szybko załatwiane, zwłaszcza przez bardzo miłe
panie w dziale kadr i płac. Szefostwo
też martwi się o pracowników. Gdy
ostatnim razem dzwoniłam do przełożonego w sprawie przedłużenia
zwolnienia z powodu złego stanu
zdrowia, miałam poczucie, że naprawdę interesował się moim samopoczuciem. Pewnie większość z was
pomyśli „ no tak, wypytywał, żeby
wybadać sytuację, kiedy wrócisz i
czy nie symulujesz!”, ale zapewniam,
że to było coś bardziej ludzkiego.
Trudno to wyjaśnić. To się czuje podczas rozmowy. Takie faktyczne zainteresowanie daje poczucie, że ktoś
jednak się przejmuję pracownikiem,
a nie tylko płaci i wymaga. I zwykłe
zdanie na koniec „oj, to współczuję
i zdrówka życzę” tylko utwierdza w
tym przekonaniu.
Drugą ważną sprawą jest to, że Matki Boskiej Pieniężnej jest zawsze na
czas. I zawsze jakimś cudem dostaję
więcej niż sama wyliczyłam. Cóż…
Orłem z matmy nigdy nie byłam, ale
swoją wypłatę umiem policzyć. To
wszystko sprawia, że atmosfera jest
naprawdę miła i sprawia, że chce się
pracować.
Jeśli mówimy o atmosferze, to tworzą ją przede wszystkim ludzie. Dlatego opiszę wam historie ludzi, których traktujecie jak powietrze. Nie
znacie ich. Ja owszem. Znam historię
pani sprzątającej, której zmarł mąż
i musi pracować na trzy etaty, żeby
związać koniec z końcem. Znam historię innej pani sprzątającej, którą
mąż alkoholik wpędził w długi wynoszące 50 tysięcy (sic!), które teraz
ona musi spłacać. I znam też historię
pani sprzątającej, która miała operację usunięcia kamieni z woreczka
żółciowego, a dwa dni później mu-

siała przyjść do pracy, bo szef zagroził jej zwolnieniem.
Mogę wam też opowiedzieć historię
pana z serwisu technicznego, który
mimo nawrotu kontuzji kręgosłupa,
pracuje po 12 godzin, bo współpracownicy wzięli urlopy. Albo historię
ochroniarza, który pracuje non stop,
żeby płacić horrendalnej wysokości
alimenty na dzieci, które była żona
zabrała za granicę, a on mimo próśb,
nie może się z nimi zobaczyć.
Nawet nie wiecie jak przykro jest mi
patrzeć na kobietę w wieku mojej
babci, która myje po raz dziesiąty
podłogę w tym samym miejscu i
tylko zaciska zęby, żeby nie walnąć
was tym mopem po goleniach. Ale
nie może. Bo ma rodzinę na utrzymaniu. Bo nigdzie indziej nie chcieli
jej zatrudnić. Więc szanuje swoją
pracę, mimo że praca nie szanuje jej.
Nawet nie wiecie ile razy widziałam
łzy w jej oczach, kiedy prosiła mnie o
pożyczkę albo chociaż kanapkę, bo
ostatnie pieniądze dała dzieciom do
szkoły. A ja prócz tego nie mogę nic
zrobić. Najchętniej sama bym posprzątała i umyła podłogę, a gdyby
ktoś stwierdził, że ma ochotę na niej
postepować, osobiście zrobiłabym
z jego włosów dredy i miałabym
mopa lepszego od Viledy!
Ale nie mogę tego zrobić, bo za
sprzątanie recepcji wyleciałabym
z roboty. Za zwykły ludzki odruch
straciłabym pracę. Wiem co mówię,
bo nieraz zebrałam opiernicz od
dowódcy, gdy zobaczył to na kamerach. Najgorsza jest ta bezsilność.
Zgoda, czasem mam ochotę udusić
gołymi rękoma niektórych współpracowników, ale koniec końców
jesteśmy rodziną i takich złych momentów jest o wiele mniej niż tych
dobrych. Na przykład święta.
Co prawda choinkę ubiera wynajęta
firma, ale od razu widać, że atmosfe-

ra się wszystkim udziela. Składanie
życzeń jest takim fajnym momentem. Wszyscy uwielbiają sobie przy
okazji delikatnie dogryźć, by wywołać kolejny, świąteczny uśmiech na
swoich twarzach.
W ogóle święta to magiczny czas w
korpo. Zauważyłam, że korpoludki są wtedy takie bardziej ludzkie
a „ dzień dobry” i „do widzenia” są
wtedy słyszalne znacznie częściej.
Ba! Razem z „do widzenia” słychać
„wesołych świąt!” i czasem jestem
zaszczycona chwilową rozmową z
którymś pracownikiem. Co prawda
zazwyczaj o braku śniegu na święta,
ale zawsze! Czasem co poniektóry
dorzuci, że ma na święta jeszcze
tyle roboty i tyle rodziny do obskoczenia. Wtedy można już mówić o
porywającej wręcz konwersacji. Do
pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko premii świątecznej od firmy albo
chociaż bonów.
Niemniej jednak lubię swoją pracę.
Mimo wszystko.
Na koniec mam tradycyjnie małe
przesłanie. Jako że idzie zima i tak
długo wyczekiwane święta, miejcie trochę więcej wyrozumiałości i
współczucia dla serwisu sprzątającego. Jednocześnie muszą zadbać,
by na czas odśnieżyć, usunąć oblodzenia i posprzątać błoto w recepcji.
Jedna osoba zajmuje się tym wszystkim, bo administracja nie chce wydawać pieniędzy na dodatkowy
etat. Poświęcenie kilku sekund więcej na wytarcie i otrzepanie butów
was nie zbawi, a może wiele wnieść
do świątecznej atmosfery. Wszystkim będzie wtedy lżej. Wyrozumiałości. Tego wam życzę. Tego i oczywiście, Wesołych Świąt, Sylwestra
wytańczonego do tego stopnia, że
nogi poczujecie tam skąd wychodzą
oraz oczywiście Szczęśliwego Nowego Roku. Bez kaca.
#PKS
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Podróżowanie z misją
Lubisz, kiedy twoim działaniom, nawet w
wolnym czasie, przyświeca jakiś wyższy
cel? Smażenie się plackiem na plaży,
wypoczynek w kurorcie czy rozrywka
dla samej rozrywki zupełnie cię nie
pociągają? Chcesz zarówno pracować,
jak i wypoczywać z sensem? Być może ta
oferta jest właśnie dla ciebie.
Praca w korporacji, w wielkim mieście na wysokich obrotach, w środowisku biznesowym może człowieka
odrealniać i wyjaławiać. Tabelki,
wykresy, procedury, asapy, deadlajny... Wciąż coś się dzieje, a ty widzisz
tylko pewien codzienny schemat i
z czasem czujesz jak mały trybik w
wielkiej machinie. Być może właśnie zaczynasz się dusić w ścianach
biurowca. Krawat za bardzo uwiera,
ulubiona garsonka nagle staje się
sztywnym pancerzem, masz wrażenie, że prawdziwe życie dzieje się
gdzie indziej, gdzieś poza tętniącymi
arteriami dużych miast i potężnych
przedsiębiorstw. Być może przemęczenie daje o sobie znać i najwyższa

pora wybrać się na wypoczynek.
Ale co, jeśli myśl o wizycie w jakimś
kurorcie tylko jeszcze bardziej cię
osłabia? Jeśli boisz się, że tam dopiero, gdy bez celu będziesz prażyć
się w słońcu, dopadnie cię poczucie
skrajnej melancholii, bo przecież nie
umiesz siedzieć w miejscu, musisz
zawsze coś robić? I naturalnie nie
tolerujesz marnowania czasu i przywykłeś każdą chwilę wykorzystywać
jak najlepiej.
Jeśli więc właśnie dopadł cię podobny stan, tak znamienny dla współczesnych korposzczurów, pomyśl
o wypoczynku z misją. W końcu jak
mówił Ghandi: „Najlepszą drogą do
odnalezienia samego siebie jest za-
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Pomysł na zdrowy
kręgosłup
HealthyBack pozwala osiągnąć prawidłową postawę ciała
i złagodzić ból pleców podczas siedzenia - bez żadnego
wysiłku.
Stabilizuje on miednicę, przywracając naturalne
zaokrąglenie kręgosłupa i zapewniając wsparcie dla
odcinka lędźwiowego. Pas jest niewielki, lekki i składa
się w zamkniętą całość - z nim sprawisz, że każde krzesło
będzie ergonomiczne. Nie ma żadnej elektroniki, która
mogłaby się zepsuć. Wystarczy założyć pas w dowolnym
momencie - już nawet 15 minut dziennie pozwoli
mięśniom zapamiętać i utrzymać odpowiednią postawę,
nawet gdy nie będziemy już go używać. To prosty sposób
na proste plecy!

Cena produktu z wysyłką:

149,99 zł

www.healthyback.pl

gubienie się w służeniu innym”.

Wash and go...

…brzmiało hasło reklamowe pewnego szamponu z odżywką, które
stało się symbolem doskonałego połączenia dwóch w jednym. Takim 2
w 1 w kwestii wypoczynku od pracy,
może się stać mariaż podróżowania z
wolontariatem.
W sieci powstaje coraz więcej stron
i wyszukiwarek umożliwiających
taką właśnie formę aktywnego,
ukierunkowanego na dzielenie się
wypoczynku. W Polsce o stworzenie
podobnego miejsca w internecie
zadbała Lidia Kilińska-Dłabich, założycielka portalu Travel with Mission.
- Początkowo portal Travel with
Mission miał być jedynie miejscem,
w którym osoby zainteresowane
wolontariatem mogłyby przeszukać
przydatną wyszukiwarkę, znaleźć
coś dla siebie i wyjechać indywidualnie – opowiada. - Ale z czasem
okazało się, że niektórzy ludzie, choć
chętni na takie doświadczenie, sami
zwyczajnie nie mieli czasu na ogarnięcie logistyki takiego wyjazdu.
Inni znów obawiali się samotnej wyprawy. I właśnie wtedy narodziła się
koncepcja wyjazdów zorganizowa-

nych Travel with Mission,
gdzie w małej grupie (już
od 6 os.) wyjeżdżamy na
ok. 2 tygodnie do wybranego dalekiego kraju i
tam wspólnie odwiedzamy najciekawsze naszym
zdaniem miejsca, a dodatkowo spędzamy kilka
dni z wybraną wcześniej
lokalną społecznością i
pracujemy na jej rzecz,
tak jak to było w Nepalu i
w Peru. W przyszłym planowane są wyjazdy m.in.
do Tajlandii, Wietnamu,
Brazylii, Albanii, Gruzji i
dwóch krajów afrykańskich.
Podczas wyjazdów TwM wolontariat
przybiera formę zorganizowanej
akcji. Wolontariusze kilka dni swojej podróży poświęcają na pomoc
i angażowanie się w życie lokalnej
społeczności, na dzielenie się z
nią – sobą i swoim czasem. Zwykle
goszczeni są przez tubylców, więc
mają okazję od środka poznać ich
zwyczaje, kuchnię, kulturę i dzielić z
nimi warunki ich życia.
- Taka forma spędzenia urlopu wielu
ludziom bardzo odpowiada – mówi
Lidia Kilińska-Dłabich. - Coraz więcej
z nas bowiem odczuwa dziś potrzebę spotkania z autentycznością i z
drugim człowiekiem, w jego naturalnym środowisku i przestrzeni,
doświadczenia innej kultury, tradycji,
spojrzenia z innej perspektywy na
własne życie. Mocno wierzymy w
sens takich podróży, w ich siłę czynienia nas bardziej tolerancyjnymi,
pokornymi, wspierania nas w lepszym rozumieniu świata i samych
siebie – dodaje.

Same korzyści
Jednak poświęcając część swojego
urlopu na wolontariat zagraniczny,
nie tylko można lepiej zasymilować
się z „lokalsami” czy odzyskać poczucie celowości, ale również zdobyć np.
szansę nauki czy szlifowania języków
obcych, rozwijania innych swoich
zdolności, kształtowania samodzielności, zaradności, elastyczności,
wszechstronności, otwartości. Można też wzmocnić wiarę we własne
siły, doskonalić życzliwość czy sprawdzić się w nietypowych sytuacjach.
- Pracując czy to w korporacji, czy
nawet w małej firmie, ale wciąż w
tym samym gronie osób, w tej samej branży, na tym samym stanowisku, człowiek często traci poczucie
realności – mówi Marta, Account
Manager w jednej z dużych warszawskich agencji reklamowych. –
Wydaje ci się, że wszystko kręci się
wokół ciebie. Małe problemy urastają do rozmiarów tragedii. Naturalne
dla wszystkich ludzi błędy, jawią się
jako totalne porażki. I kiedy nagle

coś wyrywa cię z tego środowiska,
z tej małej społeczności, gdy trafiasz
zupełnie poza jej nawias, bo np. tracisz pracę lub zdrowie, to raptem
robisz wielkie oczy, bo dostrzegasz,
że rzeczywistość istnieje także gdzie
indziej, i jest inna niż ci się wydawało,
i wcale nie zawsze oznacza gorszą. I
właśnie ta inność sprowadza cię na
ziemię.
Zamiast jednak czekać aż los spłata
nam niespodziankę i na ową ziemię
nas ściągnie, można samodzielnie
postarać się o odkorporacyjny detox,
na przykład właśnie decydując się na
podróżowanie z misją.
Wiele organizacji pozarządowych
na świecie chętnie przyjmuje pomoc wolontariuszy bez względu na
możliwości czasowe jakimi ci dysponują. Może więc to być kilka dni,
które w trakcie swojej podróży zechcą poświęcić innym, ale może być
to również pobyt kilkutygodniowy
lub nawet kilkumiesięczny. Niekiedy
poszukiwani są specjaliści, osoby
dysponujące konkretną wiedzą i
umiejętnościami, lecz w wielu wypadkach wystarczą po prostu dobre
chęci, gotowość dzielenia się swoim
czasem, serdeczność i przynajmniej
komunikatywna znajomość języka
obcego (najczęściej angielski, hiszpański, francuski).

sensowne spędzenie urlopu. Travel
with Mission poleca ją również samym korporacjom, jako świetną
formę zwiększania społecznej odpowiedzialności swoich pracowników,
motywowania ich, rozwijania u nich
kompetencji liderskich, a nawet jako
specyficzny sposób rekrutowana
odpowiednich ludzi do swoich działów czy adaptowania ich do rynków
międzynarodowych.
Przy nastawionej na taki wolontariat
polityce firmy, pracownicy nie muszą
poświęcać na podróże z misją swojego urlopu, ponieważ jest on wpisany w ich czas pracy i traktowany
na równi z innymi ich zawodowymi
obowiązkami.
Rozmaite badania (m.in. badanie –
„Deloitte Volunteer Impact”), pokazują, że angażowanie pracowników
w działania społeczne, działania na
rzecz innych, zwiększa ich poziom
lojalności wobec firmy, zadowolenie
z kultury pracy w tejże, podwyższa
satysfakcję z pracy w ogóle oraz
pozytywne nastawienie do nowych
przedsięwzięć.
Zresztą zalety bezinteresownego
dzielenia się z innymi znane są od
dawna. George Byron pisał: „Ktokolwiek chce osiągnąć radość, musi ją z
kimś podzielić. Szczęście przyszło na
świat jako bliźniak”.

Wolontariat pracowniczy

# Celina Summer

Propozycja organizowania podróży
zagranicznych połączonych z wolontariatem nie jest jednak adresowana
wyłącznie do jednostek, czyli pracowników, szukających pomysłu na
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Za pan brat ze zwierzętami
Dom mediowy Carat wspiera schronisko w Korabiewicach
Coraz więcej schronisk dla zwierząt
korzysta ze wsparcia wolontariuszy.
Pomocnikami mogą być osoby prywatne,
ale także pracujące w korporacjach
otwartych na pomoc najsłabszym. Duże
firmy wspomagają placówki finansowo
oraz organizują zbiórki karmy czy
gadżetów potrzebnych zwierzętom.
To jednak tylko część ich pracy na
rzecz braci mniejszych. Ochotnicy
wspomagają także obsługę schronisk, wyprowadzając zwierzęta na
spacery, pomagając w ich pielęgnacji, czy wykonując prace porządkowe. Podobnie jest w domu
mediowym Carat, należącym do
sieci Dentsu Aegis Network, gdzie
raz w roku, w godzinach pracy, wolontariusze pomagają bezdomnym
psom czy kotom ze schroniska w
Korabiewicach, prowadzonym i zarządzanym przez Międzynarodowy
Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!
Zaangażowanie dużych organizacji
w budowanie wolontariatu pracowREKLAMA

niczego to rozwiązanie korzystne
dla obu stron. W odróżnieniu od
wolontariatu indywidualnego, firma dodatkowo motywuje i wspiera
swoich pracowników w działaniach
np. organizacyjnie, logistycznie i
finansowo, udostępniając zasoby i
fundusze na ten cel. To świetny sposób na realną pomoc, ale i integrację
pracowników.
Koncept pomocy schronisku cieszy
się dużą popularnością wśród blisko
setki pracowników domu mediowego i w tym roku, po raz kolejny, nie
było żadnego problemu ze skompletowaniem grupy chętnych na
wyjazd. Wartość takiej akcji jest nie

do przecenienia, ponieważ ludzie
czują, że robią coś pozytywnego,
w gronie znajomych, których na co
dzień spotykają w warunkach zawodowych, a to daje im motywację do
codziennej pracy. Sami przyznają,
że dzień pomocy zwierzętom daje
im mnóstwo satysfakcji oraz zwiększa ich zadowolenie z codziennej
pracy. Jan Mosiejczuk z Caratu, który
co roku organizuje firmowy wyjazd
do Korabiewic potwierdza, że na te
chwile czeka wielu z nich: „Janek, a
kiedy jedziemy do piesków i koni?
Może byśmy znowu pojechali tam
pomóc, bo ostatnio było tak fajnie!” – Od 2 lat takie pytania zadają
mi niektórzy koledzy i koleżanki

w schronisku
Carat, gdy zbliżają się jesienne słoty. To mobilizuje mnie
do zorganizowania wizyty,
kwestowania
wśród pracowników Caratu i
innych spółek
naszej Grupy,
czyli do zbiórki darów rzeczowych
i pieniędzy, które przeznaczamy na
uzgodniony ze schroniskiem zakup.
Jeździmy tam na kilka godzin wyczerpujących prac fizycznych, gospodarczych czy porządkowych dla
potrzeb schroniska. Za pierwszym
razem w małym „gronie dyrektorskim” mój pomysł na nietypowy dla
naszej branży wyjazd integracyjny
zyskał szybko i łatwo akceptację.
Ale wśród ponad 60-70 osób było
kilku sceptyków i stanowczo odmawiających kolegów – z obawy przed
pogryzieniem, presją adopcji psa
lub kota lub po prostu z obawy o
ulegnięcie emocjom. Dziś, podczas

kolejnej edycji naszego wolontariatu, blisko połowa uczestników wyjazdu to nowi pracownicy lub jadący z nami po raz pierwszy, pozostali
są już „stałą ekipą”, zawsze chętną i
pomocną – mówi koordynator akcji.
W korabiewickim schronisku, które od kilku lat wspierane jest przez
Carat, znajduje się na stałe ponad
300 podopiecznych. Pracownicy i
wolontariusze opiekują się psami,
końmi, kucami, cielakami, kurami,
kotami, a nawet srebrnymi lisami.
Placówka jest zarządzana bardzo
sprawnie, wciąż brakuje w niej jednak wielu podstawowych sprzętów,
dlatego każda pomoc jest na wagę
złota.
Akcja pomocy zwierzętom odbywa
się w domu mediowym Carat już po
raz trzeci i ma być kontynuowana w
kolejnych latach. Wspólny wyjazd
pracowników organizowany jest
każdej jesieni, przed nadejściem
pierwszych chłodnych dni. To najlepszy czas, aby rozpocząć przygotowanie schroniska do zimy. W
ubiegłych latach pracownicy Caratu
pomagali m.in. w pracach porząd-

kowych w placówce. Przerzucili
kilka ton słomy oraz siana, sprzątali
teren ośrodka, ale także podarowali
zwierzakom 225 kg karmy oraz akcesoria i zabawki, które umilą zwierzętom pobyt w schronisku.
W tym roku pracownicy Caratu zajęli się impregnacją bud dla zwierząt,
a ponadto przywieźli kilkanaście
puszek z preparatem do zabezpieczenia drewna, narzędzia malarskie,
koce do docieplenia bud i drapaki.
Część z tych rzeczy została wykorzystana podczas dnia wolontariatu,
resztę zagospodaruje zarząd schroniska. Za rok z pewnością będzie
podobnie! .

Fundacja Viva! O. Korabiewice
96-330 Puszcza Mariańska
Korabiewice 11
73 1240 1040 1111 0010 6697 7358
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Złe nadgodziny,
dobre nadgodziny

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Wczoraj pobiłem życiowy rekord. Nie jest to jednakże powód do dumy: są
dziedziny, w których osiąganie coraz wyższych wyników nie dodaje splendoru.
Zrobiłem 5 nadgodzin. Słownie: pięć. Dzień zapowiadał się intensywnie od samego
początku i wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na charakterystyczne piątkowe
rozbisurmanienie.

Pracując blisko działów sprzedaży,
finansów i marketingu w małym
biurze, zostałem zaangażowany w
tworzenie budżetu spółki na przyszły rok. Po tygodniach pełnych
debat, konkluzja co do ostatecznej
sumy została osiągnięta. Przyszła
pora na mój wkład – wprowadzić
dane do systemu. Nie zrobi tego
żadne makro, sprawa jest zbyt
skomplikowana, a każda liczba
wymaga trzeźwego spojrzenia
człowieka. Potrzebne mi informacje otrzymałem na krótko przed
wybiciem terminu. Niestety, był to
dedlajn przesunięty już po raz drugi, przez co swoją pracę musiałem
skończyć w piątek. Początkowy
REKLAMA

optymizm z każdą godziną ustępował miejsca zniecierpliwieniu:
wszystko trwało dłużej, niż się spodziewałem. Wyjście o czasie szybko
stało się mrzonką. Po dwóch godzinach ponad planowane osiem
wyszedłem na umówione spotkanie, zabrawszy ze sobą komputer.
Zasiadłem do niego ponownie o
dwudziestej. Pracę skończyłem
krótko po dwudziestej trzeciej.
Frustrację wynikającą ze spędzenia
piątkowego wieczoru przed monitorem służbowego komputera rugowałem poczuciem wypełniania
ważnego obowiązku. Wprowadzenie danych akurat tego dnia było
niezmiernie ważne, ponieważ już

dzisiejszego ranka, również w warunkach wyjątkowych okoliczności,
kolejna osoba musiała na swój sposób przeanalizować wyniki mojej
pracy. W poniedziałek zaś wszystko
ma być zapięte na ostatni guzik.
Leży to w interesie wszystkich zaangażowanych stron.
Cztery lata wcześniej, biuro międzynarodowej firmy z siedzibą w
Mordorze. Mam etat. Pracy jest w
bród. Kolega dostaje depresji, bo
jest jej za dużo, bo perfekcjonista
nie daje już rady. Wyrozumiały szef
natychmiast wysyła go na odpoczynek. Jego zadania będzie wykonywać koleżanka, której stanowi-

sko z kolei do odwołania przejmuję
ja. Mam dwa etaty. Jednocześnie z
pracy odchodzi druga koleżanka:
zgodnie z ustalonym wcześniej
planem działania jej stanowisko na
jakiś czas ma trafić do mnie. Mam
trzy etaty.
Poniedziałek – zaskoczenia nie ma,
ambicja ogarnięcia funkcji trzech
osób jest niemożliwa do zrealizowania. Wtorek – opuszczam spotkania, na których jestem niezbędny. Środa – wszystkie posiłki zjadam
przy biurku. Czwartek – zajmuję
się wyłącznie gaszeniem pożarów.
Piątek –wszystko jest na wczoraj.
Każdy z tych dni to dziesięć godzin

pracy. W kolejny poniedziałek dopytuję przełożonego o działania,
jakie zostaną przedsięwzięte celem
rozwiązania tej patowej dla mnie
sytuacji. – Plan się robi – słyszę w
odpowiedzi. We wtorek, przełożony idzie na urlop. W czwartek komunikuję jego szefowi, że przedłużające się tymczasowe rozwiązanie
to nie tylko zagrożenie dla mojego
zdrowia, ale i dla funkcjonowania
biznesu. W odpowiedzi otrzymuję
jasno sformułowane oczekiwanie:
– Twoim zadaniem jest tak zoptymalizować procesy, abyś mieścił
się w ośmiu godzinach. Szok i niedowierzanie. W piątek po pracy nie
mam ani siły, ani ochoty przeczytać
nawet nagłówka w gazecie, godzinami nie mogę usnąć. We wtorek
składam wypowiedzenie.
Wczoraj wyłączyłem laptop z pięcioma nadgodzinami z jednego tylko dnia. Nie marudziłem, wiedząc,
że to tylko raz, że moja szefowa
dzisiaj wykonuje swoją cześć pracy, mimo że to sobota. Wspierała
mnie przez cały piątek, moje działania spotkały się z wdzięcznością
i poszanowaniem. Sytuacja sprzed
lat to zaś sztandarowy przykład
zupełnego braku szacunku wobec
podwładnego. W tamtej firmie
zostałem sprowadzony do roli eg-

zekutora redukcji kosztów. Sześć
miesięcy wcześniej część mojego
zespołu przejęła kilka stanowisk z
biura pokrewnej spółki w Europie
Zachodniej. Nas było czworo, ich
pięcioro. Już w Warszawie, kadra
zarządzająca wyższego szczebla
zechciała dokonać dalszej redukcji,
wciskając mi trzy z czterech etatów.
Bez pytania mnie o zdanie, o moją
gotowość do udziału w tym karkołomnym projekcie, bez troski o
moje zdrowie i dobrostan. Wtedy
każda nadgodzina była ogromnym
wysiłkiem wypełnionym ogromem
negatywnych emocji, z których
złość, gniew i frustracja wiodły
prym.
Za nadgodziny mi zapłacono, co
oznaczało zapłatę za wyzysk pracownika, a stawka była zdecydowanie zbyt niska. Wczoraj, ostatnie
trzy nadgodziny spędziłem przy
stole kuchennym w gościach u
przyjaciela, który cierpliwie czekał,
aż skończę pracę, samemu czytając
książkę. Około dwudziestej trzeciej
poprosiłem o whiskey z colą, które
rozluźniły nieco spięte mięśnie i
wpłynęły na ogólne rozprężenie.
Nadgodziny odbiorę w przyszłym
tygodniu, codziennie po jednej.
#Mat Bum

www.korpovoice.pl

Google rządzi
Wiele firm sądzi, że aranżując w swoich biurowych
przestrzeniach strefy zabawy i rekreacji dla pracowników,
upodabniają się do słynnej na całym świecie korporacji,
odpowiedzialnej za globalną zmianę sposobów interakcji z
zasobami wiedzy i informacji. Nic bardziej mylnego! Aranżacja
wnętrz nie zastąpi wartości, podobnie jak pieniądz nie zastąpi
morale
Książka Laszlo Bocka, byłego
prezesa działu zasobów ludzkich
Google’a, która właśnie ukazała
się na polskim rynku, to lektura
obowiązkowa dla przedsiębiorców, prezesów, menedżerów, ale
i tych wszystkich, którzy chcieliby
być częścią firmy, w której pracują, a nie wyłącznie jej wymiennym
trybikiem. Bock, za którego kadencji, Google ponad stukrotnie
uznawany był „wyjątkowym pracodawcą” i znalazł się na I miejscu
w rankingu najlepszych pracodawców, zarówno w USA, jak i 16
innych krajach, wyjaśnia co pozwoliło mu odnieść taki HR-owy
sukces. Podpowiada również, jak
mogą osiągnąć go inne przedsiębiorstwa.
Nie liczcie jednak, że da się to
REKLAMA
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zrobić, wymieniając w sali konferencyjnej krzesła na pufy albo
rezygnując z oficjalnego garnituru na rzecz jeansów i t-shirtu.
Nie wystarczy też tak modne dziś
wyznanie wiary: „pracownik jest
najważniejszy”, jeśli za tym wyznaniem nie idą czyny.
Bock przekonuje, że aby dotrzeć
do sedna zarządzania ludźmi,
trzeba odrzucić praktycznie
wszystkie narzędzia, po które tak
chętnie od lat sięga kadra menedżerska.
„Zarządzane odgórnie systemy,
bazujące na sztywnym i hierarchicznym kierowaniu personelem (a więc środowiska oferujące
niewiele wolności), już wkrótce
powinny odejść w zapomnienie”
– twierdzi autor.

Tylko dla odważnych
Metody, które Google przyniosły tak wielkie HR-owe sukcesy
brzmią banalnie, a czasem nawet
ckliwie: „dać ludziom więcej swobody”, „uwierzyć, że ci z natury są
dobrzy”, „ufać im”, „myśleć o swojej pracy jak o powołaniu”, „ułatwiać szerzenie miłości”, „zatrudniać tylko najlepszych”, „dobrze
się bawić”. Piękne jak z żurnala,
nieprawdaż? Pytanie tylko, dlaczego tyle firm na świecie osiąga
sukcesy bez podobnych „banialuków”, a wyłącznie za pomocą
metody „kija i marchewki”.
Bock nie boi się takich pytań i
chętnie na nie odpowiada.
„Styl zarządzania zapewniający
niewiele swobody i bazujący na

wydawaniu rozkazów jest popularny, ponieważ przynosi korzyści
ekonomiczne i nie wymaga zbyt
wielkiego wysiłku. (…) Całkiem
łatwo jest kierować zespołem,
który robi to, co mu się każe. (…)
Inne rozwiązania wywołują przerażenie wśród większości osób
zajmujących stanowiska kierownicze” - pisze.
A jednak Google zdecydował się
właśnie na te inne ścieżki.
Po pierwsze, świadomie odebrał
zwierzchnikom władzę nad pracownikami. To nie oni decydują
o tym, kogo zatrudnić czy kogo
zwolnić, kogo awansować, czy
komu dać premię. W Google
przełożeni nie zajmują się rozdzielaniem kar i nagród, lecz koncentrują na usuwaniu przeszkód
i zapewnieniu swoim podwładnym inspiracji.
Po drugie, Google jako przedsiębiorstwo nie skupiło się wyłącznie na tym, co produkuje,
ale również – jeśli nie przede
wszystkim - na tym, czym jest i
czym chce być. To m.in. dlatego
wydźwięk misji Google’a ma charakter moralny, a nie biznesowy,
co z kolei nadaje sens działaniom
poszczególnych pracowników. To
dlatego Google stawia na całkowitą transparentność przepływu

informacji w swoich strukturach
i zapewnia wszystkim swoim pracownikom prawo głosu. Dlatego
buduje swoją kulturę na zasadzie:
„Zapewnić ludziom na tyle dużo
zaufania, wolności i władzy, by
odczuwać pewien dyskomfort.
Brak poczucia dyskomfortu oznacza, iż pozwoliło się ludziom na
zbyt mało”.
Przyznajcie sami, to nie jest łatwa
strategia zarządzania. Tu trzeba
odwagi, mocnego kręgosłupa
moralnego, pracy i zaangażowania. Czy warto?

Laszlo Bock, „Praca rządzi. Metody
Google’a, które odmienią twoją
pracę i życie”, Wyd. Insignis, Kraków
2017.

Pracować i żyć z sensem
Według Bocka, tego właśnie w
głębi ducha chce każdy człowiek,
każdy pracownik – by to, co robi
się liczyło, by miało znaczenie.
„Ludzie spędzają w pracy większą część swojego życia” – pisze.
- „Dla wielu wykonywanie obowiązków zawodowych jest przykrą koniecznością – środkiem do
celu. Wcale nie musi tak być” - zapewnia i w 14 kolejnych rozdziałach swojej książki wyjaśnia, jak
Google troszczy się o poczucie
sensu swoich podwładnych.
Fascynujące jest to, że firma nie
motywuje ich wcale pieniędzmi,
daleka jest też od sprawiedliwego
opłacania swoich pracowników,

co więcej, będąc wierną etosowi
obowiązującemu w Dolinie Krzemowej, niechętnie patrzy na tych,
którzy obnoszą się ze swoim bogactwem. W jaki zatem tajemniczy sposób Google’owi udaje się
zapewniać ludziom, to czego najbardziej potrzebują? Odkryjcie
to sami, kierowani opowieściami
o doświadczeniach, sukcesach i
porażkach tej niezwykłej firmy
i jej pracowników, jakimi raczy
czytelnika Laszlo Bock – człowiek urodzony w komunistycznej Rumunii, który współtworzył
przedsiębiorstwo walczące o zapewnienie ludziom dostępu do
wiedzy i prawdy.
#Marta Dawid
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RELACJA Z WYJAZDU

KorpoWoman na Chilloucie

Z marzeniami, pasjami i pomysłami jest tak, że albo się je realizuje, albo wkłada do
szuflady i zamyka ją, czekając na odpowiedni moment i Bóg raczy wiedzieć na co. Ze
mną jest podobnie i z pomysłem KorpoWoman na Chilloucie też tak było.

Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że
mam lekkiego bzika wyjazdowego
i od dłuższego czasu chodził mi po
głowie typowo babski weekend
gdzieś w Polsce. Pewnie pomysł
dalej leżałby w szufladzie, gdyby
nie fakt, że na dzień przed drukiem
ostatniego wydania gazety, pewien
klient zrezygnował ze współpracy.
Zostałam z wolną powierzchnią na
połowie strony, którą w jakiś sposób
musiałam zapełnić w ciągu kilku godzin. Pomyślałam, że jak nie teraz, to
kiedy. Kilka telefonów do ośrodków,
kilka telefonów do osób, które pomogą uatrakcyjnić wyjazd (o Kasi,
Reni i Iwonie potem) i … poszło w
świat: ogłoszenie o babskim weekendzie na Mazurach: KorpoWoman
na Chilloucie. Na odzew zapracowanych kobiet nie trzeba było długo
czekać. Już po tygodniu chętnych
było 20 dziewczyn. Na dwa dni
chciały porzucić bycie matką, żoną,
kochanką i zresetować się, odpocząć, nie robić nic.
Nadszedł magiczny piątek, 20 października, zaczęły się przyjazdy do
miejsca docelowego, czyli do Folwarku Łękuk w Wydminach (35 km
od Giżycka).
Piątek to był trudny dzień. Mimo iż
dziewczyny miały urlopy, to odbieREKLAMA

rały telefony, odpisywały na maile.
Nawet trzygodzinna droga na Mazury (wiozłam trzy dziewczyny) i plotki
w aucie, przerywane były co chwilę
dzwoniącym telefonem służbowym.
Dlaczego odbierały? Bo jak stwierdziły, jeśli się bierze jeden dzień urlopu, to i tak nikt w firmie o tym nie wie
i dzwoni. Więc się odbiera. I już.
Gdy szczęśliwie dotarłyśmy na Mazury do Folwarku Łękuk, telefony zaczęły milknąć, bo i sprawy załatwione, i okoliczności przyrody do tego
zachęcały. Ośrodek okazał się być
miejscem absolutnie magicznym.
Folwark Łękuk położony jest nad
samym jeziorem Łękuk. Mimo że
może pomieścić 130 osób, ma bardzo kameralny charakter. Czuć, że

właściciele wkładają serce w jego
funkcjonowanie, a całość spraw organizacyjnych perfekcyjnie dopina
menedżerka Ola.
Do wieczora każda z uczestniczek
cieszyła oczy przyrodą, masażami i
spacerami, a oficjalnie nasz kowbojski wieczorek zaczęłyśmy ogniskiem
nad brzegiem jeziora. Wino, kobiety,
śpiewniki, mazurski grajek z gitarrrą… i dziki lis, który gwizdnął nam
kilka kiełbasek. Tak, wycie do księżyca dwudziestu dziewczyn, przypominających sobie coraz to ciekawsze
utwory z lat 90. – to było coś.
Z ogniska przeniosłyśmy się do ruskiej bani nad brzegiem jeziora. I tu
pozwolicie, że relację urwę, bo będę
wierna postanowieniu: „co było na
Mazurach, zostaje na Mazurach”.
Dodam tylko, że ploty i ploteczki
skończyły się około drugiej w nocy ,
a dwie z nas kąpały się w lodowatym
jeziorze.
Poranek, jak zwykle, kojota, ale
punktualnie o 8 na zajęciach z jogi
zjawiła się większość dziewczyn. Renata Szewczyk, która poprowadziła
dla nas jogę, była wyrozumiała dla
obolałych nieco głów, a godzina
zajęć sprawiła, że przed śniadaniem
poczułyśmy, że ten dzień należy do
nas.

Kolejny punkt programu stanowiły
zajęcia z coachem, Katarzyną Niewiadomską, która po szybkim researchu a propos naszych oczekiwań,
dobrała odpowiednie narzędzia i
techniki zajęć. Coaching pomógł
nam odnaleźć cel, odpowiedzieć
na pytanie, jak rozwiązać nurtujący
problem, a praca w podgrupach
pozwoliła poznać siebie nawzajem.
To było bardzo produktywne 1,5
godziny. Katarzyna Niewiadomska
to prawdziwa profesjonalistka, której
zaufałyśmy w 100 procentach .

Popołudnie minęło na spacerach, bo
trafiły nam się takie jesienne widoki, których nie odda żadne zdjęcie.
Po obiedzie kolejna próba zaufania.
Tym razem znów trafiłyśmy w ręce
naszej joginki Reni, która w Azji
spędziła 2,5 roku i przywiozła stamtąd nie tylko certyfikat nauczyciela
jogi, ale i najróżniejsze techniki medytacyjne i rozwojowe. Tym razem
zaprosiła nas na zajęcia z aktywnej
medytacji. Powiem tak. Łatwo nie
było w rytm pierwotnych bębnów,
z zamkniętymi oczami trząść się jak
galareta lub tańczyć. Jednak te z nas,
które zaufały, wyszły po godzinie jakby inne, odmienione. W tym błogo-

stanie zostałyśmy już do końca dnia,
który upłynął pod znakiem drugiej
części coachingu z Kasią, na którym
każda z nas rozkładała na czynniki
pierwsze swoje problemy i plany.
Nie było miejsca na wymówki, każda
wyszła ze swoją karteczką i planem
do zrealizowania!

W tym miejscu opowiem o Iwonie
Banaś, która podobnie jak ja opuściła
korpo, a obecnie spełnia się jako masażystka masażu hawajskiego. Iwonę bez zastanowienia zaprosiłam do
współpracy podczas wyjazdu, dzięki
czemu każda z uczestniczek mogła
spędzić dłuższą chwilę na fantastycznym masażu Lomi Lomi Nui.
Sobotni wieczór spędziłyśmy w hotelowym SPA. Także łękucka łaźnia
parowa, naturalne peelingi i jacuzzi
na zewnątrz budynku sprawiły, że
wieczór upłynął równie błogo, jak i
cały dzień.
W niedzielę już od rana coś lekko pę-

kało. A to jedna z dziewczyn odczytała mail, inna zatęskniła za dzieckiem.
Mimo że szczęśliwe i wypoczęte, widać było, że już przestawiałyśmy się z
trybu chill out na active.
Ostatnie masaże, kawa z widokiem
na płaczące deszczem Mazury, wymiana wizytówek i z łzą w oku, ale i
z pragnieniem zobaczenia swoich
pociech i rodzin ruszyłyśmy w drogę
powrotną.
Jakie refleksje? Kobiety są fantastyczne! Każda inna, ze swoją historią, swoimi rozterkami, ale każda
otwarta na inne, uśmiechnięta,
rozkoszująca się chwilą. Były wśród
nas młodsze i starsze, mamy i nie
mamy, siostry, rozwódki, kochanki i
nie kochanki, weganki, ale przez te
dwa dni byłyśmy przede wszystkim
kumpelkami dla siebie. Bo o to chodzi, Drogie Panie, by nie zatracić się
w rolach jakie pełnimy na co dzień i
raz na jakiś czas zrobić coś egoistycznie i wyrafinowanie tylko dla siebie.
Już dziś zapraszam więc na kolejną
edycję KorpoWoman na Chilloucie
vol.2 – szczegóły wkrótce! I nie odkładajcie pomysłów do szuflad, tylko je realizujcie! Życie jest za krótkie,
by nieustannie szukać wymówek, by
czegoś nie robić. Póki co zapraszam
wszystkich korpoludków bez względu na płeć na zimowe szaleństwo w
Alpach. Szczegóły poniżej. Dział Korpo Voice Events brzmi nieźle, prawda? Raz się żyje.
#Justyna Szawłowska

www.korpovoice.pl

15

SEX W MNIEJSZYM MIEŚCIE

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Szczepionka na miłość
Za górami, za lasami, żyła sobie kobieta prawie
dojrzała. Prawie, bo żyjąc w korpoświecie, wśród
deadlinów i ASAP-ów, miała mieszkanie na kredyt, pracę na etat i do trzydziestki bliżej niż dalej.
Prawie, bo wciąż kochała jak nastolatka. Prawie,
bo wciąż przeżywała rozstania, jakby świat jej się
skończył. Spędzała długie godziny w łóżku, próbując dowiedzieć się, co spieprzyła, co mogło być
lepiej, co mogło być inaczej, gdzie, do cholery, popełniłam błąd.
To chyba doświadczenie, które znane jest każdej
kobiecie - niezależnie od metryki, wieku czy ilości
wypitego wina. Kupidyn wymierza swoją zaklętą
strzałę i jesteś uziemiona na kolejne kilka, kilkanaście miesięcy, lat. Do kiedy? A to już zależy. Na pewno do momentu, kiedy książę nie okaże się jednak
żabą. Mówią, że istnieją ideały, że są faceci, którym
zależy, którzy chcą budować wspólnie przyszłość.
Ile zatem żab trzeba pocałować, zanim trafi się na
tego jedynego? Dlaczego media wmawiają nam, że
na każdą kobietę przypada ten jedyny na całe życie? Dlaczego nikt nie powie wprost, że znalezienie
miłości ”aż po grób” jest cholernie trudne? Łudzimy
się, a być może księcia dla nas zabrakło.
Powoli zbliżam się do wieku, w którym większość
panów, którzy mają jakieś poważniejsze plany życiowe, jest już zajęta. Ci, którzy mają ułożone w głowie, już dawno zdecydowali się na ślub czy rodzinę.
Dlaczego mamy tak wiele fajnych babek, które ciągle są wolne i tak mało mężczyzn godnych uwagi,
którzy mogliby tę lukę zapełnić? Nie chodzi o to, że
szukamy w złym przedziale.
Mam przyjaciółkę, która jest piękną, pewną siebie
i zadbaną kobietą. Na co dzień zajmuje się pomocą ludziom i przywdziewa fartuszek pielęgniarski.
Jest ultra kobieca i zapewne nie jeden mężczyzna
mógłby sobie ją wyobrazić w roli matki, żony i kochanki. I co z tego? Nic! Facet, z którym spotykała
się przez ostatnie dwa lata był o dziesięć lat starszy,
sprzedał jej bajkę o cudownym życiu, w którą uwierzyła. Spakowała się i przeprowadziła do stolicy dla
tego jedynego, z którym chciała zakładać rodzinę.
Była na to gotowa ze ślubem lub bez. Człowiek,
dla którego rzuciła wszystko, obudził się pewnego

dnia, stwierdzając, że ten zwiazek nie jest dla niego
i to koniec. Ilu takich dupków musimy spotkać w
swoim życiu?
Ponieważ jest to twarda laska, która nie boi się pobrać krwi czy zdjąć szwów, zebrała się w sobie i w
ciągu miesiąca mieszkała w trzech różnych mieszkaniach, żeby zachować resztki honoru, który jej
pozostał. Co w tym czasie zrobił ów facet? Zmienił
zdanie i stwierdził, że bez niej żyć nie potrafi, bo
jednak jest najlepszą kobietą jaką znał. Podzielam tę opinię. Jest cudowna, kobieca, wiecznie
uśmiechnięta. Dziewczyna ideał. Jeżeli taka kobieta nie ma fartu w miłości, to już nie wiem, kto może
go mieć.
Dlaczego o niej piszę? Bo, pomimo że dziewczyna
jest młodsza ode mnie i kochała równie mocno,
rozstając się ze swoją miłością po dwóch latach, potrafiła to zrobić z honorem. Pomimo przeciwności
losu, uwierzyła w siebie i swoje możliwości. Można
to zrobić tak. Można też tak, jak ja: płakać, błagać,
spalać się i wypłakiwać się każdemu z osobna jak
wiele dla nas relacja, której już nie ma, znaczyła.
Można tak jak ja, płakać i czekać na cud, który nigdy
nie nadejdzie, bo chociaż mężczyzna waha się, to
coś to zawahanie spowodowało. Nie chodzi o to by
być idealnym, chodzi o to, żeby zawsze być sobą.
Ja w którymś momencie przestałam i teraz powoli
wracam do tego, kim byłam przed tym związkiem.
Czy to znaczy, że to nie byłam ja? Nie, to ja kochałam, kocham, to ja wchodziłam w to z pełną świadomością, z jak skomplikowaną osobą zaczynam
się spotykać. Nie dałam rady i teraz muszę się do
tego przyznać i pojąć tę lekcję. Zacząć kochać siebie na nowo.
Dlaczego „Seks w mniejszym mieście”? Bo nieważne czy jesteśmy w Nowym Jorku, czy w Warszawiezakochujemy się i kochamy tak samo. W tej kolumnie będę opisywać różnego rodzaju relacje oraz
zjawiska socjologiczne. Będę próbowała zrozumieć
lepiej siebie i mam nadzieję, że również wam przybliżę trochę kobiecą logikę.
#Kelly MadShow
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Święta tuż tuż...
Święta, czyli magiczny czas, kiedy bliźni staje się nam
bliższy. Przede wszystkim dlatego, że wpycha się przed
nasze auto, jadąc z pasa dla lewoskrętów prosto, bo
przecież spieszy mu się bardziej niż każdemu innemu kierowcy tkwiącemu w tym korku. W innej wersji
„bliskość” polega na tym, że z wózka w Lidlu podkrada
nam wywalczonego łokciami karpia, na którego czekaliśmy w kolejce od rana, bo kosztował 5 złotych za
kilogram, to o 25 groszy taniej niż w Biedrze.
Podobnie rzecz się ma z magicznym czasem rodzinnym. Powoli zaczyna się żonglowanie miejscami przy
stole, by zdecydować kto nie powinien siedzieć koło
kogo i o czym przypadkiem nie rozmawiać ze stryjeczną siostrą teściowej, żeby nie wywołać rodzinnego armagedonu. Aby miło i w świątecznej atmosferze spędzić ten czas, trzeba również zrobić zakupy spożywcze
i przygotować prezenty, co w dobie internetu da się
ogarnąć bez ruszania się z kanapy. Niestety ze sprzątaniem, gotowaniem i przerwą świąteczną w systemie
edukacji naszej latorośli już tak łatwo nie będzie.
Od razu uprzedzę: Grinchem nie jestem i absolutnie
nie jest tak, że świąt nie lubię. Marzą mi się święta spędzone w rodzinnej atmosferze, z uśmiechniętą żoną,
podającą potrawy, dziećmi cieszącymi się na myśl o
prezentach, bez kłótni, pośpiechu, tak jak to wygląda
w telewizyjnych reklamach. Tylko czemu, rzeczywistość w znacznej mierze odbiega od tej kreowanej w
telewizji? Święta Bożego Narodzenia to chyba jeden
z bardziej stresujących momentów w roku. Nie tylko
trzeba się uporać z rodziną, korkami, czy bliźnimi życzącymi ci śmierci w wyścigu po choinkę, ale również
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z ostatnimi momentami na realizację targetu sprzedażowego, a także wigiliami firmowymi, podczas których
dzieją się rzeczy co najmniej dziwne.
Coraz częściej myślę o tym, aby spakować rodzinę i
na święta po prostu wyjechać, tak, aby ten czas spędzić razem, bez pośpiechu, stresu czy kłótni. Odciążyć
małżonkę, bo kilka dni sprzątania, potem gotowanie
jedynie po to, aby przy wigilijnym stole stwierdzić, że
padamy na twarz, chyba nie jest tym, na czym ostatnimi czasy mi mocno zależy. Dwójka dzieci wystarczająco daje w kość, więc tym bardziej nie chcę, aby święta
kojarzyły się z dodatkowymi jeszcze obowiązkami.
Odrzucę ideę pojednania z dalszą rodziną, którą spotykamy i tak dwa razy w roku, celem budowania fajnych
wspomnień dla moich najbliższych. Bardzo chciałbym,
aby moje dzieci w przyszłości wracały do tych wspomnień, a nie do wizji świąt umęczonych, spędzonych
na generalnych porządkach i napiętej atmosferze. Czy
mi się to uda, a raczej czy uda nam się wspólnie zbudować naszą własną rodzinną tradycję, która będzie miło
wspominana w przyszłości przez moje dzieci, tego nie
wiem. Na pewno mocno będę się starał, aby ten okres
nie był dla nich traumą. Odłożę na bok firmowe problemy i roczne targety, wraz z ukochanym smartfonem,
bez którego tak ciężko nam się ostatnio żyje i przez
te kilka dni po prostu będę w 100 procentach obecny
dla mojej rodziny, to chyba najlepszy prezent, jaki pod
choinkę mogę podarować sobie i moim najbliższym.
#Korpotata
www.korpotata.com

OBYWATELSKI
DZIENNIKARZ KORPO
POSZUKIWANY
JESTEŚ LUB BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KORPO?
MASZ LEKKIE PIÓRO I CHCIAŁBYŚ SIĘ PODZIELIĆ REFLEKSJAMI?

REKLAMA

BAL SYLWESTROWY
w PAŁACU ANDALUZYJSKIM
wSEWILLI
POWITAJMY NOWY ROK 2018 w HISZPANII

W cenie:
Przelot, hotel, wyżywienie, ubezpieczenie, pilot – przewodnik, bal karnawałowy
(wraz z alkoholem, napojami i kolacją). Zwiedzanie SEWILLI i KORDOBY

Cena z VAT-em: 3.450 zł. / os.
Program i war. uczestnictwa na www.kwatour.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZY TWORZENIU TEJ GAZETY
REDAKCJA@KORPOVOICE.PL
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Zadbaj o siebie, daj światu odetchnąć
Zawodowo od ponad 40 lat związany z międzynarodowym biznesem high-tech.
Pracował w korporacjach na czterech kontynentach. Zasiadał na stanowiskach
zarządczych w międzynarodowych koncernach, m.in. Nortel, Hitachi, Alcatel. Dziś –
ciągle aktywny zawodowo – wiele swojego czasu poświęca na promocję zdrowego
trybu życia, wykorzystującego dalekowschodnie systemy ćwiczeń.

Zainteresował się pan azjatyckimi
sztukami walki oraz filozofią Dalekiego Wschodu, bo...?
Jan Gliński: Może odpowiem pytaniem. Wie pani, dlaczego japoński
łuk różni się tak bardzo od łuków,
jakie mamy na Zachodzie?
A różni?
Owszem. Jest bardzo długi, ma ponad 2 metry. Używa się go w łucznictwie ceremonialnym (Kyūdō),
wywodzącym się z tradycji samurajskich. W Japonii mówi się, że gdy
łucznicy na Zachodzie strzelali z łuku
i nie trafiali celu, zastanawiali się: „co
jest z tym łukiem nie tak?”, po czym
zaczynali pracować nad udoskonalaniem sprzętu. Dlatego w naszej
kulturze mamy obecnie wiele rodzajów łuków, o różnym stopniu skomplikowania. Natomiast w Japonii od
wieków łuk pozostawał niezmienny,
ponieważ gdy łucznik chybiał celu,
zadawał sobie pytanie: „co ze mną
jest nie tak, że nie trafiam?”. I zaczynał doskonalić siebie.
Szukał pan równowagi między
tym co zewnętrzne, a tym co w
środku?
Dokładnie, choć wydawać by się mogło, że wtedy, kiedy ja zaczynałem
swoją pracę w korporacji, a było to
w czasach, gdy świat nie znał jeszcze
nawet faksu, o pewną równowagę,
harmonię ze światem było chyba
trochę łatwiej. Ale i za moich czasów, gdy pracowało się dla dużych
koncernów, nieustannie człowiek
był w podróży, na spotkaniach biznesowych, spędzał w pracy po 16
godzin dziennie, podejmował ważne decyzje, stale miał do czynienia
REKLAMA

z nieprzewidywalnymi zdarzeniami,
na które musiał szybko reagować.
To oczywiście też generowało stres,
ciało buntowało się, co w efekcie, po
wielu latach takiego życia i w połączeniu z kontuzjami wynikającymi z
uprawiania sportów kontaktowych,
skutkowało u mnie poważnymi problemami z kręgosłupem. Już prawie
leżałem na stole operacyjnym.

I jak udało się panu wywinąć?
Właśnie dzięki odpowiednim ćwiczeniom. Na początku, gdy zacząłem
latać do Japonii (a wówczas jak już
firmy wysyłały kogoś w zagraniczne
delegacje, to te mogły trwać i miesiąc), zainteresowałem się Kyūdō,
którego później uczyłem się, pracując parę lat w Tokyo w latach 80. XX
wieku. Brakowało mi jednak czegoś,
co pozwoliłoby mi trenować każdego dnia, a nie tylko w specyficznych
warunkach. Przyzna pani, że częste
zagraniczne wyjazdy służbowe z ponad 2-metrowym łukiem mogą być
kłopotliwe.

Może (śmiech).
Kiedy więc na dłużej trafiłem na placówkę w Paryżu, zacząłem szukać
mistrza, pod okiem którego mógłbym rozpocząć przygodę z Taijiquan. To chińska sztuka walki, niekiedy
nazywana medytacją w ruchu, która
koncentruje się na koordynacji działania ciała i umysłu. Nie wymaga
żadnego oprzyrządowania, można

ją wykonywać niemal w dowolnym
miejscu: w parku, pokoju hotelowym, gdziekolwiek. Wystarczy tylko
15-20 min. dziennie regularnego
treningu, Qigongu czy Taiji, by zapewnić sobie zdrowie i niemal całkowicie wyeliminować negatywne
skutki tzw. siedzącego trybu życia. To
właśnie dzięki tym dyscyplinom, już
po dwóch latach treningów, przestałem mieć jakiekolwiek problemy
z kręgosłupem. Pamiętam nawet,
że pewnego dnia, po corocznych
kompleksowych badaniach, na jakie
firma obowiązkowo wysyłała swoich
menedżerów, zostałem wezwany na
rozmowę przez jednego z lekarzy.
Byłem już wtedy po czterdziestce i

pomyślałem: „Oho, coś znalazł”, bo w
tym wieku menedżerzy w korporacjach już zaczynali się sypać. Poszedłem do niego z duszą na ramieniu,
siadam, a on mówi: „To teraz niech
mi pan wytłumaczy, jak to się dzieje,
że z roku na rok pana koledzy z firmy
czują się coraz gorzej, a pan ma coraz lepsze wyniki”. Dziś mam 65 lat i
wciąż czuję się znakomicie.

Patrząc z punktu widzenia człowieka korporacji, co dały panu
lata z Taijiquan?
Przede wszystkim wolność od bólu, a
to już diametralnie sprzyja poprawie
nastroju, motywacji, zmianie podejścia do życia, etc. Poza tym Taijiquan
zwiększa harmonię między obiema
półkulami mózgu i w efekcie poszerza zdolności poznawcze. Człowiek
zaczyna lepiej wyczuwać trendy czy
zagrożenia, jakie się wokół niego
pojawiają. Sprawniej i skuteczniej
reaguje na wszelkie nietypowe sytuacje, co w biznesie jest nie do przecenienia. Niejako osadza się w sobie,
staje się mniej oceniający, a bardziej

obserwujący. Bardziej akceptuje siebie, a jednocześnie nabiera do siebie
dystansu, jest bardziej zrównoważony, a mniej emocjonalny. Zamiast
spojrzenia tunelowego, zyskuje szerszą perspektywę. Proszę to wszystko
przełożyć teraz na korzyści jakie ma
z tego firma. Zyskuje zdrowszego,
bardziej efektywnego, pozytywniej
nastawionego do swoich obowiązków pracownika. Zwłaszcza dziś,
gdy gros koncernów traci miliardy
dolarów związane ze zdrowotnymi
absencjami i zmniejszoną efektywnością pracowników, spowodowaną
problemami ze zdrowiem, dbałość o
takie formy aktywności jak Taijiquan
powinna się stać jednym z kluczowych priorytetów w zarządzaniu
personelem.
Ale przecież korpoludzie ćwiczą.
Proszę zobaczyć, jak modne stało
się dziś choćby bieganie.
Rzecz w tym, że większość współczesnych pracowników korporacji podchodzi do ćwiczeń, jak do
wszystkiego innego w swoim życiu,
czyli nadmiernie ambitnie, nadmiernie wysiłkowo, za bardzo rywalizacyjnie i dorywczo. A w dzisiejszych
czasach nasze organizmy nie potrzebują już więcej walki. Dostatecznie
wiele mają jej na co dzień. Poza tym
pamiętajmy, że jakakolwiek wojna
zawsze jest wyniszczająca, dlatego
warto sięgać po takie rozwiązania,
które raczej pokażą nam, jak wygrać
rozgrywkę nie walcząc. A tego uczy
właśnie np. Taijiquan – energia świadomego ruchu.
W pewnym momencie postanowił
pan porzucić korporacyjne życie.
Nie rezygnując z biznesu całkowicie, bo przecież nadal doradza
pan korporacjom na świecie, ale
w dużej mierze jednak skupiając
się na promowaniu zdrowego stylu życia. Dlaczego stało się to dla
pana tak ważne?
Po kryzysie internetowym w 2002

roku i ekonomicznym w 2008, zarówno świat, jak i korporacje bardzo
się zmieniły. Dziś jest w nich znacznie więcej chaosu, biurokracji, więcej
rozmycia decyzyjnego, bicia piany
i generowania negatywnych trendów. To czyni ludzkie życie bardziej
stresującym i skomplikowanym.
Rozwój nowych technologii sprawił,
że ludzie muszą dziś przetwarzać
niewiarygodną ilość informacji, żyją
w ciągłym biegu, w napięciu, jedzą
byle co i mimo tego ogromnego
tempa, mało się ruszają. Ostatnio,
będąc zaproszonym w roli konsultanta do jednego z dużych przedsiębiorstw, miałem okazję obserwować
zebranie menedżerów. Kilkanaście
osób, średnia wieku 30-35 lat i wszyscy pozginani, poskręcani, z nadwagą. A przecież to właśnie od nich
powinien iść przykład. Obserwując
jak to wszystko wygląda i dokąd
zmierza, zdecydowałem się założyć
Fundację Dantian i skupić na wspieraniu ludzi w przywracaniu w ich życiu równowagi.
Sam będąc szefem, promował pan
zdrowy styl życia wśród swoich
pracowników?
Kiedy tylko się dało. Gdy widziałem,
że jakiś finansista jest tak zestresowany, że ręce mu się trzęsą i nie
może utrzymać filiżanki, radziłem
jaki rodzaj ćwiczeń może mu pomóc
ostudzić emocje. Nie, nie wepchnąć
je pod dywan, ale wyciszyć je tak,
aby móc racjonalnie myśleć i nie
spalać się w ich ogniu. Gdy planowałem trzydniowy wyjazd strategiczny
z zespołem, zawsze w programie
znalazł się czas na ćwiczenia. Podpowiadałem też pracownikom, gdzie,
do kogo, do jakiej szkoły warto chodzić, jaki instruktor jest godny polecenia, itd. Głęboko wierzę bowiem
w to, że przykład musi iść z góry, bo
bez działań odgórnych, bez zmian
systemowych, niewiele uda się nam
osiągnąć.
#Celina Summer
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KORPORADY ANETY
Droga Aneto,
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Pod koniec zeszłego miesiąca nasza team leaderka oznajmiła nam,
że „w ramach poprawienia efektywności pracy” będziemy musieli
wypełniać jeszcze trzy dodatkowe raporty [czytaj: nowe tabelki w
Excelu]. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że oprócz trzech
wyżej wspomnianych trackerów, musimy wypełniać jeszcze siedem
innych. Osobiście nie jestem zaciekłym wrogiem raportów (w przeciwieństwie do moich mniej zdyscyplinowanych koleżanek z teamu),
ale dziesięć trackerów to zdecydowanie przesada! Od miesiąca nie
robię nic innego, tylko wypełniam tabelki! Moja głowa wręcz puchnie od pytań, wyrzutów sumienia i wątpliwości: czy aby na pewno
wpisałam odpowiednią liczbę minut, jaką poświęciłam na wysłanie
poszczególnych maili, czy zakwalifikowałam daną sprawę do odpowiedniej kategorii, czy przypadkiem „nie zgrzeszyłam
myślą, uczynkiem i zaniedbaniem”, wpisując zbyt dużą liczbę rozwiązanych kejsów w ciągu dnia? Oczywiście przez to
wszystko kompletnie nie wyrabiam się z realną pracą. W głowie mam wciąż tabelki! Nawet nocami, w snach, nawiedza
mnie tabelkowy potwór - EXCEL. A jeszcze niedawno tak beztrosko śniłam o Ryanie Goslingu.
Droga Aneto, JAK KORPOŻYĆ?
Kasia 27 lat, Kraków
.

Droga Kasiu!
Twój, jak to nazywasz „tabelkowy potwór” jest mi oczywiście bardzo dobrze znany.
Ja jednak, droga Kasiu, jako idealna pracowniczka korporacji, nie postrzegam Excela
w takich kategoriach. Wręcz przeciwnie – bez Excela nie wyobrażam sobie mojego
korpobytu! Spróbujmy sobie teraz na chwilę wyobrazić (o zgrozo!), co stałoby się,
gdyby nagle wszyscy pracownicy korporacji przestali wypełniać tabelki, a zajęliby się
wykonywaniem jedynie realnej pracy. Aż strach pomyśleć, jak bardzo zachwiałoby to
światową gospodarką! Pomyślmy, ilu team leaderów popadłoby w depresję i poczułoby nie do zapełnienia pustkę, gdyby nagle ktoś odebrał im sens życia – tabelki, a
co za tym idzie, możliwość kontrolowania swoich nieefektywnych i nieuczciwych
pracowników! I to jest właśnie istota całej sprawy! I taka jest właśnie idea wypełniania
tabelek. Nie zapominaj o niej nigdy, Kasiu. Wtedy Excel przestanie jawić Ci się jako
koszmarny „tabelkowy potwór”, a w sennych marzeniach nawiedzi Cię jako Twój
sprzymierzeniec, przyjaciel, kochanek Mr. Excel.

Nowy Kalendarz Coachingowy
już w Empiku!
Poradnik do autocoachingu, Planer, i Kalendarz w jednym.
Rozwijaj swoje kompetencje i wprowadzaj w życie nowe skuteczne nawyki!
Serdecznie zapraszam,
Marcin Capiga
Autor Kalendarza Coachingowego
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Horoskop

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

WODNIK (20 I-18 II)
Podczas świątecznego przyjęcia, które zorganizuje twoja
korpo, wpadniesz w oko żonie kolegi z
teamu. Kolega zwierzy ci się, że ma już
szczerze dość swojej żony i zapyta czy
mógłbyś z nią pomieszkać przez kilka
tygodni, a on w tym czasie wprowadzi
się do twojego singielskiego mieszkania. Uważaj na tę propozycję, to podstęp! Kolega z pomocą żony będzie
chciał od ciebie wyciągnąć tajne dane
firmy, o których wiesz tylko ty.
RYBY (19 II-20 III)
Postanowisz poszukać nowej pracy w zupełnie innej
branży. Uda ci się zdobyć posadę
wychowawcy w jednym z pobliskich
przedszkoli, gdzie twoi niedawni
współpracownicy będą przyprowadzać
swoje pociechy. Dzieciaki będą tak rozwrzeszczane i uciążliwe, że uznasz, że
praca w korpo była rajem i zdecydujesz
się do niej wrócić.
BARAN (21 III-20 IV)
Zmiany personalne w dziale finansowym spowodują,
że nie otrzymasz wypłaty w terminie,
a będziesz potrzebował pieniędzy
na bieżące wydatki. W związku z tym
pożyczysz pieniądze od swojej babci.
Babcia odkłada pieniądze na własny
pogrzeb więc zapewni cię, że nie musisz spieszyć się z oddaniem długu.
BYK (21 IV-21 V)
Firmowy lizus podkabluje cię
w zarządzie firmy, że w tym
miesiącu kilka razy wyszedłeś wcześniej z korpo. Postanowisz zemścić się
na lizusie i regularnie będziesz podkradać mu obiady z lodówki i chować po
szafkach. Niestety po kilku dniach posiłki zaczną fermentować i zasmrodzą
cały ołpenspejs, przez co komfort pracy
znacznie się pogorszy. Współpracownicy wściekną się na ciebie, a lizus będzie
brylował jako poszkodowany.

BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Będziesz tak sfokusowany na
punkcie osiągnięcia targetu,
że nie zauważysz, że przestałeś wracać do domu na noce. Żona zacznie
podejrzewać cię o romans biurowy, a
ty będziesz musiał gęsto się tłumaczyć
z nieobecności. Żona uwierzy dopiero
wtedy, kiedy twój szef zadzwoni do ciebie o północy z awanturą dlaczego nie
ma cię w biurze.
RAK (21 VI-22 VII)
Twoja korpo zarządzi w ramach integracji między pracownikami wspólne dekorowanie biura
ozdobami świątecznymi. Pomysł wyda
ci się fajny, dopóki nie dowiesz się, że
dekoracje macie opłacić z własnej kieszeni. Zarząd zasugeruje, że ma to być
symboliczna kwota, około 10 proc. z
waszych pensji.
LEW (23 VII-22 VIII)
Zostaniesz przyłapany przez
szefa na załatwianiu spraw
prywatnych w czasie pracy. Szef łaskawie da ci szansę na poprawę pod warunkiem, że zaczniesz odbierać jego
pranie z pralni. Raz pranie wypadnie
ci z ręki prosto w ubłoconą kałużę i
będziesz musiał oddać odzież do ponownego czyszczenia. Tym razem z
własnych pieniędzy.
PANNA (23 VIII-22 IX)
Będziesz musiał na ASAP-ie
skończyć jeden projekt, który
idzie ci bardzo mozolnie. Szefowa co
chwilę będzie zaglądać ci przez ramię i
pytać o postępy w przydzielonej pracy.
Presja, którą kobieta na tobie wywrze,
będzie na tyle silna, że ze strachu przestaniesz cokolwiek jeść i z przemęczenia trafisz na L4. Rozchoruje się również
twój kot. Jeśli nie masz kota, to nie będzie chorował.

WAGA (23 IX-23 X)
Od kilku miesięcy robisz maślane oczy do twojego kolegi
z teamu, który choć bardzo cię lubi, to
raczej nie jest tobą zainteresowany. Będziesz robić wszystko, aby nie dopuścić
do chłopaka innych dziewczyn i w akcie desperacji rozpuścisz plotki, że kolega jest homoseksualistą. Twój obiekt
pożądania dowie się o wszystkim i również rozpuści o tobie plotkę – że jesteś
hermafrodytą.
SKORPION (24 X-21 XI)
Uważaj na brunetkę spod
znaku Raka, która ostatnio
bacznie cię obserwuje. Kobieta szuka
na ciebie haka, ponieważ chce zająć
twoje stanowisko w firmie. Brunetka
będzie prześladować cię niczym cień,
a ty rozzłoszczony sytuacją postanowisz uwięzić dziewczynę w schowku na
szczotki. Trafisz do szefa na dywanik za
ten incydent.
STRZELEC (22 XI-21 XII)
Podczas przeglądania bieżącej poczty mailowej trafisz
na dziwny link, który klikniesz i tym
samym ściągniesz na całą firmową sieć
wirusa komputerowego. Hakerzy dobiorą się do konta bankowego firmy i
ogołocą was do zera. Do końca życia
masz zapewnioną pracę w swojej obecnej firmie, gdyż w ten sposób będziesz
spłacać swój błąd
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Zwierzysz się koleżance z korpo, że nie uda ci się osiągnąć
w tym miesiącu targetu, o czym dziewczyna momentalnie doniesie twojemu
przełożonemu. Będziesz tak sfokusowany na opracowaniu planu zemsty
względem koleżanki, że zupełnie zapomnisz o targecie, który sam się nie zrobi. Gwiazdy doradzają abyś wystrzegał
się szefa pod koniec miesiąca.
.
#Wróżbitka Maciejka
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