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To dzięki Wam, drodzy czytelnicy! 
Czytelnicy z Warszawy, Gdańska, 
Wrocławia, Krakowa, jak również 
ci, którzy czytają gazetę w wersji  
on-line.  Comiesięczne 60 000 eg-
zemplarzy gazety, które masowo 
rozchwytujecie przed biurowcami na 
ulicach czterech miast Polski, decy-
duje o sukcesie Korpo Voice - jedynej 
prawdziwej gazety tworzonej przez 
pracowników korporacji.
To dzięki Wam, drodzy marketingow-
cy! 
Fakt, że kupujecie reklamy w naszym 
piśmie, pozwala nam utrzymać się 
na rynku i spełniać wiele ważnych 
korpo-społecznych funkcji. Naszą 
misją jest nieco wyhamowywać ten 
wyścig szczurów, który nierzadko 
sami podkręcamy. 
To dzięki Wam, drodzy piszący, po 
godzinach pracy, często pod pseu-
donimami.  
Za Waszą sprawą mamy w każdym 
kolejnym wydaniu kontent, którego 
próżno szukać w innych mediach. 
Dziękuję Wam wszystkim z całego 
serca.
Trudno uwierzyć, że połączyło nas 
coś, co jednych odpycha, a innych 
przyciąga. Jedni od tego uciekają, 
inni do tego lgną. Tym czymś jest 
praca i życie w korporacji.
„Korpo Voice” to medium opowiada-
jące o wspólnych doświadczeniach 
dobrych i złych, o dolach i niedolach 
ludzi pracujących w środowisku du-
żych przedsiębiorstw. Trzy lata temu 
wymyślając i uruchamiając na tere-
nie Warszawy gazetę (o tym jakich 
błędów należy unikać przy urucha-
mianiu pierwszego biznesu po odej-
ściu z korpo, chyba napiszę książkę ;) 
)kierowała mną złość.
Niedługo po powrocie z urlopu ma-
cierzyńskiego do wydawnictwa, w 
którym wówczas pracowałam, do-
stałam wypowiedzenie. Byłam zła. 
Pomyślałam, że jeśli stworzę gazetę, 
do której ciągnąć będą czytelnicy i 
reklamodawcy, przytrę nosa swoje-
mu byłemu pracodawcy.  Okazało 
się, że złość ma moc kreacji. Gazeta 
powstała, ale szybko zrozumiałam, 
że pierwotne motywy, które ją na-
kręcały, nie mają znaczenia. Istotą 
okazało się co innego. Właśnie to, że 
łączy ona ludzi, żyjących w  podob-
nej korporzeczywistości.
To Wy podsuwacie  nam tematy ko-
lejnych tekstów, które publikujemy 
w gazecie. To z Waszą pomocą udaje 

nam się tropić i pokazywać absur-
dy korporacyjnej rzeczywistości. 
To Wy opowiadacie nam o swoich 
problemach i sukcesach związanych 
z pracą. Ci, którym świat wielkiej fir-
my przestaje wystarczać, dzielą się 
z nami historiami swoich „ucieczek 
do wolności”. Korpomatki i korpooj-
cowie opowiadają, jak żyć w firmie i 
przetrwać (również po pracy). Z po-
mocą korpoludu, staramy się eduko-
wać, apelować do siebie nawzajem 
o ludzkie zachowanie za szklanymi 
szybami biurowców, o lepszą twarz 
korporacji, przypominać o work-life-
-balance i o tym, że życie to nie tylko 
kariera.
Dzięki, korpodziennikarze obywa-
telscy! To przede wszystkim Wasza 
zasługa! To właśnie dlatego nigdy nie 
będzie takiej samej gazety na rynku. 
Mam nadzieję, że nie spoczniecie w 
informowaniu nas o tym, co Wam 
w duszy gra, a my jak zwykle chęt-
nie Was wysłuchamy i podamy to 
dalej w świat. To jedyna gazeta na 
rynku w 100 proc. tworzona przez 
korpodziennikarzy obywatelskich! 
Można chyba nawet powiedzieć, że 
wprowadziliśmy to określenie na ry-
nek wydawniczy. Brawo zatem my 
wszyscy - korpodziennikarze obywa-
telscy.
Owszem, jako gazeta bezpłatna, 
utrzymujemy się z reklam, także z ar-
tykułów sponsorowanych. Staramy 
się jednak, aby również i te wnosiły 
do każdego numeru wartość do-
daną. Selekcjonujemy je więc pod 
kątem użyteczności dla Was, niejed-
nokrotnie testując różne rzeczy, jak 
pasy na trzymanie dobrej postawy 
kręgosłupa przy pracy przed kompu-
terem czy płyny na nasze zmęczone i 
przepracowane oczy ( ze specjalnymi 
pozdrowieniami dla Hylo Fresh ;).
Dlatego, Drodzy Czytelnicy, cieszcie 
się razem z nami z płatnych treści na 
łamach „Korpo Voice”, bo dzięki nim 
możemy też publikować dla Was tek-
sty niezależne. 
Wy zaś, Drodzy Marketingowcy, pa-
miętajcie o nas.  Przewidźcie, proszę, 
w swoich media planach (przynaj-
mniej na najbliższe pięć lat) budżet 
na reklamę w JEDYNEJ PRAWDZIWEJ 
GAZECIE DLA PRACOWNIKÓW KOR-
PORACJI, TWORZONEJ PRZEZ NICH 
SAMYCH, której nakład w każdym z 
miast znika w niecałe 4 godziny po-
rannego szczytu. Prawdopodobnie 
jesteśmy najbardziej rozchwytywaną 

gazetą w Polsce!
 W tym roku serdecznie dziękujemy 
za współpracę: PZU, Bank Zachodni 
WBK, TELEPIZZA, DENON, SFERIS, 
RED BULL, GALERIA MOKOTÓW, 
MARVIPOL, HOSSA, JAGUAR, VESPA, 
HOTEL NARVIL, HOTEL MANOR SPA, 
JBL, VAPIANO, POCZTA POLSKA, 
HYLO FRESH, DIAGNOSTYKA, UNCLE 
BENS, NESTLE, TCHIBO, EUROBANK, 
AXA, VISION EXPRESS, RONSON wie-
lu, wielu innym cenionym markom. 
Dziękujemy, że doceniliście właśnie  
nasz tytuł. 

Ze swojej strony, w dniu naszego 
święta, obiecujemy Wam:
-   nadal trzymać jakość, 
- nadal tropić, zaskakiwać, radzić, 
opowiadać, rozśmieszać 
-  i nie tracić z oczu tego, co najważ-
niejsze – ludzi.
Co dalej w planach?
Rozkręcamy nasze wyjazdy np. Kor-
po Woman na Chilloucie  (w planach 
również wypady dla panów, a kto 
wie, może i wspólne). 
Ponieważ nie samą pracą człowiek 
żyje, dlatego przez całe wakacje 
będziemy wraz z Klubem Iskra w 
Warszawie organizatorem czwartko-
wych wieczorków Korpo After Ho-
urs, podczas których  przy basenie i 
drinkach z palemką będziemy mogli 
się zrelaksować i powymieniać do-
świadczeniami. Z całym cyklem star-
tujemy 7 czerwca imprezą z okazji  
1. ogólnopolskich urodzin Korpo Vo-
ice. Szczegółów szukajcie na Fb.
Pomysłów jak widzicie wiele, mo-
tywacja 200 proc., bo inaczej czeka 
mnie powrót do korpo ;-).  Zatem do 
dzieła! 
Kto chętny na pokład „Korpo Voice” 
– piszcie. Poszukujemy korpodzien-
nikarzy obywatelskich w każdych 
ilościach, handlowców regionalnych, 
ludzi z pomysłami na siebie w gaze-
cie, jednym słowem  - wszystkie ręce 
na pokład!
Dziękuję serdecznie wszystkim zna-
jomym z branży, którzy często szep-
ną dobre słowo i poradzą, w którą 
stronę iść oraz wszystkim tym, którzy 
w dzisiejszym wydaniu nie zdecydo-
wali się pokazać twarzy. Dla grafika 
składającego tę gazetę i korektorki 
to medale chyba muszę przygoto-
wać. A teraz nie zajmuję już więcej 
miejsca i przedstawiam „ Ich” - korpo-
dziennikarzy obywatelskich „Korpo 
Voice” tworzących tę gazetę. Życzę 
im wielu kolejnych pomysłów na ar-
tykuły, zdrowych nieprzemęczonych 
oczu do ich pisania i więcej czasu 
wolnego, bo wiem jak bardzo są za-
pracowani i o której godzinie w nocy 
potrafią mi podsyłać swoje teksty.

# Justyna Szawłowska
Redaktor Naczelna

Mija rok obecności „Korpo Voice” w 
ogólnopolskim nakładzie! Mijają trzy lata, 
odkąd nie pracuję już w korpo. Nie wiem, 
jak i kiedy to się stało, ale wiem, dzięki 
komu „Korpo Voice” na dobre rozgościł się 
na ogólnopolskim rynku.

Wstępniak

Przygodę z pisaniem zaczęłam w 2011 
roku, kiedy zdecydowałam się na 
udział w konkursie organizowanym 
przez moją uczelnię wspólnie z „Echem 
Miasta”. Pisanie sprawiało mi mega dużą 
przyjemność i dlatego postanowiłam 
skończyć studia związane z dzienni-
karstwem i komunikacją społeczną. 
Nie jest to jednak zbyt dochodowe 
zajęcie, dlatego w poszukiwaniu lepszej 
przyszłości zainteresowałam się pracą w 
biurze. Obecnie pracuję na stanowisku 
Administrative Assistant w międzynaro-
dowej korporacji z sektora finansowego. 
Praca w MoneyGram daje mi możliwość 
rozwoju w różnych dziedzinach oraz 
poczucie spełnionego obowiązku,  
jednak z racji tego, że zawsze ciągnęło 
mnie w stronę papieru, postanowiłam 
napisać do Justyny Szawłowskiej - 
redaktorki „Korpo Voice” - z pytaniem, 
czy mogłabym spróbować publikować 
na łamach gazety. Udało się i zostałam 
częścią załogi. Teraz czuję się spełniona, 
tak w 100 proc..

Poza tym, co już wiecie ze wstępnia-
ka, że zwiałam z korpo, odpaliłam tę 
gazetę i mianowałam się redaktor 
naczelną to... Od lat związana  jestem 
z marketingiem nieruchomości. 
Sześć lat spędziłam w Metrohouse 
S.A., w którym prześlizgnęłam się 
przez wiele stanowisk, co dało mi 
solidną podstawę do wydawania tej 
gazety. Już jako 24-latka, w ramach 
firmy wydawałam gazetę z ofertami 
nieruchomości Metromagazine oraz 

współpracowałam przy Giełdzie 
Nieruchomości Pomorze. To tu 
nauczyłam się co to dtp, krzywe, 
cmyk, jak znaleźć reklamodawcę 
itd. (Mariusz dzięki za szkołę życia). 
Kolejne 4 lata spędziłam w korporacji 
Polska Press Grupa  (marketing me-
nedżer dom.gratka.pl). Jak już wiecie, 
szybko odkryłam, że do tej korporacji 
nie nadaję się zupełnie. Utonęłam w 
procedurach i niekończących się we-
wnętrznych spotkaniach, z którymi 

się nie godziłam. Dziś jestem szczę-
śliwą mamą synka (4,5 roku), która 
pracując z domu, jest panią swojego 
czasu. Są fakapy, są problemy inne 
niż w korpo (bo własny biznes to nie 
jest łatwy kawałek chleba), ale radość 
z wydawania tej gazety jest nie do 
opisania.

Obywatelscy
najlepsi

NA DZIelni

korpo
dziennikarze

Magda Kazubska

Justyna 
Szawłowska
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transferowym, z uwagi na wymarzone 
odseparowanie się od pierwszej linii 
frontu, gdzie grasują petenci. Dlaczego 
„Korpo Voice”? Zawsze chciałem pisać, 
zostać dziennikarzem, jednak na niczym 
się nie znam, a bez wiedzy merytorycz-
nej trudno zacząć. Aż tu nagle okazało 
się, że dobrze przyswoiłem sobie 
specyfikę nizin korporacyjnego znoju, 
a egzemplarz gazety wpadł mi w ręce 
na przerwie obiadowej. Pomyślałem - 
czemu nie? Jak nie teraz, to kiedy?

Miałam ciężki czas, przez kilka miesięcy 
podniesiony poziom stresu w związku 
z pracą i przeprowadzką do nowego 
domu. Frustracja narastała, nie było żad-
nego wentyla bezpieczeństwa, żeby po-
zbyć się negatywnych emocji. Powstał 
zatem pierwszy tekst, bo musiałam 
wylać na papier, a raczej do odmętów 
mojego laptopa, te wszystkie żale, nie-
zrozumienie środowiska, rodziny. Zatem 
zaczęło się od autoterapii, a potem już 
popłynęło. Kiedy Justyna nazwała mnie 
korpoludkiem, trochę się obruszyłam, 
ale w sumie już nie oponuję. 11-letni 
staż w firmie mówi sam za siebie. 
Od małego tańczyłam, jednym z moich 
zawodów jest nawet bycie instruktorem 
tańca współczesnego, mam zatem 
trochę artystyczną duszę. Teraz to 
pisanie jest moim tworzywem, obok 
różnych prac plastycznych, które tworzę 
wspólnie z dwójką małych dzieci. 
Niektóre swoje teksty podpisuję List od 
czytelnika, bo oprócz tego, że jestem 
twórcą, jestem też chyba najwierniej-
szym czytelnikiem. Wszystkie wydania 
czytam od deski do deski, a przy 
tekstach Korpomamy czy Recepcjonistki 

płaczę i śmieję się na zmianę, bo to 
o czym piszą dziewczyny jest mi tak 
bliskie, że niemal wydaje mi się, iż 
przeglądam się w ich felietonach jak 
w lustrze.
Od kilku miesięcy pracuję w nowym 
projekcie, w którym czuję się jak 
ryba w wodzie. W domu też wszyst-
ko wróciło do takiej dobrej normy. 
Więc jestem na powrót grzeczną 

dziewczynką i moje teksty są mniej 
drapieżne. Ale jak tylko pani redak-
tor pozwoli, to pokażę Wam jeszcze 
pazur. Tymczasem, poprzez teksty, 
podobnie jak w mojej codziennnej 
pracy Team Lidera, staram się wno-
sić sporą dozę optymizmu i zarażać 
entuzjazmem do pracy w korpo, bo 
ja naprawdę TO LUBIĘ.

Po długiej włóczędze na zachód i na wschód, 
trzy lata temu przyjechałam na wakacje do 
Polski i tak już zostałam. Od tamtej pory 
odkrywam krakowski korpoświat, z jego uro-
kami i absurdami i czerpię z niego inspirację. 
Jestem molem książkowym, kocham góry, 
uwielbiam uczyć się języków, a w wolnych od 
pracy (i od książek) chwilach piszę wiersze - o 
tym, co kocham i o tym, czego nie znoszę oraz 
o tych, którzy zaleźli mi za skórę

Z wykształcenia filolog i dziennikarz, z przekonania 
anarchista, z wyboru freelancer, obecnie wykonuję 
kilka zawodów jednocześnie, mieszkam z dwójką 
mych wspaniałych kocich dzieci - Emmą i Romanem, 
od dłuższego czasu posiadam ambiwalentny 
stosunek do świata korporacji, po którym obijałem 
się przez mniej niż rok (głównie jak copywriter, 
contentowiec, ogólnie człowiek-napisz-wymyśl-prze-
tłumacz).

Pikantno Kwaśno Słodka
PIKANTNA jak kebab na grubym
KWAŚNA jak prawda o moim zawodzie
SŁODKA jak frappucino z kawiarni na rogu
Recepcjonistka i wprawny obserwator korpo-
live. Właścicielka neandertalczyka i psa. Psa 
oficjalnie, neandertalczyka jeszcze nie.
Pewnego pięknego dnia, po kolejnej awarii 
bramek i awanturze z serwisem stwierdziłam, 
że muszę się komuś wyżalić. Już sięgałam po 
telefon do przyjaciela gdy moja dłoń spoczęła 
na stronie „Korpo Voice” z ogłoszeniem o 
pracy dla korpodziennikarza obywatelskiego. 
Od tamtej pory psychiatra nie widział mnie 
ani razu, bo wszystkie swoje żale wylewam 
na papier, często strofowana przez redaktor 
naczelną (love ya!). Za punkt honoru posta-
wiłam sobie uświadamianie korpoludkow,  że 
wszyscy jesteśmy równi, a zasady savoir-vivre 
obowiązują nie tylko przy stole podczas 
niedzielnego obiadku z rodzinką.
Zapalona podróżniczka i nałogowy mól 
książkowy.
Bride to be mająca świra na punkcie organiza-
cji i dopięcia wszystkiego na ostatni guzik.
Uczulona na brak podstawowych zasad 
kultury takich jak „dzień dobry”, „do widzenia” 
i „dziękuję”.
Felietonistka, zdecydowanie preferująca 
pisanie o kimś niż o sobie

Trójka z przodu, dwa kierunki studiów 
nieskończone, jeden człowiek na 
marginesie klasy średniej. Staram się 
marnować potencjał równomiernie, 
w każdej dziedzinie życia. Niedawno 
zmieniłem pracę. Jest to sytuacja w stylu 
„z deszczu pod rynnę”, ponieważ prze-
szedłem z jednej korporacji do drugiej. 
Po blisko czteroletniej, trudnej miłości z 
firmą Sitel, gdzie pełniłem rolę wsparcia 
technicznego dla klienta końcowego, 
myślę, że jestem gotów na wszystko. 
Wiele sobie obiecuję po owym ruchu 

Mam nieco ponad trzydzieści lat. Pięć z nich 
przepracowałem w dwóch korporacjach w 
Mordorze. Jedną z moich pasji jest demaskowa-
nie absurdów. Jako że jestem enneagramową 
siódemką, dominuje we mnie lęk: boję się 
rozpoznania przez szefów, których banialuki 
opisuję. Stąd zdjęcie w meloniku współlokator-
ki i teksty publikowane pod pseudonimem. 

Dwa lata temu rzuciłem pracę i na błogim 
bezrobociu zjeździłem z plecakiem kilkanaście 
krajów. O tym, jak było mi dobrze, zapragnąłem 
podzielić się na łamach miesięcznika. Tekst 
poszedł, a za nim kolejne. 

Obecnie pracuję w małym biurze w śródmie-
ściu jednego z polskich miast, ale od czasu 
do czasu czuję duszny powiew korpomikro-
klimatu na karku. Obracam tysiącami cyferek, 
za którymi kryje się litraż waszych ulubionych 
wódek. Po godzinach robię impro, gawędzę 
z bezdomnymi i zgłębiam tajniki reportażu. 
Lubię tańce nad Wisłą, pływanie kraulem oraz 
kanapki z miodem i ogórkiem kwaszonym.  

Lubię długie spacery po kuchni oraz 
tak zwaną dobrą książkę (poważnie, 
która to?), nie pogardzę darmowym 
posiłkiem, nawet jeśli nie będzie to 
kebab na cienkim.

Albert 
Kosieradzki

Ania

Mat Bum

Derek
Barłowski

EMEMTE

PKS
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Anetka

Magda 

Agnieszka Andziak Kornega

Wróżbitka 
Maciejka

Marta Wujek 
Idealna 
pracowniczka
korporacji 

W Korpo Voice regularnie publikuję korpokomiks oraz prowadzę autorską kolumnę „Korporady 
Anety”. Zawodowo pracuję dla międzynarodowej firmy z kapitałem zagranicznym S.A. W 2015 
roku opublikowałam swój pierwszy materiał na YouTubie pod tytułem „Idealna pracowniczka 
korporacji”. Film odbił się szerokim echem w korporacyjnym świecie, od tamtego czasu regular-
nie rozbudowuję swój autorski kanał [psychonielogicznie]. Okazało się, że moje szczere wyznania 
o karierze po (korpo)trupach, marzeniach o mężu „z zagranicy” i pochwale IKEIZMU skradły serca 
korpointernautów. Tak więc w swoich filmach dosadnie i soczyście komentuję rzeczywistość 
Mordoru na Domaniewskiej.

Jestem dziennikarką portalu  
Marketingibiznes.pl oraz gazety Korpo 
Voice, wcześniej pisałam dla portalu 
INNpoland.pl. Posiadam wykształcenie 
dziennikarskie i aktorskie. Chyba jestem 
jedynym w gazecie dziennikarzem z za-
wodu. Zanim na poważnie zajęłam się pi-
saniem, bywałam na deskach teatralnych 
i prowadziłam własną grupę kabaretową. 
Obecnie korpoświat jest mi daleki, jednak 
zdążyłam go poznać, niestety w tym ste-
reotypowym, złym znaczeniu. Prywatnie 
jestem niepoprawnym psiarzem i żoną 
wspaniałego, zazdrosnego o psa męża. 

Od dziesięciu lat pracuję w Mordorze. Syl-
wia (moja koleżanka z pracy) przyniosła 
mi pewnego dnia Korpo Voice. Akurat w 
tym numerze było ogłoszenie, z którego 
wynikało, że redakcja poszukuje korpo-
mamy. Ponieważ doskonale znam korpo-
rzeczywistość, a przy tym mam dwóch 
wspaniałych synków, postanowiłam 
spróbować. Pisanie sprawia mi ogromną 
przyjemność, a temat który poruszam 
(czyli połączenie wychowywania dzieci z 
pracą korporacyjną) jest nie do wyczerpa-
nia. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, że nie 
miałam pomysłu na artykuł. Życie samo 
podsuwa mi tematy.

W reklamie pracowałam od zawsze. 
Zaczynałam od sprzedaży powierzchni 
reklamowej i czasu antenowego, potem 
planowałam i kupowałam media, 
prowadziłam własną firmę BTL i w końcu 
zarządzałam zespołami sprzedażowymi 
w korpo. Związana byłam z Radiem Eska, 
tj Partner, Awangarda BTL, Infor Biznes i 
Polska Press, gdzie poznałam Justynę Sza-
włowską. Gdy spotkałyśmy się ponownie, 
postanowiłyśmy razem współpracować. 
A że sprzedam wszystko,  zwłaszcza 
dopóki mnie to bawi, to zajęłam się 
częścią reklamową w „Korpo Voice”. 
Prywatnie kocham spać minimum do 9, 
bo wstawanie wcześniej jest rakotwórcze 
:). Uwielbiam ludzi i kontakt z nimi, ponie-
waż w większości przypadków potrafią 
mnie  pozytywnie zaskoczyć, choć mam 
swoją listę Top 5 - osób, których nie lubię, 
a z którymi musiałam w korpo pracować 
i do dziś życzę im wszystkiego najlepsze-
go. Bawią mnie korpoabsurdy, zwłaszcza 
teraz, gdy patrzę na nie już z boku.

Pracuję w korporacjach od 7 lat, w za-
sadzie dlatego, że z reguły dobrze płacą 
:D. Mam uczulenie na korpopropagandę 
i wysoki wskaźnik odporności na pranie 
mózgu, a zmiany „dla zmiany” działają 
na mnie jak płachta na byka. Lubię pracę 
w dużym zespole i wyprawy z kubkiem 
do kuchni (te ploteczki!), dzięki czemu 
wiem, co słychać w siedmiu innych 
zespołach. Mówię „cześć” dziewczynom 
z recepcji, a najlepsze relacje buduję 
z reguły z serwisem sprzątającym. W 
nowej pracy zawsze obiecuję sobie, że 

Pracuję w samym centrum warszawskiego Mordoru. W każdej pracy słynęłam z tego, że umilałam koleżankom 
z pracy poranną kawę, czytając im horoskopy z pierwszej lepszej dorwanej w mieście gazety. Gdy przynosi-
łyśmy do biura Korpo Voice, brakowało nam rubryki z horoskopem. Któregoś dnia napisałam do KV, że jeśli 
szukają osoby do horoskopów, to sama chętnie je napiszę, wysłałam próbkę, spodobało się i od tego czasu 
piszę co miesiąc. Inspiracje czerpię z obserwacji. Powtarzalność niektórych zachowań korporacyjnych sprawia, 
że horoskop jest uniwersalny dla wszystkich korpoludków i często dostajemy odzew, że się sprawdził!

to koniec oponowania, że wpadnę w 
te tryby i będę korposzczurem z rodo-
wodem i cóż... widocznie jestem inaczej 
zaprogramowany.
Poza tym, jestem miłośnikiem reportażu 
(sam popełniłem zaledwie dwa), raz w 
roku jadę na porządny urlop, najlepiej w 
omijane rejony, gdzie jak mawiają moi 
rodzice „pociski latają nad głową”. Nie 
znoszę gotować, ale dobrze zjeść - to 
już co innego. Wieczory najchętniej 
spędzam na rowerze, w teatrze i operze, 
nie znam się na samochodach i piłce 

nożnej. Dumny gdańszczanin z pocho-
dzenia, od maja - warszawiak z wyboru 
i to po raz drugi w moim niespełna 
trzydziestoletnim życiu. Do „Korpo Voice” 
trafiłem z ogłoszenia - zbierałem się od 
sierpnia i dopiero w marcu poszedł mój 
pierwszy tekst. W kwietniu kolejny i oby 
nie ostatni!

Marcin
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Wróżbitka 
Maciejka

Tego, że dzień w korpo nie zawsze układa się tak jak powinien, 
doświadczył każdy. Na pewne rzeczy nie masz wpływu (czyt. 
upierdliwy szef, męczący klient), ale są kwestie, które możesz 
łatwo uporządkować, na przykład mając własny boks w 
magazynie self storage. O co kaman?

Uporządkuj swoje 
korpożycie

Self storage, czyli Twój 
własny magazyn

Wiesz, czym jest self storage? Jeżeli 
nie, to przeczytaj. A może wiesz? To 
też przeczytaj, bo taki obiekt właśnie 
powstał rzut kamieniem od Twojego 
biura – w budynku Mokotów Box 
przy ulicy Wołoskiej w Warszawie, 
ok. 50 metrów od Galerii Mokotów. 
To mokotowski Kangu Self Storage.

Co wyróżnia magazynowa-
nie w self storage? 

W Kangu Self Storage na Mokotowie 
znajduje się 700 boksów o kubaturze 
od 0,5 m3 do 15 m2. Łącznie obiekt 
ma 2 tys. metrów kwadratowych! 
Czy warto wynająć jeden z boksów? 
Oczywiście, że tak! Mamy na to przy-
namniej sześć argumentów:

Po pierwsze – dzięki boksowi masz 
miejsce do przechowywania swoich 
przedmiotów, których nie używasz 
na co dzień, a które zagracają Twoje 
mieszkanie, dom czy biuro. Najczę-
ściej to sezonowy sprzęt sportowy, 
meble i sprzęt AGD, meble biurowe 
oraz wszelkiego rodzaju dokumenty, 
artykuły marketingowe, a nawet pro-
dukty sprzedażowe. 
Po drugie – boks wynajmujesz na 
dowolny okres (nie krótszy niż 14 
dni), więc możesz go wykorzystać do 
zmagazynowania rzeczy na krótki 
czas (np. robiąc remont), kilka mie-
sięcy (np. do kolejnego sezonu), na 
kilka lat czy po prostu na czas nie-
określony. 
Po trzecie – masz do dyspozycji bok-
sy o różnych kubaturach, jak i pełną 
pomoc ze strony opiekunów obiek-
tu, którzy pomagają w doborze od-
powiedniej, nie za małej, ale i nie za 
dużej, powierzchni.
Po czwarte – do swojego boksu 

masz dostęp 24 godziny na dobę, 
przez 7 dni w tygodniu, nawet w 
niedziele (te wolne od handlu też) i 
święta. Niezależnie więc od tego, czy 
skończysz pracę o 16, czy o 5 nad ra-
nem (oby nie), Twój boks będzie dla 
Ciebie dostępny.
Po piąte – w obiekcie zastosowane 
są najwyższej jakości systemy zabez-
pieczeń, a panująca tu optymalna 
temperatura sprawia, że to bezpiecz-
ne miejsce do przechowywania na-
wet wrażliwych przedmiotów.
Po szóste – czekają tu na Ciebie udo-
godnienia, takie jak m.in. sklepik z 
akcesoriami przydatnymi podczas 
pakowania. Poza tym na terenie 
obiektu są dwie windy towarowe 
oraz bezpłatny dostęp do ręcznych 
wózków paletowych, wózków plat-
formowych i wózków taczkowych. 
Wygodę zapewnia również parking 
przy obiekcie, choć nie zapomnijmy 
też o świetnej lokalizacji i dojeździe!

Skąd moda na self storage?

Tak jak kiedyś standardem było ma-
gazynowanie aktualnie nieużywa-
nych czy rzadko używanych rzeczy 
w piwnicach czy garażach, tak dzisiaj 
coraz więcej osób korzysta z maga-
zynów self storage. Powodów jest 
kilka. Najważniejsze z nich? 

- Myślę, że komfort przechowywania 
przedmiotów w bezpiecznym, prze-
znaczonym do tego celu miejscu, w 
którym nie ulegną zniszczeniu ani 
nie padną łupem złodzieja. Ważna 
jest też możliwość odgruzowania 
mieszkania czy biura i zyskania do-
datkowej przestrzeni, bez koniecz-
ności wyrzucania czy wydawania 
przedmiotów, które kiedyś będą po-
nownie używane – mówi Przemek 
Główczewski z Kangu Self Storage. 

Jak dodaje, z ich obiektów korzystają 
zarówno osoby prywatne, które ma-
gazynują w boksach przedmioty do-
mowego użytku, jak i przedsiębiorcy, 
którzy szukają ekonomicznego ce-
nowo miejsca do przechowywania 
materiałów firmowych i mebli biu-
rowych.

Jak dojedziesz do Kangu 
Self Storage na Mokoto-
wie?

Opcji jest kilka. Sam obiekt mieści się 
w Mokotów Box przy ulicy Wołoskiej 
16, w bezpośrednim sąsiedztwie Ga-
lerii Mokotów, 3,5 km od Lotniska im. 
Fryderyka Chopina i 6,5 km od cen-
trum Warszawy. Jadąc samochodem, 
musisz więc skręcić z ulicy Wołoskiej 
w ulicę Antoniego Uniechowskie-
go. Do obiektu dostaniesz się także 
tramwajem linii 31 oraz autobusem 
– na przystanku Domaniewska stają 
linie 136, 138, 218, N01, N33, N34, Z1, 
Z2, a na przystanku Rzymowskiego - 
165, 189, 317, 365, 401, 402, 504. 100 
m od obiektu znajdziesz też stacje 
roweru miejskiego.

Kangu Self Storage to jedna z naj-
większych i najstarszych tego typu 
firm w Polsce – pierwszy obiekt po-
wstał 7 lat temu, w 2011 roku. Obok 
lokalizacji w Warszawie, można ich 
znaleźć także w Poznaniu, Szczecinie 
i Wrocławiu. Systematycznie rozbu-
dowują swoje obiekty, bo takie jest 
zapotrzebowanie ze strony rynku. 
W kwietniu powiększą magazyn 
we Wrocławiu o kolejne 1000 me-
trów, z kolei latem ruszy rozbudowa 
obiektów w Poznaniu i Szczecinie. 
To wszystko mimo tego, że przez 
ostatnie lata powstało co najmniej 9 
innych firm self storage w Polsce. A 
to rodzi zaufanie!

Kangu Self Storage
https://kangu24.com/pl

Oddział Mokotów:
Ul. Wołoska 16
02-675 Warszawa
Tel.: +48 885 23 22 23
warszawa.mokotow@kangu24.com

Biuro czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00-20:00 oraz 
soboty i niedziele w godzinach 
10:00-18:00
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Jednak zdarzają się takie przypadki, 
gdy stary, doświadczony narkoman 
bierze działkę haszu, a po pierwszym 
zaciągnięciu okazuje się, że to nie 
hasz, a – dajmy na to – podrasowane 
psie ekskrementy. No i cóż czynić? – 
myśli sobie ów stary ćpun. A że jest 
tym starym ćpunem i wydał dużą  
kasę na niniejsze gówno, które gów-
nem niewątpliwie jest, niemniej jed-
nak podrasowanym, to bierze kolej-
nego bucha i kolejnego, i kolejnego, 
i tak aż do momentu, gdy poczuje to 
„podrasowanie”, które daje mu lekki 
haj, odbierając przy tym smak życia. 
I o tym też dziś będzie: o rzeczonym 
podrasowanym gównie, czyli (nie)

najlepszym kołczingu w (nie)najlep-
szych korporacjach.   

Mariusz (wrażliwy intelektualista-
-introwertyk) tuż po studiach dostał 
się do korpopracy – pracy marzeń, 
bądźmy szczerzy, bo i hardkorowy 
social, 3 koła do kieszeni, opieka w 
prywatnej przychodni, miejsce par-
kingowe, służbowy komp i ajfon, a 
w pierwszym miesiącu praktycznie 
połowa godzin w pracy, połowa na 
szkoleniach, więc bajka. Poniekąd… 
Gdyż prócz szkoleń merytorycznych 
(bazy danych, asortyment, strate-
gie, procedury itd.) trafił mu się też 
kołczing. I to kołczing nielichy, bo 

co drugie szkolenie to kołczing, a 
ponadto w umowie o pracę jak byk 
stało, że „kołczing przez cały okres 
zatrudnienia”, zatem: 1/4 czasu pra-
cy pierwszego miesiąca = kołczing; 
1/10 czasu pracy pozostałych mie-
sięcy = kołczing. I spoko! – myślał 
wówczas Mariusz, lecz myślenie 
jego podczas pierwszego miesiąca 
kołczingu uległo dość konkretnej 
metamorfozie. 

Już podczas pierwszego spotkania 
zrobiło się dziwnie. A wyglądało to 
tak: sala konferencyjna (taka na 40 
osób), zasłonięte żaluzje (a dzień 
mocno słoneczny), obraz z rzutnika 
na całą ścianę (ubogi power point, 
rzecz jasna), ryza białego papieru na 
stole (a stół na 8 metrów długi), kosz 
markerów (wszystkie kolory tęczy), 
czterech słuchaczy (razem z Mariu-
szem) i kołcz (Andrzej – dla znajo-
mych i uczniów: „Endriu”, lat 25, czyli 
tyle ile Mariusz, błyszczący garnitur i 
uśmiech). No i tak: „Witam WAS bar-
dzo serdecznie. Witam CIEBIE, Moni-

ko. Witam CIEBIE, Mariuszu. Witam 
CIEBIE, Piotrze. Witam CIEBIE, Karolu. 
Na początek się WAM przedstawię. 
Jestem Andrzej Iksiński [ochrona da-
nych osobowych – wszystkie imiona 
i nazwy własne zostały zmienione], 
lecz WY mówcie mi Endriu. I TY, Mo-
niko. I TY, Mariuszu. I TY, Piotrze. I TY, 
Karolu. Na dzisiejszym spotkaniu 
JA  pokażę WAM, jak TY, Moniko. I 
TY, Mariuszu. I TY…” – prawił Endriu, 
prawił tak przez całą godzinę, opi-
sując, czym „TA” czwórka będzie się 
zajmowała. Każdemu – naturalnie – 
prawił z osobna. Już dzięki owemu 
niezwykle  b e z p o ś r e d n i e m u  
stylowi komunikacji kołcza Andrzeja, 
Mariusz zamawiając poranną kawę 
w swojej ulubionej kawiarni, zwracał 
się do znajomej kelnerki: „Mógłbym 
poprosić CIEBIE o dużą americanę. 
A płacił będę TOBIE kartą”. Z kolei 
do narzeczonej: „Czy to JA mógłbym 
zrobić dziś TOBIE obiad, a TY dzisiej-
szego wieczora zrobisz MI kolację?”.

Jednak uszczerbek na werbalnej 
sferze komunikacji międzyludzkiej 
był zdecydowanie najmniej do-
tkliwy spośród wszystkich, które 
Mariusz poniósł wskutek kołczingu 
prowadzonego przez Andrzeja a.k.a. 
Endriu. Bo jak pisze – inny z imienia 
zamerykanizowany spec – Kołcz 
Majk (w książce Guru kultu..ry): „Lu-
dzie, tak jak ptaki, latają z miejsca na 
miejsce, a tym, co po sobie zostawia-
ją, są fioletowo-białe ślady. Jak gołę-
bie (…)”. Niestety, ślad pozostawiony 
na osobie Mariusza, przedarł się aż 
tak głęboko w jego osobowość, że 
nasz korpoludź odczuł go nawet we-
wnątrz własnej duszy. I wydarzyło się 
to jeszcze podczas pierwszego dnia 
kołczingu, gdy to Endriu po godzinie 
skrajnie inwazyjnego przedstawiania 
planu zajęć, rozdał uczestnikom kart-
ki i kazał przelać na papier swe życio-
we cele. Cała czwórka napisała coś w 
stylu: „chcę być szczęśliwym człowie-
kiem”. Endriu – zdecydowanie – nie 
był zdziwiony i przez następne trzy 
godziny tresował ich metodą „na 
osiołka”, jak sukces firmy przełożyć 
na swój sukces i jak definiować suk-
ces, szczęście, synergię itd. Więc od 
tej chwili Mariusz sam nie wiedział, 
czy tak naprawdę chce być szczęśli-

wy, czy jednak nie, a przez kolejny 
miesiąc jego wątpliwości tylko rosły. 

Endriu stosował sumiennie kołczing 
motywacyjny, kołczing kariery, koł-
czing xyz, mówił dużo o PR, HRM, 
NLP, PSL, ZSRR – jak to się zdawało 
Mariuszowi, bo i tak dokładnie nie 
wiedział, o co chodzi z tymi skrótami. 
Endriu rozdawał jednak kolejne białe 
karteczki i kazał rozpisywać swoje 
ulubione zajęcia, zainteresowania, 
potrawy, osoby itd. Oczywiście 
okazywało się, że jego ulubionym 
zajęciem powinna być praca, naj-
większym zainteresowaniem – pra-
ca, ulubioną potrawą – kanapka w 
biurze od Pani Buły, a najlepszymi 
kumplami – ziomki z korpo, a przede 
wszystkim obecny PieM (zaraz po 
Endriu). Dowiedział się też, że „prze-
szkody i wyzwania nie stoją na TWO-
JEJ drodze, one są TWOJĄ drogą”; „w 
roku masz tylko dwa dni, kiedy TY 
nic nie możesz zrobić: wczoraj i jutro, 
poza nimi możesz robić wszystko”; 
„wszystko jest możliwe, a jeśli TY 
myślisz, że nie jest możliwe, to TY 
udowodnij, że to jest możliwe” i inne 
tego typu złote myśli, które dopro-
wadzały korpoludzia do intelektual-
nego rozstroju. 

Niedawno minął rok od pierwszego 
dnia kołczingu z kołczem Andrze-
jem. I dziś u Mariusza wszystko jest w 
porządku. Dziś Mariusz może wszyst-
ko. Chodzi dwa razy w tygodniu na 
terapię grupową do prywatnego 
psychoterapeuty, pracuje w firmie 
ochroniarskiej i uczy się normalnie 
zwracać do „CIEBIE”, choć wie, że 
przyjdzie „MU” to trudno.

Lecz nie każdy (nie)najlepszy koł-
czing musi być aż tak tragiczny 
w skutkach. Może to zobrazować 
choćby przykład Marty (30-letniej, 
doświadczonej korporowiczki), któ-
rej korpo pewnego dnia doszło do 
wniosku, że wprowadzi rozwiązania 
kołczingowe, które świadczy pew-
na innowacyjna firma ze stolicy. I 
wszystko byłoby ok, gdyby nie tryb 
tych innowacyjnych kołczingowych 
podchodów. Bo ewidentnie podcho-
dami trzeba ten proceder nazwać. 
Kołczing odbywał się z partyzanta. 

W totalnej tajemnicy. Żaden z kor-
poludziów nie wiedział o tym, że 
ktoś inny z timu jest kołczowany, 
natomiast gdy sam był kołczowany, 
to musiał zachowywać konspiracyj-
ne milczenie. No i tak sobie ten tim 
Marty siedział w ichniejszym ołpens-
pejsie niczym brojlery w kurniku cze-
kające na wywózkę do rzeźni.

A czego się dowiedzieli na tych szko-
leniach? A że indywidualne zaanga-
żowanie dla lepszej pracy w grupie, 
choć indywidualizm nie jest drogą 
do totalnego sukcesu; że do każdej 
sytuacji trzeba dobrać odpowiedni 
sposób motywacji, a każda moty-
wacja jest zawsze dobra i inne tego 
typu paradoksy, z których nic nie 
wynika. Jak się później okazało każ-
dy pracownik, który przeszedł tajny 
kołczing, otrzymywał dokładnie te 
same lekcje. I wszystko byłoby super, 
gdyby nie to, że pracownicy przy-
chodzili do pracy rano, nie wiedząc, 
czy tego dnia będą mogli spokojnie 
pracować nad projektem, czy zosta-
ną ściągnięci do tajnego pokoju na 
tajny kołczing. Zresztą te indywidu-
alne zajęcia były prowadzone przez 
dwóch kołczów na zmianę. Pierwszy 
był wielkim fanem Mateusza Grzesia-
ka i co rusz powtarzał cytaty z jego 
książek („jesteś zawsze czymś więcej 
niż sądzisz na swój temat!”). Drugi 
natomiast fascynował się twórczo-
ścią Paulo Coelho tak bardzo,  że 
ciągle rzucał jego  cytaty, lecz może 
pozostańmy bez przykładów. Po 
trzech miesiącach tim Marty działał 
w takim stresie, że prawie wszystkie 
wskaźniki efektywności poszły w dół. 
Dzięki temu korpo zmieniło firmę 
kołczingową na bardziej tradycyjną 
i wszyscy odetchnęli.
Oczywiście nie wszystkie (nie)najlep-
sze kołczingi dla korporacji są takie 
złe, a powyższe przykłady to jedynie 
najbardziej kuriozalne fakty z życia 
naszych sióstr i braci w korporacyjnej 
egzystencji. Więc WY nie zrażajcie się 
do kołczingu i motywujcie się od-
ważne dla WASZEJ Korpomatki. 

# Derek Barłowski

Praca w korpo bywa jak ćpanie – raz 
wdepniesz, a później to już trudno się 
wydostać. No ale ćpanie ćpaniu nie 
równe. Raczej tylko idiota ustawiłby w 
jednym rzędzie jaranie trawki i walenie 
hery, nie mówiąc już o mocniejszych 
specyfikach

Kołczing odebrał mi 
smak życia

REKLAMA

Ten tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski 
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poprawić lekarz ortodonta wraz z lekarzem 
protetykiem. Jeżeli przyczyną przyspieszonego  
starzenia się twarzy, pogłębiania się bruzd  
nosowo-wargowych i przedwczesnego  
pojawiania zmarszczek w okolicy ust jest starcie 
patologiczne zębów lub nieuzupełnione braki 
zębowe, pomoże zespół lekarzy składający się 
z protetyka i implantologa. Nie zapominajmy  
o tym, że to właśnie kości szczęk i zęby są  
swoistym fundamentem dla ust i policzków, 

więc gdy nie spełniają swojej roli, skóra traci  
naturalną podporę, a to z kolei wpływa  
niekorzystnie na wygląd całej twarzy.
Na koniec warto wspomnieć o estetyce  
samych zębów, ponieważ ich kształt, układ  
i kolor również potrafi dodać lub odjąć  
pacjentowi lat. Regularne zabiegi profilaktycz-
ne i higienizacyjne takie jak usuwanie kamienia 
oraz piaskowanie, przywracają blask naszym 
zębom i redukują przebarwienia. Jeśli to nie 
jest wystarczające, wyraźniejszą korektę koloru  

Tak, to prawda, bo to, co dzieje się w naszej  
jamie ustnej ma ogromny wpływ na wygląd  
naszej twarzy. Dlatego chcąc poprawić swój 
wizerunek warto zacząć od wizyty u dobrego  
stomatologa, a nie gabinetu chirurgii  
plastycznej. Efekty leczenia polegającego  
na wyeliminowaniu przyczyn niekorzystnego 
wyglądu są trwalsze niż maskowanie defek-
tów poprzez ostrzykiwanie botoksem czy kwa-
sem hialuronowym wyłącznie tkanek miękkich.  

Dobry plan leczenia, którego celem jest  
poprawienie rysów twarzy pacjenta, wymaga  
ścisłej współpracy wielu specjalistów  
i wykonania dodatkowych badań: zdjęć  
rentgenowskich lub trójwymiarowej tomografii,  
specjalnych zdjęć fotograficznych, a także  
odzwierciedlenia zgryzu w formie  
przestrzennych modeli. Cofniętą lub nadmiernie  
wysuniętą bródkę, skrócenie dolnego odcinka 
twarzy, opadające kąciki ust lub zwężenie  
czerwieni wargowej jest w stanie skutecznie 

PIĘKNA I MŁODSZA 
TWARZ W PREZENCIE  
OD STOMATOLOGA!

uzyskamy poprzez wybielanie, zaś zmia-
na kształtu zębów jest możliwa dzięki  
zastosowaniu wysokoestetycznych licówek  
lub koron protetycznych, które w dzisiejszych 
czasach wyglądają tak naturalnie, jak własne 
zęby młodej osoby. Tajemnicą sukcesu jest  
jednak zawsze właściwa diagnoza, perfekcyjnie  
dopasowany do indywidualnych potrzeb  
danej osoby interdyscyplinarny plan leczenia,  
konsekwencja w jego realizacji oraz   
sprawna współpraca zarówno pomiędzy 
specjalistami jak i pacjentem.

pacjentka przed i po kompleksowym leczeniu stomatologicznym

Stabilny zespół lekarzy wszystkich specjalności stomatologicznych. Tomografia 3D. 
Potrafimy odzyskać Twój piękny i zdrowy uśmiech! Zapraszamy: www.dentalux.pl
Warszawa, ul. Racławicka 131 , ul. Puławska 257 , tel. 22 278 78 78 
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Jednak ze wskazaniem przyczyn 
owej niechęci bywa już gorzej. 
Podobnie jest w przypadku funk-
cjonowania innych stereotypów 
na temat polskich wielkich miast, 
regionalnych stolic biznesu, na-
szych korpoośrodków – jak kto 
woli. A jak o tych sprawach mówi 
się w biurze? Jak wyglądają te śro-
dowiskowe stereotypy? I ile mają 
wspólnego z prawdą? 

Nie przenoście nam stolicy do…
„Miasto królów”, „miasto trady-
cji”, „miasto literatury”, „miasto 
studentów”, „miasto rowerów” – 
wszystkie te PR-owe określenia 
były wymyślane przez lata, by 
rozreklamować jedno i to samo 
miejsce. A mimo to, żaden z po-
wyższych sloganów nie kojarzy 
się dziś z Krakowem bardziej niż 
swojskie „miasto latających ma-
czet”, „miasto smogu” czy „prowin-
cjonalne miasteczko”. I to chyba z 
tej „prowincjonalności” niekrakusi 
śmieją się najbardziej.
– Albo się go uwielbia, albo nie-
nawidzi. Taki to urok Krakowa 
– stwierdza trzydziestodwuletni, 
uznany już marketer. – Wycho-
wałem się w małej miejscowości 
pod Krakowem. W Krakowie zda-
łem maturę, skończyłem studia 
i znalazłem pierwszą pracę, w 

której przepracowałem niecałe 
dwa lata, po czym wyjechałem 
do Warszawy, gdzie z przyjemno-
ścią mieszkam do dziś. I nie mu-
sze chyba dodawać, że osobiście 
Krakowa nie kocham, mówiąc ję-
zykiem parlamentarnym. Bo żeby 
kochać to miasto, to trzeba się 
tam urodzić, najlepiej w bogatej 
lub konserwatywnej rodzinie albo 
być rozleniwionym, przyjezdnym 
pięknoduchem. Ilość tych wszyst-
kich „ludzi kultury” aż poraża, 
szczególnie jak jest się studentem 
polibudy i widzi się studentów 
UJ, UP, UPJPII czy kilkudziesięciu 
krakowskich parodii uniwersyte-
tu. No ale to pod takich ludzi zro-
bione jest współczesne „miasto 
królów”. Wszyscy oni przekonani 
są o swej elitarności i niezwykło-
ści, młodość spędzają w knajpach 
na Rynku, na imprezach i innych 
festiwalach, a później przychodzą 
do biura i świat się im wali. W War-
szawie efektywność pracy jest o 
połowę wyższa, przysięgam! Sam 
pracowałem tu i tu, w różnych od-
działach tej samej firmy. I nie, nie, 
w żadnym wypadku nie chodzi 
tu o gorszą organizację pracy, a o 
gorszą organizację całego życia. 
Bo powrót do domu oddalone-
go o 2 kilometry od pracy zajmie 
krakowianinowi więcej czasu niż 

warszawiakowi taka trasa z korpo 
na Służewcu do własnego miesz-
kania choćby i w Ząbkach. Tak się 
trzeba tym Krakowem delekto-
wać, tak się snuć, spóźniać, rozga-
dywać, a później ośmiogodzinny 
dzień pracy to dla nich za dużo. 
Więc jeśli lubisz marnować swój 
czas i nie lubisz dużo zarabiać, to 
Kraków jest dla ciebie – tłumaczy 
z uśmiechem na ustach.
Wypowiedź Rafała wydaje się 
dość radykalna, niemniej ludzie z 
podobnymi poglądami nie należą 
do wyjątków korpoświatka. Ile w 
tym racji? Cóż, przewaga w śred-
nim wynagrodzeniu, jaką Warsza-
wa odnotowała nad Krakowem 
w 2016 to 1 104,35 zł. Co istotne, 
wynik stolicy (5 739,61 zł) odpo-
wiada 133,8  proc. średniej krajo-
wej, a „miasta królów” – 108  proc.. 
Lepsze zarobki od pracujących 
w Krakowie mają m.in. pozna-
niacy, wrocławianie, płocczanie, 
a nawet mieszkańcy Trójmiasta 
i Metropolii Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej. Zestawiając te dane z 
krajowymi statystykami wielkości 
populacji, wzrostu liczby ludności 
i powierzchni, w których Kraków 
ustępuje tylko Warszawie, to moż-
na stwierdzić, że coś tu nie gra. 
Czy naprawdę przyczyna tkwi w 
tej „nieefektywności i rozleniwie-
niu” dawnej stolicy Polski?
– Teza o „krakowskim zastoju” to 
nic innego jak krzywdzący ste-
reotyp – przekonuje Lidia, miesz-
kająca w Krakowie menedżerka i 
rodowita warszawianka. – Choć, 
fakt faktem, Małopolska wraz ze 
swoją stolicą posiada taki kontro-
wersyjno-specyficzny klimat. I nie 
każdemu on pasuje. Jest tu dużo 
studentów, turystów, instytucji 
kulturalnych i wszystko to ściśnię-

te na naprawdę małej przestrze-
ni. Może przez to wymieszanie, 
taką specyficzną bliskość, nawet 
ciasnotę, niektórzy uważają, że 
pod Wawelem to tylko low-slow-
-korpo. Poza tym, jeśli ktoś z War-
szawy, tak na poważnie hejtuje 
Kraków, to w 90 przypadkach na 
100 jest przyjezdnym, któremu 
w Krakowie nie wyszło. Bo tak na 
serio warszawiacy lubią jeździć 
do Krakowa. A co do zarobków, 
pamiętajmy, że to wtopione w 
nieprzemysłową tradycję miasto 
na granicy Polski A i B…

Morza szum, ptaków śpiew, za-
bawa „w biuro” pośród drzew…
Jeśli statystyczny Polak miałby 
wskazać, wedle swych przekonań, 
trzy zawody typowe dla miesz-
kańców Trójmiasta, to powie-
działby: marynarz, stoczniowiec i 
polityk. Pierwszy z nich może wy-
dawać się atrakcyjny, aczkolwiek 
dla małych chłopców, samotni-
ków, fanatyków żeglugi albo ryb. 
Drugi – niby też z potencjałem 
atrakcyjności, ale w czasach PRL, 
bo dziś, po spektakularnym upad-
ku polskiego przemysłu stocz-
niowego, to nie. Ostatni – cóż, 
niby kasa i prestiż się zgadza, nie-
mniej trudno dziś znaleźć zawód, 
którym polskie społeczeństwo 
gardziłoby bardziej. Dorzućmy 
jeszcze – morze pod nosem przez 
cały rok i zabawy w Jarmark św. 
Dominika i wychodzi nam takie 
Zakopane Północy. Czy więc ja-
kiekolwiek z poważnych miast 
mogłoby mieć jakieś uprzedzenia 
wobec kurortu turystycznego?
– Myślę, że zdecydowanie wię-
cej uprzedzeń wobec całego 
świata ma Gdańsk niż vice versa 
– mówi Agnieszka, od urodzenia 
do osiemnastki mieszkająca w 
Gdyni, przez następne trzy lata – 
w Poznaniu, przez kolejne cztery 
– w Gdańsku, a od roku – w Kra-

kowie. – Wydaje mi się, że miesz-
kańcy chcieliby być traktowani z 
większą powagą. Dlatego więk-
szość „prawdziwych gdańszczan” 
nienawidzi turystów jako całości. 
Spora część mieszkańców uni-
ka zajęć „typowo turystycznych”, 
w przeciwieństwie np. do Kra-
kowa, gdzie siedzenie po mod-
nych knajpkach krakowianom 
wręcz przystoi. Wydaje mi się, że 
mieszkańcy Gdańska, pewnie ze 
względów historycznych, nie są 
pewni swojej wartości czy dumy 
lokalnej, więc sprowadzanie ich 
miasta do roli kurortu wakacyj-
nego wyciąga na wierzch te ich 
największe kompleksy. Odreago-
wać mogą tylko podskakując do 
najbliższego rodzeństwa. Otóż 
„prawdziwy gdańszczanin” wy-
śmieje głupich „śledzi”, że ta ich 
Gdynia to miasto-przypadek dla 
okolicznych prostaków, którym 
nawet starówki nie trzeba. Nato-
miast Sopot jest tylko po to, by 
z Gdyni nie zawiewało śledziem. 
Choć ostatnio to się zmienia i to 
m.in. dzięki korporacjom, na które 
jest prawdziwy szał. Ilość inwesty-
cji jest ogromna, bycie w korpo 
jest teraz modne w Gdańsku, a do 
pracy w nim przyjeżdżają ludzie z 
całej północnej Polski. Atmosfe-
ra w tych nowiusieńkich biurach 
jest wręcz entuzjastyczna, po-
równując ją z Krakowem, gdzie 
teraz mieszkam czy Warszawą, 
do której regularnie wyjeżdża-
łam służbowo, gdy pracowałam 
w Gdańsku. Miedzy innymi dzię-
ki inwestycjom w Oliwie, miasto 
pozbywa się uprzedzeń, przede 
wszystkim tych własnych – pod-
sumowuje Agnieszka.
Jeśli nie mieszka się na Pomo-
rzu, to można było przeoczyć, że 
Gdańsk w ostatnich latach stał się 
nowoczesną stolicą biznesu całej 
północnej Polski. W przywołanym 
już wcześniej zestawieniu śred-

niego wynagrodzenia w polskich 
miastach (w którym Kraków zna-
lazł się na pozycji 13., a Warsza-
wa – 2.), Gdańsk, Sopot i Gdynia 
zajęły kolejno 6., 7. i 11. miejsce. 
Za tymi wynikami nie stoją wy-
łącznie lokalne giganty jak Lotos 
i Energa. Na przestrzeni ostatniej 
dekady kilkudziesięciu świato-
wych liderów biznesu zdecydo-
wało się otworzyć swoje biura 
właśnie w Trójmieście. Powstają 
nowe inwestycje, nowe miejsca 
pracy. Stopa bezrobocia w Gdań-
sku to dziś ok. 3 proc. Więc jeśli 
stolica Pomorza kojarzy wam się 
wyłącznie z upadłymi stoczniami 
i smażoną rybą, to powinniście 
zmienić zdanie.

Gdzie śpiewem cię tulą i budzą 
ze snu? Tylko we…
Gdy spojrzeć na mapę polskich 
animozji i miejskich uprzedzeń, 
to z tzw. „ziemiami odzyskanymi” 
mamy pewien problem. Bo że 
beka z Radomia, że z Sosnowca 
całe zło świata, że śląskie hanysy 
to dramat, że Białystok, Lublin i 
Rzeszów to Polska B, że Łódź to 
slumsy tego kraju, że Kraków to 
leserzy, Poznań podobnie, a War-
szawa najgorzej – to powszechnie 
wiadomo. Natomiast taki Wro-
cław? Z jednej strony beka, bo 
wszyscy tam są przyjezdni, no i 
„miasto niemieckie”, ale z drugiej 
– „odzyskane”, należne, nasze pia-
stowskie, więc toczyć beki z przy-
jezdnych i odmawiać polskości 
nie wypada. Co najwyżej można 
stwierdzić, że musi tam być „ord-
nung”, bo niemiecką cegłą miasto 
budowane. 

– Wrocek za wszelką cenę pragnie 
stać się hipsterską stolicą Polski 
– twierdzi Michał, który we Wro-
cławiu spędził 31 z 33 lat swojego 
życia. – I takie parcie widać nie 
tylko w działaniach samorządu, 

Że Warszawa nie przepada za Krakowem, 
a Kraków za Warszawą, to wie chyba 
każdy. Znamy te międzymiastowe 
żarty, powiedzonka, mądrości ludowe, 
odwieczne uprzedzenia. Dla jednych to 
śmieszne, dla drugich – nieuprzejme, dla 
trzecich – słuszne i prawdziwe. 

Co o nas myślą w innych mordorach,
czyli o międzymiastowych uprzedze-
niach, konfliktach i stereotypach

Wrocław

Warszawa

Gdańsk
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ale, co gorsza, w postawach więk-
szości mieszkańców. Moja rodzi-
na, jak większość rodzin dookoła, 
żyje tam od trzech pokoleń. I tak 
jak kiedyś Wrocław był kreowany 
na „nowy polski Lwów”, to teraz 
chcą tam zrobić „drugą Japonię” z 
odzysku. Może taka infrastruktura 
była super w 1939 roku, ale czasy 
się zmieniają i warto przystoso-
wać ten „ordnung” do XXI wieku, a 
nie inwestować w hipsterskie kre-
tynizmy. Czy  potrzebowaliśmy 
stadionu miejskiego na 45 tys. 
widzów, który po Euro 2012 rzad-

ko kiedy zostaje zapełniony w po-
łowie i przynosi ogromne straty?  
Czy potrzebny nam był aż taki su-
pernowoczesny „inteligentny sys-
tem transportu” za sto kilkadzie-
siąt milionów, który od początku 
swego funkcjonowania robił 
więcej zamieszania na drogach 
niż porządku. Takich hipsterskich 
przedsięwzięć mamy od groma. 
Wszystko na hurra, na pokaz, bez 
przemyślania sprawy, żeby tylko 
było modnie. Podobnie jest z kor-
poracjami. Przy Strzegomskiej to 
już totalny szał. Jakiś czas temu 

postanowiono zrobić tam „Wro-
cławski Mordor”. Każdy develo-
per, każde korpo, które chciało 
się tam wprowadzić, rozbudować, 
bez problemu dostawało zgodę 
na wszystko, ba, do dziś takie tu 
panują obyczaje. Natomiast o 
przystosowaniu dróg, chodników, 
parkingów, organizacji ruchu ja-
koś nikt nie pomyślał. Więc cha-
os gorszy niż na Domaniewskiej, 
choć przy Strzegomskiej nie pra-
cuje 100 tys., a 20 tys. ludzi. Skądi-
nąd, to „hipsterstwo” przenosi się 
też na działania w biurach. Jakoś 

to bardziej w Warszawie ułożone, 
logiczne, przewidywalne. Choć z 
Warszawą nikt tu nie rywalizuje, 
zresztą z żadnym miastem nie 
ma tu konfliktów. „Hipsterzy” są 
ponad to. Chociaż, gdyby się za-
głębić, to kiedyś istniała taka niby 
nienawiść z Poznaniem. I ci nasi 
wielkopolscy sąsiedzi forsowali 
taki stereotyp, że wrocławianom 
to tylko rozrywka w głowie, i że 
wszystko robią chaotycznie, bez 
planu, i ogólnie – kresowa fanta-
zja. Jako rodowity wrocławianin 
stwierdzam, że ten stereotyp jest 
bardziej uzasadniony niż ten o 
postniemieckim mieście, gdzie 
absolutnie panuje „ordnung”.
Jej brud i dym szczęściem mi są i 
rozkoszą…

Nikt jak ona…
Na deser naszej podróży po mię-
dzymiastowych uprzedzeniach 
i zawiściach kierujemy się do ją-
dra korporacyjnej polskości, czyli 
do stolicy. Zresztą, większość z 
nas, jeśli nie każdy, miał tam jakiś 
krótszy lub dłuższy epizod, wyjaz-
dową fuchę czy przygodę na od-
ległość. Zatem i mitów na temat 
centrum krajowej korposfery co 
niemiara, bo z Warszawy śmieją 
się prawie w całej Polsce, a lista 
miast, które mają/miały ze stolicą 
na pieńku jest tak długa jak korki 
na Domaniewskiej. 
Idąc więc szlakami teorii spisko-
wych i pomówień, to Warszawę 
rzekomo organizują dwie reguły. 
Pierwsza to „prawo antywarsza-
wiaka”, które stanowi, iż Warszawa 
jest zła, dopóki nie jest się war-
szawiakiem, a druga to „prawo 
neowarszawiaka” – rodowitym 
warszawiakiem stajesz się w dniu 
przeprowadzki do Warszawy. No 
i do tego odnosi się większość 
przytyków całej reszty Polski.
– Warszawa to stan umysłu – 
śmieje się Andrzej, obecnie 
mieszkaniec Wrocławia, wcze-
śniej warszawski student i kor-
poludź. – Nie mówię tego w od-
niesieniu do innych, ale przede 
wszystkim w odniesieniu do sa-
mego siebie. Krótko mówiąc… 

pochodzę z Radomia, więc jako 
nastolatek solidarnie z moimi 
krajanami wyśmiewałem war-
szawiaków. Wiadomo, że to mie-
szanka słoików z całej Polski. Że 
choćbyś nie miał wcześniej nic 
wspólnego z Warszawą, to po już 
w pierwszym dniu po przepro-
wadzce okaże się, że stolicę znasz 
jak własną kieszeń, a twój dziadek 
walczył w powstaniu. Wiele jest 
takich przypadków, nie zaprze-
czam nawet dziś. Ale Warszawa 
przyciąga i łatwo się w niej zaakli-
matyzować. Przez to, że mało kto 
jest tam „stąd”, to nikt nie czuje się 
obcy, i bez problemu identyfikuje 
się z resztą mieszkańców. Spędzi-
łem ponad sześć lat w Warszawie 
i zawsze będę miał do niej senty-
ment. Do Wrocka przeprowadzi-
łem się tylko ze względu na moja 
narzeczoną, i choć mieszkam tu 
od dwóch lat, to wciąż nie czuje 
się wrocławianinem – pointuje.
Chyba większość korpoludków, 
którzy mieli cokolwiek – zawodo-
wego – wspólnego z Warszawą, 
przyzna, że stolica potrafi być 
wdzięcznym miejscem do życia, 
mimo wszystkich jej mniejszych i 

większych wad. Acz, niektóre z 
tych powszechnie wyśmiewa-
nych, można w sumie uznać za 
zalety dające powód do dumy. 
– Pracy w stolicy nie można 
porównać do pracy w żadnym 
innym miejscu – mówi Marcin, 
obecnie mieszkaniec Krakowa, z 
czteroletnim stażem w Gdańsku 
i Warszawie. – W Warszawie po 
prostu żyje się pracą. Tam robota 
bezwzględnie organizuje ci ży-
cie, tym bardziej jeśli pracujesz w 
Mordorze. I musisz się spieszyć, 
bo tak. Pół roku po przeprowadz-
ce do Krakowa zorientowałem się, 
że na przystankach są ławeczki. 
Serio. A w Warszawie wszyscy 
gonią jak króliki, i to tak szybko, 
że nawet nie ma czasu, by się za-
stanowić „po co ja tak gonię?”. I 
jeśli ktoś śmieje się z tej „gonitwy 
warszawskiej”, z tego trybu życia 
w Mordorze, to rozumiem go w 
pełni, jak wszystkich, dla których 
jest to powód do dumy. 

#Derek Barłowski

REKLAMA

REKLAMA

M&R
APARTMENTS

M&R Apartament Mokka  
to komfortowy 2-pokojowy 
apartament na wynajem 
krótkoterminowy, zlokalizowany 
w sercu biznesowego 
Mokotowa.
Idealna lokalizacja dla osób 
podróżujących służbowo. 
Z tym wydaniem 10% zniżki na 
nocleg!

Konstruktorska 7
www.moniqapartments.pl
tel. 698 677 387
moniqapartments@gmail.com

REKLAMA
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UCIEKINIER Z KORPO

Radek Ślepowroński: Z tą zieloną 
enklawą trochę przesadzasz. To były 
chaszcze. Miejsce zarośnięte tak, że 
wejść się nie dało. Trzeba było mnó-
stwo pracy, żeby doprowadzić je do 
stanu, który cieszyłby oko. Oczyścili-
śmy teren, zaprojektowaliśmy tak, by 
można tu było fajnie spędzać czas.
W połowie lat 70. w budynku wa-
szego klubu mieściła się przepom-
pownia wody dla położonych nie-
opodal basenów miejskich. A dziś?
Adrian Górny: Dziś podobnie jak w 
latach ‘90, ta miejscówka znów tętni 
życiem. Można u nas latem spędzać 
leniwie soboty i niedziele w ogrodzie, 
bądź tańczyć do białego rana przy 
dźwiękach muzyki DJ-ów oraz zespo-

łów z najwyższej półki. Chcieliśmy, 
by to miejsce łączyło ludzi w różnym 
wieku i o różnych upodobaniach - 
czy to muzycznych, czy kulturalnych. 
Dlatego nieustannie pracujemy i 
dopracowujemy naszą ofertę, tak by 
zaspokoiła potrzeby najbardziej wy-
brednych gości.
Radek: Oprócz typowych imprez 
muzycznych, organizujemy  też pik-
niki gastronomiczne, kino letnie, stan-
d-upy i inne interesujące wydarzenia 
kulturalne. Teraz np. dla tych najbar-
dziej zapracowanych zorganizujemy 
czwartkowy cykl spotkań “Afterho-
urs” , podczas którego postaramy się 
wspólnie zrzucić nadmiar stresu zgro-
madzonego po ciężkim tygodniu pra-

cy. Na każdy wieczór miesiąca zapla-
nowaliśmy coś innego i obiecujemy, 
że każdy rezydent biura i korporacji 
w końcu odetchnie i zrobi porządną 
zaprawę przed końcówką tygodnia!
Czwartki to dobry wybór. Sama 
mając korporacyjne doświadcze-
nie wiem, że to najlepszy dzień ty-
godnia na wypady popracowe.
Adrian: Też pracowaliśmy w korpo-
racjach i też wydaje nam się, że to 
dobry dzień. Bo już np. piątki ludzie 
raczej starają się rezerwować dla ro-
dziny albo na jakieś dłuższe wypady 
za miasto. A my chcielibyśmy, żeby 
mieli okazję z tymi, z którymi na co 
dzień spotykają się na stopie służbo-
wej, wejść w bardziej luźne relacje, 
poznać się nawzajem jako ludzie, a 
nie tylko współpracownicy. Mamy też 
nadzieję stworzyć im do tych spotkań 
taką atmosferę (muzyka na żywo, róż-
ne aktywności, promocje w barze), by 
nie mieli ochoty, na rozmowy o pracy 
(śmiech).
Mówicie, że pracowaliście w korpo. 
Czym się zajmowaliście i co spra-
wiło, że jednak jesteście tu, a nie w 
waszych poprzednich firmach?
Radek: Ja jeszcze w czasie studiów 
zarabiałem jako barman i szef baru 
w wielu warszawskich lokalach oraz 
podczas wymiany studenckiej przez 
rok jako krupier w największym ka-
synie w USA. Gdy wróciłem do Polski 
dostałem pracę w słynnym amery-
kańskim koncernie, gdzie w sumie 
przepracowałem prawie 8 lat, awan-
sując od handlowca, przez specjalistę 
ds. rozwoju marki do p.o. kierownika 
zespołu sprzedaży.  Zrezygnowałem, 
bo wykończyłaby mnie tam monoto-
nia. Dział HR zakwalifikował mnie co 
prawda do prestiżowego indywidu-
alnego planu rozwoju, jaki oferowała 
firma, ale mój przełożony systema-
tycznie mi ten rozwój uniemożliwiał, 
karmiąc ochłapami. Miałem dość.
Adrian:  U mnie to była dość długa 
ścieżka. Początkowo pracowałem 
w gastronomii. Potem założyłem 
ze wspólnikami „Klub u Artystów”, 
który podziałał rok i z powodu tarć 
personalnych musiał się zamknąć. 
Wówczas zacząłem pracować dla IMS, 

które 11 lat temu specjalizowało się w 
dostarczaniu muzyki do centrów han-
dlowych. Równolegle pracowałem 
też jako  selekcjoner w klubach. Po-
tem był jeszcze okres w Universal Mu-
sic Polska, gdzie byłem promotorem 
radiowym i czas, gdy pracowałem 
jako szef floty samochodowej i prawa 
ręka prezesa w Cisowiance. Można 
jednak powiedzieć, że cały czas oscy-
lowałem wokół branży gastronomicz-
no-rozrywkowej. Dlaczego rzuciłem 
to wszystko? Bo Radek namówił mnie 
na wspólny biznes.
A skąd w ogóle się znacie?
Radek: Negocjowałem kontrakt w 
klubie, w którym Adrian pracował 
jako selekcjoner. Poznaliśmy się, zła-
paliśmy wspólny język, z czasem za-
przyjaźniliśmy i tak zaczęła się nasza 
wspólna biznesowa droga.
Ty, Adrianie, nie bałeś się, że znów 
wejdziesz w biznes, który skończy 
się fiaskiem z powodu konfliktu ze 
wspólnikiem?
Adrian: Wychodzę z założenia, że 
nie można się poddawać. Jeden błąd 
czy upadek, nie może sprawiać, że 
przestajesz w ogóle działać, z obawy 
przed powtórką z rozrywki. Poza tym 
człowiek z wiekiem i doświadczeniem 
dojrzewa, zdobywa pewną wiedzę 
np. tę dotyczącą doboru partnerów 
biznesowych czy personelu. Z Rad-
kiem od razu się polubiliśmy, mieli-
śmy zbieżne wizje i cele. Postanowi-
łem zaryzykować (śmiech).
To wcale nie takie rzadkie, że wizje i 
cele wspólników, gdy biznes zaczy-
na działać, nagle się rozchodzą. Jak 
wy sobie z tym radzicie?
Radek: Jak widzisz działamy już ra-
zem piąty rok i nadal wspólnie wal-
czymy o to, co stworzyliśmy.
Adrian: Oczywiście są chwile, w któ-
rych się nie zgadzamy lub sprawy, w 
których mamy odmienne zdanie, ale 
wtedy rozmawiamy i staramy się wy-
pracować jakiś kompromis.
Radek: Poza tym na pierwszym miej-
scu stawiamy naszą przyjaźń, a nie 
pieniądze. Może właśnie to jest klu-
czowe.
Bardzo się zmieniło wasze podej-
ście biznesowe w ciągu tych wspól-

nych lat prowadzenia klubu?
A i R: (śmiech) Bardzo!
Adrian: Otwierając „Iskrę” zakładali-
śmy np. że uda się oprzeć ten interes 
na znajomych, że z kumplami będzie 
się taki klub przyjemnie prowadziło i 
że w ogóle klub to nie tyle praca, co 
dobra zabawa. Rzeczywistość szybko 
zweryfikowała te fantazje.
Radek: Dziś poważniej podchodzimy 
do wielu spraw, zwracamy uwagę na 
więcej szczegółów, roztropniej do-
bieramy współpracowników. Wiemy, 
że przy tak dużej konkurencji, jak 
warszawska, utrzymanie takiego se-
zonowego klubu jak nasz, wymaga 
dużo wysiłku. 
Adrian: Niestety nie mamy tu Wisły, 
która sama z siebie przyciąga klien-
tów, więc bary i puby tam zlokalizo-
wane, nie muszą aż tak stawać na 
rzęsach, by się utrzymać. Ale mamy 
basen, w którym nie miałem okazji 
popływać od trzech lat (śmiech).
Radek: Niemniej fakt, że nadal działa-
my i że nadal odwiedzają nas tysiące 
gości chyba świadczy o tym, że cał-
kiem nieźle radzimy sobie z zarządza-
niem i... ewoluujemy.
Na czym polega ta ewolucja?
Adrian: W miarę finansowych moż-
liwości modyfikujemy wystrój klubu, 
poszerzamy ofertę.
Radek: Przy okazji prowadzenia 
„Iskry” zbudowaliśmy też własną 
agencję eventową Join In. Założyli-
śmy również fundację „Dla Kultury”, 
której celem jest organizowanie cie-
kawych i darmowych wydarzeń kul-

turalnych.
Adrian: Powoli świta nam też myśl o 
otwieraniu innych klubowych miejsc.
Iskrzący klub z  basenem już wam 
nie wystarcza?
Radek: Myślę, że prowadząc swój 
biznes z sukcesem, w pewnym mo-
mencie dochodzisz do wniosku, że 
chcesz zrobić krok dalej, chcesz dalej 
go rozwijać czy rozbudowywać i my 
chyba właśnie też doszliśmy do takie-
go punktu.
Nie pozostaje nam nic innego jak 
życzyć powodzenia w dalszym 
rozwoju i zaprosić czytelników do 
wspólnego świętowania urodzin 
Korpo Voice  w Iskrze!
Adrian: Gdyby to jeszcze połączyć 
z inicjacją naszych korporacyjnych 
czwartków, byłoby idealnie:)
Świetnie! A inicjacja odbędzie się…?
Radek: W czwartek, 7 czerwca o 
18.00. Wstęp wolny! Zapraszamy!
Już cieszę się na nasz wspólny 
czwartkowy cykl imprez „After 
hours” . Dołączam się do waszego 
zaproszenia. 
Czytelnicy Korpo Voice, przybywaj-
cie w pierwszy czerwcowy czwar-
tek na urodzinową imprezę Korpo 
Voice, inaugurującą cykl korpowy-
darzeń w  klubie „Iskra”. Zabierzcie 
ze sobą kostiumy, a laptopy dla 
bezpieczeństwa (basen) zostawcie 
w pracy :). Do zobaczenia!
Szczegóły imprezy na facebookowych 
fanpage’ach Klubu „Iskra” i Korpo Voice. 

# Justyna Szawłowska

Biznes z iskrą
Zrobili to, o czym marzy wielu etatowych 
pracowników korporacji. Adrian i Radek 
rzucili wszystko i otworzyli własny klub. 
W ich „Iskrze” od 5 lat bawi się Warszawa. 
W sąsiedztwie zagłębia biurowego, udało 
im się znaleźć zieloną enklawę, którą 
wykorzystali do stworzenia imprezowo-
kulturalnego miejsca pod chmurką.

 Od lewej Adrian ( Klub Iskra) , 
Justyna ( Korpo Voice), Radek  
(Klub Iskra)
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ABC korporacyjnego 
survivalu,
czyli jak przetrwać w gąszczu 
targetów, ASAP-ów i FYI

cz.11
Ten tekst napisał 

korpodziennikarz obywatelski 

Na wstępie chciałbym ci pogratulo-
wać. Jasne, w poprzednich częściach 
poradnika padły już podobne słowa, 
jednak muszę się do czegoś przy-
znać, drogi korpoludku. Poprzed-
nie pochwały zastosowałem jako 
element motywacji oraz czynnik 
zwracający twoją uwagę na ABC. 
Dopiero teraz zdobyłeś mój szczery 
podziw. Przetrwałeś kilka miesięcy 
w środowisku korporacji, wyposa-
żony w profesjonalny ekwipunek, 
stawiłeś czoła kilku najmniej groź-
nym mieszkańcom Mordoru. Ba, być 
może raz czy dwa widziałeś samego 
Saurona! Jeszcze raz gratuluję. Nie 
wolno ci jednak zawieść rosnących 
oczekiwań korpowładców, gdy na 
Daszbordzie pojawią się nowe 
czynniki, musisz być gotowy!

Bywa, że zostaniemy przyuważe-
ni przez jednego z ważnych gości 

lub lokalnego watażkę wyższego 
szczebla, przechadzającego się na 
florze, masz wtedy kilka sekund na 
reakcję. Najlepiej pogrążyć się w 
fikcyjnych obowiązkach, zmarszczyć 
czoło, energicznie zapisać kilka słów 
na samoprzylepnej karteczce lub 
wstukać ciąg cyfr na klawiaturze. 
Następnie powinieneś, głęboko za-
myślony (nieobecny wyraz twarzy 
polecam ćwiczyć przed lustrem) 
ruszyć, dzierżąc losową kartkę, z 
silnym poczuciem celu, w bliżej nie-
określonym kierunku (byle dalej). 
Jeśli odkładałeś dzisiejsze raporty, 
wypełnij je teraz. Wtedy gość poszu-
ka innej, łatwiejszej ofiary. Gorzej, 
gdy wasze spojrzenia już się spo-
tkają, a ty akurat nie pozorowałeś 
wykonywania obowiązków. Nie trać 
fasonu, uśmiechnij się delikatnie i 
najważniejsze – odpowiadając na 
pytanie napastliwej szychy, skorzy-

staj z któregoś z evergrinów. Po-
wiedz: „Pracuję nad usprawnieniem 
omawianego na standupie procesu”. 
Jeśli zapyta o to, co aktualnie robisz, 
nie bój się, gość nie ma pojęcia na 
czym polega twoja praca. Otwórz 
okno jakiegoś używanego w biurze 
programu i opisz to, co powinieneś 
wykonać, bazując na idealnej wizji 
ze szkolenia. Będzie zachwycony. 
Przełączaj się pomiędzy posegre-
gowaną skrzynką, a tabelkami w 
Excelu. Powtarzaj, aż sobie pójdzie. 
Zrobi to szybko, tak naprawdę nie 
interesuje go twój los, dlatego ani 
on, ani ty nie chcecie, by „obchód” 
zakończył się porażką.

Twój korposłownik staje się co-
raz bogatszy, więcej umysłowej 
przestrzeni zajmują specyficzne, 
nieprzydatne poza biurem zwroty, 
więc pamiętaj, aby odpowiednio 

się zrelaksować. Znajdź czilroom, 
który początkowo wydawał ci się 
zbędny. Usiądź na tamtejszej kana-
pie, ułóż się wygodnie w wiszącym 
fotelu, przymknij powieki. W salce 
do relaksu możesz zniknąć na kilka-
naście minut dziennie, gdyż zwykle 
nikt tu nie zagląda (nikomu też nie 
przyjdzie do głowy, że ukrywasz się 
równie bezczelnie i na widoku). Ko-
lejny paradoks korporacji. Jemy w 
kuchni, pracujemy przy biurku lub 
w pokojach konferencyjnych. Kiedy 
według managerów powinniśmy 
skorzystać z czilroomu? Po pracy, a 
najlepiej wcale. 

Dlatego zachęcam do sporadycz-
nych, acz regularnych odwiedzin.
Musisz nauczyć się rozpoznawać 
nadchodzący krancztajm. Sygna-
ły w rodzaju delikatnego drgania 
powietrza, specyficznego zapachu, 
czy wzrastającej nerwowości po-
gody, nie dla każdego korpoludka 
wystarczą, aby odpowiednio roz-
poznać zbliżające się zagrożenie. 
Szukaj wzorów w korespondencji, 
im więcej ponagleń urgentów i tym 
podobnych asapów, tym gorzej. 
Sympatyczny, pogodny team le-
ader rzadziej żartuje, częściej znika 
na papierosa lub siedzi przykuty 
do biurka. Szykuj się. Wzrasta liczba 
telekonferencji oraz spotkań włady-

ków – atmosfe-
ra się zagęszcza. 
Jeśli masz w 
zanadrzu urlop, 
wykorzystaj go 
teraz, zanim 
będzie za póź-
no. Oddaj zwie-
rzęta domowe 
z n a j o m y m , 
dzieci dziad-
kom i zapomnij 
o planach na czas wolny – ten wła-
śnie przestał istnieć. Powodzenia!   

Korposłownik:
Daszbord – z angielskiego: Dashbo-
ard – w dosłownym tłumaczeniu 
to… deska rozdzielcza. Korpora-
cyjne środowisko nadało pojęciu 
zgoła odmienne znaczenie. Jest to 
raport, plik, czasem fizyczna tabli-
ca, która zawiera kluczowe czynniki 
uzależniające dany proces. Niekiedy 
takowa tablica zawiera kolejne cele, 
które należy osiągnąć na drodze ku 
ostatecznej optymalizacji.
Evergrin – z angielskiego: Ever 
oznaczające „zawsze” oraz green – 
„zielony”. Pojęcie szeroko znane, 
choć w zgniłym, korporacyjnym 
środowisku rozumiane nieco ina-
czej -  jako pogardliwe określenie 
ogólnych zwrotów. Oznacza zdania, 

frazy, których można użyć w każdej 
sytuacji, a jako że są to sformułowa-
nia do wszystkiego, w istocie… nie 
nadają się do niczego poza zasłoną 
dymną. 
Czilroom – z angielskiego Chillout 
oznacza „wyluzuj”. Każda szanująca 
się korporacja posiada w biurze co 
najmniej jedną salę do relaksu. W 
założeniach ma służyć pracowni-
kom jako miejsce, w którym można 
się wyciszyć, odpocząć. W praktyce 
zwykle nie znamy nawet lokalizacji 
owej sali, a już na pewno nie mamy 
kiedy z niej skorzystać. Bo kto re-
laksuje się w biurze, będąc już po 
pracy? 
Krancztajm – Crunchtime. To okres, 
w którym wyrabiamy nadgodziny, 
aby domknąć projekt na czas. Kto 
nie przeżył kranczu, ten nie wie 
czym jest praca w korpo. 

#Albert Kosieradzki

Warszawskie firmy  
pobiegną z pomocą!

Może grasz w tenisa 
lub squasha? 

Trwają zapisy na tegoroczny Bieg Firmowy!  W zeszłym 
roku w wydarzeniu uczestniczyło ponad 2500 biegaczy 
ze stolicy Polski.
W sportowej rywalizacji udział wezmą 5-osobowe zespo-
ły złożone z pracowników firm. Każdy z uczestników bę-
dzie miał do pokonania trasę liczącą blisko 5 kilometrów. 
Ponadto w tym roku zwiększono limit uczestników i na 
biegaczy czeka aż 3 500 pakietów startowych. Podczas 
wydarzenia nie zabraknie również zajęć dla najmłod-
szych - specjalnie z myślą o nich wystartuje Bieg Krasnala 
na dystansie 60 i 100 metrów. Uczestnicy oraz kibice będą 
mogli także skorzystać z dodatkowych atrakcji przygo-
towanych wspólnie ze Sponsorami i Partnerami Biegu 
Firmowego . Co o 6. edycji mówią wieloletni uczestnicy
wydarzenia? - Start 320 naszych pracowników, którzy 
pobiegną zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie 
oraz zaangażowanie się w charakterze sponsora już po 

raz czwarty pokazuje, że Bieg Firmowy stał się tradycją i 
jedną z najbardziej wyczekiwanych imprez biegowych 
w 3M. Długoletnia współpraca zaowocowała w tym roku 
unikalnym charakterem wydarzenia - mamy przyjemność 
zostać pierwszym w historii Strategicznym Sponsorem 
Biegu Firmowego w Polsce. Nie możemy doczekać się 
startu w obu miastach - mówi Ewa Jaxa-Jankowska, Spe-
cjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu z 3M. 
Strategicznym Sponsorem Biegu Firmowego w Polsce i 
Sponsorem Głównym w Warszawie jest firma 3M. 
Sponsorem Strategicznym Biegu Firmowego w Warsza-
wie  jest firma Credit Suisse oraz Benefit Systems.
Żeby zgłosić swoją drużynę, wystarczy wypełnić formu-
larz rejestracyjny na stronie internetowej www.biegfir-
mowy.pl oraz opłacić opłatę startową. 

TERMIN  - Warszawa 16.06

Lubisz aktywnie spędzać czas? A może jesteś kibicem Le-
gii Warszawa, fanem Roberta Lewandowskiego, Łukasza 
Kubota lub Macieja Stuhra?  W takim razie zapraszamy Cię 
na turniej charytatywny Warsaw Charity Cup!
Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedzia-
łeś tak to mamy dla Ciebie dobrą informację. 17 czerwca 
2018 roku, tuż za Mordorem, w klubie Okęcie Tennis Club 
odędzie się druga edycja Warsaw Charity Cup. Wydarze-
nie jest okazją do połączenia przyjemnego z pożytecz-
nym, ponieważ fundusze zebrane tego dnia przeznaczo-
ne zostaną na organizację całorocznych zajęć sportowych 
dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej lub ro-
dzinnej.
„Większość z nas brała lub ciągle bierze udział w odpłat-
nych zajęciach sportowych. Zapisujemy na treningi wła-
sne dzieci, ponieważ w mniejszym lub większym stopniu 
wiemy, że ma to pozytywny wpływ na dziecko. Jednak nie 
każdy zdaje sobie sprawę z tego jak ważny może być sport 
w walce z wykluczeniem społecznym czy przeciwdziała-

niu patologiom społecznym. Wierzymy, że poprzez sport 
możemy zmieniać świat dzieci na lepszy. Pokazujemy im 
wzorce do naśladowania oraz alternatywy dla spędzania 
godzin przed telewizorem. Tak powstały inicjatywy War-
saw Charity Cup oraz Mamo! Idę na boisko.” – Agnieszka 
Kossakowska , Koordynatorka Projektów.
Do turnieju mogą zgłaszać się zarówno osoby prywatne 
jak i firmy. Company Challenge umożliwia zgłoszenie do 
dwóch reprezentacji firmowych składających się z 2-4 
osób. Jednak nie trzeba grać aby pomagać! W ciągu dnia 
odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich gości, 
którzy wesprą inicjatywę symboliczną cegiełką. Przepro-
wadzone zostaną także tzw. „Sportowe Aukcje”. Wśród 
nagród do wylicytowania znajdziecie: rakietę podpisaną 
przez Łukasza Kubota, oryginalną koszulkę Legii Warsza-
wa z autografami zawodników i podwójne zaproszenie 
do sektora Silver, koszulkę Roberta Lewandowskiego z 
autografem, a także możliwość rozegrania godzinnego 
treningu lub sparingu z Maciejem Stuhrem.

To co? Widzimy się na korcie?
www.warsawcharitycup.pl
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Rodziny nieboraków. Żony, part-
nerki, dzieci, psy, koty, no może bez 
tych ostatnich - one i tak traktują 
człowieka z góry - wszyscy cierpią 
z powodu braku kogoś ważnego, 
partnera, ojca, opiekuna, towarzy-
sza, który zużywa całą energię ży-
ciową w miejscu pracy. 

Swego czasu w branży kompute-
rowej doszło do eskalacji, a głos 
sprzeciwu podniosły żony i part-
nerki pracowników EA. Naświetlo-
no problem, a spór zakończył się 
ugodą oraz powstaniem organiza-
cji, która w przyszłości ma monito-
rować podobne sprawy i wpływać 
na wielkich wydawców. Podobne 
symptomy obserwujemy w korpo-
racjach zajmujących się dowolną 
gałęzią biznesu. Ważny projekt, 
który trzeba zakończyć w terminie, 
strategiczny klient oczekujący prze-
łomu, czy dane, które należy dostar-
czyć analitykom na czas. Zła orga-
nizacja pracy, bądź specyfika danej 
branży prowadzą do występowania 
zjawiska crunchu zdecydowanie 
zbyt często. Okazuje się, że niecny 

proceder zbiera swe żniwo również 
w Polsce, o czym przekonałem się, 
rozmawiając z kilkoma korpoludka-
mi na temat ich sytuacji. Wszystkie 
imiona zostały zmienione, aby za-
chować anonimowość. 

Marlena, świeżo upieczona żona 
korporacyjnego zasobu ludzkiego, 
tak opisuje problem:
- Osobiście nigdy nie pracowałam 
w korporacji.  Jestem nauczycielką 
polskiego w prywatnym gimna-
zjum, a Piotrka poznałam jeszcze w 
czasie studiów. Spotkaliśmy się na 
imprezie u wspólnych znajomych, 
mój przyszły mąż znajdował się 
wtedy na stażu w jednej z firm w tak 
zwanym Mordorze. Wszystko ukła-
dało się dobrze, zamieszkaliśmy ra-
zem, pobraliśmy się. Gdy Piotrek za-
kończył studia, zaproponowano mu 
posadę na cały etat. Jako stażysta 
nie traktował obowiązków bardzo 
poważnie, bo pracował za darmo. 
Problemy zaczęły się właśnie po 
przyjęciu zaproponowanej posady. 
Stopniowo wracał coraz później, 
zmęczony. Początkowo otrzymywał 

pieniądze za nadgodziny, a jako, że 
rozpoczęliśmy starania o dziecko, 
każdy grosz się liczył, więc cieszy-
łam się z dodatkowych środków. 
Niestety mąż wracał coraz później, 
podminowany, nie mieliśmy na-
wet kiedy porozmawiać, pójść do 
kina. Zwykle pod koniec miesiąca, 
co mąż tłumaczył „domykaniem 
bazy danych dla klienta”, Piotrek 
praktycznie nie wychodził z biura. 
Firma, w której pracował, przestała 
oferować płatne nadgodziny, za-
miast tego dodatkowy czas spędzo-
ny w pracy był „do odebrania”. To 
największy absurd tej sytuacji, bo 
tych godzin nie było kiedy odebrać. 
Ciągle tylko terminy ostateczne, 
kluczowe cele, jeszcze tylko tydzień, 
jeszcze miesiąc, rok... Miałam dosyć, 
nie chciałam zrujnować małżeń-
stwa. Na szczęście Piotrek dał się 
przekonać do zmiany pracy. Wiem, 
że nie w każdej korporacji jest tak 
źle, a ja popełniłam błąd, zbyt długo 
godząc się na zaproponowane wa-
runki. Dodatkowe pieniądze zamą-
ciły mi w głowie. Dziś rozumiem, że 
nie są one aż tak potrzebne, gdy nie 
da się ich wspólnie spożytkować.

Historia Marleny zakończyła się do-
brze, choć jak sama przyznała, jej 
krótkie stażem małżeństwo wisiało 
na włosku. 
Ania ma dla czytelników krótką 
radę: - Spotykałam się kiedyś z chło-
pakiem, który pracował w korpo-
racji. Elegancko ubrany, starannie 
uczesany, sprawiał dobre pierwsze 
wrażenie. Problem w tym, że często 
odwoływał randki, tłumacząc swoją 
nieobecność nadgodzinami w pra-
cy. Dobrze nam się rozmawiało, ale 
moim zdaniem nie ma sensu spoty-
kać się z kimś, kto już na początku 
znajomości nie ma dla ciebie czasu!

Rada prosta, choć trudno się z nią 
nie zgodzić. Zbyt często wmawiamy 
sobie, że sprawy idą w dobrym kie-
runku, ignorując oczywiste symp-
tomy niedopasowania. Ostatni 
bohaterowie, z którymi udało mi się 
zamienić słowo na temat crunchu 

to Marek i Edyta. Oboje pracują w 
korporacjach, a po wyrobieniu 200 
proc. normy wracają do wspólnie 
wynajmowanego mieszkania. Mło-
da para tak opisuje niepokojące 
zjawisko:
Marek: - Właściwie to lubię praco-
wać w korpo. Ładne biuro, bufet, 
fajni ludzie, stabilna sytuacja, a od-
kąd awansowałem na Team Leada 
nie muszę już zaciskać pasa do 
pierwszego. Tylko szkoda, że w ro-
bocie dostają białej gorączki, gdy 
domykamy bazę danych. Zawsze 
wiadomo wcześniej, że potrzebu-
jemy więcej czasu, ludzi do tego 
zadania, ale co miesiąc jest to samo. 
Spokojna praca przez dwa tygo-
dnie, leniwe tempo, po to by drugą 
połowę miesiąca spędzić w stresie i 

z nadgodzinami. Góra niestety nie 
ma chęci ani odwagi wprowadzić 
potrzebnych zmian. Gdy wracam 
do domu po takim tygodniu ha-
rówki nie mam nawet siły, by choć-
by pogadać z Edytą. Mija weekend 
i potem od poniedziałku to samo.
Edyta:
- Najgorsze jest to, że oboje nie 
mamy czasu ani ochoty, by po pra-
cy zmobilizować to drugie do jakiejś 
ciekawszej rozrywki niż oglądanie 
filmów czy seriali. Bywają takie dni, 
że ledwie zauważamy swoją obec-
ność. Wrzucamy gotowe jedzenie 
do mikrofali i włączamy telewizor. 
Znajomi wyciągają na planszówki, 
do knajpy, ale zawsze wymawiamy 
się pracą. Wodzowie Naczelni kor-
poracji powinni lepiej organizować 

czas pracy i zatrudnić dodatkowych 
ludzi wtedy, gdy są naprawdę po-
trzebni.

Najwyraźniej problem crunchu 
przywędrował do Polski wraz z całą 
resztą korpozasad. Apeluję w imie-
niu naszych dzisiejszych bohate-
rów, a także swoim oraz wszystkich 
obecnych i przyszłych uciśnionych 
pracowników, o położenie większe-
go nacisku na poprawne zarządza-
nie czasem oraz lepszą organizację 
pracy. Drodzy Prezesi, CEO, pamię-
tajcie o korpożonach, bo mogą się 
zbuntować!

#Albert Kosieradzki

W zeszłym roku w evencie wzięło udział 
ponad 20 tys. osób reprezentujących 
1363 polskie firmy i korporacje. W nie-
których z nich bieg to już coroczna 
tradycja. Wiele korporacji wystawiło 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt dru-
żyn (rekord to 63 teamy z jednej firmy!). 
Frekwencja rośnie z roku na rok.
– W biegu mogą wziąć udział wszyscy, 
którzy zgłoszą swoją 5-osobową druży-
nę. Kto już z nami biegł, ten wie, że na-
prawdę warto, a tych, którzy jeszcze nie 
mieli okazji, zapraszamy w tym roku – 
mówi Marta Hernik, Global Project Ma-
nager Poland Business Run. – Dystans 
jest przyjazny, bo wynosi ok. 3,8-4,2 
km. Zachęcamy więc wszystkich, także 

osoby, które na co dzień nie biegają. Pa-
miętajmy, że oprócz stopnia na podium 
przyświeca nam o wiele wyższy, chary-
tatywny cel – biegając stawiamy innych 
na nogi – dodaje.
“Biegam – pomagam” to główne hasło 
imprezy, bowiem środki z zapisów wę-
drują do osób z niepełnosprawnościa-
mi narządów ruchu, które potrzebują 
dofinasowania kosztownych protez 
i rehabilitacji. Wspólne działanie w 
szczytnym celu to jedna z najczęściej 
wymienianych zalet Poland Business 
Run. Kolejnym jest nawiązywanie re-
lacji wewnątrz firmowych zespołów. 
Współpracownicy wspólnie trenują 
i tym samym integrują się na długo 

przed startem, a ci, którzy nie biegną, 
pojawiają się w dniu imprezy, by kibi-
cować kolegom z pracy.
Liczba pakietów startowych w każdym 
mieście jest ograniczona, nie warto 
więc zwlekać z zapisami. Rejestracja 
odbywa się online poprzez stronę 
www.polandbusinessrun.pl.

Korpożony

Poland Business Run 2018. BIEGNIESZ? 

W branży developerskiej funkcjonuje 
pojęcie crunchu, oznaczające 
intensywny okres wytężonej pracy, który 
bezpośrednio poprzedza wydanie gry. 
Crunch ma na celu doprowadzić do 
zakończenia projektu w wyznaczonym 
terminie. Bezpłatne nadgodziny, 
przebywanie w biurze praktycznie przez  
24 godziny na dobę, hektolitry kawy 
oraz setki energetyków. O trudnym losie 
wyzyskiwanych pracowników napisano 
już wiele słów, warto jednak przyjrzeć 
się postronnym ofiarom opisywanego 
procederu. 

Sportowa rywalizacja, integracja 
zawodników i pomoc osobom z 
niepełnosprawnością ruchową 
– 2 września po raz kolejny 
wystartuje bieg Poland Business 
Run. Ta największa w kraju 
charytatywna sztafeta biznesowa 
co roku motywuje tysiące osób do 
biegowych zmagań w szczytnym 
celu. Zapisy do edycji 2018 już 
trwają.

Ten tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski 
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„Nie jestem typowym milenial-
sem – zaznaczasz. - Nie mam 
snapchata i nie spędzam czasu z 
przyjaciółmi z telefonem w ręku, 
uwieczniając się przez selfie”. 
W jakim więc sensie czujesz się 
przedstawicielką pokolenia X?
Do przedstawicieli tego pokolenia 
zalicza się zwykle tych po roczni-
ku ‘90. ja jestem gdzieś pomiędzy. 
Mimo to jestem dzieckiem rodzi-
ców, którzy rozmawiali z nim o 
emocjach, którzy uczyli mnie, by 
o swoich doświadczeniach mówić 
w sposób otwarty i szczery. Tak też 
staram się dziś, w dorosłym życiu 
komunikować z innymi i na tym 
opierać relacje z ludźmi. Te zresztą 
są dla mnie szalenie ważne. Waż-
ne na tyle, że jeśli w miejscu pracy, 
brakuje mi zdrowych i budujących 
kontaktów ze współpracownikami, 
to dla mnie przebywanie w takim 
otoczeniu przestaje mieć sens. Bez 
względu na wysokość pensji, którą 
dostaję czy fajne stanowisko, jakie 
zajmuję. W typowy, a przynajmniej 
przypisywany milenialsom, spo-
sób staram się na bieżąco mówić 

o swoich potrzebach, o tym co mi 
przeszkadza i stawiać granice, gdy 
coś staje się dla mnie zbyt opresyj-
ne. Niestety, często przez ludzi z 
wcześniejszych pokoleń, jest to od-
bierane jako roszczeniowość, cze-
pialstwo czy miganie się od pracy. 
Faktycznie z rozmów z ludźmi 
biznesu często wynika, że wła-
śnie tak odbierają milenialsów. 
Twierdzą, że są leniwi, że zbyt 
wiele żądają, ale niewiele chcą z 
siebie dać.
Ja jestem w stanie dać z siebie bar-
dzo dużo, ale też nie za wszelką 
cenę i nie po to, by komuś coś udo-
wodnić. Pracując z ludźmi ze star-
szych roczników zauważyłam, że 
część z nich potrafi np. notorycznie 
rezygnować ze swoich planów, by 
zostać dłużej w pracy i wysłać jakiś 
raport. Dla mnie to nie jest do końca 
zrozumiałe. Bo co by się stało, gdy-
by raport powstał na drugi dzień, 
zrobiony w godzinach pracy? Ktoś 
by z tego powodu umarł? Świat 
by się zawalił? Pracujemy w biurze, 
a nie na oddziale ratunkowym w 
szpitalu. Albo taka walka o udo-
wadnianie sobie, kto ciężej pracuje, 
kto się bardziej poświęca. Po co? To 
tylko powoduje niepotrzebną ry-
walizację.
Kredyty, zobowiązania… Ludzie 
boją się stracić pracę.
Ja to rozumiem. Wychowywałam 
się w domu, w którym podobnych 
obaw nie brakowało. Mama chwy-
tała się każdego zajęcia, które się 
pojawiało i uczyła mnie, by nie od-
rzucać żadnej oferty, bo może się 
skończyć tak, że zostanę bez pracy, 
bez źródła dochodu. Rozumiem, że 
jeśli nie ma się wyboru lub ten wy-
bór czy możliwość ruchu są ogra-
niczone, to człowiek bierze co jest i 
stara się przetrwać, ale prawda jest 
taka, że dziś wiele osób ma możli-
wość dokonania zmian, a mimo to 
tkwi w starych schematach. Wyko-
nują pracę, która nie daje im satys-
fakcji, nie potrafią stawiać granic, 

pozwalają się wykorzystywać i czu-
ją się wykorzystywani, ale o tym nie 
mówią wprost, nie próbują zmienić 
tej sytuacji. Czasem z obawy, że 
stracą posadę, a czasem dlatego, 
żeby właśnie ktoś nie pomyślał, że 
są roszczeniowi. 
Ty rzuciłaś etatową pracę, mimo 
że ją lubiłaś, dlaczego?
Przyczyn było kilka. Przez dwa lata 
było dobrze, ale później zaczęły się 
zmiany, które przestały mi odpo-
wiadać. Najpierw pomyślałam, że 
może po prostu odejdę, ale póź-
niej zaczęłam się zastanawiać: „ale 
dlaczego ja mam odchodzić, skoro 
ktoś wprowadza coś, co pogarsza 
atmosferę”, więc zaczęłam walczyć z 
nowymi reformami. Niestety mimo 
rozmów sytuacja się nie zmieniała, 
więc ostatecznie zdecydowałam się 
odejść. Druga przyczyna, to potrze-
ba realizacji własnych pomysłów. W 
pracy na etacie, miałam na to zbyt 
mało czasu. Próby negocjowania 
z pracodawcami mojego przejścia 
np. na pół etatu, nie były pozytyw-
nie widziane. Miałam wrażenie, 
że moja chęć samorealizacji poza 
firmą jest odbierana jako pewien 
rodzaj fanaberii. 
Ostatnio byłam na rozmowie o pra-
cę w jednej fundacji, która potrze-
bowała kogoś na pół etatu. Zapytali 
mnie o to, jak zapatruję się na to, 
by w przeszłości przejść na pełen 
etat. Powiedziałam, że na razie nie 
jestem tym zainteresowana, bo po-
trzebuję czasu na realizację swoich 
autorskich przedsięwzięć. Zapytali 
o nie. Opowiedziałam i usłyszałam, 
że to świetnie, że mój osobisty roz-
wój, jest dla nich ważny i będzie 
wnosił wartość dodatnią do mojej 
pracy zawodowej,  że byłoby szkoda 
zabierać mnie na pełen etat, żebym 
musiała rezygnować z tych przed-
sięwzięć. Byłam pozytywnie zasko-
czona taką reakcją. Jestem przeko-
nana, że to właśnie jest właściwe 
podejście do pracownika – szacu-
nek dla jego prywatnych potrzeb, 

spojrzenie na daną osobę nie jak na 
pracownika, ale przede wszystkim 
jak na człowieka i dostrzeganie w 
takim podejściu wartości.
W końcu nic tak nie działa na ko-
rzyść firmy, jak zdrowy i zadowolo-
ny pracownik. Takie osoby są w sta-
nie o wiele bardziej zaangażować 
się w swoją pracę, niż te, które czują 
się sfrustrowane,  niedoceniane, 
niespełnione. 
Jeden z biznesmenów opowiadał 
mi o sytuacji, kiedy miał w firmie 
„pożar”. Trzeba było działać szyb-
ko i ponadprogramowo, tym-
czasem jego pracownica, dziew-
czyna z pokolenia X, przez 30 
minut spokojnie jadła śniadanie, 
twierdząc: „mam teraz przerwę”. 
Dla niego to było jak spotkanie z 
ufoludkiem.
Rozumiem, że zdarzają się sytuacje 
podbramkowe. Ale opowiem ci 
swoją historię. W poprzedniej pracy, 
gdy mojemu koledze zdarzyło się 
zachorować lub coś nagłego mu 
wypadło i nie mógł czegoś zrobić, 
zgodziłam się zostać dłużej i wyko-
nać więcej pracy. Przecież każdemu 
może się zdarzyć. Rzecz w tym, że z 
czasem tej pracy było coraz więcej i 
więcej. To zaczęło mnie przytłaczać, 
zaczęłam się czuć wykorzystywana. 
Czy powinnam była wcześniej po-
stawić granice? Nie godzić się po-
móc koledze w potrzebie? Widzisz, 
wydaje mi się, że wielu milenialsów 
woli te granice postawić wcześniej i 
nie dlatego, że są roszczeniowi, ale 
żeby się chronić. Żeby inni nie we-
szli im na głowę i nie uznali, że moż-
na ich swobodnie wykorzystywać. 
Bez stawiania granic, szybko można 
dać się zajeździć.
W korporacjach, w których pra-
cowałam, zajeżdżanie pracow-
ników było na porządku dzien-
nym. Pracodawcy wychodzili z 
założenia, że nie ma ludzi nieza-
stąpionych i jak ktoś padał, wy-
mieniali go na sprawny model. 
Z kolei, gdy komuś coś się nie 
podobało lub próbował stawiać 
granice, mówiono: „Nie podoba 
się? Zatem chyba wiesz, gdzie są 

drzwi?”.
 I jak się pracowało?
Na psychotropach, alkoholu i 
innych używkach, niektórzy cią-
gnęli dość długo.
No, właśnie. Moja mama też mi 
sugerowała, bym wytrzymała w 
pracy, do której nie chciałam już 
przychodzić, przynajmniej jeszcze z 
pół roku. „To tylko pół roku” - mówi-
ła, a dla mnie każda godzina była o 
jedną za dużo. Wyobrażenie sobie, 
że mam tam przepracować kilka-
set kolejnych dni, jawiło mi się jako 
nieprzeciętne marnotrawstwo. Sza-
nując siebie i dany mi w życiu czas, 
nie mogłam tego zrobić. Ktoś, kto 
godzi się na podobne traktowanie 
w pracy, przenosi to także na swoje 
życie pozazawodowe. Bo przecież 
nie jest tak, że stres w pracy, złe re-
lacje z ludźmi nie mają wpływu na 
inne sfery naszego życia. 
Czego zatem, według Ciebie, 
starsze pokolenia mogą się na-
uczyć od „IKS-ów”?
Na pewno szczerości i autentycz-
ności w relacjach z sobą samym i 
ze światem, świadomości swojego 
„tu i teraz”, doceniania tego, że wi-
dzą oni wartość w komunikowaniu 
się i tworzeniu satysfakcjonujących 
relacji z innymi ludźmi, że szukają 
możliwości łączenia pracy ze swo-
imi pasjami, że jasno mówią o swo-
ich potrzebach. Sądzę, że głos mile-
nialsów może być całkiem ważnym 

czynnikiem, który pozwoli uzdro-
wić organizacje oparte na starych i 
nie zawsze zdrowych schematach. 
Trzeba tylko otworzyć się na ten 
głos i chcieć go usłyszeć.

#Marta Dawid

Milenialsi mają głos
Reprezentuję 
rocznik‘90  
i tak, jestem 
milenialsem  
w pracy – pisze 
na swoim blogu 
Kaja Tomczyk, 
domagając się, 
by pozwolić 
milenialsom mówić 
własnym głosem, 
a nie głosem 
HR-owców, czy 
specjalistów od 
zasobów ludzkich. 

Kaja Tomczyk  
- z wykształcenia psycholog społeczny, ekspert ds. motywacji 
i grywalizacji, trener umiejętności interpersonalnych, 
właścicielka marki handmade „Wioska Bejków” oraz autorka 
bloga o relacjach ze sobą i z innymi (www.kajabaja.pl).

Kai kilka rad – jak ugryźć 
milenialsa

•  Nie taki milenials straszny 
jak go malują. Poznaj jego 
doświadczenia i podejście do 
życia, a łatwiej będzie ci z nim 
współpracować

•  Nie bój się emocji w pracy, w 
swoich współpracownikach 
zauważaj ludzi takich jak ty, 
którzy wraz ze sobą, przynoszą 
swoje troski, potrzeby i 
wątpliwości

•  Atmosfera w pracy to jeden 
z najbardziej kluczowych 
elementów w waszej 
codzienności. Według raportu 
z 2017 opublikowanego 
przez pracuj.pl to, co trzyma 
Polaków w ich pracy to przede 
wszystkim dobra atmosfera i 
fajni współpracownicy (52 proc. 
odpowiedzi). Bądź uważny na to, 
co dzieje się wokół ciebie

•  Zadbaj o dobry początek w 
pracy – trzy pierwsze miesiące 
są kluczowe w zbudowaniu 
motywacji pracownika do 
dalszych działań w firmie

REKLAMA
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Długo czekaliśmy na to miejsce. To 
pierwszy hotel zlokalizowany w sa-
mym centrum Mordoru. Wiemy , że 
czasem lepiej jest tu przenocować 
niż wracać w godzinach szczytu. Nie 
wspomnimy nawet,  jak dużym uła-
twieniem będzie nowy hotel dla osób 
przybywających do Warszawy  w ce-
lach biznesowych i mających spotka-
nia w tej okolicy. 
Mieliśmy okazję być jednymi z pierw-
szych zwiedzajacych wnętrza hotelu, 
które zostały zaprojektowane z wy-
jątkową dbałością o detale. Ma się 
wrażenie, że przekraczając główne 
wejście do hotelu, cały zgiełk bizne-
su zostaje za nami. W hotelu panuje 
przyjazna atmosfera , a obsługa do-
pełnia całości wyjątkowym podej-
ściem do Klienta.
Hampton by Hilton Warsaw Moko-
tów to piąty hotel Hilton Worldwide 
w Warszawie i jednocześnie trzeci 
sygnowany marką Hampton. Jest 
zlokalizowany w bezpośrednim są-
siedztwie biur i centrali międzynaro-
dowych korporacji. Od lotniska im. 
Fryderyka Chopina dzieli go zaledwie 
5 minut jazdy samochodem, a lokali-
zacja pozwala również na wygodną i 
szybką komunikację z centrum mia-
sta, dzięki czemu nowy obiekt bę-
dzie stanowił atrakcyjną propozycję 

zarówno dla gości podróżujących w 
celach służbowych, jak i prywatnych. 
Nowy hotel, o całkowitej powierzchni 
blisko 10 tysięcy metrów kwadrato-
wych, składa się z ośmiu kondygnacji, 
w tym jednej podziemnej. Dla gości 
przygotowano 163 pokoje, a na te-
renie budynku znajdzie się również 
restauracja, lobby wraz z częścią typu 
business lounge, bar i snack bar, cen-
trum fitness oraz zewnętrzny taras 
letni. Na tle innych hoteli Hampton 
by Hilton Warsaw Mokotów wyróżni 
unikalny, nowoczesny design, a także 
bogata oferta biznesowa, obejmująca 
dostępność w pełni wyposażonych 
sal konferencyjnych. Goście będą mo-
gli skorzystać z 67 miejsc parkingo-
wych, w tym 54 miejsc w podziemiu 
hotelu, a także 8 miejsc dla rowerów. 
Do dyspozycji odwiedzających znaj-
dzie się 109 pokoi typu Queen (z po-
dwójnym łóżkiem i wyposażonych w 
dodatkową rozkładaną sofę), 50 typu 
Twin (wyposażonych w dwa poje-
dyncze łóżka o wymiarach 120x190), 
2 duże pokoje narożne (każdy o 
pow. 44m2, składające się z sypialni 
i oddzielnego pokoju dziennego z 
rozkładanym narożnikiem) oraz 2 
pokoje z wszelkimi udogodnieniami 
dla osób niepełnosprawnych (każdy 
o pow. 44m2). Co więcej, na potrzeby 

rodziców z dziećmi w hotelu znajdą 
się 32 pokoje z możliwością połącze-
nia w 16 pokoi rodzinnych. Wszyst-
kie wnętrza zostały wyposażone w 
zgodzie ze standardami Hampton 
by Hilton, jednak będzie je wyróżniał 
najnowocześniejszy design, a w przy-
padku największych pokoi – również 
przestronność. Goście hotelowi będą 
korzystali z rozwiązania Digital Key, 
dzięki któremu będą mogli dostać się 
do pokoju za pomocą swojego tele-
fonu lub smartwatcha. 
Wśród udogodnień skierowanych 
do klientów biznesowych znajdą się 
m.in.: miejsce typu business lounge 
dedykowane spotkaniom służbo-
wym, bezpłatny, bezprzewodowy in-
ternet na terenie całego obiektu, trzy 
przestronne i nowoczesne sale konfe-
rencyjne, a także dostęp do urządzeń 
takich jak drukarki i fax. Do dyspozy-
cji gości oddane zostaną trzy w pełni 
wyposażone sale konferencyjne o 
powierzchni od 23 metrów kwadrato-
wych do 43 metrów kwadratowych. 
Oprócz całkowitej przestawności naj-
mniejszej z nich, tzw. Boardroomu, 
goście będą mieli również możliwość 
połączenia sal – uzyskując tym sa-
mym przestrzeń 96 metrów kwadra-
towych, mogącą zmieścić do 90 osób 
przy teatralnej aranżacji. Przestrzeń 
konferencyjna zostanie wyposażona 
zgodnie ze standardami, w tym w 
projektory oraz ekrany. To, co niewąt-
pliwie wyróżnia ofertę konferencyjną 
Hampton by Hilton Warsaw Moko-
tów to fakt, iż sale będą posiadały 
duże okna, dzięki temu będą jasne, a 

goście będą mogli cieszyć się natural-
nym dziennym światłem. Co więcej, 
na swoje potrzeby goście będą mogli 
zaaranżować również przestronne lo-
bby hotelowe. 
Postawiliśmy na nowoczesne roz-
wiązania i udogodnienia dla naszych 
gości zarówno podczas ich podróży 
służbowych, jak i prywatnych – mówi 
Anna Dos Santos, Dyrektor Sprzedaży 
Hampton by Hilton Warsaw Moko-
tów. – Naszym celem było stworzenie 
miejsca, które zapewni gościom naj-
lepsze warunki do pracy i odpoczyn-
ku – dodaje.
Restauracyjne menu zostało przy-
gotowane w zgodzie z najwyższymi 
standardami międzynarodowymi sie-
ci, ale przy tym nie zabraknie w nim 
miejscowego kolorytu – w propozy-

cjach goście znajdą inspiracje polską 
kuchnią, a oferta będzie miała charak-
ter sezonowy. W codziennej ofercie 
dostępne będą dania dla wegetarian 
oraz menu dedykowane dzieciom. 
Dyrektorem Generalnym Hampton 
by Hilton Warsaw Mokotów został Łu-
kasz Pakuła, a stanowisko Dyrektora 
Sprzedaży objęła Anna Dos Santos. 
Hotel będzie zatrudniał około 35 
osób. Personel zostanie przeszkolony 
zgodnie z międzynarodowymi stan-
dardami sieci Hampton by Hilton, 
realizując założenia tzw. „Hamptona-
lity”, dzięki któremu goście hoteli sieci 
na całym świecie mogą być pewni 
najwyższego poziomu obsługi, profe-
sjonalnego, ale również indywidual-
nego, otwartego i życzliwego podej-
ścia pracowników. 

Budowa hotelu rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2016 r. i została zakończona 
w listopadzie 2017 r. Inwestorem jest 
firma Sun Investment. Za projekt bu-
dynku oraz wnętrz odpowiada biuro 
architektoniczne AGK Architekci AW 
Sp. z o.o. 
Pierwsi goście hotelu będą mogli od-
wiedzić nowy obiekt już na przełomie 
maja i czerwca tego roku. 
Sieć Hilton Worldwide posiada obec-
nie 16 hoteli w Polsce. Siedem z nich 
działa w ramach marki Hampton by 
Hilton. W tym roku ich baza powięk-
sza się o trzy koleje - oprócz tego na 
warszawskim Mokotowie gości powi-
tają również nowe hotele w Gdańsku 
i Oświęcimiu. 

W sobotę 12 maja rozpoczął się cykl rodzin-
nych warsztatów kulinarnych Mokotów na 
Widelcu. Organizatorami programu są Galeria 
Mokotów oraz Fundacja Szkoła na Widelcu, 
prowadzona przez Grzegorza Łapanowskiego . 
Warsztaty będą odbywały się w strefie Grand 
Kitchen na Poziomie II Galerii. To ciekawa 
inicjatywa mająca na celu wzmocnienie  
prozdrowotnych postaw u dzieci i ich rodzi-
ców. Podczas spotkań uczestnicy poszerzać 
będą swoją wiedzę dotyczącą zdrowej żyw-
ności, a wszystko to w miłej i rodzinnej atmos-
ferze.  Każde ze spotkań będzie trwać ok. 1 
godziny – uczestnicy będą wówczas zapozna-

wać się z teorią, związaną z tematem danego 
warsztatu, a później przygotowywać wybrane 
dania – wszystko w specjalnie przygotowanej 
kuchni i strefie warsztatowej na drugim pię-
trze Galerii Mokotów, w strefie Grand Kitchen.
Pasji przygotowywania zdrowych posiłków 
pod okiem edukatorów kulinarnych Fundacji 
Szkoła na Widelcu będą mogły oddać się dzie-

ci w towarzystwie rodzica, w wybrane soboty 
miesiąca w godz. 12.00-18.00, a zapisywać 
się będzie można online od poprzedzające-
go poniedziałku na stronie www.mokotow.
grandkitchen.pl. 
I takie inicjatywy lubimy. 

Nowy Hampton by Hilton  
już działa na Mokotowie

Mokotów na Widelcu, 
czyli rodzinne warsztaty kulinarne 

17 maja byliśmy gośćmi podczas 
oficjalnego otwarcia Hampton by Hilton 
Warsaw Mokotów. To nowe miejsce na 
mapie Służewca. Nowy hotel znanej 
światowej marki zlokalizowany jest w 
sercu biurowej części Mokotowa przy 
ul.Postępu 7 i jako pierwszy obiekt w 
Warszawie sygnowany logiem Hampton 
zaoferuje usługę Digital Key. 

Naszego sąsiada, Galerii 
Mokotów, przedstawiać nie 
trzeba, ale o najnowszym 
jego pomyśle wspomnieć 
warto.
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Wieki temu amerykańscy na-
ukowcy dowiedli, że motocykl 
generuje niezwykłą ilość endor-
fin, adrenaliny i uczucia wolności 
jednocześnie. Połączenie tych 
elementów świetnie wpływa na 
poranny start w biurze. Może więc 
czas, aby Mordor i jemu podobne, 
przesiadł się na motocykle?
Z motocyklami jest tak: jeśli 
pierwsza przejażdżka utkwiła ci 
pozytywnie w głowie i myślisz 
o dwóch kółkach dniem i nocą, 
to znaczy, że połknąłeś haczyk i 

prędzej czy później będziemy wi-
dzieć cię zmierzającego do pracy 
na własnych dwóch kółkach. Czy 
to będzie chopper, ścigacz, duży 
turystyk czy też maszyna do prze-
mierzania bezdroży - nie ma zna-
czenia. Będziesz w gronie tych, 
którzy nie tolerują spędzania 
bezużytecznie czasu w korkach, a 
drogę powrotną do domu wydłu-
żają o wszystkie ciekawe winkle i 
urokliwe miejscówki. 
Jedną z zalet korporacyjnego 
życia motocyklistów jest brak 

odwiecznego problemu zaparko-
wania w Mordorze i w innych tego 
typu biznesowych lokalizacjach. 
Zaparkowanie samochodem w 
tygodniu, w godzinach 8-16, gra-
niczy z cudem - chyba że ktoś ma 
dedykowany służbowy parking (a 
jeśli nawet ma, to wyjazd z niego 
punkt 16, gdy wszystkie biurow-
ce hurtem się opróżniają, jest nie 
lada wyzwaniem zajmującym nie-
jednokrotnie nawet 45 minut).  A 
motocyklem podjeżdżamy pod 
samo wejście i zazwyczaj miejsce 
znajdujemy błyskawicznie, na do-
datek bez łamania przepisów i w 
zgodzie z regułami życia w danym 
biurowcu. Nikt nie trąbi, nikt się 
nie przepycha, nikt się nie wścieka 
- da się normalnie funkcjonować. 
Mając pod pracą zmotoryzowane 
dwa kółka, jesteśmy w stanie tak-
że świetnie połączyć codzienne 
życie zawodowe z załatwieniem 
w przerwie prywatnych spraw. 
W ciągu, załóżmy 30 minut prze-
rwy, jesteście w stanie objechać 
pół miasta, zawieźć dokumenty 
i zrobić podstawowe zakupy na 
wieczorną kolację. Piechotą, sa-
mochodem, rowerem - bez szans. 
Nie myślcie jednak, że przyjeż-
dżanie do korpo na motocyklu 
ma same zalety. Ma także szereg 
wad, w niektórych przypadkach 
utrudniających lub dyskwalifiku-
jących podróż do pracy na dwóch 

kółkach. Jedną z nich jest wspo-
mniany już wiatr we włosach. 
Motocykl to nie samochód - nie 
ma dachu, który zabezpieczy cię 
przed urokami zmiennej polskiej 
aury, nie ma klimatyzacji, która 
chroni przed upałem, nie ma też 
wieszaka na marynarkę, którą bez 
wstydu dałoby się włożyć wcho-
dząc do biura. 
Tak więc w upalne dni, a zwłasz-
cza w pełni lata, kiedy i poranki 
nie grzeszą temperaturą, z roz-
bawieniem patrzymy na parku-
jących obok naszego motocykla 
kolegów, którzy dumni zsiadają ze 
swoich maszyn i uciekając przed 
wzrokiem przełożonych, lecą do 
korpotoalet, by „adaptować się” 
do biznesowego wyglądu. Twarz 
do przemycia ze spalinowej ma-
seczki, włosy zgniecione przez po-
dróż w kasku, o ponownym użyciu 
dezodorantu nie wspominając, 
bo stojąc w porannym słońcu na 
światłach w skórzanym kombi-
nezonie człowiek dość szybko 
nabiera temperatury sadzonego 
jajka. 
Motocykl to także logistyka 
ubraniowa - zazwyczaj w biurze 
trzymamy 1-2 garnitury do po-
rannego przebrania (niektórzy 
jeżdżą w nich tam i z powrotem, 
ale szybko im mija po pierwszym 
deszczu), kilka koszul, biznesowe 
buty. Sprawdzoną metodą jest 

przywożenie w poniedziałek rano 
kompletu na cały tydzień, ale do 
motocykla świeżo uprasowanych 
rzeczy nie zapakujesz. Ilu mo-
tocyklistów w garniturach, tyle 
mniej lub bardziej sprawdzonych 
metod. 
Co jeszcze jest fajnego i kuszące-
go w łączeniu motocyklowej pasji 
z biurową codziennością? Otóż 
wśród motocyklistów znajdziesz 
wcześniej czy później biznesowe 
bratnie dusze. Nieraz zdarzyło się, 
że pozdrawiający się na drodze 
motocykliści (a to chyba ostatnia 
grupa w Polsce, która się jeszcze 
pozdrawia, widząc się z naprze-
ciwka) podjeżdżali przed ten 
sam biurowiec. I okazywało się, 
że jeden pracuje w firmie od nie-
dawna, a drugi jest prezesem - i 
nawet o tym nie wiedząc gadali 
jak dwaj starzy kumple o swoich 
maszynach, a następnie bizneso-
wo podążali w tym samym kie-
runku. To także świetne pole ma-
newru w przypadku starania się o 

pracę - sprawdzić czy potencjalny 
szef będący na rozmowie rekru-
tacyjnej przypadkiem nie chwali 
się na swoim „fejsbuku” nowym 
motocyklem. Wchodząc wówczas 
na rozmowę „przez przypadek” 
z kaskiem w ręce, masz już 100 
proc. większe szanse na zwykłą, 
serdeczną rozmowę.
Powyższe plusy i minusy dotyczą 
także skuterów, aczkolwiek śro-
dowisko ich posiadaczy wydaje 
się mniej zżyte ze sobą niż mo-
tocyklowe. Co więcej, niektóre 
skutery mocą i możliwościami 
przewyższają motocyklowe dwa 
kółka, będąc bardziej praktyczne 
w przypadku krótkich dojazdów 
do pracy w garniturze. Wybór na 
rynku jest ogromny, wiatr we wło-
sach ten sam - na całe szczęście o 
tych kwestiach decydujemy sami, 
bez udziału przełożonych.
Lewa w górę !

#Marcin Ołtarzewsk

Budzisz się rano i błyskawicznie 
zdajesz sobie sprawę, że to bę-
dzie dzień, w którym życie będzie 
przelatywało ci między palcami. 
Jeśli znasz to uczucie, to z dużą 
dozą prawdopodobieństwa jesteś 
na etapie „kariery” w korpo, który i 
mnie dotknął kilka lat temu. 

Życie „na wylocie”
Gdy po niemal 10 latach pracy 
na open spasie dotarła do nasze-
go departamentu informacja o 
planowanych redukcjach, efek-
tywność pracy całego zespołu 
zaczęła spadać w dość efektowny 
sposób. Przerwy na papierosa za-
częły mocno się przeciągać, go-
dziny przyjścia i wyjścia z pracy 
przestały być ściśle przestrzega-
ne, a zlecenia, które dotychczas 
były realizowane, błyskawicznie 
zaczęły niemiłosiernie się ślima-

czyć. Bo po co się spieszyć, skoro 
i tak niemal połowa załogi wyleci, 
nikt w danej chwili nie kontroluje 
sytuacji w firmie, a wszyscy do-
okoła chodzą i dyskutują na jeden 
tylko temat. Ile można ? 
Redukcje są konieczne - ta argu-
mentacja pojawiała się na każ-
dym, comiesięcznym spotkaniu 
całej firmy z zarządem. Tak, do-
brze przeczytaliście - comiesięcz-
nym. Wisieliśmy w takiej niepew-
ności niemal rok, „góra” liczyła, 
planowała, informowała, że już za 
chwilę wszystko będzie jasne, ale 
„góra góry” nie dawała zielonego 
światła na decydujące kroki. A my, 
zwykli „specjaliści”, czekaliśmy. 

Zegarek twoim wrogiem
Na początek, przyznajmy sobie 
szczerze, taka sytuacja (mimo 
obaw o przyszłość, karierę i pie-

niądze) była nawet intrygująca i 
podniecająca. Godzinna przerwa 
na obiad, możliwość przeszpe-
rania w godzinach pracy niemal 
wszystkich portali informacyj-
nych i plotkarskich, odnowienie 
fejsbukowych znajomości - wow, 
mega fajnie i jeszcze płacą ! Ale 
po 2 tygodniach już nie było tak 
cudownie, bo czas zaczął się dłu-
żyć niemiłosiernie. Przychodziło 
się do pracy, kawka, papieros, 
pogaduchy, ale coś jednak trzeba 
„popracować” - należało stwarzać 
chociaż pozory, aby nie dopuścić 
do dyscyplinarki.  Na zegarku 
10.10, a za godzinę 10.20 - tak to 
wyglądało. Spojrzenie za kolejną 
godzinę, a tam 10.30 - rany, toż do 
17 umrzemy wszyscy z nudów. 

Działać, nie siedzieć i 
gapić się w okno
Ciekawi jesteście końca histo-
rii - otóż po roku wreszcie „góra” 
dostała zielone światło i z plano-
wanych około 100 zwolniła…3 
osoby. Ocalałem. Morale zaczęło 
rosnąć, chaos organizacyjny nie 

był już nikomu na rękę i zniknął 
jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki, sytuacja wróciła do 
normy, jak gdyby nigdy nic się 
nie stało. Czas zaczął normalnie 
płynąć, zaczęły się deadline’y i 
asapy, godzina 17 pojawiała się 
na zegarku błyskawicznie. Ale 
jednego duża część pracowników 
szybko się nauczyła - w stanie nie-
pewności lepiej działać i szukać 
alternatyw, niż patrzeć na zmianę 
w okno i na zegarek. Dzięki całej 
sytuacji w ciągu kilku miesięcy od 
ogłoszenia „masowego zwolnie-
nia 3 osób” niemal 1/3 pracowni-
ków już była w nowych, lepszych 
na pierwszy rzut oka na konto, 
firmach. W tym ja. Ale zebrać się 
do szukania nowej pracy łatwo 
nie było, bo gdy czasu za dużo to 
przecież „zrobię to jutro”. 

#Piotr Kuczyński

W kasku i garniturze

Gdy czas płynie (zbyt) wolno

Wiatr we włosach każdego poranka w 
drodze do biura? To możliwe nie tylko na 
rowerze i w kabriolecie. Tylko jak to w 
życiu - ma to swoje dobre i złe strony. 

Gdy wiesz, że twój czas w korporacji 
dobiegł końca i jesteś na tzw. „wylocie”, 
wskazówki zegara z dnia na dzień płyną 
coraz wolniej. 

KORPOPARKING
Ten tekst napisał 

korpodziennikarz obywatelski 

Ten tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski 
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Mam dość! - oznajmiła Malwina, 
dwa lata po tym jak zrealizowała 
swoje marzenie o własnym lokum 
w cichym, oddalonym od zgiełku 
wielkiego miasta miejscu. Dom bu-
dowała z mężem. Miejsce wybrali 
piękne. Spokojne, zielone, 40 km na 
południowy zachód od stolicy. Do-
jazd do Warszawy niezły (autostra-
da), na miejscu szkoła, przedszkole, 
sklep, więcej im nie potrzeba. Rze-
czywistość jednak szybko zweryfi-
kowała te wizje.
- Do wszystkiego i wszystkich da-
leko – opowiada. - Odcięci od zna-
jomych, od kultury, bo życie toczy 

się w wielkim mieście. Codziennie 
tracę 2- 3 godziny na dojazdy do 
Warszawy, bo tam jest praca, a tu 
nie ma. Ten czas mogłabym poświę-
cić dzieciom, a nie na stanie w kor-
kach. W efekcie zamiast stresować 
się mniej, bo przecież mieszkam w 
ciszy i spokoju, jestem w ciągłym 
niedoczasie i w biegu.
Malwina chce sprzedać dom i ku-
pić mieszkanie w lokalizacji, która 
zapewni jej i mężowi szybkie dotar-
cie do pracy, a dzieciom do szkoły, 
najlepiej różnymi alternatywnymi 
środkami transportu. 
- Teraz wielu deweloperów dostrze-

ga już sensowność budowania 
lokali mieszkalnych w pobliżu za-
głębi biurowych, bo wiedzą, że gros 
ludzi ceni sobie szybkość i łatwość 
dotarcia do pracy  – mówi. - Wiem, 
że jeśli kupimy mieszkanie w takim 
miejscu i nawet, gdy potem znów 
nam się odwidzi i zmienimy plany, 
to nie będziemy mieć problemu z 
odsprzedażą, czy z wynajęciem ta-
kiej nieruchomości. 

Dojazd się nie opłaca
Z badań przeprowadzonych przez 
PageGroup w 11 krajach europej-
skich wynika, że aż 40 proc. bada-
nych spędza w drodze do pracy 
więcej niż trzy kwadranse. Dwóch 
na trzech Polaków korzysta z sa-
mochodu, a prawie 40 proc. z trans-
portu publicznego. Tylko nieliczni 
dojeżdżają do pracy rowerem lub 
mają możliwość dotarcia do niej 
pieszo. 
Tymczasem jak podaje Work Servi-
ce w raporcie, prawie co drugi Polak 
(49 proc.) chciałby, żeby droga do 
pracy nie była dłuższa niż 15 km i 
nie zajmowała mu więcej czasu niż 

30 min. Owszem 33,4 proc. roda-
ków jest w stanie dojeżdżać do niej 
od 15 do 50 km, a 5,1 proc. nawet 
i do 100 km dziennie, ale muszą za 
tym stać wymierne korzyści – fajna 
praca, dobre zarobki i inne benefity.
Jednak Bruno S. Frey i Alois Stutzer z 
Instytutu ds. Empirycznych Uniwer-
sytetu w Zurychu twierdzą, że żad-
ne benefity nie są w stanie wyna-
grodzić ludziom stresu związanego 
z dojazdami. Ich zdaniem współcze-
śnie łudzimy się, że większe pienią-
dze, prestiż czy dobra materialne 
są nam w stanie zrekompensować 
straty związane z dojazdami. Ich 
zdaniem to jednak iluzja - „kom-
promis godny agonii”, ponieważ 
te wszystkie walory nie są w stanie 
wynagrodzić utraty zdrowia (stres 
związany z dojazdami) ani straty 
czasu, który moglibyśmy poświęcić 
na tworzenie więzi społecznych czy 
realizowanie własnych pasji.

Dojazd dojazdowi  
nierówny
Co prawda z przytaczanego tu już 
projektu „Commute Survey”  Pa-

geGroup wynika, że mniejszy stres 
związany z dojazdami odczuwają 
ci, którzy w tym celu siadają za kół-
kiem, niż ci, którzy muszą korzystać 
z transportu publicznego, ale w 
gruncie rzeczy decyduje tu wiele 
rozmaitych zmiennych. Bo przecież 
jeśli jedziesz do pracy samochodem 
i docierasz tam bez korków w 15 do 
30 min., faktycznie możesz nawet 
nie odczuć takiej podróży, ale gdy 
15 czy 30 min. to minimalny czas 
codziennego stania w korkach, a 
dodatkowo trzeba jeszcze przeje-
chać od 40 do 50 km w jedną stronę, 
to czynników stresogennych w tych 
okolicznościach może być znacznie 
więcej. Tak samo w przypadku ko-
munikacji  publicznej. Zupełnie ina-
czej będzie się do dojazdów odnosił 
ktoś, kto może do firmy dotrzeć 
metrem, tramwajem, autobusem i 
nawet jeszcze pociągiem, jako alter-
natyw, a inaczej ktoś, kto ma tylko 
jeden środek transportu, dodatko-
wo jeżdżący z opóźnieniami, czy z 
zatrważająco niską częstotliwością.
Z badań GUS wynika, że ponad 3,1 
mln pracowników najemnych w 
Polsce zarabia na chleb w innej gmi-
nie niż ta, w której mieszka. Wielu z 
nich po jakimś czasie decyduje się 
na, jeśli nie kupno, to przynajmniej 
wynajem mieszkania bliżej miejsca 

pracy, właśnie po to, by uniknąć ne-
gatywnych czynników związanych 
z codziennymi podróżami.
Tak właśnie zrobiła Magda. Przez 
kilka lat dojeżdżała do pracy w Mor-
dorze spoza Warszawy.
- Autobus jeździł z mojej miejsco-
wości do stolicy co 45 minut – opo-
wiada. - Tyle samo trwał dojazd nim 
do stacji metra, potem musiałam się 
jeszcze przesiąść na inny autobus, 
by dotrzeć do celu. Dziś do pracy 
jadę 7 minut rowerem, nie jestem 
zależna od komunikacji miejskiej. 
Zimą, jeśli z niej korzystam, to przy 
bardzo nieprzychylnych okoliczno-
ściach zajmuje mi to maksymalnie 
30 minut. Zyskałam mnóstwo czasu 
na życie prywatne i to jest nie do 
przecenienia – podkreśla.
To, co dodatkowo cieszy Magdę, to 
współczesny sposób budowania 
nowych osiedli w dużych miastach.
- Deweloperzy dbają o to, by na 
osiedlu nie brakowało przydatnych 
w codziennym życiu punktów usłu-
gowych – mówi. - Na wyciągnięcie 
ręki mam więc sklepy, aptekę, re-
stauracje. Rodziny z dziećmi mają 
blisko szkołę i przedszkole. To na-
prawdę duża wygoda i oszczęd-
ność czasu, a czy nie na tym właśnie 
większości z nas dziś zależy?

Spacerkiem do pracy
„Ach, żeby tak nie musieć dojeżdżać do 
pracy” – marzą osoby, którym codzienna 
droga do firmy zajmuje ponad godzinę w 
jedną stronę. Z zazdrością patrzą na tych, 
którzy do biura docierają na własnych 
nogach bądź rowerem. I trudno im się 
dziwić. Bo mieszkanie blisko miejsca 
pracy daje wiele korzyści.

REKLAMA
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Rodzaj umowy: o pracę, na czas nieokreślony, 
bez możliwości wypowiedzenia. Wynagrodzenie: 
jedynie w formie barterowej, w formie obślinio-
nych buziaków i przytulania. Godziny pracy: pełna 
dyspozycyjność, siedem dni w tygodniu, włączając 
niedziele, święta oraz gotowość do podjęcia dzia-
łań we wszystkie dni pracujące ORAZ wolne od pra-
cy przewidziane przez ustawodawcę. Zwolnienie 
lekarskie: nie dotyczy. Urlop: nie dotyczy. Przerwy: 
jedna przerwa na toaletę w asyście klienta. Przerwa 
na kawę i ciepły posiłek: nie dotyczy. Przerwę od 
opieki na dzieckiem można sobie zapewnić dopie-
ro po odbyciu okresu wstępno-macierzyńskiego 
przez 6-12 miesięcy (z możliwością dobrowolnego 
przedłużenia). Przerwa ta jednak nie jest zwykłą 
przerwą, lecz pracą zawodową, niezwiązaną z rolą 
matki. Jest ona nieobowiązkowa, ale bez pełnienia 
tej dodatkowej roli, nie spodziewaj się ubezpiecze-
nia emerytalnego ani składki zdrowotnej. W sumie, 
środków do życia też się nie spodziewaj. Głos tłu-
mu: Do roboty by się wzięły, dziecioroby, a nie na 
zasiłku siedzieć!
Zatem, kiedy już jesteś wykwalifikowanym dwu-
etatowym pracownikiem, to od 8 do 16 pełnisz 
rolę w bardzo ograniczonym zakresie obowiązków 
manadżera, akanta, czy innego analityka, a od 16 
znów możesz się wykazać w wielu dziedzinach. 
Jesteś taksówkarzem vel UBER kids driverem, gdy 
odbierasz dzieci z placówek i wieziesz do domu. 
Napiwki: brak. Możliwość reklamacji, gdy klient 
zachowuje się nieodpowiednio: brak. Możliwość 
pokrycia kosztów czyszczenia tapicerki, odku-
rzania, wycierania śladów butów z siedzeń: brak. 

Potem jesteś dietetykiem, kucharką, kelnerką, a 
posiłki, które przygotowujesz pieczołowicie, ma-
jąc na względzie zarówno potrzeby żywieniowe, 
jak i gusta każdego klienta z osobna, i tak lądują 
w połowie na podłodze, w połowie zostają na ta-
lerzu. Kolejnym skillem jest umiejętność szybkiego 
sprzątania, wstawiania prania, zmywarki i kosiar-
ki. To, co pani sprzątaczka robiłaby standardowo 
przez osiem godzin, ty robisz między innymi czyn-
nościami, zwinnie wplatając mniejsze zadania do 
wykonania między te większe. Czy za takie zwinne i 
elastyczne podejście dostaniesz awans lub promo-
cje? Dostaniesz. Mopem po głowie co najwyżej od 
pomocnika, który zdąży więcej szkody niż pożytku 
zrobić niosąc chęć pomocy. Ale tak to już bywa z 
czeladnikami i innymi osobnikami przyuczającymi 
się do zawodu. Spotkania integracyjne: wyjścia na 
plac zabaw. 

Głos tłumu: Z dziećmi się integruj, kobieto, nie 
dość że w robocie siedzisz całymi godzinami, to 
jeszcze chciałabyś czas dla siebie? 
O, niedoczekanie. Jak już wrócisz z placu zabaw, 
to nie zapomnij, aby u dzieci sprawdzić, czy klesz-
cza nie złapały, uszy im umyć, co jest trudniejsze 
niż operacja na otwartym sercu u królika, bo kró-
lik uśpiony i przynajmniej nie wierzga. A może by 
tak zrobić specjalizację z anestezjologii? W końcu 
uśpione dzieci, to grzeczne dzieci ;)  i można trzeci 
etat zrobić, na przykład dziennikarza freelancera. 

 #Magda Seko

To życie płynie nie ja - tak śpiewał Andrzej Rybiński. 
Do tej pory wyznawałam tę samą zasadę. Urodziny 
mijały rok za rokiem i w życiu nie zmieniało się zbyt 
wiele. Ostatni rok jednak był inny, do trzydziestki zo-
stały trzy wiosny, a co za tym idzie, wypełniło mnie 
przeświadczenie, że czas dojrzeć, zatrzymać się na 
chwilę i pomyśleć, w którą stronę zmierza życie. Ko-
lejny rok, kolejne wyzwania. Ubiegły nie był łatwy, 
był bardzo wymagający, jednak finalnie pozytywny 
i mogę śmiało powiedzieć, że był przełomowym w 
moim życiu. 
Kilka lekcji zostało wyciągniętych, przeżyte rozsta-
nie umocniło mnie psychicznie. Czas pokazał, kto 
był przyjacielem, a kto nie. Najważniejsze jednak, że 
udowodniłam  sama sobie, jak wiele jestem w stanie 
przeżyć i jak dużo mogę sama osiągnąć. To ważne, 
zarówno w życiu korpobiurwy, którą jestem na co 
dzień (ach, ta determinacja w skanowaniu kolejnych 
faktur! To samozaparcie w organizowaniu łan to ła-
nów!) jak i w prywacie. 
Siedzę sobie teraz w swoim M2, z moim niedawno 
przygarniętym psim dzieckiem (tudzież dzikiem 
czy kangurem jak zwą go znajomi z pracy). Odpo-
czywam, relaksuję się, wsłuchuję w swoją głowę i 
staram się dojść do ładu z tym wszystkim, z czym 
przyszło mi się zmierzyć. 
Adopcja czworonoga to była jedna z najlepszych 
decyzji, jakie podjęłam w ostatnim czasie (i niech 
wstydzą się ci, którzy mówią, że dla podopiecznego 
nie mają czasu. Chcieć to móc!). Dała mi kolejne cele 
w życiu i merdający ogon, kiedy wracam z pracy. Nic 
nie jest mi w stanie zastąpić psiej radości wypisanej 
na pysku, kiedy wracam do domu. Merdający ogon, 

jest mi najlepiej znanym antydepresantem.
Urodziny to zazwyczaj czas podsumowań i życzeń 
na późniejsze lata. Życzę więc sobie podróży, księcia 
z bajki (chociaż może okazać się, że ropucha, którą 
był wcześniej, w końcu się przepoczwarzyła -  jak 
to mówią: do trzech razy sztuka?!), pasji w realizacji 
zadań, mniej ASAP’ów więcej home office. By mana-
gement meetingi były krótkie, a spotkanie z przeło-
żonym owocne. By drukarka się nie zacinała, a faks 
działał jak należy. Życzę sobie także, żeby poczta 
zawsze dochodziła, kontrakty zostały podpisane na 
czas, a budżet się nie zmniejszał. By energia mnie 
nie opuszczała w poniedziałkowe popołudnie, by 
moi współpracownicy się nie zmieniali i zaczynali 
się śmiać bez powodu. Życzę sobie, by Pan Kanap-
ka zawsze miał moją ulubioną kanapkę z burakiem 
i żeby przerwa lunchowa liczyła się do czasu pracy. 
Życzę sobie, żeby nie było konfliktów przy rezerwo-
waniu sal konferencyjnych i żeby hasło do wi-fi dzia-
łało. Życzę sobie, by ludzie w windzie nie jedli przy 
mnie hot-dogów i żeby ekspres do kawy się nie za-
cinał. Życzę sobie, bym nigdy nie musiała zakładać 
kamizelki fire warden’a i żeby próby przeciwpożaro-
we były przeprowadzane latem ( nie zimą). Ostatnie 
czego bym chciała, to dalej przychodzić do mojej 
korporacji z uśmiechem na ustach i wychodzić po-
zytywnie zmęczoną. Awansu sobie nie życzę, bo to 
w korpo zdarza się rzadko, niech po prostu będzie, 
jak jest, a będzie dobrze.
Wszystkim przesyłam gorące pozdrowienia i niech 
moc będzie z wami!

# Kelly MadShow

Korpomama po sąsiedzku opisuje 
doświadczenia po awansie na sta-
nowisko „Matka”. Skonfrontujmy to 
ze stanowiskiem „Ojciec”. Bo jeśli 
nie my to kto!
Rodzaj umowy: w godzinach 8-16 
praca zawodowa, rodzaj umowy 
zależny od tego co w życiu robicie.  
W godzinach 16-8 etat analogicz-
ny do Korpomamy, czyli do końca 
świata i jeden dzień dłużej. Moż-
liwe odwrócenie sytuacji w przy-
padku, gdy Korpomama pracuje, a 
Korpotata pielęgnuje. 
Wynagrodzenie: kasę za wypra-
cowane 8-16 przemilczmy. Za to 
zabawa zaczyna się przy powrocie 
do domu. Jeśli przekraczając próg, 
dostajecie na ręce malucha, któ-
ry już jest gotowy zatroszczyć się 
swoimi pełnymi dżemu dłońmi o 
wasz nowy garniak, to znaczy, że to 
jest właśnie wasze dzisiejsze wyna-
grodzenie. I basta. 
Godziny pracy: jeśli pracujecie na 
etacie to wspomniane 8-16 są do 
waszej dyspozycji zawodowej. Jeśli 
pracujecie „na własnym” to o takich 

godzinach zapomnijcie - zarwane 
noce, powtórne drukowanie fak-
tur dla księgowej, bo przygotowa-
ny plik jest cały zalany mlekiem z 
płatkami, próby kreatywności o 
3 w nocy, bo klient już czeka na 
zamówione grafiki, wyjazdy służ-
bowe autem, w którym znajduje 
się wszystko, co zdecydowanie nie 
jest potrzebne na spotkanie firmo-
we, czy też prowadzenie szkolenia 
bez marynarki, bo okazało się, że 
całe jej plecy są we wspomnianym 
dżemie czy innym kontrastowym 
produkcie spożywczym. Jeszcze 
gdzieś by się przydało chociaż 2-3 
godzinki zdrzemnąć. 
Zwolnienie lekarskie: w pracy co-
raz częstsze, bo nie da się ciągnąć 
dwóch pełnych etatów jednocze-
śnie. Gdy wchodzisz do lekarza, 
a on od progu widzi twoje wory 
pod oczami, to znaczy, że nastał już 
któryś miesiąc walki o przetrwanie. 
W domu L4 niemożliwe, nawet z 
temperaturą 36,9 st. (a wiadomo, 
że to już u nas, facetów, porządna 
gorączka) nie macie wyjścia i jedy-

na sytuacja, gdy możecie poleżeć, 
to przy walającym się po całym sa-
lonie zestawie DUPLO. I buduj, tata, 
te zamki, buduj. 
Urlop: Zdecydowanie nie dotyczy. 
Nawet jeśli wpadniesz na pomysł 
wyskoczenia całą rodziną na kilka 
dni nad morze, to z rozkoszą my-
ślisz o możliwości odetchnięcia po 
powrocie w wytęsknionych godzi-
nach 8-16. I tu już czuję, że Korpo-
mama groźnie zmarszczy brwi. 
Przerwy: oj Korpomamo, da się, 
tylko trzeba chcieć. Jeśli po po-
wrocie z pracy zabieram dziecko 
na spacer, to znaczy „idź, odeśpij 
godzinkę” albo „to twój czas na 
rower”. Nie musisz tych cennych 
chwil spędzać, sprzątając miesz-
kanie albo gotując obiad. Możemy 
czasem pomieszkać w nieidealnie 
posprzątanym domu albo zamó-
wić pizzę do domu. Robi się jeszcze 
groźniej. 
Spotkania integracyjne: wyjścia 
na plac zabaw lub „wyjścia” w gro-
nie pracowników, ale ci którzy nie 
mają dzieci już przychodzić nie 

chcą, bo albo gadamy o robocie, 
albo o fotelikach dla dziecka, ku-
pach, pampersach i tym, czy już 
trzeba odkręcić koła boczne od 
rowerków, czy jeszcze nie. 
Możliwości awansu: w pracy 
praktycznie niewielkie, zwłaszcza 
przez pierwszy rok od urodzenia 
brzdąca - wówczas efektywność w 

pracy wskakuje na poziom analo-
giczny do liczby przespanych go-
dzin. Na rodzicielskim etacie awan-
sujemy w oczach naszych dzieci 
każdego dnia - grunt to pilnować, 
aby dzieci zbytnio się nie nudziły, 
a jeśli już zaczynają, to patrzeć im 
na ręce, aby dziecko nie pozbyło 
się naszego smartfona, wrzucając 

go do pełnego nocnika (ups, tata, 
przez przypadek).
Premie: gdy budzisz się każdego 
ranka, nawet po nocy z dziesięcio-
ma pobudkami, a twoje dzieci jesz-
cze śpią uśmiechnięte, to wiesz, że 
robisz to dobrze i żadne inne pre-
mie nie są ci potrzebne !

# Korpotata

KORPOMAMA SEX W MNIEJSZYM MIEŚCIE

KORPOTATA

A gdyby tak zrobić job 
description stanowiska MATKA?

Nie liczę godzin i lat…

Korpotata na etacie czyli do-
mowa szkoła przetrwania

Ten tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski 

Ten tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski 

Ten tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski Korporacyjna Samochwała

Gdy dziś rano w kuchni stałam,
Dziwne rzeczy usłyszałam.
Ktoś się chwalił tam awansem,
wkrótce ponoć nań ma szansę.
A dlaczego? Bo bez niego
Firma padnie - nic śmiesznego.
Ponoć zdolny niepomiernie,
Nadgodziny robi dzielnie,
Wciąż pracuje perfekcyjnie,
Każdy go na trening przyjmie.
Zawsze ma najlepsze noty,
Bo nie w głowie mu głupoty.
Na szkolenia chodzi chętnie,
Wypełnia trackerki pięknie
KPI respektuje,
Co dzień target wypracuje.
Świetnie proces swój ogarnia,

I pochwały same zgarnia,
Rozumie też coraz więcej
I poprawia kompetencje
Twarde, miękkie - wciąż się uczy,
By swej korpo lepiej służyć.
Słucha plotek nowych wszędzie
I wie dobrze co gdzie będzie.
Wie gdzie kawę mają pyszną,
Kto nad klawiaturą przysnął,
Kto gdzie w weekend pił na mieście,
Kto na urlop idzie wreszcie.
Wszystko wie, wszystko rozumie
I wszystko załatwić umie.
Nikt nie będzie więc zdziwiony,
Bo ten awans zasłużony!
Tak dziś rano w kuchni stała
Korporacyjna Samochwała!
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Promocja trwa
do 17 czerwca Droga Aneto, Zwracam się do Ciebie z problemem natury... 

fekalno - toaletowej.  Otóż, bardzo często zdarza się, że wcho-
dząc do damskiej (sic!) toalety zastaję „ślad”, pozostawiony 
przez moje koleżanki z open space’u. Oczywiście mam swoje 
podejrzenia co do NIEKTÓRYCH dziewcząt...
Czasami PEWNE OSOBY opuszczają toaletę zafrapowane, tak 
jakby skrywały jakąś tajemnicę, swój mały, BRUDNY sekret... 
Być może to one właśnie pozostawiły po sobie ów „ślad”? 
(Czytaj: muszlę klozetową zdobioną drobinkami kału.)
Droga Aneto,  proszę o pilną odpowiedź na pytanie: DLACZE-
GO tak się dzieje? WHY? WARUM? Por qué ? Przecież te dziewczyny to kobiety eleganckie, NIE 
pozbawione gustu, makijażu oraz lakieru na paznokciach!
Tak jak ja wstają o świcie, aby zmarnować kilkadziesiąt minut swojego życia na odpowiednią 
„stylizację do biura”, makijaż czy prostowanie włosów. Zatem pytam: Jak to jest możliwe, że te 
same kobiety, za zamkniętymi drzwiami toalety zamieniają się w NIECHLUJNE BABY? Dotych-
czas myślałam, że prestiżowa praca w korporacji skupia wyłącznie ludzi z klasą, eleganckich i 
czystych. Jak bardzo się myliłam! Zabrudzone damskie (sic! 2) toalety to niemal codzienność w 
naszym biurze! Nawet zawieszone na drzwiach toalety kartki z napisem „Posprzątaj po sobie 
po skorzystaniu z toalety” nie pomogły. Droga Aneto, czy widzisz jakieś rozwiązanie dla tej jak-
że fatalnej (a raczej fekalnej) sytuacji?  Jak korpożyć?
Gabriela 30 lat

Droga Gabrielo, 
Ze smutkiem i obrzydzeniem muszę przyznać, że problem natury fekalno - toaletowej jest mi dobrze 
znany.  Damska toaleta waszego open space’u niestety nie stanowi wyjątku!
Masz absolutną rację. Zatrważający jest fakt, że to właśnie kobiety tak brudzą toalety. (Zrymowało 
się. PRZYPADEK?) Przecież to nam, kobietom, sprzątanie po sobie i INNYCH (mężczyznach) powinno 
przychodzić NATURALNIE! Sprawa jest naprawdę śmierdząca. Przyznam szczerze, że sama nie wiem, 
z której strony do tego podejść.  Od d*py strony, odparłabym, gdyby cechował mnie humor niskich 
lotów. Podejdźmy zatem do tego nieco inaczej i skupmy się na korzeniach tego TOALETOWEGO ZŁA.
Postarajmy się zrozumieć te może i eleganckie, ale jakże nieszczęsne, bezdzietne kobiety - kariero-
wiczki, które tak desperacko pragną pozostawić po sobie jakiś ślad na tym padole... Być może to jest 
powód niesprzątania muszli klozetowej podczas wyprawy na przysłowiową „dwójkę’”? 
Dorzućmy do tego nieuleczalny syndrom homo sovieticus Polonus, czyli działanie w myśl zasady: 
„jeśli to nie moje, to po co niby miałabym o to dbać?”. Brud pozostawiony w toalecie publicznej to 
zupełnie co innego niż brud pozostawiony w toalecie prywatnej. Nagle użycie szczotki klozetowej 
- BERŁA - staje się przeszkodą nie do pokonania. Droga Gabrielo, jak widzisz, nie mam dla Ciebie 
żadnej złotej korporady w zaistniałej sytuacji. 

KORPORADY ANETY
Ten tekst napisał 

korpodziennikarz obywatelski 

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

Ten tekst napisał 
korpodziennikarz obywatelski 

Przygotowań ciąg dalszy. W pogoni za butami ślubny-
mi, zaczęłam troszkę bardziej wnikliwie przyglądać się 
stopom korpowoman. Co z racji mojego „podladowego” 
położenia, jest troszeczkę trudne, jednak, jak mawiają 
menedżerowie, gdy została godzina do deadline’u „nie 
ma rzeczy niemożliwych”. Był murarz, tynkarz, akrobata, a 
jest recepcjonistka, felietonistka, moc elastyna.

Tym tekstem pozwolę sobie wrócić do korzeni, kiedy to 
moim tematem przewodnim każdego tekstu, było (na-
zwijmy rzeczy po imieniu) wytykanie błędów korpolud-
ków.

Pracując za ladą w biurowcu nie da się nie zauważyć tej 
rewii mody. Na przykład, właśnie obok mnie przeszła ko-
bieta w szokująco żółtej spódniczce i różowych koturen-
kach. Mikser do oczu, proszę! Czasem mam wrażenie, że 
w pakiecie szkoleń w korpo jest lekcja stylu z Jacykowem.
Lagerfeld? Phi! Donatella Versace? Fuj! Armani? Won mnie 
stond (za dużo memów z nosaczem...)! Co(rp)co Chanell! 
Yes, please!

Mediolan to pikuś w porównaniu z Mordorem. Paryskie 
dni mody mam przez cały rok. Nikt nie potrafi tak dosko-
nale zmiksować pasków z kropkami, jak pani z 9. piętra. 
Oczopląs gwarantowany. Jak dobrze, że w pakiecie me-
dycznym mam też okulistę!
Najśmieszniejsze jednak w tym wszystkim jest obserwo-
wanie podróży pajęczaków, czyli kobiet na niebotycznie 
wysokich obcasach. Patrzenie jak walczą każdym krokiem 
o przetrwanie, jest fascynujące. Pokonanie odległości od 
drzwi do bramek jest porównywalne z walką Sobieskiego 
z Turkami.

Korporacus jest podgatunkiem torbaczy. Samce tego ga-
tunku posiadają jedną torbę umiejscowioną na ramieniu, 
służącą do transportu najpotrzebniejszych narzędzi pra-
cy. Samice zaś najczęściej posiadają ich co najmniej dwie. 
Im wyższy status w hierarchii stada, tym większa liczba to-
reb. Torby samic służą do transportu najpotrzebniejszych 
narzędzi do przetrwania. Samice gatunku korporacus, 
zwabiają samców zniewalającym tańcem godowym, za-
kończonym widowiskowym orłem na środku holu win-

dowego. Czytała: Krystyna Czubówna (przyznajcie się, że 
czytając to zdanie, mieliście w głowie jej głos).

Kobitki moje kochane. Zakup szpilek nie jest jednoznacz-
ny z umiejętnością poruszania się na nich. Szpilki za 2 ty-
siące złotych nie sprawią w magiczny sposób, że nauczy-
cie się chodzić na szczudłach. Takich butów jeszcze nie 
wynaleziono. Chociaż to byłby dobry pomysł na biznes. 
„Automatyczne szpilki. Ty płacisz, one chodzą”.

A tak na poważnie. Nie lepiej założyć jakieś wygodne 
trampki? W końcu 8 godzin za biurkiem już jest sporym 
obciążeniem dla kręgosłupa. Po co jeszcze go dobijać 
13-centymetrowymi szpilkami?
Chociaż dla niektórych pań 13 centymetrów to mają kap-
cie do popylania po domu i ogrodzie.

Jak ja się cieszę, że nie muszę się bawić w codzienny rytu-
ał „w co ja mam się ubrać?!” i „które buty będą pasowały 
do tej sukienki?!”. W końcu o 5 rano nikt nie zwraca uwagi 
jak jestem ubrana. Mogłabym wyjść z wałkami na głowie 
i nikt by tego nie zauważył, bo wszyscy w autobusie są 
zajęci nuceniem sobie kołysanki pod nosem. Więc narzu-
cam na garb pierwszą lepszą bluzkę, na tyłek wciskam 
spodnie, na nogi skarpety i jakieś w miarę wygodne buty, 
w rękę torba, całuję na pożegnanie neandertalczyka i psa, 
i wychodzę. W pracy i tak muszę się przebrać w mundur, 
więc po co się stroić? Do spławiania firm i ankieterów nie 
są mi potrzebne szpilki i mini.
A propos spławiania. Ja naprawdę rozumiem, że taka pra-
ca, że takie wytyczne, że bez sprzedaży nie ma premii… 

Ale żeby dzwonić trzy razy dziennie, próbując mi wcisnąć 
ten sam produkt?!  Albo żądać połączenia z prezesem, 
żeby wypytać go o ocenę jakości usług firmy kurierskiej, 
z której korzystamy. To tak jakby spytać drwala o naj-
nowsze notowania na giełdzie. Prezes ma tysiąc innych 
spraw na głowie i serio, nie interesuje go, czy firma X jest 
dobra, czy może firma kurierska Y jest lepsza. I naprawdę 
ma w nosie pokazy garnków. O ile dzwonienie z reklamą 
nowego portalu do zamówień biurowych rozumiem, o 
tyle nie umiem pojąć, co mają wspólnego garnki z prowa-
dzeniem zarządu i pracą biura. Przecież korpoludkom do 
życia potrzebna jest kawa. Duuuużo kawy.

 To ta sama sytuacja, która była w przypadku tekstu o 
tym, po co jest recepcjonistka i bramki, skoro powinno się 
móc przez nie ot tak przejść. Przez bramki oczywiście. Nie 
przez recepcjonistkę.

Dlaczego nigdzie nie ma podanego numeru bezpośred-
nio do prezesa, a tylko do recepcji? Zapewne po to, by 
recepcja miała więcej pracy, a przede wszystkim po to, 
żeby klienci nie dzwonili do prezesa z każdym bzdetem, 
jak na przykład jaki jest numer do księgowości. Z tymi 
przemyśleniami wracam do obserwacji pajęczaków. 
Może uda mi się nagrać moment lądującego orła, zbije 
hajs na wyświetleniach i założę własną firmę obuwniczą? 
Oczywiście dla każdej korpowoman lekcja chodzenia na 
szpilkach- gratis.
.

#PKS
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WODNIK (20 I-18 II)
Admin z działu IT zabierze na 
kilka godzin twój komputer, 

aby zainstalować na nim nowe progra-
my. Chłopak natrafi na twoje prywatne 
wiadomości i ze zgrozą odkryje, że dzia-
łasz na rzecz konkurencji. Admin obieca, 
że nikomu nic nie powie, jeśli umówisz 
się z nim na randkę. Kolega zawsze wyda-
wał ci się totalnym lamusem, ale kariera 
okaże się dla ciebie ważniejsza i zaczniesz 
regularnie się z nim umawiać.
 

RYBY (19 II-20 III)
Twój szef postanowi, że nie 
będzie już dłużej twoim bez-

pośrednim przełożonym i ustanowi no-
wego team leadera, któremu będziesz 
podlegać. Team leaderem okaże się 
pracujący u was od niedawna stażysta. 
Chłopak na każdym kroku będzie przy-
chodził do ciebie po służbowe porady, a 
szef będzie zachwycony tym jak stażysta 
świetnie sobie radzi w nowej roli.

BARAN (21 III-20 IV)
Postanowisz zmienić pracę i 
wybierzesz się na kilka rozmów 

kwalifikacyjnych. Przypadkiem trafisz do 
firmy, której właścicielem jest bliski przy-
jaciel twojego aktualnego przełożonego. 
Facet nakabluje na ciebie i zostaniesz we-
zwany przez szefa na dywanik. Pomimo 
że wyrobiłeś target, przełożony posta-
nowi, że nie otrzymasz wynagrodzenia z 
tytułu braku lojalności do firmy. 

BYK (21 IV-21 V)
Podczas rozmowy półrocznej, 
przełożony poprosi abyś szcze-

rze powiedział, co nie pasuje ci w firmie, a 
kiedy powiesz, że chodzi o kierownictwo, 
szef obrazi się na ciebie i nie przyzna ci 
obiecanej już dawno premii. Dodatkowo 
zostaniesz pouczony, że podczas szcze-
rych rozmów masz zachwycać się firmą i 
kierownictwem, bo tylko szef ma zawsze 
rację. 
 

BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
W tym miesiącu kilka razy urwi-
esz się wcześniej z pracy, co 

zarejestrują firmowe kamery. Dostęp do 

monitoringu ma także korpolizus, który 
wyświetli nagrania z kamer na spotkaniu 
zarządu. Lizus będzie udawał, że miał za-
miar wyświetlić prezentacje dotyczącą 
kosztorysu, a przez przypadek pomylił 
plik. Nikt z zarządu jednak nie zwróci na 
ciebie uwagi, a lizus dostanie naganę za 
nieprzygotowanie. Karma wraca powia-
dają Wróżbitki. 

RAK (21 VI-22 VII)
Wraz z nowym miesiącem roz-
poczniesz nową pracę. Gdy 

pierwszego dnia dotrzesz pod siedzibę 
firmy okaże się, że jest ona zamknięta na 
wszystkie spusty, a ty poczujesz się oszu-
kany i zadzwonisz z płaczem do mamy. 
Wtem zjawią się twoi nowi koledzy z 
pracy i wyjaśnią ci, że dopiero otwierają 
i przyszedłeś za wcześnie. Mimo to na 
wstępie zostanie ci przypisana łatka bek-
sy i maminsynka. 

LEW (23 VII-22 VIII)
W trakcie dnia pracy udasz się 
na korytarz, aby porozmawiać 

przez telefon. W tym samym czasie Pan 
Kanapka będzie przejeżdżał wózkiem 
wyładowanym kanapkami. Mężczyzna 
nie zauważy cię i wjedzie wprost na cie-
bie. Całe twoje ubranie usmarowane 
będzie majonezem i kurczakiem. W tym 
stanie będziesz musiał wystąpić na co-
miesięcznym mitingu, po którym zyskasz 
ksywę „drapieżnik”. 

PANNA (23 VIII-22 IX)
W twojej korpo odbędą się 
próbne ćwiczenia przeciwpo-

żarowe. W tym czasie będziesz jechał 
windą, która na czas ćwiczeń zostanie 
wyłączona. Nikt nie zauważy braku two-
jej obecności. Po odblokowaniu windy 
zgłosisz się do szefa z pretensjami, że nie 
zadbał o należyte bezpieczeństwo. Prze-
łożony zapyta kim jesteś, a kiedy dowie 
się, że pracujesz dla niego od lat, będzie 
szczerze zdziwiony. Gwiazdy doradzają 
zmianę pracy. 

WAGA (23 IX-23 X)
Z okazji zbliżającego się dłu-
giego weekendu postanowisz 

zaszaleć i wykupisz wycieczkę last minu-
te za granicę. W samolocie okaże się, że 
na ten sam pomysł wpadła bardzo nie-
lubiana przez ciebie koleżanka z teamu. 
Dziewczyna całą podróż i pobyt będzie 
zadręczać cię służbowymi tematami. W 
końcu w przypływie złości powiesz jej, że 
nienawidzisz tej pracy i chcesz wypocząć, 
a ona podstępnie nagra twoje słowa, aby 
móc w przyszłości cię szantażować.

SKORPION (24 X-21 XI)
Dostaniesz do zrealizowania 
ogromny projekt, którego de-

adline będzie przypadał za dwa dni robo-
cze. Realne ukończenie projektu wynosi 
cztery tygodnie, o czym poinformujesz 
team leadera. Przełożony łaskawie da ci 
nowy termin – ASAP. Zatem nadal masz 
dwa dni robocze plus noce i weekend. 
Wykorzystaj efektywnie ten czas. 

STRZELEC (22 XI-21 XII)
Wystąpisz o podwyżkę, której 
zarząd ci nie przyzna. Argu-

mentacją szefa będzie to, że często masz 
inne zdanie niż on. W przyszłości masz 
szansę na podwyżkę jeśli zaczniesz za-
chowywać się jak lizus i na każdym kro-
ku będziesz przytakiwać przełożonemu 
i zachwycać się nad jego niekoniecznie 
świetnymi pomysłami. Będziesz miał 
dylemat czy bardziej zależy ci na pienią-
dzach czy honorze. Ostatecznie uznasz, 
że w korporacji honor nie ma znaczenia. 

KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Ktoś zarysuje twoje porsche na 
firmowym parkingu i będziesz 

załamany. Szczęśliwie okaże się, że to 
tylko zły sen, a jak się obudzisz, to przy-
pomnisz sobie, że nie masz ani porsche, 
ani miejsca postojowego. To tylko budzik 
złośliwie dzwoni, aby przypomnieć ci, że 
czas wstać do korpo i przemierzyć go-
dzinną trasę w korkach i trudzie. Następ-
nie osiem godzin pracy, cztery godziny 
nadgodzin, godzina powrotu do domu i 
znów ktoś zarysowuje twoje porsche we 
śnie! 

#Wróżbitka Maciejka
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