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A ty co dziś zrobisz
dla swojej korporacji?

Zapraszamy na kolejną dawkę 
PRAWDZIWYCH korpoabsurdów :)
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Keep calm and park 
Codzienne parkowanie szarga nerwy 
korpoludu. Wielu marzy o stałym miejscu 
parkingowym, ale dla większości 
pozostaje to marzeniem ściętej głowy. 
Parkanizer wspólnie z Korpo Voice 
przeprowadził badania dotyczące 
tego, jak Polacy parkują w pobliżu 
pracy. Blisko tysiąc kierowców z 
całej Polski, pracujących głównie 
w największych miastach zapy-
tano, czy - a jeśli tak -  to z jakimi 
problemami związanymi ze zna-
lezieniem miejsca postojowego 
w okolicach swojej firmy się spo-
tykają, jak często te problemy 
występują, jakie towarzyszą temu 
emocje, ile czasu zajmuje im par-
kowanie po dojechaniu do pracy, 
a także jak istotne jest dla nich 
miejsce parkingowe przy firmie i 
jaką cenę za spokojne parkowanie 
gotowi byliby zapłacić. 

– Sama dojeżdżałam kiedyś do 
pracy 1,5 godziny dziennie w jed-
ną stronę i choć byłam w lepszej 

sytuacji niż wiele innych osób (nie 
musiałam szukać miejsca parkin-
gowego przy pracy, gdyż pod-
rzucał mnie do niej narzeczony), 
to i tak, gdyby podliczyć dojazd 
łącznie z parkowaniem, wyszłoby, 
że zajmuje mi on około 4 godzi-
ny każdego dnia - mówi Justyna 
Szawłowska, red. naczelna Korpo 
Voice. - To właśnie między innymi 
wpłynęło na moje dalsze decyzje 
zawodowe, które krążyły wokół 
koncepcji porzucenia pracy w kor-
poracji i chęci pracy z domu. Ba-
danie, które przeprowadziliśmy z 
Parkanizerem wyraźnie pokazuje, 
że kłopoty z parkowaniem na tyle 
odstręczają ludzi, że zmieniając 
pracę na inną, patrzą często też na 
to, czy będą mogli przy niej swo-
bodnie zaparkować. 

Keep calm

- „Tylko spokojnie, nie denerwuj 
się” powtarzałam to sobie co rano, 
gdy próbowałam znaleźć jakieś 
wolne miejsce w okolicach swojej 
firmy – opowiada Agnieszka, która 
kilka lat temu pracowała w jednym 
z biurowców przy ul. Domaniew-
skiej. -  Ale i tak szlag mnie trafiał, 
bo zanim coś znalazłam, mijało na-
wet i 15, 20 minut. Główne zagłę-
bie korporacji w Polsce było wtedy 
jednym wielkim placem budowy. 
Nie sposób było spokojnie gdzieś 
zaparkować, by nie zostać obtrą-
bionym, nie usłyszeć siarczystych 
przekleństw. Nieraz dochodziło do 
wypadków, uszkodzeń aut. Z tej 
sytuacji tylko straż miejska miała 
radochę, bo codziennie wlepiała 
ludziom po kilkanaście, a nawet i 
kilkadziesiąt mandatów. 
Ok. 40 proc. badanych kierow-
ców przyznaje, że ma trudności 
z parkowaniem przy pracy lub że 
jest to dla nich stresujące. Trudne 

warunki parkowania u niemal 9 
na 10 kierowców wywołują stres, 
przy czym 6 na 10 uważa to za sil-
ny stres. Niemal 1 na 5 osób szuka 
miejsca postojowego przy pracy 
zwykle przez 5 do 10 minut, a oko-
ło co dziesiąty kierowca traci na to 
ponad 10 minut dziennie. Oczywi-
ście im dłużej trwają poszukiwania 
miejsca, tym bardziej stres rośnie.

Kierowcy pytani o emocje jakie 
towarzyszą im podczas codzien-
nego parkowania przy firmie, wy-
mienili blisko 400 negatywnych 
skojarzeń związanych z tą czyn-
nością. Mówili m.in., że to dla nich 
marnotrawstwo czasu, że muszą 
wstawać wcześniej, by znaleźć 
miejsce, że oblewają ich „zimne 
poty z powodu spóźnienia”, muszą 
się ciągle spieszyć, że towarzyszą 
im od rana: „złość, frustracja, wk....
nie, agresja”, że czują się jak w Dniu 
Świstaka, tyle że w akcji „Mission: 
Impossible”, że często są nie tylko 
zdenerwowani, ale zrozpaczeni i 
bezsilni. 

- Błoto, ciasnota, syf, dziury, bagno, 
zepsute zawieszenie, ból głowy i... 
nienawiść do gatunku ludzkiego – 
wymieniają. Bo jak dodają, w stre-
fie walki o każdą wolną przestrzeń, 
nic tak nie wkurza, jak „baran, któ-
ry zaparkuje auto tak, że zajmuje 
dwa miejsca”. 
Wygląda na to, że w chwilach 
parkingowej trwogi, kierowców 
szczególnie boli swoista „nielo-
jalność” i gra nie fair (parkowanie 
na chodnikach, miejscach dla 
niepełnosprawnych, zastawianie 
wjazdów, itd.) innych uczestników 
niedoli.

Jak wyjść z tego  
koszmaru?

Łatwych rozwiązań nie ma. Jak wy-
nika z raportu, firmy dbają o łatwe 
parkowanie przy pracy raczej dla 
osób na wyższych stanowiskach, 

pozostali muszą sobie radzić sami. 

54 proc. badanych twierdzi, że 
dojazd do pracy własnym autem 
jest dla nich kluczową sprawą. A 
ok. 4 na 10 mówi, że łatwość par-
kowania będzie dla niego jednym 
z decydujących lub ważnym czyn-
nikiem wpływającym na decyzję 
o wyborze nowego pracodawcy. 
Część ze względu na kłopoty z 
parkowaniem chętnie w ogóle 
zmieniłaby pracę.

Gwarantowane miejsce posto-

jowe jest czwartym najbardziej 
popularnym benefitem wśród ba-
danych osób po prywatnym ubez-
pieczeniu medycznym (I miejsce), 
możliwości wykonywania pracy 
zdalnie (II) i kilku dodatkowych 
dniach urlopu lub skróconym ty-
godniu pracy (III).

Im większy problem pracownika 
z parkowaniem w dużym mieście 
(bo właśnie w dużych miastach są 
największe trudności), tym więk-
sza szansa, że uważa gwaranto-
wane miejsce postojowe za jeden 

Ponad połowa kierowców, którzy dojeżdżają 
do pracy w polskich miastach, mieszka 
maksymalnie 10 km od nich
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z najatrakcyjniejszych benefitów, 
który może zapewnić mu praco-
dawca.

Wielu chętnie zapłaciłoby za moż-
liwość parkowania w pobliżu pra-
cy (w dużych polskich miastach 
połowa osób wskazuje kwotę w 
widełkach od 50 nawet do 150 zł/
mies.), ale niektórzy nawet i na to 
nie mogą liczyć.  

Dla polskich kierowców problem z 
miejscem postojowym przy pracy 
jest tak istotny, że zadowoliliby 
się jakimkolwiek gwarantowanym 
parkingiem. Nie zależy im na tym, 
by miejsce było stale to samo i tyl-
ko do nich przypisane. Bez wzglę-
du na szczebel zajmowanego sta-
nowiska, chętnie podzieliliby się 
nim z innymi, w momencie, gdy 

sami z niego nie korzystają. 

Ci, którzy obecnie mają najwięk-
sze problemy ze znalezieniem 
miejsca parkingowego przy pracy 
są w tym względzie o wiele bar-
dziej wyrozumiali, niż ci, którzy 
nie muszą każdego dnia toczyć 
o nie morderczej walki. Tylko naj-
bardziej zestresowani oraz tacy, 
którzy o parking martwić się nie 

muszą, bo firma im go zapewnia, 
są mniej skłonni do dzielenia się.
 
Również skłonność do większych 
ustępstw w kwestii odległości 
miejsca parkingowego od miej-
sca pracy rośnie wtedy, gdy o 
parkowanie trudniej. Na przykład 
w Katowicach, gdzie pracownicy 
biją się o każdą wolną przestrzeń, 
połowa kierowców skłonna jest i 
więcej za parking zapłacić, i zaak-
ceptować, że będzie on położony 
od firmy nawet w odległości 500 
m (mediana dla wszystkich pol-
skich miast to 300 m).

Wniosek? Większe szanse na roz-
wiązanie problemów parkingo-
wych mają ci, którzy wykazują się 
empatią, wynikającą z własnych 
negatywnych doświadczeń jako 

kierowców. Również firmy w tro-
sce o swoich pracowników, mogą 
pomyśleć o przydzielaniu miejsc 
wedle potrzeb, a nie wyłącznie 
według hierarchii w firmowych 
strukturach. Badania sugerują, 
że wyższemu szczeblem mene-
dżerowi nie będzie przeszkadzać, 
jeśli w czasie jego nieobecności 
miejsce parkingowe zająłby sze-
regowy pracownik. Zwłaszcza, że 
to właśnie pracownicy wyższego 
szczebla częściej przebywają poza 
firmą.

Od dawna namawia się osoby do 
korzystania z miejsc typu „Park 
and ride” i docierania do centrów 
miast komunikacją miejską albo 
do współdzielenia się podróżą z 
innymi dojeżdżającymi (więcej niż 
jedna, dwie osoby w aucie). Nie 

wszyscy mogą jednak z tych ofert 
korzystać.

Najważniejsze jednak, co wyni-
ka z badania, to że są możliwości 
pewnych rozwiązań. Polacy są 
otwarci na różne opcje, jednak 
zarówno władze miast i firmy, jak 
i deweloperzy, powinni zdać so-
bie sprawę z tego, jak ważny dla 
kierowców jest dostęp do spokoj-
nego i bezpiecznego miejsca dla 
ich samochodu w zurbanizowanej 
przestrzeni. Patrząc na problemy, 
z jakimi Polacy zmagają się na co 
dzień, dojeżdżając do pracy, wy-
daje się, że ta świadomość, wciąż 
nie jest wystarczająca.

#Marta Dawid

REKLAMA

 www.telepizza.pl

REKLAMA
Pełen raport z badania dostępny jest na www parkowaniewpolsce.pl

Najbardziej pożądane benefity pracownicze:

*badanie przeprowadzone na próbie 934 kierowców parkujących w całej Polsce

Prywatne ubezpieczenie 
medyczne

Możliwość wykonywania 
pracy zdalnie

 Kilka dodatkowych
dni urlopu lub skrócony 

tydzień pracy
Gwarantowane miejsce 

postojowe
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Z tym trzeba się urodzić – mówią 
handlowcy, zarówno ci dobrzy, jak i ci, 
którzy nie wyrabiają norm. – I trzeba to 
lubić, inaczej się nie da.
Niedawno obchodziliśmy Dzień 
Handlowca. Postanowiliśmy więc 
przyjrzeć się wam, handlowcy, nie-
co bliżej, wam, którzy nierzadko  
utrzymujecie całe firmy i zarabiacie 
na pensje pozostałych. Odpowie-
dzialność spora, targety do wyro-
bienia zazwyczaj też, KPI, ale jest 
również jasna strona zawodu: nie-
normowany czas pracy, podróże 
po kraju i zagranicy, dobre hotele, 
liczne imprezy firmowe i nagrody.
Kablówka szła jak woda
Urodzonym handlowcem z pew-
nością jest Marek, wysoki blondyn, 
pięćdziesięciolatek z Gdańska, po-
łowę życia przepracował w tym za-
wodzie, zęby zjadł na szkoleniach, 
produktach, umowach. Zaczynał 
tak, jak polski kapitalizm – na po-
czątku lat 90. – Moja pierwsza 
praca - sprzedaż kablówki. Wtedy 
kompletna nowość, amerykańska 
telewizja, mnóstwo kanałów, szał! 
Po latach komuny ludzie byli spra-
gnieni świata, barwnych obrazów 
– wspomina. – Szło się na wcześniej 
okablowane osiedle, wchodziło do 
poszczególnych bloków i pukało 
od drzwi do drzwi. Umowy szły jak 
woda. Podpisywało je siedem na 
dziesięć mieszkań, bez względu na 
to, czy ktoś miał telewizor kolorowy 
czy czarno-biały. Złote czasy sprze-
daży.
Biznes rzeczywiście był świetny. 
Nowy, pożądany produkt, duże 
zaufanie społeczne – sprzedawcy 
byli chętnie zapraszani do domów, 
goszczeni. – Nieraz trafiałem na ja-

kieś przyjęcie, imieniny, rocznicę. 
Gospodarze od razu kazali siadać, 
częstowali, nalewali – opowiada 
Marek. – Zdarzały się sytuacje ku-
riazalne, jak ta, kiedy w jednym 
mieszkaniu robiliśmy dwie instala-
cje: w pokoju dla żony, a w kuchni 
dla rozwiedzionego już z nią męża. 
Było i tak, że kiedy zastaliśmy nie-
mal puste, ogołocone przez komor-
nika mieszkanie, a właściciel mimo 
wszystko zdecydował: „Kablówka? 
Oczywiście! Biorę.” 
Rozpoznać klienta
Na szkoleniach prowadzonych 
przez Anglików uczył się o psycho-
logii sprzedaży, o tym, że najważ-
niejsze to poznać potrzeby klienta. 
Marek: - Przepracowałem tak cztery 
lata, nabrałem doświadczenia. Po 
wystroju, po zapachu mieszkania, 
po tym jak ubrani są gospodarze, 
wiedziałem jak z nimi rozmawiać, 
na co zwracać uwagę, jeśli byli jesz-
cze niezdecydowani. W katalogu ze 
sztywnymi kartkami miałem obraz-
ki ilustrujące poszczególne kana-
ły. W zależności od ludzi kładłem 
nacisk, a to na sport, a to na CNN, 
na bardzo wówczas popularne 
Discovery albo na równie modne 
MTV. Kanały erotyczne? Były takie 
soft programy na RTL-u i na PRO7, 
ale rzadko kto o to pytał, chyba się 
krępowali. Częściej dopytywali jak 
można zablokować takie rzeczy, by 
dzieciaki nie oglądały.
Po kablówce Marek był menadże-
rem w KFC – kolejnym nowym 
w Polsce powiewie zachodniego 

świata, potem – od 1994 r. sprzeda-
wał telefony komórkowe, głównie 
firmom. Też, jako nowość, dobrze 
szły, choć były ciężkie, niewygodne, 
często tracące zasięg i drogie – pła-
ciło się nawet za połączenia przy-
chodzące. Kolejny rozdział w jego 
karierze to sprzedaż usług w dużej 
firmie logistycznej, gdzie pracuje 
do dziś, m.in. szkoląc innych. – Ale 
to właśnie ta pierwsza praca, sprze-
daż door to door, najtrudniejsza, 
bo akwizytorów często się nie lubi, 
była dla mnie prawdziwą szkołą ży-
cia i psychologii handlu.
Bez względu na rodzaj produktu, 
zasady sprzedaży są podobne. – 
To rodzaj sztuczek ocierających 
się o manipulację – mówi Marek. 
– Na przykład - żeby dostać się do 
prezesa, trzeba najpierw pokonać 
„zaporę” w postaci sekretarki. Za-
wsze sprawdza się postawa typu: 
„potrzebuję pomocy”. „Mam taki 
kłopot, trochę się pogubiłem. Pani 
z pewnością mogłaby mi pomóc 
– kto u państwa w firmie zajmuje 
się tym a tym? Jak mogę się z nim 
skontaktować?”. Kobiety są macie-
rzyńskie, słysząc uprzejmie wyra-
żoną prośbą, zazwyczaj reagują 
pozytywnie.
- Przychodząc na spotkanie z klien-
tem biznesowym, trzeba być przy-
gotowanym, znać jego zaintereso-
wania, dobrze jeśli pokrywają się z 
naszymi. Jest od czego zacząć: nar-
ty, motor, żeglowanie, gry kompu-
terowe – kontynuuje Marek. - Cała 
sprzedaż opiera się na zasadzie „h 
to h”, „human to human”, czyli bu-
dowaniu relacji.
O tym, że dobry handlowiec „roz-
pracuje” klienta lepiej niż nieje-
den psycholog, świadczą tematy 
szkoleń np. w branży medycznej: 
negocjacje, budowanie autoryte-

tu, budowanie relacji, mowa ciała i 
modulowanie głosu, obrona przed 
manipulacją - co tak naprawdę 
oznacza kurs NLP (programowanie 
neurolingwistyczne) i perswazji.
Adrenalina, adrenalina…
W zawód handlowca wpisana jest 
nie tylko relacyjność, ale przede 
wszystkim adrenalina. Adrenalina i 
stres, bo plany sprzedażowe z roku 
na rok coraz bardziej wyśrubowa-
ne, a rynek bywa trudny. Paweł, dy-
rektor jednego z oddziałów dużego 
banku: - Sprzedajemy kredyty, kon-
ta, ubezpieczenia, leasingi, inwe-
stycje. Na wszystko są plany: mie-
sięczne, kwartalne, roczne. System 
premiowy ciągle się zmienia, wyro-
bienie norm jest bardzo ciężkie. A 
kasa z premii relatywnie słaba. 
Czas pracy masz jednak nienormo-
wany – sam go sobie organizujesz. 
Nie ważne ile godzin poświęcisz na 
wykonanie zadania – liczy się efekt. 
Nieraz zdarza się więc, że rozmowy 
biznesowe prowadzone są do póź-
nego wieczora, że rodzina widzi cię 
tylko w weekendy.
Stresują się zarówno ci najlepsi, jak 
i ci mniej efektywni handlowcy. 
Gwiazdy, bo będąc na topie, drżą 
o utratę pozycji. Paweł: - Nie waż-
ne, że ubiegły rok miałem świetny, 
byliśmy w pierwszej pięćdziesiątce 
na ponad 400 oddziałów. Teraz li-
czy się tylko to, że styczeń wypadł 
nam gorzej. 
Słabszych zżera stres, bo chcą 
dogonić czołówkę, a gorszy rok 
oznacza widmo zwolnienia. Nerwy 
odreagowują kolejną dawką adre-
naliny: wspinaczka, bungee, wy-
ścigi, w ostateczności crossfit. Joga 
czy medytacja raczej nie dla nich. 
Tylko dla orłów
Motywacja? Przede wszystkim 
kasa. Patryk: - System premiowy 

to bardzo silna motywacja. Tu nie 
przechodzisz na wyższe stanowi-
sko, tylko na wyższe zarobki. A gdy 
jesteś naprawdę dobry, firma po-
trafi to szczególnie docenić. U nas 
najlepsi handlowcy w kraju jeżdżą 
na zagraniczne wycieczki. Mnie z 
dziewczyną trafiły się Hawaje - czte-
ry dni zorganizowane: gala, wrę-
czenie nagród, konkursy, warsztaty, 
potem przedłużyliśmy sobie pobyt 
na własną rękę do trzech tygodni. 
Przeloty oczywiście opłaciła firma.
Marek: - U nas wyjazdy, ale tylko 
krajowe. Za to często: weekendo-
wa impreza integracyjna na każdą 
porę roku (o szczegółach raczej nie 
opowiada się rodzinie), szkolenia w 
pałacyku ze SPA, doroczne wręcze-
nie nagród.
Motywują też benefity. Prywatna 
opieka medyczna, karnet na basen 
i siłownię to stardard. Ale jeśli do 
tego możesz sobie wybrać – jak Pa-
tryk - model służbowego samocho-
du i rodzaj najnowszego smartfo-
na, możesz poczuć się jak gwiazda. 
- I tak właśnie nieraz się czują – ko-
mentuje Maja, była partnerka Pa-
tryka. – Gwiazda w pracy, gwiazda 
w domu – zawsze ci przypomni, 
jakie pieniądze wpływają na twoje 
konto, a jakie na jego. Tylko on naj-
lepiej wszystko wie, na wszystkim 
się zna. Nauki wyniesione z kursu o 
tym jak manipulować ludźmi testu-

je na najbliższych. 
Jaki powinien być dobry han-
dlowiec?
Arkadiusz, szatyn po czterdziestce, 
dziś ma własną firmę projektują-
cą strony internetowe, wcześniej 
przez kilka lat sprzedawał kosme-
tyki, wymienia cechy idealnego 
handlowca: - Odporność na stres, 
determinacja, kontaktowość.
Marek: - Dobra gadka, dobry kon-
takt z ludźmi, poczucie humoru. 
Trzeba lubić ludzi i umieć ich słu-
chać. Zdarzało mi się, że najpierw 
przez godzinę słuchałem jak ko-
bieta żali się na męża, na dzieci. 
Dopiero potem się reflektowała: „A 
z czym pan właściwie przyszedł?”. 
Słowność i punktualność.
Dobra prezencja?
- Owszem, ale bez przesady – mó-
wią handlowcy. - Facet jak z żurnala 
będzie onieśmielał, ludzie wolą roz-
mawiać z kimś takim, jak oni. 
Według moich rozmówców w tym 
zawodzie skutecznym jest się przez 
15-20 lat. Później (lub wcześniej) 
przychodzi wypalenie, „zmęcze-
nie materiału”. Zaczyna się myśleć 
o własnej działalności. Ale już nie 
jako handlowiec, a jako menadżer, 
który tworzy i szkoli swój zespół. I 
ten zespół pracuje na niego.

#Aleksandra Kozłowska

Jak pokonać „zaporę” 
w postaci sekretarki?
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UCIEKINIER Z KORPO

„Łukasz, przecież ty w życiu śrubokręta 
w ręce nie trzymałeś, a nagle chcesz 
zakładać jednoosobową manufakturę?” - 
łapali się za głowę znajomi. Ale się uparł. 
Rzucił korpo i zaczął dłubać.

Niebagatelnie zakręcony

Pracowałeś przez siedem lat w Ra-
benie, potem podkupił cię DHL. 
Wszystko szło w najlepsze, a ty 
nagle: „bach”. Rzucasz to wszystko 
w diabły i bierzesz się za biznes, w 
sukces którego w sumie nikt nie 
wierzył.

Łukasz Marzecki: Szaleństwo, nie? 
Z drugiej strony, wielu moich zna-
jomych, krewnych, mój brat, mieli 
własne biznesy. To był jakiś impuls, 
chęć decydowania o tym, co robię, 
bycia sobie sterem i okrętem, wpły-
wania na to, jak biznes ma wyglądać 
i jak ma się rozwijać. Poza tym moc-
no mnie bodła od środka potrzeba 
stworzenia czegoś autorskiego, a nie 
tylko odtwarzania i wykonywania 
poleceń. Choć w korporacji praco-
wałem na stosunkowo samodziel-
nych stanowiskach, związanych ze 
sprzedażą, mimo wszystko daleko 
było temu do pełnej swobody, nie 
mówiąc już o kreowaniu czegoś. 

Ale przecież wcześniej nie miałeś 
doświadczeń z pracą stricte manu-
alną ani zainteresowań w tej dzie-
dzinie, więc skąd nagle taki zew 
handmade?

Wszystko zaczęło się w 2009 r. pod-
czas świąt Bożego Narodzenia. Pako-
waliśmy z moją ówczesną dziewczy-
ną prezenty świąteczne. Ponieważ 
ona zajmowała się decoupagem, 
wiele naszych opakowań było drew-
nianymi, ręcznie zdobionymi pudeł-
kami. Jeden z prezentów dla kogoś 
stanowiły okulary. Spojrzałem na nie 
i pomyślałem: czy można by wyko-
nać je z drewna? Sprawdziłem w in-

ternecie, czy ktoś w ogóle wpadł już 
na taki pomysł. Okazało się, że w wy-
szukiwarkach w języku polskim nie 
było wtedy o tym nawet słowa. Ten 
pomysł jakoś się we mnie zagnieź-
dził i nie dawał mi spokoju. Zaczęły 
się długie rozmyślania, jak się za to 
zabrać. Pierwszą piłę kupiłem za 7 
zł w dyskoncie. Potem był pierwszy 
kontakt z drewnem i... wiedziałem, 
że jestem stracony. Zakochałem się 
w tym materiale. 

Twoje pierwsze drewniane opraw-
ki...

W ogóle nie przypominały okularów. 
Co więcej, wciąż miałem plan, żeby 
stworzyć takie, które nie będą jedy-
nie gadżetem, lecz profesjonalnym 
produktem. Takie, które np. można 
podgrzać przy zausznikach i dopaso-
wać do twarzy, w które można wło-
żyć dowolne szkła (przeciwsłonecz-
ne, korekcyjne, itd.), które są nie tylko 
piękne, ale i w pełni funkcjonalne. 
Początki moich eksperymentów nie 
zapowiadały się jednak szczególnie 
optymistycznie. Dodatkowo musia-
łem do wszystkiego dochodzić sam, 
bo gros stolarzy, których pytałem jak 
wykonać to i to, żeby uzyskać taki a 
taki efekt, odpowiadało jednogło-
śnie: „nie da się”. Założyłem sobie ze-
szyt z loginami do wszystkich portali 
i forów stolarskich, szkutniczych, itp. 
Zadawałem mnóstwo pytań, uda-
jąc studenta politechniki wydziału 
architektonicznego, który pracuje 
nad super technologią dla szejków z 
Dubaju. A ponieważ ci są bardzo wy-
magający i nieugięci w swoich ocze-
kiwaniach, ja również jestem w tych 

swoich poszukiwaniach tak irytująco 
dociekliwy (śmiech).

Ile trwało zanim uzyskałeś zado-
walający efekt?

Samo opracowywanie odpowied-
niej technologii trwało w sumie trzy 
lata. Potem jeszcze kolejny rok, do-
pracowywanie szczegłów i strategii 
sprzedażowej. 

Wszystko to działo się już poza ży-
ciem korporacyjnym?

Nad technologią zacząłem pracować 
jeszcze będąc na etacie w korpo, ale 
coraz bardziej myślami uciekałem do 
warsztatu w moim domu. W końcu 
rzuciłem korpo, bo coraz bardziej 
mnie uwierała i zamknąłem się w 
swoim raju. Telefony wciąż jednak 
dzwoniły, z kolejnymi intratnymi 
propozycjami pracy. Nie byłem pew-
ny ile czasu zajmie mi dochodzenie 
do stanu, kiedy uzyskam produkt 
nadający się do sprzedaży. Dlatego 
pewnego razu uumówiłem się z 
biznesmenem na rozmowę o pra-
cy. Włożyłem garnitur, zawiązałem 
krawat i poczułem, że się duszę. Nie 
pojechałem na to spotkanie. Wtedy 
chyba zrozumiałem, że dla mnie już 
raczej nie ma odwrotu. 

Nie nachodziły cię wątpliwości, 
rezygnacja? Przecież gwarancji na 
sukces nie miałeś?

To zależy, co jest dla kogo sukcesem. 
Moim celem było stworzenie opra-
wek idealnych. Tak więc, mimo że 
marka Niebagatela jest już na rynku 
znana i doceniana przez klientów nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie, wciąż 
nie mogę mówić o sukcesie, bo 
wciąż udoskonalam swoje oprawki, 
wciąż ulepszam technologię ich 
wykonywania, wciąż rodzą mi się w 
głowie nowe pomysły, nowe wzory. 

Zresztą mam nadzieję, że jeszcze 
długo nie osiągnę ideału. Udało mi 
się stworzyć naprawdę dobry pro-
dukt klasy premium. Włożyłem w to 
mnóstwo pracy. Jestem zadowolony, 
klienci również, ale wiem, że ten pro-
dukt może być jeszcze lepszy, jeszcze 
ciekawszy, jeszcze bardziej funkcjo-
nalny, jeszcze piękniejszy. Tak więc, 
odpowiadając na twoje pytanie: nie, 
nie miałem wątpliwości, że mi się 
uda. Po prostu musiałem tylko zdo-
być odpowiednią wiedzę i umiejęt-
ności, żeby uzyskać to, co chciałem. 

Twoje oprawki w serialu „Rodzin-
ka.pl” nosiła Małgorzata Kożu-
chowska, z tego co  słyszałam, 
pojawiły się też w innej filmowej 
produkcji na nosie Weroniki Ro-
sati, a jedna z czołowych polskich 
projektantek chciała, byś robił je 
dla jej marki. To nie sukces? 

Nie ma większej radości niż widzieć, 
że twoje oprawki nosi jakaś piękna 
kobieta i że one dodatkowo jeszcze 
podkreślają jej urodę. Jeśli noszą 
je znane osoby, to zawsze działa 
dobrze marketingowo. Ale jak mó-
wiłem, dla mnie sukces, to przede 
wszystkim udoskonalać swoje dzie-
ło. Gdyby mi zależało wyłącznie na 
sukcesie finansowym, to pewnie 
zgodziłbym się na propozycję tej 
znanej projektantki albo inwesto-
rów, którzy gotowi byli kupić ode 
mnie moją technologię za ciężkie 
pieniądze. Albo w ogóle postawił-
bym na zakup gotowców z Chin i za-
jął się odpowiednim marketingiem i 
sprzedażą takiego produktu, zamiast 
godzinami ślęczeć w warsztacie, pro-
dukując własnoręcznie maksymalnie 
80 sztuk miesięcznie, zamiast 800, bo 
w sumie na tyle mam miesięcznie 
zleceń. Mnie jednak nie o to chodzi. 
Niebagatela to moje dziecko, a dzieci 
się nie sprzedaje. 

Niemniej, gdybyś miał inwestora 
mógłbyś zatrudnić kogoś do po-
mocy i produkować więcej sztuk 
miesięcznie, realizować więcej za-
mówień.

Tylko czy więcej znaczy lepiej? Nie-
dawno zatrudniłem pewnego chło-
paka do pomocy, ale i tak muszę 
wszystko nadzorować, bo widzę, że 
jak czegoś nie robię osobiście, to o 
podobną mojej perfekcję i zaanga-
żowanie trudno. Podobnie wygląda 
kwestia inwestora. Oczywiście, że 
by się przydał i składano mi już kil-
ka propozycji, tyle że ja szukam ko-
goś, kto podzielałby też moją pasję 
do tego, co robię, bo wówczas jest 
znacznie większa szansa, iż działanie 
nie pójdzie w ilość kosztem jakości.

Wygrałeś konkurs Miasta War-
szawy na najbardziej kreatywny 
biznes, o twoje oprawki biją się 
klienci z Singapuru, masz stałe 
zamówienia na swój produkt od 
optyków i klientów indywidual-
nych, to musi cieszyć.

Jasne, że tak. Choć z drugiej stro-

ny siedzę w warsztacie od rana do 
nocy, nie mam czasu na spotkania, 
na marketing. Stałem się odludkiem 
(śmiech).

Żałujesz?

No, coś ty?! Ja to kocham. Uwiel-
biam! Wykonuję swoją pracę z rado-
ścią. Czuję dumę, gdy uda mi się coś 
poprawić; radość, gdy z produktu 
zadowoleni są klienci. 

Powiedziałeś, że nie ma nic przy-
jemniejszego, niż gdy piękna 
kobieta sięga po twoje oprawki. 
Przyznaj, kluczowa jest tu kobieta, 
czy jednak oprawki, które się na 
niej dobrze prezentują?

Hmmm, dyplomatycznie odpowiem, 
że oczywiście oba czynniki są tu nie-
zwykle satysfakcjonujące. Ale wiesz, 
jako twórca raczej skupiam się na 
tym jak ładnie oprawki prezentują 
się na pięknej kobiecie. Cóż, prze-
kleństwo kreatywnych (śmiech).

# Justyna Szawłowska
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w biurze lidera rynku

Kochana 
piekne, swieze 
oczy. Nowe?

nie no co ty. 
Codziennie rano 
Hylo-Fresh...

Wiekszosc biura 
juz stosuje…

REKLAMA

ABC korporacyjnego 
survivalu,
czyli jak przetrwać w gąszczu 
targetów, ASAP-ów i FYI

cz.8
Ten tekst napisał 

korpodziennikarz obywatelski 

Przychodzi taki dzień, w którym za-
miera całe biuro. Nikt nie opowiada 
o miło spędzonym weekendzie, nie 
żartuje z współpracowników, nikt nie 
przesiaduje zbyt długo na papierosie. 
Najbardziej niechlujne osobniki wy-
dobywają z dna szafy najlepsze stro-
je, a niepotrafiący spełnić wymagań 
dress code’u są odsyłani do domu. 
Tego konkretnego dnia nie brakuje 
papieru w toaletach, mydło aż wyle-
wa się z dozowników, nawet ręczniki 
papierowe lądują na swoim miejscu. 
Co więcej, szary, śmierdzący materiał 
zostaje zastąpiony miękkim, białym 
z wyższej półki. Na parapetach po-
jawiają się kwiaty, dziury w ścianach 
zasłaniane są motywacyjnymi obra-
zami, a w kuchni tego szczególnego 
dnia nigdy nie brakuje kawy czy her-
baty. Gdyby w przestrzeni biurowej 
rosła trawa, niewątpliwie ktoś kazałby 
pomalować ją na zielono. Przez okno 
świeci słońce, szyby są domyte, ser-
wis sprzątający chodzi jak w zegarku, 
a stukot klawiatur wywołuje chro-
niczny ból głowy. Panie i Panowie, 
oto dzień wizytacji największych z 
największych, wisienek na torcie, na-
dzienia w drożdżówce - tego dnia do 
miasta przybywają nowi szeryfowie 
– cały Board lub chociaż kilku przed-
stawicieli błyszczącego majestatu. 

Najczęściej owym odwiedzinom 

towarzyszy Crunch time, w którym 
warto wziąć udział, oczywiście z za-
chowaniem zdroworozsądkowych 
proporcji. Jeśli spotkanie z dyrektora-
mi, CFO i resztą świty pójdzie dobrze, 
możemy liczyć na drobne nagrody, a 
nawet, w skrajnym przypadku, choć-
by i awans. Gdy wizyta przebiegnie 
niepomyślnie, przynajmniej na jakiś 
czas zbliżymy się do emanacji władzy, 
aby ogrzać się w jej blasku. Satysfak-
cja gwarantowana! Uważaj jednak, 
jeśli audyt wypadnie wyjątkowo sła-
bo, uciekaj gdzie pieprz rośnie, żeby 
uniknąć roli kozła ofiarnego.  

Wiem, że radziłem już nie raz, by sper-
sonalizować swoje biurko, jednak 
dzień wizytacji rządzi się własnymi 
prawami. Twoja przestrzeń ma być 
schludna, czysta, pozbawiona wszel-
kich luźnych kartek, odręcznych no-
tatek, czy śladów niedojedzonego 
posiłku. Ten ostatni należy konsumo-
wać w kuchni, a rozmowy proponuję 
prowadzić nieco ciszej niż zwykle. 
Pamiętaj, że musisz utrzymać pozory 
jedynie do EOD-u, co nie powinno 
być aż tak trudne. Niezbyt aktywny 
na co dzień COO zamieni się w wolny 
elektron, krążąc między szeregow-
cami a znamienitymi gośćmi, będzie 
rozdawał sztuczne uśmiechy na pra-
wo i lewo. Powściągnij sarkastyczne 
zapędy i odwzajemnij grymas. 

Zachowaj czujność, korpowładcy lu-
bią stosować technikę pozorowanej 
wizyty. Ogłaszają wszem i wobec, że 
takiego, a takiego dnia przybędą na 
czele orszaku audytowego, by skon-
trolować mechanizmy funkcjono-
wania danej, korporacyjnej komórki. 
Sieją w ten sposób strach i zbierają 
mobilizację oraz fałszywą koncentra-
cję. Myślę, że czynią tak dla własnej, 
chorej satysfakcji. Zwieńczeniem 
techniki pozorowanej wizyty jest 
nieobecność władców w ustalonym 
dniu. Sztuczkę można powtarzać na-
wet kilka razy do roku, choć wtedy 
natężenie strachu nieco spada.  

Jeśli nie dogadujesz się z określonym 
teamem, poróżniliście się w prze-
szłości, a atmosfera waszych relacji 
jest zbyt ciężka – współpraca przy 
zamiataniu pod dywan i świeceniu 
oczami przed wizytatorami może 
być dobrą okazją do zakopania to-
pora wojennego. Władca niższego 
szczebla doceni, że pomogłeś mu 
zachować twarz przed przełożony-
mi. Jeśli będziesz miał szczęście być 
może zostaniesz nawet pochwalony 
przed całym zespołem. Z bardziej wy-
miernych korzyści czasem otrzymasz 
dodatkowy dzień wolny lub bilety do 
kina. Na wszelki wypadek zapamiętaj 
gdzie zakopałeś topór. 

Korposłownik:

Board – Z angielskiego – Zarząd. Najwyższa władza, akcjo-
nariusze, prezesi, dyrektorzy, właściciele, królowie, Sauron, 
Wielcy Przedwieczni, Trzymający Kasę. Nikt nie lubi odwiedzin 
Korpopanów.
Crunch time – Z angielskiego – Crunch – Chrupać, chrzęst 
oraz Time – czas. Dosłowne tłumaczenie nie ma więc sensu. 
Wyrażenie oznacza „krytyczny moment”. W korporacyjnej 
rzeczywistości mówi o czasie, w którym rozdawane są nadgo-
dziny i zespół pracuje w pełnej mobilizacji. Często dodatkowe 
godziny należy odsłużyć pod przymusem. 
CFO – Z angielskiego - Chief Financial Officer – Główny lub 
starszy oficer ds. finansowych. Szara eminencja korporacji, 
człowiek, który zatwierdza wszelkie operacje finansowe. Więk-
szość szeregowych pracowników nawet nie wie jak ów czło-
wiek wygląda. 
EOD – Z angielskiego - End of a day – Do końca dnia. To rzadki 
przypadek, w którym znaczenie jest zrozumiałe bez odwoły-
wania się do specyfiki korporacyjnej rzeczywistości. 
COO – Z angielskiego - Chief Operating Officer . W tym 
przypadku mamy do czynienia z nowomową, szemranym, 
nieokreślonym stanowiskiem. Jeśli kierownictwo potrzebu-
je pozycji dla kogoś znajomego lub członka rodziny, często 
obsadza delikwenta właśnie w tej roli. Niekiedy jednak jest to 
osoba, która pilnuje, aby wszystko działało jak należy. Spośród 
członków zarządu COO ma najczęstszy kontakt z szeregowy-
mi korpoludkami.   

# Albert Kosieradzki
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„A może poszukasz sobie 
jakiejś normalnej pracy?” 
– czyli o naszych rodzicach
„No, dziecko, skończysz studia, prawo 
lub medycynę, później do kancelarii 
albo na lekarza i będzie dobrze” – jeśli 
w dzieciństwie słyszałeś/słyszałaś taki 
tekst, to wiedz, że rodzice cię kochali, no a 
przynajmniej trochę. 

Myśleli, że pieniądze i respekt dają 
szczęście, więc chcieli dla ciebie jak 
najlepiej. Jednak stało się inaczej i 
ani nie pracujesz w kancelarii, ani 
nie masz prywatnego gabinetu, bo 
akurat harujesz w tym okropnym 
korpo. I co na to twoi rodzice? Za-
wiedzeni? Rozgoryczeni? Zamar-
twieni? A może szczęśliwi? Trudno, 
tak nawet ogólnie, oszacować. Więc 
zapytałem ich o to wprost.

Klara
Miejsce zamieszkania: Warszawa 
wiek: 33
stanowisko: Client Service 
Director
mamusia: kasjerka w banku; 
tatuś: emerytowany policjant

Siedzimy przy stole. Klara, mama 
Klary, tata Klary i ja. Herbatka w fi-
liżankach, ciasteczka handmade by 
mamusia, cukier w kostkach i mój 
dyktafon. Atmosfera – rzec można 
– luźna, nie widzieliśmy się od 2 lat. 
Klara zawsze miała genialne poczu-
cie humoru i niezmącony uśmiech 
na twarzy, więc zaproponowanie 
jej rodzinnego wywiadu po latach 
było niejako naturalnym wyborem.

Na razie gadka szmatka, lekkie 
tematy – zresztą zgromadzenie 
nie traktuje mnie jak poważne-
go dziennikarza (i chyba słusznie, 
mym skromnym zdaniem), bo „ga-

zeta o korporacji to musi być istny 
kabaret” (cytując mamę) – więc 
postanawiam wkroczyć z cięższym 
kalibrem.
– Nie żal państwu, że taka zdolna 
córka nie wybrała innej pracy? – 
zagajam ostrożnie, a rodzice od-
powiadają mi kilkoma sekundami 
klasycznej niezręcznej ciszy.
– Eee! Ważne, żeby była szczęśliwa. 
Gdyby zdecydowała się na pracę w 
mojej branży, czyli zostałaby, wie 
pan, policjantem lub przestępcą, to 
dopiero bym się martwił! – wybu-
cha śmiechem tata, podobnie jak 
Klara i tylko mama wręcz matczy-
no-stereotypowo kiwa głową.
– Muniek – zwraca się mama do 
męża swego (z politowaniem, zresz-
tą) – sam nie wiesz, pod kim to Klara 
pracuje… Może nawet, yhym, nie-
świadomie zalicza się do tej drugiej 
kategorii – podsumowuje, kiwając 
głową. No a sama Klara tylko się 
uśmiecha, spoglądając na ojca w 
wyczekiwaniu na ripostę.
– Maryś, ale że niby ty nasze dziec-
ko na przestępcę wychowałaś? To 
się w głowie nie mieści! – wybucha 
kolejny raz tatuś, Klara mu wtóruje, 
a mama z pogardliwego kiwania 
przechodzi w bezradne kręcenie 
głową.
– Oj, Zygmunt, wiecznie żeś niepo-
ważny. A teraz tyle mówią o tych 
przekrętach, tych Amber Gold, 
tych wyzyskiwaczach z Zachodu, 

o tym mobbingu, molestowaniu, 
mowie nienawiści. Ja nic nie mówię, 
tylko żeby później nie okazało się, 
że mam rację, jak zawsze, bądź co 
bądź – pointuje mamusia. Reszta 
się podśmiechuje, ja natomiast sta-
ram się zachować neutralny wyraz 
twarzy.

I mniej więcej w tych klimatach 
trwała nasza dyskusja o korpora-
cyjnym wyzysku, korporacyjnej 
demoralizacji, korporacyjnej prze-
mocy itd. Złe wiadomości, z których 
składa się świat telewizji informa-
cyjnych, w największym procencie 
pozostają w pamięci niż jakiekol-
wiek inne, więc nie ma się co dziwić, 
że część naszych rodziców kojarzy 
korpo z wyzyskiem, gwałtem, grze-
chem i ogólnie całym złem świata 
ziemskiego. Zatem przejdźmy z 
opowieści o tego typu „układzie” do 
mniej wesołej rodziny korpoludzia 
płci żeńskiej, którą znam z tego sa-
mego korpo.

Anna 
miejsce zamieszkania: Warszawa
wiek: 30
stanowisko: Executive Creative 
Director
mamusia: pracownica dziekanatu; 
tatuś: profesor uniwersytetu

Kulturalne posiedzenie w katedrze 
„xyz” jednej ze stołecznych uczel-
ni. Jest zaiste kulturalnie, acz bez 
cukru i herbatki w filiżankach. Jako 
wstęp do właściwego tematu roz-
mawiamy o sytuacji politycznej w 
Kraju Nadwiślańskim oraz o stanie 
szkolnictwa wyższego. Oczywiście 
rodzice Anny (zrzeszeni w jednym 
z antyrządowych ruchów politycz-
nych) krytykują wszystko wokół, a ja 
tylko przytakuję.

– Ania wieńczyła magisterium przy 
niezwykle korzystnej koniunkturze, 
jeśli chodzi o strefę biznesową i nie-
koniecznie korzystnej, jeśli chodzi o 
możliwość zatrudnienia na uczelni – 
prawi ojciec. – Nie podważam słusz-
ności jej wyborów życiowych, lecz 
rezygnacja z doktoratu była dosyć 
pochopnym ruchem. Tym bardziej, 
że była jedną z lepszych studentek 
na romanistyce. Rzeczywistość się 
zmienia i, kto wie, może teraz sta-
wałaby do konkursu na stanowisko 
w poważnej instytucji. Oczywiście 
nie neguję powagi jej obecnego 
miejsca pracy, ale uniwersytet daje 
większą stabilność, prestiż, większe 
możliwości realizacji. Korporacja 
w czasach kryzysu zachodniego 
liberalizmu i nowoczesnego kapi-
talizmu nie daje spokoju. Obecna, 
ujmijmy to potocznie, epoka nie 
gwarantuje spokojnego bytu dla 
prywatnych przedsiębiorstw, nawet 
tych połączonych trwałymi sieciami 
rozbudowanych relacji handlowych 
– prawi tatuś i po wyraźnym zazna-
czeniu finalizacji wywodu spogląda 
na swoją małżonkę, jakby dając jej 
zgodę na wypowiedzenie się, a ta 
się równie dostojnie uruchamia.
– Proszę pana, my tutaj z mężem nie 
deprecjonujemy znaczenia obcego 
kapitału dla podniesienia się Polski 
po połowie wieku zaboru sowiec-
kiego, ale jednak warto zwrócić 
uwagę na to, że praca w takiej kor-
poracji nie jest czymś naturalnym 
dla człowieka wychowanego w 
wartościach, które wpajaliśmy na-
szej córce – sztywnie wykłada ma-
musia.

Po ok. trzech kwadransach tego 
typu zracjonalizowanych wywo-
dów rodzicielskich, pożegnaliśmy 
się, poszliśmy z Anią na fajkę.
– I mama, i tata, mają do mnie żal, 
że nie zostałam na doktoracie. Choć 
nie mówią o tym w tonie pożałowa-
nia – przyznaje Anna. – Wściekali się 
na mnie, że jeździłam na „erasmusy”, 
że udzielałam się w organizacjach 
międzynarodowych, w których 
uczestnictwo nie dawało żadnych 
„punktów” itd. Ale mnie interesował 
kontakt z żywym językiem, z ludź-

mi, praca, w której coś się non stop 
dzieje i nasze korpo mi to daje – za-
znacza Ania.
W czasach, gdy większość z nas 
przychodziła na świat, nie było ta-
kiej instytucji w Polsce jak korpo, 
więc trudno się dziwić, że nasi rodzi-
ce w swoich marzeniach nie plano-
wali nam przyszłości w wielkiej kor-
poracji. No ale czasy się zmieniają 
i, co ciekawe, praca w biurze bywa 
dla niektórych nobilitacją. 
 
Mateusz 
miejsce zamieszkania: Kraków
wiek: 27
stanowisko: Key Account Manager
mamusia: pielęgniarka;  
tatuś: nauczyciel przysposobienia 
obronnego

Mateusz zaczął pracę tuż po skoń-
czeniu licencjatu z ekonomii. Miał 
średnie wyniki i dużo energii. Po-
stanowił ją zatem spożytkować, a 
że rodzice (mieszkający pod Kra-
kowem) zapewniali mu lokum, to 
mógł bez problemu zabrać się za 
spokojnie szukanie pracy, a później 
– za oszczędzanie funduszy na przy-
szłość. Dziś Mateusz nadal mieszka 
z rodzicami na obrzeżach miasta 
i dojeżdża do swojego korpo sa-
mochodem zarejestrowanym na 
jego mamę. Jednak nikt nie ma do 
niego pretensji, tym bardziej gdy 
rośnie kwota na koncie Mateusza, 
który – mając narzeczoną – zbiera 
sumiennie na własne mieszkanie. 
Nasz miting odbywa się jednak 
w kawiarni na Kazimierzu w go-
dzinach porannych, bo tak akurat 
wszystkim pasowało.
– Ech, z tą złą, niedobrą korpora-
cją… Powiem panu tak – optymi-
stycznym tonem rzecze tatuś. – Mój 
ojciec, rolnik i ceniony w całym Kra-
kowie rzemieślnik, mówił, żebym w 
życiu robił to, co mi daje trzy rzeczy: 
pieniądze, szacunek i święty spo-
kój po fajrancie. I niby wszystko to 
mam, pracując w szkole. I jestem 
zadowolony z mojej roboty, choć 
wszyscy mówili „cudze dzieci bę-
dziesz uczył?!”. No i uczę, i dobrze mi 
z tym. Tak samo dziś jest z tym kor-
po. Bo też słyszy się: „żebyś tylko nie 

skończył w korporacji!”. No ale co w 
tej korporacji złego? Że ma dobre 
towarzystwo w pracy? Że zarabia 
więcej ode mnie? A pracuje tam 
tylko 4 lata! Powiem tak… Nawet 
jakby pracował gdzieś w koszarach, 
urzędzie, nawet rządowym czy coś, 
i miał z tego te trzy rzeczy, co panu 
mówiłem, to niech robi swoje – po-
intuje.
– A pani nie boi się o syna w sidłach 
korporacji? – zwracam się do pani 
matki.
– Jakie czasy – taka praca. Ja się tu 
nie chcę wymądrzać, bo zaczęłam 
pracę w innej rzeczywistości i mój 
punkt widzenia jest gdzie indziej, 
ale jak słucham mojego syna i jego 
rówieśników, to wnioski przycho-
dzą same. Trudne czasy, trzeba 
pędzić, podążać za tymi nowościa-
mi, komputerami, tym zachodnim 
trybem życia. Nam było łatwiej wy-
startować w samodzielne życie. Ko-
muna komuną, ale przynajmniej w 
sprawach stabilności pracy to było 
ho-ho lepiej! No a dziś syn musi 
pracować tak, jak rzeczywistość 
tego wymaga. Widzę, że to nie jest 
najlżejsza praca, ale nie trafił najgo-
rzej i pewnie niedługo się ustatkuje, 
a poza tym bardzo w niego wierzę 
– kończy mama i uśmiecha się do 
filiżanki kawy, by nie zawstydzać 
nikogo przy stole.
 
No i chyba ten ostatni przykład jest 
najpowszechniejszy wśród moich 
znajomych z korpo. Rodzice jednak 
nie znają korporacji „od poszewki”, 
nazwy naszych stanowisk to często 
dla nich tajemniczy kod wyzyskiwa-
czy, a korpomowa to język szatana. 
Cóż, w wielu przypadkach, choć 
podejdą do nas ze zrozumieniem, 
to i tak będą wiedzieć swoje. Lecz 
pamiętajmy, nasi rodzice przede 
wszystkim chcą szczęścia swoich 
dzieci, a widząc otaczającą nas pę-
dzącą rzeczywistość, z pewnością 
nie planują wydziedziczenia za 
podjęcie pracy w ASAP-ie.

#Derek Barłowski 
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Produkty dostępne na Sferis.pl oraz w dobrych sklepach oświetleniowych

Oświetlenie Activejet podkreśli
charakter i styl każdego pomieszczenia

Świetlna
         myśl

Po pierwsze - barwa ma  
znaczenie

Jeśli światło to żarówka. Żarówka 
zaś to przede wszystkim barwa 
światła. Do wyboru masz trzy wa-
rianty: barwę ciepłą, neutralną i 
zimną. Przyjrzyjmy się im po kolei. 
Światło ciepłe (o wskaźniku poniżej 
3300K) ma naturalnie relaksują-
ce i odprężające właściwości, zaś 
oświetlone nim wnętrza wydają 
się bardziej przytulne. To jednak 
nie koniec: ciepła barwa wpływa 
także na naszą potrzebę kontaktu 
- w pomieszczeniach oświetlonych 
ciepłym światłem jesteśmy bardziej 
skłonni do rozmowy. W pracy może 
się to okazać bardzo przydatne…

Po przeciwnej stronie stoi barwa 
zimna, mieszcząca się w przedzia-
le 4500-6500K. Chłodne światło 
pobudza do działania i mobilizuje 
do pracy – to na pewno spodoba 
się Twojemu szefowi. Co więcej, 
ta właśnie barwa ma nieoceniony 
wpływ na koncentrację, zatem ide-
alnie nadaje się do pomieszczeń 
przeznaczonych do pracy – gabine-
tów i biur. Pamiętaj jednak – światło 
zimne nie tworzy nastroju.

Trzeci wariant – być może najbar-
dziej optymalny – to mieszcząca 
się w przedziale 3200-4500K barwa 
neutralna. Idealna do pomieszczeń 
łączących rozmaite funkcje – np. 
służących zarówno do odpoczyn-
ku, jak i do pracy. Jeśli zatem rozwa-

żasz przeniesienie biura do domu – 
postaw na barwę neutralną.

Po drugie - oświetlenie miejsca 
pracy

Barwę już masz – teraz oświetl od-
powiednio przestrzeń. U podstawy 
efektywnej pracy leży komfort – to 
nim się kieruj wijąc swoje pracowe 
gniazdko. 

Idealnie byłoby pracować przy 
świetle dziennym, rzadko jednak 
jest to możliwe w biurowcach – w 
tej sytuacji trzeba pomyśleć nad 
alternatywnymi źródłami światła i 
nieco doświetlić swoje stanowisko 
pracy. Tu masz pełne pole do popi-
su – postaw zatem na rozwiązania 
nie tylko praktyczne, ale także efek-
towne. Najwygodniejsze i najbar-
dziej funkcjonalne są w tym wypad-
ku lampki biurkowe – nie zajmują 
dużo miejsca i można nimi bardzo 
precyzyjnie oświetlić zarówno kla-
wiaturę komputera, jak i przeglą-
dane akurat dokumenty. Co więcej, 
taka lampka może stanowić idealny 
element dekoracyjny. Przyjrzyjmy 

się, co ciekawego znajdziemy w 
ofercie Activejet.

Jeśli jesteś zwolennikiem przedmio-
tów funkcjonalnych – z pewnością 
spodobają Ci się lampki TELSAR i 
PULSAR. Są proste i eleganckie, a w 
dodatku posiadają opcję bezprze-
wodowego ładowania telefonu, co 
znacznie ułatwia biurowe życie. Nie 
będziesz musiał już pożyczać łado-
warki od kolegi dwa biurka dalej.

Jeśli natomiast wolisz rozwiązanie 
bardziej dekoracyjne i efektow-
ne – postaw na lampkę z efektem 
3D. Zgaszona zachwyca prostotą 
gładkiej, srebrnej tafli – zapalona 
zaskakuje trójwymiarowym wzo-
rem, który skutecznie przyciąga 
spojrzenia. Taka lampka nie tylko 
doświetli Twoje miejsce pracy, lecz 
również je urozmaici i udekoruje w 
niepowtarzalny sposób. Do gustu 
z pewnością przypadną Ci modele 
HELIKE, SINOPE, ANTIOPE i CASIOPE 
od Activejet. 

Po trzecie – nie samą pracą 
człowiek żyje

Przyjemne biuro to podstawa – do-
brze zatem byłoby wrócić z niego 
do równie przyjemnego domu. 
Światło buduje nastrój i tworzy 
atmosferę wnętrza – właściwie 
zaplanowane sprawia, że w da-
nym pomieszczeniu jesteśmy w 
stanie zrelaksować się i odprężyć. 
Kluczem do sukcesu jest właściwe 
wykorzystanie gry światła i koloru. 
Zanim zatem pobiegniesz do naj-
bliższego marketu budowlanego, 
aby zaopatrzyć się w kilka wiade-
rek farby w najmodniejszym w tym 
sezonie odcieniu musisz wiedzieć, 
że…

Próbniki kolorów to nie wszystko. 
Przed pomalowaniem ścian warto 
poobserwować naturalne oświe-
tlenie danego pomieszczenia. Naj-
lepiej to doświadczenie przepro-
wadzić zarówno w dni słoneczne, 
jak i pochmurne. Wieczorem ten 
efekt można skorygować przy po-
mocy światła sztucznego. Pamiętaj 
jednak, że całe pomieszczenie ni-
gdy nie będzie jednolicie doświe-
tlone. Zawsze pojawią się w nim 
miejsca jaśniejsze oraz ciemniejsze. 

Uważaj szczególnie na ciemne kąty 
pokoju, które jako pierwsze rzuca-
ją się w oczy, gdy przestępujemy 
próg danego pomieszczenia.

Jeśli stawiasz na ciemne kolory 
– głęboki granat lub zieleń – pa-
miętaj, że będziesz potrzebować 
lepszego doświetlenia. Jest to 
szczególnie istotne w mniejszych 
pomieszczeniach, które bez od-
powiedniej dawki światła staną 
się ciemne i przygnębiające. We 
wnętrzach utrzymanych w jasnej 
tonacji jest nieco łatwiej – często-
kroć wystarcza światło naturalne, 
wspomagane sztucznym dopiero 
po zmroku.

Jak widać, tak oczywista sprawa jak 
sztuczne oświetlenie, może mieć 
kolosalny wpływ na komfort nasze-
go życia. Warto pochylić się przez 
chwilę nad tematem, by w pracy 
czuć się zmotywowanym i pełnym 
energii, a w domu – pozwolić sobie 
na zasłużony odpoczynek.

Artykuł przygotowany we współpracy 

z marką Activejet

Rzucamy światło na Twój nastrój!
Spójrzmy prawdzie w oczy - w biurze spędzamy 
większość naszego życia. Przyjmując, że 
pracujesz na pełny etat - aż 1/3 Twojej doby 
mija w tym właśnie miejscu! Skoro tak już 
musi być, warto zadbać o to, aby miejsce pracy 
było przyjazne i przyjemne. Nie wiesz od czego 
zacząć? Zacznij od światła.
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Czy kiedykolwiek miałaś tak dość codziennego 
kołowrotka, że półgodzinna samotna przejażdżka 
samochodem była taką atrakcją, jak tydzień w spa 
w czasach panieńskich? Bez wrzaskunów w foteli-
kach, bez dopominania się o picie, jedzenie i bez 
pytań o to czy jeszcze daleko?

Czy kiedykolwiek wracałaś z pracy do domu tak 
zmęczona, że nawet twój autopilot odmawiał 
posłuszeństwa, a czekało cię jeszcze kilka godzin 
pracy? Pracy z dziećmi, ich pracy domowej, czy 
też pracy związanej z panowaniem nad własnymi 
uczuciami?

Czy kiedykolwiek budziłaś się rano tak zmęczona, 
że nie miałaś nawet siły otworzyć oczu, gdy za-
dzwonił budzik? 

Chapeau bas dla wszystkich kobiet, matek, hero-
sek, supermenek, które same ogarniają swój etat 
i zarzadzają codziennym życiem rodzinnym. To 
nie jest takie hop siup jakby się mogło zdawać. 
Wsparcie męża, partnera, babci, niani, to nie-o-
-ce-nio-na pomoc. Jak się zostaje samemu, wtedy 
dopiero człowiek widzi, jaki ogrom pracy jest do 
zrobienia, zwłaszcza przy dzieciach w liczbie więk-
szej niż jedno. Czy da się to wszystko pogodzić? 
Pewnie, że tak. Ale lista rzeczy, które pojawiają się 
na liście „i don’t care” stale się wydłuża. Niepozmy-
wane garnki w zlewie i pełna zmywarka? Trudno. 
Dziecko ma na nogach jedną skarpetkę zieloną a 

drugą niebieską? Przeżyje. Kurz na szafce zaczyna 
żyć swoim życiem? Przepraszam, ale moje mieszka-
nie to nie muzeum, niech się wstydzi ten kto widzi. 
Lista priorytetów za to bardzo się kurczy. Czy rano 
wszyscy wyszli z domu? Czy każdy dotarł bezpiecz-
nie do miejsca, gdzie ma spędzić większość dnia? 
Czy każdy ma zapewnione jedzenie, picie i bezpie-
czeństwo? Czy na koniec dnia liczba ludzi w domu 
zgadza się z tą co rano? Jeśli tak, możesz sobie po-
gratulować. Dałaś radę. Przeżyliście. Usypiasz co 
prawda w ubraniu, z resztką makijażu na twarzy, 
z dziecięcymi ramionami okręconymi wokół szyi i 
sama nie wiesz, czy płakać ze zmęczenia, czy cie-
szyć się, że kolejny dzień udało się przeżyć względ-
nie szczęśliwie. To wlaśnie projekt mama - nie da się 
go ani zdelegować, ani zbytnio dyskutować z chal-
lengami. A risk assessment można sobie schować 
do szuflady, bo nigdy nie wiesz czym zaskoczy cię 
dzień. Ale uśmiechy dzieci na co dzień... the best 
client satisfaction EVER! 

#Magda Seko

Ile czasu musi minąć, żeby po rozstaniu na nowo po-
czuć wiatr w żaglach? Wszystko zależy od człowieka. 
Niektórzy z nas rzucają się w wir pracy, zapominając 
o uczuciu i pielęgnując pustkę w sobie, inni tak jak 
ja, nie potrafią być sami. Okres żałoby to pogodzenie 
się z rozstaniem i pozwolenie uczuciu, by  odeszło.  
Dałam odejść mojemu partnerowi, tak jak chciał. 
Otworzyłam się na nowe w każdym aspekcie.
Czy to znaczy, że nie kochałam? Nic podobnego. 
Kochałam na zabój, na zawsze, jak lubił mówić. Ko-
chałam do szaleństwa i do postradania zmysłów. 
Jednak tym różnimy się od zwierząt, że analizujemy 
fakty i myślimy długoterminowo. Co wyszło z mojej 
analizy? Współczesne społeczeństwo jest cholernie 
małostkowe i egoistyczne- idziemy w coś, dopó-
ki jest nam z tym dobrze. Przestaje pasować jeden 
puzzel do układanki i wolimy się wycofać niż brnąć 
w to dalej- w końcu może do jakiejś innej układanki 
pasujemy bardziej.  
Ludziom korporacji, nastawionym na targety, pro-
gres, sukcesy, ciężko jest przyjąć porażkę w miłości. 
Przecież to projekt, który można powiedzieć nie wy-
szedł i w którym delikatnie mówiąc daliśmy ciała . 
Miłość traktujemy jako przedsięwzięcie , które musi 
pójść zgodnie z planem, robimy business plan- roz-
ważamy „za i przeciw”. Angażujemy się w relacje i 
wtedy wszystkie zasady przestają mieć znaczenie. 
Wszystko co tej pory zostało ustalone, staje na gło-
wie. Dlatego tak ciężko się pogodzić, gdy ktoś od-
chodzi. Nie wykonał planu, my swój zawaliliśmy. 
Jednak, czy każde rozstanie jest złe? Może niektóre 
sytuacje mogą nas rozwinąć.
Co w sytuacji kiedy chciało się za szybko, za mocno… 

na już. ASAP w miłości istnieje chyba tylko w kwestii 
seksu. Reszta rzeczy potrzebuje czasu na rozwój. Ja, 
mała korpomysz, miałam problem z wyluzowaniem i 
daniem czasu drugiej osobie. Chciałam już, teraz, na-
tychmiast, w głowie układając sobie deadliny. 
Najgorsze to przyznać się do błędu. Moim błędem 
było to, że chciałam wszystkiego naraz. Bo jest czas, 
bo nie będzie lepszego. Bo złapałam Pana Boga za 
nogi. 
Zakończenie tej relacji wylało mi kubeł zimnej wody 
na głowę. Pokazało kierunek, w którym muszę iść, 
aby być szczęśliwą. 
Co stało się ze mną w tym czasie? Odżyłam. Może nie 
w stu procentach, ale wyszłam do ludzi i powoli od-
najduję kobietę, którą sama kochałam. Jak to sama 
kochałam? A no tak, to - kochałam siebie, swój zapał 
do życia, zwariowane pomysły i ich realizacje. Nawią-
załam relację z samą sobą. Czy to żałoba? Nie. Już po 
żałobie. Nie chcę tego co było między nami, bo poza 
momentami fascynacji, był to toksyczny związek, 
który  zabijał mnie od środka. Nie chcę tego co działo 
się ze mną, tego jak smutną osobą się stałam.
Chcę się bawić. Chcę kochać i być kochana bez 
żadnego „ale”. Jeżeli jednak pojawi się to „ale”, chcę 
kogoś kto będzie w stanie je zaakceptować, albo ko-
goś kto powie „jesteś mega dziwna ALE cię kocham”. 
Chcę miłości, chce uczucia, chce motyli w brzuchu 
i bosych stóp tańczących na piasku. Chcę się śmiać 
w głos i być pijana. Pijana z miłości. Czy to dwa razy 
się nie zdarza? Zdarza… wystarczy rozejrzeć się po 
biurze . 

# Kelly MadShow

Lider też człowiek
Kiedy po pół roku pracy w mojej pierwszej poważnej firmie (bo 
pracy w Disnyelandzie pod Paryżem nie można chyba uznać 
za poważną), dostałam propozycję przejścia na samodzielne, 
dzisiaj powiedziałoby się eksperckie, stanowisko, czułam się 
dumna. O! Sprawdziłam się, widzą mój potencjał, widzą, że się 
staram i mają odwagę powierzyć mi bardziej zaawansowane 
zadania, podczas wykonywania których sama będę organizo-
wać sobie czas, sama wyznaczać priorytety i również sama się 
tłumaczyć, gdyby coś poszło nie tak. 
Kiedy po dwóch kolejnych latach zaproponowano mi pełnienie 
obowiązków lidera w zespole, którego zadań nie znałam i mia-
łam się uczyć wszystkiego od początku, w pierwszym momen-
cie poczułam strach, ale zaraz za chwilę radość i wyróżnienie, 
że to właśnie do mnie przyszli. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co 
to będzie znaczyło, ale po kilku tygodniach złapałam bakcyla 
zarządzania i organizowania pracy innym. Albo raczej bycia 
wśród ludzi, bycia z nimi, bycia dla nich. 
Gdyby te wszystkie osoby z moich czterech dotychczasowych 
zespołów wiedziały, jak ja o nie walczyłam, o ich awanse, do-
bre oceny, wyższe podwyżki inflacyjne. Gdyby były świadome 
tego, z jakimi trudnościami zmaga się lider na co dzień, gdyby 
wiedziały, że jego zdanie może coś znaczyć i znaczy (choć osta-
teczna decyzja w wielu sprawach i tak jest podejmowana przez 
managera), to może nie miałyby pretensji o zlecanie dodatko-
wych żmudnych zadań i nie narzekałyby, że muszą wypełniać 
swoje plany urlopowe w trzech różnych dokumentach, bo lider, 
jako podwładny swojego menedżera też musi. Właściwie cała 
jego praca polega właśnie na uzupełnianiu dziwnych admini-
stracyjnych plików, bez których świat mógłby przecież istnieć.
Wiele osób, które zostają team liderami, nie zna realiów tej pra-
cy i nie wie, na co się decyduje. Po pierwsze – nadgodziny, no 
bo przecież jak coś jest niezrobione, to TL musi dopilnować, zor-
ganizować zastępstwo lub w ostateczności zrobić coś samemu. 
Po drugie – wiedza ekspercka. Zazwyczaj na TL wybierane są 
osoby, które świetnie radziły sobie w „procesie”, szybko się uczy-
ły, miały pozytywne podejście do pracy, nie marudziły. Ale czy 
to znaczy, że TL musi wszystko wiedzieć, że ma budować swój 
autorytet tylko i wyłącznie na wiedzy? Takie podejście może 
być pułapką dla zespołu i może spowodować blokowanie jego 
rozwoju, no bo przecież taki lider musiałby zejść z piedestału lub 
ustąpić komuś miejsce na podium, gdyby okazało się, że ktoś 
wie od niego więcej.  Po trzecie – samotność i rozdarcie. Niestety 
nikt nie sprawdza, czy kandydat na kierownika zespołu ma pre-
dyspozycje do zarządzania ludźmi, rzadko kiedy ktoś w ogóle 
pyta go o zdanie, bo zazwyczaj dostaje propozycję nie do od-
rzucenia. W korporacji niezbyt dobrze jest nie przyjmować pro-
ponowanych nowych stanowisk, bo po dwóch odmowach nikt 
do nas więcej nie przyjdzie z żadną ofertą, ominą was również, 

kiedy będą wypełniać listę do awansu, a w skrajnych przypad-
kach obniżą ocenę roczną, bo nie byliście wystarczająco „flexi-
ble” na waszym „gradzie”. 
Temu ostatniemu punktowi chciałam poświęcić trochę więcej 
miejsca. Lider jest pozostawiony sam sobie, wiele rzeczy musi 
robić po raz pierwszy, a na szkolenia dla przyszłych liderów, 
podczas których będzie mógł potrenować to i owo, pójdzie do-
piero wtedy, kiedy potrzebne umiejętności nabędzie wcześniej 
w praktyce. Współczucie należy się jego zespołowi jako króli-
kom doświadczalnym, na których się uczył, na których mniej 
lub bardziej świadomie sprawdzał różne techniki wywierania 
wpływu, motywowania czy dyscyplinowania. A czemu rozdar-
cie? Lider jest zawieszony między młotem i kowadłem. Ma być 
twarzą firmy i reprezentować jej wartości, umiejętnie egzekwo-
wać przestrzeganie procedur, dotrzymywanie deadline’ów, 
dostarczanie wyników zgodnie z oczekiwaniami klienta. Jed-
nocześnie manager wymaga od niego, że będzie potrafił stwo-
rzyć na tyle silną i pozytywną relację ze swoim zespołem, że nikt 
nie będzie chciał z niego odchodzić. Mieć ciastko i zjeść ciastko. 
Pamiętajcie, że wasi szefowie mają swoich szefów, a im wyżej 
człowiek stoi w hierarchii, tym jest bardziej oderwany od rze-
czywistości, skupiony na zbędnych szczegółach, wykresach, 
liczbach, tabelkach. Jeśli lider każe wam robić coś dziwnego, 
to na 90 proc. zostało to wymyślone przez jego przełożonego. 
Liderzy podobnie jak wy są tylko trybikiem w korpomachinie i 
nie wińcie ich za to, że nie dostaliście awansu albo podwyżki. 
Oni naprawdę robią dla was, ile się da, a czasem nawet to, cze-
go się nie da. Osobiście nie znam lidera, który po kilku latach 
pełnienia tej funkcji chce ją nadal pełnić. Wszyscy raczej ucie-
kają w stronę stanowisk eksperckich, gdzie mogą zarządzać 
swoją własną pracą, odpowiadać tylko za siebie i nie mieć tego 
całego bagażu obciążeń, którymi niestety obarczony jest lider. 
Niektóre wyżej umiejscowione w korpoewolucji firmy dostrze-
gają tę kluczową rolę team liderów i inwestują sporo czasu i pie-
niędzy w podniesienie ich morale, stwarzają specjalnie dla nich 
szyte na miarę programy szkoleniowe, dzięki którym liderzy 
mogą wymienić się doświadczeniami, przedyskutować trud-
ne przypadki, z którymi mieli do czynienia i stworzyć swoistą 
grupę wsparcia z innymi przełożonymi zespołów. W końcu to 
właśnie oni są najbliżej ludzi, znają ich codzienną pracę, wiedzą 
z czym muszą się zmagać każdego dnia; są łącznikiem między 
dołem a górą, walczą o prawa i przywileje tych maluczkich, bo 
przecież niedawno sami się do nich zaliczali. Zatem menedże-
rowie , jeśli to czytacie, doceńcie waszych liderów, bo lepszych 
mieć nie będziecie. Praca TL to ciężki kawałek chleba, może nie 
tak ciężki jak na przodku w kopalni, ale jednak...

Ania z Krakowa
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Pisanie tych tekstów traktuję trochę jak 
swego rodzaju terapię. A kto pracuje 
w korpo wie, jak cenny jest dobry 
psychoterapeuta (tudzież diler). Z tym, 
że zamiast kozetki, mam obrotowe 
krzesło, a zamiast terapeuty, redaktora 
naczelnego (buziaki Dżasta!).
Siadłam do komputera z mocnym 
postanowieniem napisania kolejne-
go felietonu. W końcu dziś deadline. 
Ale co to dla mnie, zaprawionego w 
boju Humana, który na rozszerzonej 
maturze z polskiego tak się rozpisał 
(pomimo trzech stron do dyspo-
zycji), że ostatnie zdania pisał na 
marginesie, błagając w duchu, aby 
egzaminator przymknął na to oko! 
Ten, kto z mojego rocznika, pamię-
ta majowe upały, kiedy to przyszło 
pisać maturę przy pootwieranych 
oknach, wachlując się arkuszem 
wzorów z matmy. Taaaak. Ten eg-
zamin z „królowej nauk”, na długo 
zapamiętam.
Trochę odeszłam od tematu. Zaraz. 
A jaki to był temat? Ach. Tak. Brak 
tematu.
Jak każdy z moich tekstów, tak i ten 
potraktujcie z przymrużeniem oka. 
A nawet dwóch. To będzie tak tro-
chę jak w „Teksańskim” zespołu HEY. 
„Chcesz usłyszeć słowa, to sam je 
sobie wymyśl”. Aż chciałoby się za-
śpiewać „ Obowiązek obowiązkiem 
jest, felieton musi posiadać tekst”. 
FRYDERYKA! FRYDERYKA MI!
Przejdźmy do moich kolejnych zło-
tych myśli i przemyśleń zza wyso-
kiego blatu.
Obserwując korpoludków, nie tyl-
ko w moim obiekcie, zauważyłam 
straszny egoizm wśród wyższych 
rangą pracowników. Im wyżej jest 
w korpohierarchii, tym bardziej za-
dziera nosa. Czym się to objawia? A 
no na przykład tym, że jego goście 
muszą być obsługiwani w pierwszej 
kolejności, jego poczta musi być 
roznoszona jako pierwsza, jego po-
łączenie musi być odbierane jako 
pierwsze, a ty, głupia recepcyjna 
dziewucho, musisz zapamiętać jego 
twarz i nazwisko, wraz z numerem 
pokoju, numerem wewnętrznym, 
numerem komórkowym i nume-
rem prawego buta. Nie interesuje 
go, że zdarzają się sytuację, kiedy 
mimo wytężonej pracy recepcji, ko-
lejka sięga do połowy holu, a ty nie 
wiesz czym się wpierw zająć. To nie 
jego problem, że poczta do niego 
przychodzi wraz z tysiącem innych 
listów, które trzeba opisać, wklepać, 

przydzielić do odpowiedniego dzia-
łu i oczywiście poroznosić. No i co 
z tego, że on dzwoni akurat wtedy, 
kiedy dzwoni interesant i linia jest 
zajęta? On ma pierwszeństwo! Po za 
tym, co to za wymówka, że nie pa-
miętasz jego nazwiska, bo widzisz 
codziennie setki ludzi przewijają-
cych się przez recepcję?!
Przepraszam. Jest jedna rzecz, w 
której nie może być pierwszy. W 
mówieniu „dzień dobry” i „do widze-
nia”. To masz mówić jako pierwsza. 
Najlepiej z pokłonem i rzucaniem 
kwiatów pod nogi.
Najsmutniejsze jest to, że nie kolo-
ryzuję.
W tym momencie wszystkie recep-
cjonistki i asystentki uroniły łezkę, 
bo wiedzą doskonale o czym piszę. 
O ich i mojej codzienności. Codzien-
ny stres i wiszące nad głową widmo 
opierniczu, za niewpuszczenie go-
ścia na czas, który wyznaczył sobie 
pan z piętra. Pracownicy potrafią za-
dzwonić prosząc o wszystko. Nawet 
o sznurówki i tampony.
Mimo że pracuję po 8 godzin, mam 
wrażenie, że nie wychodzę z tej ro-
boty. Ciągle rozpamiętuję , czy na 
pewno wszystko dobrze zrobiłam? 
Czy dobrze wpisałam? Czy dobrze 
zaniosłam? Czy odebrałam wszyst-
kie karty? Czy na to spotkanie miało 
być pięć kaw i cztery herbaty, czy na 
odwrót? W każdej chwili może za-
dzwonić przełożony z poleceniem 
„zawróć!”. A ja akurat będę w poło-
wie drogi do domu.
Nienormalne? Bitch, please. To mój 
standardowy dzień w pracy. A wy 
się użalacie nad deadlinem na pro-
jekt.
Potem wracam do domu o 20. Po 
drodze robię jeszcze szybkie za-
kupy, bo mąż nie pomyślał o tym, 
aby zajrzeć do lodówki i sprawdzić, 
czy jest szynka na kanapki, mleko 
do płatków albo karma dla psa. 
Czeka na kanapie aż wrócisz i coś 
upichcisz, bo jego brzuszek jest pu-
sty. Typowy mąż z kawału.
-Kochanie! Zrób mi coś do jedzenia!
- A Bozia nie dała rączek?
- Dała. To mam je zjeść?!
Więc robię kolację. Albo odgrze-

wam wczorajszy obiad (dzięki 
mamo!). Podaję jaśnie panu, który 
mruczy z aprobatą na tak szybką 
obsługę. Daję psu jeść. Tego też mąż 
nie zrobił, bo nie wiedział, gdzie jest 
karma. Jasny podział obowiązków: 
on jest tylko od głaskania psa, a ja 
od całej reszty. Ostatnio, jak wraca-
łam z pracy, zadzwonił do mnie z 
pytaniem, o której będę, bo pies nie 
wytrzymał i narobił na podłodze, a 
on tego nie posprząta, bo chce mu 
się wymiotować. 
Chwała Bogu, że nie mamy dzieci, 
bo gdyby przyszło mu zmieniać 
pieluchę to dziecko czekałoby na 
mnie w kabinie prysznicowej. Szyb-
ko ogarniam mieszkanie, żeby jako 
tako wyglądało. Wszystko zamia-
tam pod dywan. Wstawiam pranie. 
I dopiero mam czas zjeść. Potem 
wstawiam naczynia do zmywarki 
(chwała temu kto ją wynalazł, bo 
bez niej mój wieczór wyglądałby o 
wiele gorzej). Biorę szybki prysznic. I 
kładę się spać, odganiając neander-
talczyka i jego końskie zaloty.  
I niech tylko jakiś szowinista piśnie, 
że kobiety są kobietami tylko do 
momentu ślubu, bo potem są tylko 
żonami. Ciekawe jak on by wyglądał 
po 8 godzinach stresu, sprzątaniu i 
zaciskaniu zębów, żeby go nie zadź-
gać widelcem. Na pewno nie byłyby 
mu w głowie zabawy z maseczką i 
odżywką. O makijażu o 5 rano nie 
wspominam.
Słucham, doktorku? Dlaczego nie 
zmieniłam pracy? Bo kocham to co 
robię. Jak każda osoba w moim za-
wodzie. Lubię mieć pełne ręce robo-
ty i czuć, że gdyby nie ja, to by całe 
to korpo się rypło.
Kolejna łezka zrozumienia na policz-
kach asystentek i recepcjonistek.
Bądźmy szczere. Gdyby nie my, 
korpo by nie istniało. Ludzie by nie 
wiedzieli, co ze sobą zrobić. Nie 
umieliby nawet włączyć drukarki 
czy odebrać telefonu, a zrobienie 
kawy w ekspresie, każdorazowo 
kończyłoby się wybuchem i nowym 
wzorkiem na ścianie.
Robimy więcej niż wszystkim się 
wydaje. Trzymamy to wszystko w 
kupie i spajamy w całość. A bardzo 
często dostajemy najmniej (no chy-
ba, że opiernicz liczy się do wyna-
grodzenia).
Nie pozostaje mi nic innego, jak 
złożyć wam spóźnione (moja wina, 
moja wina, moja bardzo wielka 
wina) życzenia z okazji dnia sekre-
tarki i asystentki. Sobie i wam oczy-
wiście.
Morał?
Hm. Tradycja to tradycja. Niech mo-
rałem będzie przysłowie idealnie 
oddające nasze codziennie zmaga-
nia z mężami/narzeczonymi/chło-
pakami/partnerami i ogarnianiem 
mieszkania. Nie martwcie się kobit-
ki. Z mężem jest jak z robieniem na-
leśników. Pierwszego zawsze trzeba 
wypier…ć .

#PKS

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

- Codziennie po pracy piję  – zwie-
rza mi się Patrycja, dziennikarka w 
jednej z dużych ogólnopolskich firm 
mediowych. - Ostatnio zaczęłam się 
zastanawiać, czy nie mam problemu 
z alkoholem. Niby lampka czy dwie 
wina, to nie jest wielkie pijaństwo, 
ale ta regularność i to, że właściwie 
nie mogę sobie tego odmówić. My-
ślisz, że jestem alkoholiczką? - pyta.
Patrycja pije, bo jak mówi, musi się 
odprężyć. Alkohol działa szybko, 
zwłaszcza, że w ciągu dnia Patrycja 
mało je, bo nie ma na to czasu. W 
pracy czy podczas spotkań służbo-
wych alkoholu unika, więc uważa, że 
to przemawia na jej korzyć, że jed-
nak „nie ma problemu”. Poza tym... 
- Wszyscy moi znajomi piją, rzadziej 
w ciągu dnia, ale drink do lunchu 
wcale nie jest taką rzadkością, za to 
po pracy ze świecą szukać takiego, 
który odpręża się w inny sposób – 
uważa. Ale  wciąż się niepokoi, bo 
niby dlaczego zawsze musi dokoń-
czyć butelkę jak nie tego samego 
dnia to następnego? Dlaczego pije, 
choć wie, że potem resztę wieczoru 
ma kompletnie nieproduktywną? 
- Może właśnie dlatego – mówi. - 
Nie potrafię odpuścić, nie myśleć, 
nie szukać nowych tematów, a mój 
mózg i ciało mówią dość, więc do-
piero jak się „zaleję”, przymus łagod-
nieje, dopiero wtedy mogę nonsza-
lancko powiedzieć sobie: „mam to 
wszystko w nosie”.
Tyle że kiedy alkohol staje się nagro-
dą, kiedy wydaje się metodą radze-
nia sobie z problemami, ze stresem, 
a z czasem najłatwiejszą i najbardziej 
pożądaną formą ucieczki od rzeczy-

wistości, wtedy picie staje się igra-
niem z ogniem. 

Jawnie i skrycie

Karolina pracuje w jednej z dużych 
ogólnopolskich stacji telewizyjnych. 
Sama nie pije, ale często opowiada 
mi o kolegach i koleżankach, którzy 
pojawiają się w  pracy „zawiani”. 
- Tych, którzy przychodzą skacowani 
po weekendzie już nawet nie biorę 
pod uwagę, bo to niemal norma - 
mówi. - Bladozieloni siedzą potem 
przed monitorami i męczą się z wła-
sną egzystencją. Chociaż oczywiście 
to też wkurzające, bo są mniej do-
kładni, powolni i marudni. Większy 
problem stanowią ci, którzy piją 
„pod stołem”. Dolewają sobie alkohol 
do kawy, herbaty. Po 12 godzinach 
dyżuru, są często tak „dziabnięci”, że 
bełkoczą. 
Trudno mi uwierzyć, że nikt w firmie 
tego nie zgłosił. - Żartujesz! - oburza 
się. - Włodek (imię zmienione), któ-
ry w ten sposób funkcjonuje w tej 
firmie od lat, jest jakimś znajomym 
znajomego prezesa. Prawdopo-
dobnie nie do ruszenia. Gdyby ktoś 
na niego nakablował, pewnie sam 
szybko straciłby posadę. Halina (imię 
zmienione) podobnie. Czuć od niej 
alkoholem już z odległości metra. 
Raz ktoś na nią doniósł i co? I nic. 
Myślę, że nasza firma przymyka na 
to oko, póki ktoś nie robi kardynal-
nych błędów, nie zawala roboty. Tyle 
że tam na górze nikt nie wie, ile razy 
musieliśmy poprawiać różne rzeczy 
po Halinie i jaka trudna potrafi być w 
relacjach, gdy sobie popije. 

Włodek i Halina to personel niższego 
szczebla, nie mają takiej wolności jak 
menedżerowie wyższego szczebla, 
którzy w trakcie pracy mogą wysko-
czyć na drinka do restauracji, napić 
się przy okazji ważnego spotkania 
służbowego. Na jawne picie pozwo-
lić mogą sobie tylko rządzący. - Ale 
jest też kilku takich, którzy trzymają 
małpki w szufladzie czy flaszkę w 
biurku – dodaje Karolina. -  Nie krę-
pują się jednak „golnąć sobie” zupeł-
nie otwarcie, a nawet poszukać kom-
pana do kieliszka. 

W internecie też nie trudno znaleźć 
przykłady picia w pracy. Na forum 
Kafeteria.pl, automatyczna pisze: 
„U mnie w pracy pije się alkohol i to 
za przyzwoleniem szefa. Nieraz tak 
jest zalany, że trzeba go zamykać w 
gabinecie i nie pokazywać na widok 
publiczny”. 
Z kolei fituq na Gazeta.pl opowia-
da:„Świeży przypadek mojego 
znajomego, który miał szefa korpo 
zaawansowanego alkoholika. Facet 
pił codziennie od południa do rana, 
podwładnym kazał chodzić z nim na 
lunch/na kolacje/na imprezy, niby 
pod pozorem dyskutowania o spra-
wach firmy, a w rzeczywistości po to, 
żeby mieć towarzystwo do chlania. 
Pił wszędzie i z każdym, kto nie umiał 
odmówić wykonania polecenia sze-
fa. Niestety ten mój znajomy szybko 
też się uzależnił”.

I dokąd to... płynie?

„Dziś nie tyle pijemy przy okazji spo-
tkań, co spotykamy się przy okazji 

picia. Przychodzi piątek, czas mon-
tować ekipę! Alkohol stał się elemen-
tem naszej codzienności” - mówił w 
wywiadzie dla „Dziennika Bałtyckie-
go” (listopad 2016) psycholog Prze-
mysław Staroń. „80 procent Polaków 
sięga po alkohol, 4,5 miliona pije 
regularnie. Dziś picie stało się jakby 
autonomiczne. Stało się dobrem 
egalitarnym. Wiele osób uważa, że 
funkcjonujemy w takich czasach, w 
których po prostu pić trzeba. A poza 
tym jest wolność. Mogę pić, kiedy 
chcę i kto mi zabroni? Na dodatek,, 
panuje przekonanie, uzasadnione 
zresztą, że życie jest tak szalone! Pije-
my więc, by nadążyć za tym pędem, 
i pijemy, żeby ten pęd odreagować. 
Wśród nas sporo jest tak zwanych al-
koholików wysoko funkcjonujących 
- czyli osób, które pracują, nierzadko 
na wysokich stanowiskach, i nie zda-
ją sobie sprawy z tego, że de facto są 
już alkoholikami”. 

Słabości to wśród kadry zarządzają-
cej temat tabu - mówi w rozmowie 
z Interia.pl Sylwia Dereń z Kliniki 

Terapii Uzależnień Nadzieja. „Oso-
by piastujące wysokie stanowiska 
nie mówią o przemęczeniu, stresie, 
wypaleniu zawodowym czy strachu 
przed tym, że nie spełnią oczekiwań. 
Nie przyznają się również, w jaki 
sposób radzą sobie z takim obcią-
żeniem. Nie opowiedzą o alkoholu 
trzymanym w biurku czy tabletkach 
uspokajających, nasennych lub prze-
ciwlękowych, bez których nie są w 
stanie funkcjonować. Wysoka pozy-
cja zawodowa wyklucza przyznanie 
się do jakichkolwiek słabości, a tym 
bardziej do uzależnienia” 

Sprawy nie ułatwia też polskie pra-
wo. Przepisy kodeksu pracy dotyczą-
ce spożywania alkoholu w miejscu 
pracy są łagodne. Błędy popełnione 
w trakcie wykonywania czynności 
służbowych przez pracownika, spa-
dają na pracodawcę. Pracodawca 
zaś ma mały repertuar środków, by 
ukarać, bądź dyscyplinarnie zwolnić 
nietrzeźwego podwładnego, bo na 
badanie trzeźwości ten musi wyrazić 
zgodę. Z pewnością jednak niezau-

ważanie problemu nie jest żadnym 
rozwiązaniem. Na pewno warto z 
pracownikiem porozmawiać. Być 
może zamiast kary, lepsze będzie 
wsparcie czy ultimatum w formie 
leczenia. 

- Mój szef tak zrobił – wspomina 
Dagmara, menedżerka w jednej 
z warszawskich firm konsultingo-
wych. - Z powodu picia zawaliłam 
kilka ważnych spraw. Ze wstydu, gdy 
wróciłam do pracy po kilku dniach 
nieobecności, złożyłam mu na biur-
ku wypowiedzenie. Nie przyjął go. 
Powiedział: „idź na odwyk, a potem 
wróć”. Po powrocie, kazał mi przez 
pół roku przynosić sobie co miesiąc 
podstemplowany przez psycholog 
dokument, że uczestniczę w dalszej 
terapii. Upokarzające? Z pewnością, 
ale nie bardziej niż to, co robiłam pi-
jąc. Nadal razem pracujemy. Nie piję 
od trzech lat. Moje życie zmieniło się 
na lepsze. Jestem mu wdzięczna. 

# Marta Dawid

Bo, że pije, nie ma wątpliwości. Dobry alkohol w barku prezesa 
czy dyrektora to często podstawa. Niektórzy twierdzą nawet, 
że sprzyja biznesowi.  Alkohol jest dla ludzi – powiadają 
lekkoduchy. Tylko w umiarze, bo konsumpcyjny styl życia 
umiarowi nie służy.

DZIENNIKARZ OBYWATELSKI  
Z KORPO POSZUKIWANY

JESTEŚ LUB BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KORPO?
MASZ LEKKIE PIÓRO I CHCIAŁBYŚ SIĘ PODZIELIĆ 

REFLEKSJAMI?

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZY TWORZENIU TEJ GAZETY
REDAKCJA@KORPOVOICE.PL
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REKLAMA

Pierścionek, wisiorek, a może kolczy-
ki… Tu wybór zależy już od indywi-
dualnych upodobań osoby obdaro-
wywanej oraz przeznaczenia takiej 
biżuterii. Niezmiennie ważne jest 
jednak, aby pochodziła ze spraw-
dzonego źródła. Mamy wówczas 
pewność wysokiej jakości kruszcu i 
kamieni szlachetnych. Jeśli dodat-
kowo wybierzemy produkt ręcznie 
wykonany, mamy gwarancję nietu-
zinkowego prezentu.

- Jako biżuteria na co dzień najlepiej 
sprawdzą się bransoletki oraz naszyj-
niki w złocie lub srebrze z kamienia-
mi naturalnymi. Dobrym wyborem 

będą też delikatne kolczyki - mówi 
Anna Majsterek, główny projektant 
Domu Jubilerskiego A&A. 

- Kupując biżuterię z myślą o więk-
szych wydarzeniach, możemy poku-
sić się na bardziej ekstrawaganckie 
rozwiązania - dodaje Anna Majste-
rek.

Mnogość pięknych wzorów i mate-
riałów sprawia, że każdy jest w stanie 
znaleźć coś, co trafi w gusta obdaro-
wywanej osoby. Jest to podarunek 
ponadczasowy, który zawsze będzie 
przywoływał wspaniałe wspomnie-
nia. 

. 

Biżuteria to najlepszy przyjaciel kobiety. 
Jest piękny, wierny i dopasowany do 
okazji ;) Doskonale uzupełni każdą 
kreację. Doda blasku podczas wielkich 
wyjść, zachwyci klasyczną elegancją na 
co dzień. Jeśli więc jeszcze zastanawiacie 
się jaki prezent wybrać dla bliskiej osoby 
z okazji Dnia Kobiet – odpowiedź jest 
prosta – biżuterię! 

Kobiety kochają biżuterię! 
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Droga Aneto, 
Zwracam się do Ciebie w bardzo delikatnej sprawie.
Niedawno powitaliśmy w naszym teamie nowego kolegę, Larsa. 
SZWEDA. Bardzo cieszyłam się na to spotkanie. To taka szansa i za-
szczyt pracować z rdzennym mieszkańcem Szwecji! Jednak już pierw-
szego dnia szkolenia w nozdrzach poczułam gryzący zapach.
Nie miałam wątpliwości.  Odór ten pochodził z ust mojego nowego 
kolegi. Mój wzrok (i węch) przykuła również jego koszulka.
Wielkie, koliste, żółtawe plamy rysowały się pod pachami Larsa.
Pomyślałam: „To jego pierwszy dzień. MOŻE NIE ZDĄŻYŁ ZROBIĆ 
PRANIA? Albo jest po prostu zestresowany? Nowa praca, nowi ludzie, 
nowy kraj...” Jednak nazajutrz stan jego higieny nadal pozostawiał 
wiele do życzenia. I tak mijał dzień za dniem,  a spocony Lars wciąż wyglądał na „zestresowanego” - w koszulce trzeciej 
świeżości, o blond tłustych włosach, których woskowy połysk bynajmniej nie był efektem stosowania brylantyny...
Naprawdę nie wiem, co robić.  Jak miałabym powiedzieć Larsowi, że śmiedzi?  „Słuchaj Lars, capi Ci z ust i spod pachy.” ?
To przecież takie nieuprzejme! Z drugiej strony wizja pracy z Larsem staje się dla mnie coraz bardziej nieznośna.
Sytuacja jest naprawdę patowa. Droga Aneto! Jak korpożyć?

Weronika 24 l., Gdańsk

Droga Weroniko!
Rzeczywiście sytuacja wydaje się naprawdę patowa, a raczej POTOWA. Chciałoby się rzec: „Cóż, że 
ze Szwecji, gdy spod pachy mu śmierdzi...”, ale masz rację - mówienie wprost o sprawach higieny w 
przestrzeni biurowej nie uchodzi.
Materia owa jest na tyle delikatna, iż informacje takie należy przekazywać metodą „nie aż tak 
wprost”. Można np. ostentacyjnie postawić odświeżacz powietrza w skażonej strefie (czytaj: nieopo-
dal Twojego niedomytego Kolegi). Warto też wypróbować „spontaniczne” i regularne nawiązywanie 
do tematów higieny osobistej. Na przykład podczas lunchu, kiedy poruszacie kwestię mycia naczyń/
lunch boxów, Ty, NI Z TEGO NI Z OWEGO, zgrabnie przeskakujesz do tematu mycia się W OGÓLE. War-
to wtedy dodać, iż higienia osobista JUŻ nie zagraża byciu prawdziwym mężczyzną. Kiedy i ta metoda 
zawiedzie, proponuję zakupienie klamerki do prania i wkładania jej na nos w godzinach pracy. Lars, 
co prawda, może nie powiązać plastiku na Twoim nosie z zapachem spod jego pachy, ale na pewno to 
go zaintryguje. Szanse, że spyta o plastik na nosie są całkiem znaczne! Wtedy Ty śmiało odpowiedz 
mu: „Od jakiegoś czasu w korpowietrzu daje się wyczuć gryzący zapach nieświeżego potu. Czy to 
męska szatnia? Czy open space? Jestem oburzona, a raczej ODURZONA!”. Po tak ciętej ripoście Lars na 
pewno wyczuje (nomen omen), iż najwyższy czas wejść w alians z mydłem.

KORPORADY ANETY
Ten tekst napisał 

korpodziennikarz obywatelski 

Sytuację możemy przyrównać do specyfiki 
wojskowej. Albo potrafisz się podporząd-
kować, wpasować, opracować metodę po-
stępowania, albo służba będzie dla ciebie 
koszmarem. Korporacyjna rzeczywistość 
przeżuwa niektóre kariery, na zawsze po-
grążając je w gęstym sosie rozczarowania i 
stagnacji, kęs po kęsie odbierając nadzieję 
na awans, inne zamieniają się w opowieści 
o kompetentnym, cwanym lub służalczym 
żebraku, który zostaje księciem lub nawet 
zasiada na tronie. Bywa, że w jednym biurze 
na zawsze pozostajemy przeciętniakiem, 
a po zmianie otoczenia, przesuwamy się o 
kilka miejsc w wyścigu szczurów. 

Łatwo przegapić moment, w którym zo-
stajemy na zawsze skreśleni przez kierow-
nictwo, obciążeni łatką pracy u podstaw 
i pozostanie nam już tylko walenie głową 
w mur. Trudno odejść, gdy zainwestujemy 
kilka lat naszego życia oraz hektolitry wyla-
nego potu w próbę udowodnienia swojej 

wartości. 

Marek, którego prawdziwej tożsamości nie 
zdradzimy z uwagi na niechęć do wskaza-
nia nazwy firmy, którą opuścił, w taki spo-
sób opisuje moment zwrotny:
- Spędziłem ponad trzy lata w biurze, pracu-
jąc jako swego rodzaju goniec czy asystent.
Stopniowo zakres moich obowiązków 
zwiększał się, a ja nie otrzymywałem wyż-
szego wynagrodzenia. Zamiast tego, z 
licznych, ustnych pochwał, mógłbym zbu-
dować całe miasteczko. Zaciskałem zęby, 
powtarzałem sobie, że w ten sposób zasłu-
żę na awans. Pod koniec, oprócz przygoto-
wywania papierologii, odbierałem telefony 
reklamacyjne od klientów, świeciłem ocza-
mi w imieniu kierownictwa. Gdy nadszedł 
czas kolejnej rekrutacji na wyższe stanowi-
sko, okazało się, że konkursu nie będzie - 
menedżer wskazał swojego kolegę, którego 
po prostu najbardziej lubił. Wypowiedzenie 
złożyłem jeszcze tego samego dnia. 

Historia Marka to przykład uniwersalny, z 
podobnymi przypadkami mamy do czynie-
nia w wielu środowiskach pracy. 

Modelowym przykładem zasiedzenia się w 
korporacji jest przypadek Małgorzaty:
-  Na początku bardzo się starałam, wyko-
nywałam swoje obowiązki szybko i skutecz-
nie. Z upływem miesięcy powtarzalność 
zaczęła mnie męczyć, a moi koledzy, którzy 
nie przykładali się do pracy zarabiali takie 
same pieniądze, tyle, że bez sporej dawki 
stresu, która zżerała mnie od środka. Gdy 
pojawiła się sposobność awansu, byłam tak 
roztrzęsiona, znerwicowana i rozczarowa-
na, że wypadłam blado na tle wypoczętych, 
uśmiechniętych współpracowników. Dla 
kierownictwa na zawsze pozostałam jedy-
nie trybikiem, który spala się nawet w pro-
stych zadaniach. W przyszłości w ogóle nie 
byłam brana pod uwagę podczas rekrutacji.

Smutna historia Małgorzaty stanowi prze-
strogę, aby mądrze rozkładać siły w kor-
poracyjnym wyścigu. Co więcej, jeśli jesteś 
osobą, która tak jak nasza bohaterka, nie 
potrafi wybiórczo przykładać się do obo-
wiązków, na dłuższą metę nie masz czego 
szukać w korpo. Solidny, nadaktywny i 
uczciwy pracownik ma niewielkie szanse 
na sukces.   Zanim wylejesz łzy rozczarowa-
nia, wiedz, że jeśli przejawiasz wymienione 
przeze mnie cechy, jesteś nie tylko dobrym 
człowiekiem, ale i idealnym kandydatem 
do normalnego środowiska pracy, gdzie 
możesz zostać doceniony!

Mateusz, wieloletni korpoludek zgodził się 
podzielić z wami taką oto historią:
- Pracowałem w poprzedniej korporacji 
cztery długie lata. Zaczynałem „na słuchaw-
ce”, potem obsługiwałem reklamacje pi-
semne, by stopniowo przenieść się do tzw. 
backoffice’u. Zostałem bekapem jednego 
z teamów, produkowałem bezużyteczne 
raporty, układałem grafik, zarządzałem 
niewielką grupą. Wszystko oficjalnie wciąż 
na podstawowym stanowisku, za te same 
pieniądze. Gdy poruszałem temat awansu, 
przełożony sugerował, że robi wszystko, 
by stworzyć dla mnie odpowiednie stano-
wisko. Obiecywał, więc trwałem w zawie-
szeniu. Pewnego dnia okazało się, że mogą 
obyć się bez mojej pomocy, nowe stanowi-
sko nie powstanie, a ja mogę cofnąć się o 
cztery lata i wrócić „na słuchawkę”. Odsze-
dłem z biura i dziś pracuję w innej korpo-
racji, gdzie system pracy i podział obowiąz-

ków są bardziej klarowne.

Pamiętajcie, Drodzy Pracownicy, Korpo-
ludkowie tego świata, warto czasem po-
święcić trochę czasu i energii, aby zasłużyć 
na awans, ale po pierwsze – tylko w firmie, 
która jest na odpowiednim poziomie, z 
przejrzystymi zasadami rekrutacyjnymi, po 
drugie, nie przegapcie momentu, w którym 
z takiego czy innego powodu zostaliście 
skreśleni. Jest wiele korporacji, w których 
możecie walczyć z targetami, poszukajcie 
tej najbliższej swojemu sercu!
 

# Albert Kosieradzki

Dzisiejszy wiersz brzmi trochę poważniej, mimo że całkiem nieźle się przy nim bawiłam. Ani zachowa-
nie oryginalnych rymów, ani rytmu trzynastozgłoskowca (kto jeszcze pamięta, czym jest średniówka?) 
nie było najłatwiejszym wyzwaniem, za to na pewno twórczym i zabawnym. Przedstawiam wam zatem 
„Odę do Korpo”:

Ten tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski 

Korporacja to środowisko na tyle specyficzne, wykreowane z tak 
różnorodnych i odmiennych cech, że dla jednych stanowi koszmarną, 
stresującą, przytłaczającą rzeczywistość, podczas gdy inni pływają w 
niej niczym ryby w wodzie. Oddychają rozrzedzonym, korporacyjnym 
powietrzem, czując, że naprawdę żyją jedynie w środowisku okołobiurowym. 

To twoja chwila prawdy...

Korpo! Mój drugi domie! Ty poprawiasz zdrowie,
Jak wiele w życiu znaczysz, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś szczęście me w całej ozdobie
Wspominam na L4, bo tęsknię po tobie.

By powrócić w twe progi, wnet do Częstochowy
Na kolanach bym poszedł. Za twój gród zamkowy

Nawet weekend bym oddał, byle być z twym ludem,
Który ciężko pracuje. Tyś jest dla mnie cudem.
Los przewrotny mnie wysłał pod twoją opiekę
Na polskim rynku pracy. Podniosłem powiekę

Dziś rano i z zachwytem do twych świątyń progu
Gnałem ile sił w nogach, wciąż dziękując Bogu;

Wszak jakiś haerowiec rzucił na twe łono
Moje skromniutkie CV. Z miną utęsknioną

Marzyłem o swej grzędzie, o parkach zielonych
Tuż obok, kilka ulic dalej rozciągnionych,

O biurowcach do nieba z logiem rozmaitem,
Nieużytkach za oknem, porośniętych żytem,

I gdzie z samego rana espresso i biała
Sprawiają, że człek znowu entuzjazmem pała.
Cud ten stoi gdzieś w Polsce, opasany miedzą,

A pośród tej zieleni korpoludki siedzą.

ODDA DO KORPOTen tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski 
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WODNIK (20 I-18 II)
Od czasu walentynek co-
dziennie będziesz znajdować 

na swoim biurku świeże kwiaty i liściki 
z miłosnymi wyznaniami, jednak nadal 
nie będziesz wiedział, kto cię skrycie 
kocha. Postanowisz zamontować ukrytą 
kamerę i ze zdziwieniem ujrzysz na niej 
współpracownika, którego uważałeś za 
swojego największego firmowego wro-
ga. Miej się na baczności, to nie miłość 
lecz podstęp.
 

RYBY (19 II-20 III)
Twoi koledzy z teamu posta-
nowią zorganizować dla ciebie 

niespodziankę urodzinową i w ramach 
prezentu-dowcipu podrzucą ci na biurko 
aneks do umowy ze znaczną podwyżką. 
Uradowany momentalnie zrobisz gigan-
tyczne internetowe zakupy, a potem 
pójdziesz do szefa podziękować za pod-
wyższenie wynagrodzenia. Zdziwiona 
mina przełożonego dobitnie uświadomi, 
że zakupy trzeba będzie zwrócić.

BARAN (21 III-20 IV)
Korpolizus doniesie twojemu 
szefowi, że zasnąłeś na firmo-

wym zebraniu. W odwecie naskarżysz do 
szefa, że lizus obgaduje żonę przełożo-
nego. Następnie lizus naskarży do szefa 
na ciebie, że nie spuszczasz wody w to-
alecie. Szef zirytowany waszymi słowny-
mi przepychankami zarządzi teamowe 
wyjście na piwo, na którym dacie sobie z 
lizusem po razie, a następnie się zaprzy-
jaźnicie.

BYK (21 IV-21 V)
Zostanie ci przydzielony task, 
który wyda ci się niemożliwy 

do wykonania, jednak od tej pracy bę-
dzie zależała twoja miesięczna premia. 
Poprosisz zaprzyjaźnionego programi-
stę z działu IT żeby pomógł ci włamać 
się na serwer firmowy i zmodyfikować 
treść taska. Kolega dla żartu wpisze, że 
twoim głównym zadaniem jest spełniać 
wszystkie zachcianki nadętego szefa. W 
tym momencie serwery padną, a task za-
pisze się na zawsze. Możesz się pożegnać 
z premią. Również na zawsze. 

BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Przytrafi ci się koszmarny 
fakap, gdyż niechcący wy-

ślesz do całej firmy maila, którego miała 
otrzymać tylko twoja dobra kumpela. W 
mailu będą twoje osobiste zwierzenia na 
temat przystojniaka z marketingu, który 
bardzo ci się podoba. Między innymi 
zastanawiać się będziesz czy kolega do-
brze całuje. Po tym jak mail trafi do całej 
korpo, przy twoim biurku będzie usta-
wiało się wiele osób chętnych na całusy.

RAK (21 VI-22 VII)
Masz już dość zimy i dojazdów 
do pracy. Udasz się do kadr z 

prośbą o możliwość pracy zdalnej przez 
jeden dzień w tygodniu. Kadry odrzucą 
twój wniosek, ale w ramach rekompen-
saty ufundują ci sanki, dzięki którym bę-
dziesz mógł sprawniej przemieszczać się 
do biura. Głośno wyartykułujesz, gdzie 
według ciebie kadrowa może sobie 
wsadzić sanki, co usłyszy przechodzący 
obok prezes, który z miejsca zaprosi cię 
na dywanik.

LEW (23 VII-22 VIII)
Zarwiesz noc i nie będziesz 
miał siły pracować. Udasz 

się do toalety, gdzie postanowisz wy-
godnie ułożyć się na podłodze i uciąć 
krótką drzemkę. Zaśniesz tak mocno, 
że zdenerwowani  twoją nieobecnością 
koledzy będą obawiali się, że zemdla-
łeś i wezwą ślusarza do otwarcia drzwi. 
Współpracownicy zastana cię zwinięte-
go w kłębek wokół muszli klozetowej i 
w najlepsze pochrapującego. Aparaty fo-
tograficzne pójdą w ruch, a ty zostaniesz 
memem roku.

PANNA (23 VIII-22 IX)
Zajdziesz za skórę dziewczynie 
z działu handlowego, która 

zacznie szykanować twoje dobre imię 
wśród kolegów z teamu. Zdecydujesz 
się zniszczyć jej karierę i wrzucisz do 
niszczarki podpisaną umowę z dużym 
klientem nad którą dziewczyna ostatnio 
ciężko pracowała. Razem z dokumentem 
w niszczarce wyląduje również obszerny 
fragment twojej koszuli. Wszystkim zdzi-

wionym twoim strojem pracownikom 
będziesz tłumaczyć, że frędzle są teraz 
w modzie.

WAGA (23 IX-23 X)
W twojej korpo będą prowa-
dzone próbne ćwiczenia ewa-

kuacji budynku. Zaczniecie uciekać w 
kierunku klatek schodowych, a razem z 
wami będzie uciekał też Pan Kanapka, 
któremu niechcący wypadnie z rąk kosz 
z kanapkami, które rozsypią się po całych 
schodach. Poślizgniesz się na kanapce 
z kurczakiem i majonezem i boleśnie 
obijesz tyłek. Zmartwiony Pan Kanapka 
udzieli ci 5 proc. dożywotniego rabatu 
na zakupy u niego. 
 

SKORPION (24 X-21 XI)
Zarządzisz wyjazd integracyj-
ny dla wszystkich waszych 

pracowników. Udacie się na weekend 
na Mazurach, gdzie głównie będziecie 
się oddawać upojeniu alkoholowemu. 
Uświadomicie sobie, że w tym stanie 
macie setki dobrych pomysłów na pro-
wadzenie biznesu. Problem pojawi się 
wtedy, gdy okaże się, że każdy z was 
chciałby zostać szefem. W efekcie wszy-
scy wrócicie do korpo pokłóceni. 

STRZELEC (22 XI-21 XII)
W waszym ołpenspejsie ze-
psuje się klima, a okien nie da 

się otworzyć. Wszystkie zapachy z kuch-
ni, z toalety i z szatni zaczną się ze sobą 
mieszać i wywołają nieprzyjemny miks. 
Zarząd poinformuje was, że nie stać go 
w tej chwili na naprawę klimatyzacji, ale 
ufunduje wam spinacze do bielizny, któ-
rymi będziecie mogli zatkać nosy.

KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Dostaniesz propozycję dobrze 
płatnej pracy w konkurencyj-

nej firmie. Udasz się do przełożonego 
w celu złożenia wypowiedzenia. Zmar-
twiony szef będzie próbował cię zatrzy-
mać i zaoferuje ci pokaźną podwyżkę, 
którą zgodzisz się przyjąć i zostać w fir-
mie. Co prawda zyskasz sympatię szefa, 
za to zawistni koledzy z teamu zaczną 
zarzucać cię milionem kejsów do zrobie-
nia ASAP.

.
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